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VELKOMMEN OG PROGRAM
Menneskemøter og traumebevisst omsorg.

• Dag 1:
• Hjemmegøy
• Målsetting
• Sympati og empati
• Refleksjoner rundt god omsorg
• TBO
• Trygghet
• Lek

Dag 2: 
• Relasjoner
• Circle of Courage
• Regulering
• Sensitivitetstyper
• Hjemmegøy



Hjemmegøy

•Gjør deg kjent på RVTS Sør sine 
hjemmesider. Gå inn på Et godt hjem sin 
web-side. Se filmen om den tredelte hjerne 
og toleransevinduet, samt les artikkelen 
traumebevisst omsorgs tre grunnpilarer. 

•Skriv ned i refleksjonsboka hva som har 
vært nyttig for deg i dag! 



Målsetting for Nore og Uvdal

Bygge en felles forståelse 
av barn/ungdom som gjør 
at de opplever å bli se9 
som personene de er, ikke 
adferden.  Skape trygge og 
uredde voksne som tør å 
møte barnet/ungdommen 
der de er. 



Essensen i videoen:
”You need a philosophy” (Ross Greene)
• Hva er hovedinnholdet i denne filmen?

• Hvilke idéer er det han har innvendinger mot?

• Hva vil bli vår tilnærming til barn og unge?

• Snakk sammen om relevansen for deres arbeid med barn og 
ungdom.



Endringstrekanten -TBO

Istandsette til gode MenneskeMøter.

Grunnholdninger:
Barn og ungdom er ikke 
vanskelige, de kan ha det vanskelig. 

Det finnes ikke umulige barn/
ungdom, men utilstrekkelige voksne.

Menneskesyn   -  barnesyn  -  sannhetssyn

Tiltak

Metode

Teori/forståelse

Verdier og holdninger
Menneskesyn – Barnesyn   



Hva vil det si å være traumebevisst?
Vi ønsker å forstå mennesker i lys av hva de har opplevd og 
sammenhengene de inngår i.
Det handler ikke om å fikse barnet, men omgivelsene rundt barnet.
Vi har fokus på følelsene bak adferd.
Lytte til de det gjelder, la folk selv definere sine egne behov.
Oppmerksomhet på våre egne sårbarheter i menneskemøter. 
Vi går fra refleks til refleksjon.

Et verdibasert valg!



Hva er god omsorg?

• Tenk på en konkret situasjon i barne- og ungdomsår hvor du 
opplevde å få god omsorg.

• Hva var det viktige du opplevde i denne situasjonen? 



Sympati og empati (Brene Brown)

• Empati skaper relasjon og tilknytning
• Sympati skaper avstand og frakopling
• 4 kjennetegn ved empati:

• Å ha et utenforsegselv-perspektiv på den andre
• Å være ikke-dømmende
• Å vise at man ser den andres følelser
• Å kunne føle sammen med den andre, dele smerte

• Relasjonen er det som virker!



Øvelse

• Sammen i gruppe:
• Hent frem et konkret eksempel på et menneskemøte 

hvor du eller en du møtte var en sympatisk lytter 
(hjortelytter).

• Hent frem et konkret eksempel på et menneskemøte 
hvor du eller en du møtte var en empatisk lytter 
(bamselytter).



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)



Let etter signaler for kontakt



Hvilke blikk har vi med oss inn i møtene?

Allmennmenneskelige 
behov

Individspesifikke
behov

Traumespesifikke
 behov



Hva trenger vi? 
Maslows behovshierarki

(Koltko-Rivera 2006)



Traumebevisst praksis

Traumeforståelse
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Howard Bath: Ulike former for trygghet
-  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. 



Gruppeoppgave – Opplevd Trygghet

• Ark med de fire former for trygghet til hver enhet.
• Ta utgangspunkt i en ungdom/et barn i 
kommunen.

• Hva skaper trygghet for han/henne? Hva skaper 
utrygghet?

• Hvordan kan dere legge til rette for at han/hun 
skal oppleve trygghet?

• Presentasjon i plenum.



Positiv forandring – hva er betydningfullt?

40% egenskaper med barn/unge og omgivelsene
15% håp og forventning
15% teknikk
30% Relasjonskarakteristika (Assay & Lambert, 1999)



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)



Tilhørighet - 
en følelse av å 
være 
forbundet med 
andre, elsket 
”Jeg hører 9l”

Mestring -
Av ferdigheter og 
oppgaver,
selvfølelse
”Jeg kan”

Generøsitet - å være i 
stand til å bidra og dele 
med andre/bidragsyter
”Jeg har en oppgave i 
livet (mening)”

Universelle vekstbehov Circle of Courage ( Brendtro, Brokenleg & van Bockem)

Selvstendighet -
Ta ansvar for egne
handlinger, og vise
respekt for andre
mennesker
”Jeg kan ta selvstendige valg”



Øvelse Circle of Courage (se kopi)

• Ta utgangspunkt i et barn eller en ungdom. 
• Identifiser noen av styrkene han/hun viser for å oppfylle sine 

behov. Noter disse på innsiden av sirkelen.
• Hvor er hans/hennes sirkel brutt/stresset? Noter på utsiden av 

sirkelen.
• Diskuter og noter hvilke mål du/dere kan sette opp for å hjelpe 

han/henne til å gjenopprette sin mot-/vekstsirkel.



