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Presentasjon



Hvem er 
RVTS Sør?

RVTS Sør er en tjeneste for tjenestene:

• RVTS Sør er her for å bidra til at (krenkede) 
barn og familier får den beste hjelpen fra de 
beste fagfolkene

• RVTS Sør ønsker å være relevante, 
troverdige, kunnskapsbaserte og innovative 

• RVTS Sør er her for å bidra til at helhetlig 
kompetanseutvikling omsettes i praksis

Det skal merkes at vi er her. I Barnehøyde.



Hva gjør RVTS Sør?



«Deltakende fellesskap og 
psykisk helse: et 
kompetanseutviklingsprogram 
for arbeid med flyktninger i Bø 
og Sauherad kommuner»

• Bidra til å sikre en god kvalitet i 
tilbudet til målgruppen for de 
deltakende tjenester i kommunene, 
samt øke god samhandling mellom 
ulike tjenester.

• Hvordan kan vi sammen skape best 
mulige menneskemøter og tjenester 
som bidrar til god integrering og 
inkludering for bosatte flyktninger i 
Bø og Sauherad kommuner?





«Deltakende felleskap og psykisk helse:
et kompetanseutviklingsprogram for arbeid med flyktninger i Bø 
og Sauherad kommuner»

1. samling: Kick off og Traumebevisst forståelse 
• 27. mars

2. samling: Gode menneskemøter
• 14. mai

3. samling: Traumebevisst forståelse og praksis
• 12. september

4. samling: Tilhørighet og integrering  
• 19. november

Mellomarbeid

Mellomarbeid

Mellomarbeid



Signaturfilm



Snakk sammen to og to:

• Hva ble dere opptatt av?

• Hva tenker dere om 
budskapet?

• Hva så dere? Hva la dere 
merke til?



Mål for dagen

• Skape motivasjon og interesse for programmet

• Få innsikt i kunnskapsgrunnlaget i Traumebevisst omsorg.

• Bli kjent med noen viktige modeller knyttet til reflekterende 
praksis.

• Økt bevissthet om dine verdier og holdninger i møte med 
flykninger og egne kollegaer.















Hvordan ser vi det vi ser?



Betydningen av å kjenne hverandre…..

«Organizations are, first and foremost, 
centers of human relatedness»

The appriciative organization. (H Anderson, D Cooperrider mfl. 2008)



Vi trenger en filosofi



Tiltak

Metode

Teori

Kultur/Verdier



Koordinerte 
handlinger

”Moralsk orden”, 
rådende diskurs

Standarder &
forventninger

Ritualer &
mønster

”Constructing a World”
Sheila McNamee (2015) Radical presence: Alternatives to the terapeutic state, 
European journal of Psychoterapy & counselling.



Innsiden ut m/personlighetsøyer



Hva er dine 
personlighetsøyer

1. Bruk refleksjonsboka. Noter ned 
hva som er viktige «øyer» i livet 
ditt (og gjerne hvorfor)

2. Gå sammen med en kollega du 
jobber tett sammen med. Del litt 
med hverandre



Verdier / 
holdninger

Kunnskap
Erfaring / 

ferdigheter

Kompetanse

Falender C.

Kompetanse



OUTCOMES
(% of Participants who Demonstrate Knowledge, Demonstrate new Skills in a Training Setting, 

and Use new Skills in the Classroom)

TRAINING
COMPONENTS

Knowledge
Skill

Demonstration
Use in the Classroom

Theory and Discussion 10% 5% 0%

..+Demonstration in 
Training

30%
20%

0%

…+ Practice & Feedback in 
Training

60% 60% 5%

…+ Coaching in Classroom
95% 95% 95%

Joyce and Showers, 2002

Integrated & Compensatory
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Forarbeid

• Bruk ti minutter på å skrive ned noen tanker rundt dette 
spørsmålet: «Hvordan kan vi sammen skape best mulige 
menneskemøter og tjenester som bidrar til god integrering og 
inkludering for bosatte flyktninger i Bø og Sauherad 
kommuner?»

• Del dine tanker med en kollega.



