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VELKOMMEN OG PROGRAM

• Dag 1: Omsorg som kan gjøre en forskjell. 
•  Hjemmegøy 
•  Sympati og empati 
•  Refleksjoner rundt et godt hjem 
•  Trygghet 

• Dag 2: ”Lytt til oss.” 
•  Å se den enkelte 
•  Tankekart og Livets tre 
•  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!  



Hassan flytter inn i boligen



The pulse of  seeking asylum alone�
Ravi Kohli, Bergen 03.06.2016: Barn på flukt (seminar)

•  Paradox: Move away, because you are loved 
•  Guilt: Be safer, when family are not 
•  Hope: An honour and a punishment 
•  Risk: At risk and a risk to others 
•  Investment: A future in return 
•  Anonymity: Silence and secrets 
•  Bewilderment: Chronic uncertainty and fear 



Målsetting for �
Porsgrunn

Alle	  ansa(e	  skal	  ha	  en	  
grunnleggende	  felles	  
forståelse	  og	  faglig	  
pla5orm	  for	  hva	  

miljøterapi	  i	  boligene	  
skal	  være	  tu<et	  på.	  
Personlig	  utvikling.	  

	  

	  
	  
	  
	  



Målsetting for �
Skien

Felles	  faglig	  forståelse	  og	  
u@ørelse	  –	  definert	  
handlingsrom.	  

Trygge	  voksenpersoner	  
og	  fagutøvere.	  

Se	  og	  høre	  den	  enkelte	  
ungdom	  og	  legge	  Fl	  re(e	  
for	  mestring	  og	  vekst	  –	  
opplevelse	  av	  autonomi.	  

	  
	  
	  



Målsetting for �
Bamble

Kompetanseheving	  i	  hele	  
gruppen	  av	  ansa(e.	  

Personlig	  utvikling	  i	  Fllegg	  Fl	  
profesjonell	  utvikling.	  

Felles	  pla5orm	  å	  arbeide	  og	  
reflektere	  ut	  fra:	  Verdier,	  
holdninger,	  metode,	  Fltak.	  

Økt	  stolthet	  og	  
mestringsopplevelse	  blant	  

ansa(e.	  

	  
	  
	  
	  



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

• 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 (anerkjenne) 
•  Å kunne føle sammen med den andre, dele smerte 

• Relasjonen er det som virker! 
 



Øvelse

• Sammen to og to: 
•  Den ene forteller en historie, den andre er en sympatisk lytter.  
 
•  Forteller samme historie, denne gangen er den andre en empatisk 

lytter.  

•  Bytt rolle 
• Vi deler erfaringer i plenum 



Traumebevisst praksis

Traumeforståelse	  
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(Howard	  Bath	  2015)	  



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 bolig. 
• Ta utgangspunkt i en ungdom i boligen. 
• 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 betydningsfullt?
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) 
 



Å være genuint interessert
Gå sammen to og to. 
 
Den ene skal være A 
Den andre er B 



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 håndtert situasjonen på en annen måte? 
Hvordan kan dere hjelpe hverandre når en beboer eller en 
kollega er dysregulert? 
 



Refleksjon

• Hva tar du med deg fra denne dagen? 