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
Samregulering
Dysregulering
Reguleringsstøtte

Gå sammen 3 – 5.
Diskuter situasjoner hvor dere kjenner igjen hvert av de tre 
begrepene over.
Hvordan håndterte dere situasjonen? 
Kunne/burde dere ha håndtert situasjonen på en annen måte?
Hvordan kan dere hjelpe hverandre når et barn/en ungdom eller 
kollega er dysregulert?



Sam-dysregulering



Samregulering



Toleransevinduet - smalt



Toleransevinduet



Sensitivitetstyper

• SEPARASJONSSENSITIV
Noen av oss voksne er separasjonssensitive. Vi har kanskje vokst 
opp i en familiekultur der sinne ikke ble så godt mottatt, og vi lærte 
tidlig at det å ha fokus på hva andre ønsker, føler eller trenger, 
fremfor primært å være opptatt av egne behov, er en effektiv måte å 
unngå å bli forlatt og avvist på. 

• Det betyr at det kan være viktig for oss å være godt likt og være 
populær. Vi har fokus på å ha en god relasjon med barnet og liker at 
barnet ”trenger” oss. Men det betyr også at vi er sårbare når vi møter 
avvisning, utagering, krangel/bråk eller ignorering. Det kan være 
vanskelig for oss å ta ledelsen, og hjelpe til når barnet skal ut i 
verden. Vi kan fort tenke at barnet ikke vil klare seg uten oss. 



• PRESTASJONSSENSITIVE
Andre av oss voksne er prestasjonssensitive. Vi har kanskje vokst 
opp i en familiekultur der anerkjennelse og aksept henger sammen 
med hva vi prestere. Vi lærte at det ikke er nok å være den vi er for å 
få nærhet til andre mennesker. Vi må bidra med noe. Den jeg er, 
akkurat som jeg er, er ikke nok. 

• Det betyr at det kan være viktig for oss å være flinke og 
resultatorienterte, Vi har fokus på at barnet skal ut å lære, utforske 
og prestere. Men det betyr også at vi er sårbare når vi stilles overfor 
barn som kritiserer oss for å ikke gjøre jobben vår godt nok. Vi er 
også sårbare for barn som stadig vil ha hjelp og trøst, barn som 
underyter og barn som har ”gitt opp”. Vi kan fort tenke at barnet må 
”ta seg sammen”, og at det bare vil ha oppmerksomhet. 



• TRYGGHETSSENSITIVE
Og andre igjen av oss voksen er trygghetssensitive. Vi har 
kanskje vokst opp i en familiekultur der nærhet betydde å bli 
kontrollert og å miste seg selv. Vi lærte oss tidlig at for å føle 
seg trygg, trengte vi litt avstand til andre. 

• Det betyr at det er viktig for oss å ha kontroll på nærhet og 
avstand, og reagerer på barn med sterke emosjoner. Vi har 
fokus på at barnet skal bli selvstendig og klare seg selv, mer 
enn på nærhet. Men det betyr også at vi er sårbare når vi stilles 
overfor barn som er dominerende, invaderende, ”bli-spist-opp” 
eller ”borrelås” barn. Vi kan fort tenke at barnet er klengete. 



Øvelse sensitivitet 
• ØVELSE 
• 1. Hver deltaker får utdelt en post-it-lapp. (Ca 5 minutter) 
• • Vær ærlig mot deg selv og tenk nøye igjennom din egen sensitivitet. 

Noter på en lapp den sensitivitetstypen du kjenner deg mest igjen i.
• Tenk også igjennom hvor du kan reagere når din sensitivitet utfordres. 
Finn gjerne et par eksempler. 

• 2. Gå sammen to og to. (10 minutter) 
• Del innsikten din med en kollega i en en-til-en-samtale. 
• Formuler og del med din kollega et personlig utsagn: 
• ”Når jeg møter.......... (sett ord på konkrete atferder/smerteuttrykk hos 

barn/unge) skjer det noe med meg som jeg ikke ønsker/liker: Jeg...... 
blir/gjør/tenker/føler/sier)” 

• 3. Plenum, et par eksempler



Øvelse 

• Hvor har du din styrke i arbeidet med barn og ungdommer?
• Plasser dere i rommet der du føler deg mest hjemme.

• Utagerende barn/ungdommer.
• De som er tause og stille, trekker seg unna.
• De som reagerer med å vise tristhet.



Superhelter





Refleksjon

Hva tar du med deg fra denne 
samlingen?