Romme hverandre



“Krenkede barn blir syke voksne” 
(Kirkengen 2015)

Adverse Childhood Experiences (ACE) studien
Å gjøre gull til bly (V. Felitti)



Typer av krenkelser

• Gjentagende fysisk mishandling

• Gjentagende emosjonell mishandling

• Seksuell mishandling med kontakt

• Alkohol eller stoffmisbruker i hjemmet

• Fengslet familie medlem

• Omsorgsperson som er kronisk deprimert eller psykisk syk

• Mor blir mishandlet

• Har en eller ingen forelder



ACE og psykoemosjonelle vansker



Traumebevisst praksis

• Et rammeverk og en forståelsesmodell mer enn en 
metode (Bath 2006/2008/2015)

• Det kreves at hele organisasjonen, eller hele miljøet 
barnet er en del av har en forståelse av traumenes 
betydning og bidrar til en delt forståelse med traumet som 
grunnpilaren (Harris/Fallott 2009) 

• Verdier og holdninger

• Forståelse av kompleksitet (Snowdon,2007)



Fagøvelse

Hvilke assosiasjoner får du når du hører begrepet 

traume?



Type 1 Traumer Type 2 Traumer

PTSD

Symptomer:
1. Gjenopplevelse av det som skjedde
2. Unngåelse av det som kan minne 

om
3. Negative tanker/humør 
4. Hyperaktivering og reaktivering

(DSM -5)

Komplekse traumer

Kompleks PTSD

Utviklingstraumer
Relasjonstraumer
Tilknytningstraumer

Hjernens organisering 
og utvikling



Grunnleggende traumeforståelse

Å forstå 

mennesker i 

lys av hva de 

har opplevd

Å forstå 

mennesker i 

lys av hva de 

ikke har 

opplevd

Å forstå 

mennesker i 

lys av 

hvordan de 

har det 

akkurat nå





Stress

Uforutsigbart

Ekstremt

Vedvarende

Sårbar

Forutsigbart

Moderat Robust

Kontrollert



Når vi blir redde….

Eller sloss Eller løper

Vi stivner Eller overgir oss

(Ogden, Fisher 2015)

Vi søker andre mennesker



Heine Steinkopf, RVTS Sør

Den tredelte hjernen



Jeg er metoden
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Voksen Barn/ungdom/klient



Traumebevisst praksis

Traumeforståelse

Tr
yg

gh
et

R
el

as
jo

n
er
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eg
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st

ø
tt

e

(Bath 2015)



Å være i stand til å føle seg trygg 
sammen med andre mennesker er 

det viktigste aspektet ved god mental 
helse (Van der Kolk)



Trygghet

1. Fysisk - omgivelser

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

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

4. Kulturell - forståelse av sin kulturelle bakgrunn, respekt



Toleransevinduet



Toleransevinduet - smalt



Verktøy- Å gi reguleringsstøtte

•Når følelsene blir overveldende trenger ungdom voksne 
som er villige til å gi reguleringsstøtte, og ikke voksne 
som bruker makt og kontrollmetoder

•(Bath, 2008,2015)

•En av de fundamentale beskyttende faktorene er evnen 
til å mester og regulere følelser på en god måte

•(Alvord & Grados, 2005)



Samregulering

Samregulering betyr at en gjennom egen ro og trygghet skaper ro 
og trygghet hos ungdommen

Dvs.

1. Å ikke bli overveldet av ungdommens følelser 

2. Å vise evne og vilje til å forstå følelser, tanker og intensjoner  

Målet er å gjør ungdommen trygg slik at behovet for flukt, kamp eller 
frys ikke er nødvendig



Min fortelling

Skriv med egne ord din vei til å til å bli en ansatt i Bø/Sauherad 
kommune.

Når begynte interessen? 

Hva er drivkraften? 

Hvorfor arbeider du i Bø/Sauherad i dag?

Bruk refleksjonsboka til å notere



Hjemmeoppgave

1. Tenk på en konkret situasjon du opplevde at en du jobbet med 
var utenfor sitt toleransevindu og hvor det gikk bedre enn du 
hadde forventet.

• Hva gjorde du?

2. Tenk på en hendelse hvor du arbeidet godt sammen de andre 
tjenestene omkring en felles person

• Hva gjorde du og hva gjorde de andre?



Evaluering

1. Gå inn på www.rvtssor.no

2. Meny: Dette gjør vi

3. TraumeBevisst

4. Bø og Sauherad

1. Første samling - evaluering

http://www.rvtssor.no/


Avslutning


