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Speed date

1. Hva husker du best fra forrige samling?

2. Hva er det du har lært som du har benyttet deg 
av så langt i ditt arbeid?



Mål for dagen

▪ Få større forståelse for hva 
traumebevisstomsorg og praksis er

▪ Koble dette inn i egen arbeidshverdag

▪ Bli kjent med konkrete verktøy du kan 
bruke i møte med barn, unge og 
familier

▪ Bli mer bevisst god praksis i tjenestene

▪ Kjenne til lekens betydning i 
traumebearbeiding



Hjemmeoppgave

1. Venstre side: Ha et møte med de 
ansatte i din etat om hvordan Diversity 
Icebreaker kan være nyttig i å fremme 
forskjellighet som en ressurs i 
kommunen.

2. Høyre side: Hvordan kan det du har 
lært om deg selv være nyttig for ditt 
møte med flyktninger og kollegaer?



Øvelse: Samtalekort – «Speed date»





Traumebevisst praksis: de tre pilarene

Traumeforståelse
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(Howard Bath 2015)



Howard Bath: 
Ulike former for trygghet
- opplevd trygghet!

1. Fysisk - omgivelser, kontoret, 
institusjonen, rammene.

2. Emosjonell - tanker, følelser og 
oppfatninger erkjennes, aksepteres, 
respekteres, regnes med.

3. Sosial/relasjonell - ærlig, åpen, 
pålitelige, konsistente relasjoner.

4. Kulturell - forståelse av ulike 
kulturer, respekt, samfunnet, 
økonomi. 



Gruppeoppgave –
Opplevd trygghet

Ark med de fire former for trygghet.

1. Ta utgangspunkt i en ungdom/et 
barn/en familie i kommunen. Hva 
skaper trygghet for han/henne? 
Hva skaper utrygghet?

2. Hvordan kan dere legge til rette for 
at han/hun skal oppleve trygghet?
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Positiv forandring – hva er betydningsfullt?

40% Egenskaper med barn/unge og omgivelsene

15% Håp og forventning

15% Teknikk

30% Relasjonskarakteristika (Assay & Lambert, 1999)
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Reguleringsstøtte

På mikro- og makronivå 
gjennom:

Empatisk identifikasjon, 
emosjonelle, 
meningsskapende og 
regulerende dialoger.



Makroregulering

• Strukturell makroregulering – forutsigbare trygghetsskapende 

rammer.

• Relasjonell makroregulering – tilrettelegge for aktiviteter som 

skaper en følelse av samhørighet.

• ”Makroregulering er en forutsetning for å gå inn i 

mikroregulerende samspill” (Susan Hart, 2016).



Mikroregulering – ”Moments of meeting”

• ”Handler om å føle en tett forbindelse med en annen gjennom 
en gjensidig og synkronisert regulering” (Hart, 2016).

• Mikroregulering er avhengig av å gå inn i felles intenst 
oppmerksomhetsfokus med barnet eller ungdommen.

• Følelsen av å være forbundet med hverandre oppstår gjennom 
en følelse av felles innflytelse på hverandre.



Reguleringsstøtte.
Traumefeltets viktigste ”terapi”?





Sam-dysregulering



Samregulering



Reguleringsstøtte

Samregulering

Dysregulering

Reguleringsstøtte

Gå sammen tre til fem personer:

1. Diskuter situasjoner hvor dere 
kjenner igjen hvert av de tre 
begrepene over.

2. Hvordan håndterte dere 
situasjonen? 

3. Kunne/burde dere ha håndtert 
situasjonen på en annen måte?

4. Hvordan kan dere hjelpe hverandre 
når et barn/en ungdom eller kollega 
er dysregulert?



Erteposelek



Lek – veien til gode relasjoner



Lekenhet er en indre sinnstilstand

”Motivasjonen til å fritt og gledelsesfullt engasjere seg i, 
og koble seg på, og utforske omgivelsene”

(Panksepp, 2004)



Lek vil si…

....å ha lyst til

....å være tilstede i øyeblikket

....å ha lite fokus på seg selv

....å improvisere

....å ha en følelse av kontroll og mestring 

....å være påkoblet, være en del av noe 

....å være glad 



Ved frykt stopper leken

Grad av

lek

Tid



Traume er i kroppen

Lek, glede og positive affekter 
utvider toleransevinduet

(Pat Ogden, 2015)



Normalisering av hverdagen

Livskvalitet 

Tilgjengelige voksne til å veilede og støtte i en krevende hverdag

(Konklusjon i rapport fra 

NTNU, enslig minderårige

asylsøkere, 2015)



Hjemmeoppgave

Snakk med en person som har flyktet som du møter i 
jobbsammenheng, eller på privaten: 

1. Inkludering: Kan du fortelle meg om en gang du opplevde 
deg godt inkludert her i Bø og Sauherad? Hva gjorde du som 
bidro til denne opplevelsen av inkludering? Hva gjorde andre?

2. Trygghet: Fortell om de fire tryggheter (fysisk, emosjonell, 
relasjonell og kulturell) til personen. Spør: Hva skaper trygghet 
for deg? Hva skaper utrygghet? Hvordan kan vi/andre legge til 
rette for at du skal oppleve trygghet?



Mål for dagen

▪ Få større forståelse for hva 
traumebevisstomsorg og praksis er

▪ Koble dette inn i egen arbeidshverdag

▪ Bli kjent med konkrete verktøy du kan 
bruke i møte med barn, unge og 
familier

▪ Bli mer bevisst god praksis i tjenestene

▪ Kjenne til lekens betydning i 
traumebearbeiding



Questback

• Gå inn på rvtssor.no

• Under «Meny» og «Dette gjør vi» 
finner dere «Tjenestestøtte»

• Der finner du «Bø og Sauherad -
kompetanseutviklingsprogram»

• Gå inn på «Samling tre». Nederst 
står det «Gå til evalueringsskjema»




