
BoGodt

Kick off

13.10.17

Seniorrådgiver
Torstein Garcia de Presno

Psykolog Inge Bergdal



2



3



4



5



6



7



8



BoGodt



Målsetting BoGodt

Programmet har som målsetting å bidra til 
høyere kvalitet i oppfølgingstjenestens tilbud 
til mennesker med psykiske lidelser, 
rusmiddelbruk, funksjonsnedsettelse og 
psykisk utviklingshemmede og kontinuerlig 
forbedring av tjenestene. 



Deltagerne skal…

• gis ny kunnskap om barns utvikling og hvordan utvikling 
påvirkes av samspill og omsorgskvalitet; herunder hvordan 
menneskers adferd lar seg avlese som affektive utrykk,

• gis anledning til å reflektere over og arbeide med egen hjelper-
/lederstil, begrensninger, sensitivitet, språk og ansvarlighet.

• arbeide med ny forståelse og refleksjon omkring egen rolle i 
møte med andre mennesker, for å få økt 
handlingskompetanse som bidrar til gode menneskemøter
mellom beboere og de ansatte

• arbeide med å se hele mennesket med opplevelser, ressurser, 
muligheter og evne til mestring



Grunnleggende 
traumeforståelse



Signaturfilm



“Krenkede barn blir syke voksne” 
(Kirkengen 2015)

Adverse Childhood Experiences (ACE) 
studienÅ 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)







Falender C.



Fagøvelse

Hvilke assosiasjoner får du når du hører begrepet 

traume?



Livskriser

Psykososiale 
belastninger

Potensielt 
traumatiserende 

hendelser

(Malt, 2012)



Hva er en potensielt traumatiserende 
hendelse?

Hendelsen innebærer en psykisk påkjenning 

Hendelsen er ukjent og uforutsigbar 

Hendelsen oppleves svært truende og katastrofalt

Hendelsen innebærer ofte sterke sanseinntrykk

Hendelsen innebærer ofte svik eller tap



Traumatisering- Hjernerystelser

Vedvarende konsekvenser av 
hendelser på samme måte som 
ved store fysiske sår
(traume kommer fra gresk og betyr sår)

«En reaksjon på uutholdelige 

hendelser som overvelder 

sentralnervesystemet, der aktivering 

som følger med hendelsen ikke er blitt stabilisert» ( Perry, 2014)



Beboer Ansatt



Tilpasset etter D. Siegel 1999



Heine Steinkopf, RVTS Sør





Å endre det fundamentale spørsmålet…

Spørsmålet er ikke:

Hva er galt med deg?
Men:

Hva har skjedd med deg?
(Fodaro, 1991. Bloom, 1995)



Traumebevisst praksis

Traumeforståelse
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(Bath 2015)



Dette handler om opplevd 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 ulike kulturer, respekt, 



Relasjoner 

Det viktigste for menneske er evnen til å 
forme og opprettholde relasjoner 

(Bruce Perry)

Essensen i traumeerfaringer er følelsen 
av forlatthet, at en er avstengt fra resten 
av verden 

(van der Kolk)



Tilpasset etter D. Siegel 1999




