
”Et godt midlertidig 
hjem - påfyll”

Mysebu 14.-15.05.2019 

Gunnar Eide
Torunn Fladstad 



Agenda
Dag 1: Ansatte
• Kl 09.00 – 16.00 inkl lunsjpause: «Relasjonsbasert omsorg»: 

Målsetting, Traumebevisst forståelse og Tankekart.

Dag 2: Ungdommer og ansatte
• Kl 08.30 – 14.30 (inkl felles lunsj): Tankekart med ungdommer 

og ansatte sammen.



RVTS – Regionalt ressurssenter mot vold, traumatisk stress 
og selvmordsforebygging 



”Dere er som guder”



Krav til omsorgsarbeid for enslige mindreårige i mottak

•Mottaket skal sikre at de enslige mindreårige
får nødvendig oppfølging og gis et godt
omsorgstilbud og oppvekstmiljø. Hensynet til
barnets beste skal være grunnleggende for 
mottaksarbeidet. Dette innebærer individuell
tilrettelegging og at det tas hensyn til bl.a. 
alder, kjønn, livssyn, kulturell identitet, 
personlighet, fungeringsevne, ressurser og
behov.

• https://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2011-034/

https://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2011-034/




Programmet har følgende målsetting
• Bidra til et faglig godt omsorgstilbud for enslige mindreårige 

asylsøkere i mottak med vektlegging av «relasjonsbasert 
omsorg». 

• God hverdagsomsorg: Deltakerne skal utvikle kompetanse, 
verdier og holdninger som gir grunnlag for god traumebevisst 
praksis i mottaket. Dette skal istandsette ansatte til å være trygge 
og ivaretakende voksne.

• Programmet skal tilpasses lokalt etter behov på hvert enkelt mottak.



Endringstrekanten -TBO

Istandsette til gode MenneskeMøter.

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





Målsetting for Mysebu ema transitt-mottak

Hva kan være suksessfaktorene hos dere 
som vil bringe dere nærmere målet?

Hva kan være risikofaktorer på veien?



Suksessfaktorer:             Risikofaktorer:



Et trygt sted å vente
Omsorgspraksiser på asylmottak for enslige mindreårige
• Omsorgsbehov (mat, ernæring, søvn med mer).
• Opplevd trygghet.
• Sosiale relasjoner.
• Skole, venner, fritidsaktiviteter.
• Informasjonsarbeid.
• Administrasjon og ledelse.
«Utfordringene ansatte står i – som møter med håpløsheten og 
maktesløsheten, må anerkjennes og adresseres. Det kan gjøres ved å 
skape plattformer for felles diskusjon om hvordan utfordringer på 
mottak skal løses, som involverer alle de ansatte på mottaket, også de 
som jobber kveld og natt» (Fafo-rapport 2018:05, s.164).



Anbefalinger v/RVTS Sør
Vektlegge at ansatte rykker nærmere ungdommer i en vanskelig 
livssituasjon, i stedet for evt. å bli fanget i avmakt og distanse.
Verdiforankring og forståelse basert på traumebevisst omsorg (TBO). 

Forutsetninger for en vellykket implementering av programmet:
• Klar lederforankring og alle ansatte deltok.
• Prosesser som også inkluderte ungdommene.
• Konkrete og enkle modeller som ansatte kunne bruke i arbeid med 

ungdommene.
• Fleksibilitet i forhold til behov i det enkelte mottak og oppfølging av 

prosesser over tid.
• En forståelse som innebar at den enkelte ansatte ble utfordret på 

verdier og holdninger.



Råd fra enslige mindreårige til voksne omsorgsgivere

1. Vær snill!
2. Prøv å innta mitt perspektiv.
3. Hjelp meg.
4. Gi reglene mening.

Hvis jeg opplever at noen er interessert i min subjektive 
opplevelse, er det både en invitasjon til relasjon, det bidrar 
til trygghet og det hjelper til å regulere følelser =TBO.

Skårdalsmo & Harnischfeger (2017). Vær snill! – Råd fra enslige 
mindreårige asylsøkere og flyktninger til voksne omsorgsgivere.



Grunnleggende (traume)forståelse:

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



Traumebevisst praksis

Traumeforståelse

Tr
yg

gh
et

Sa
fe

ty

Re
la

sjo
ne

r
Co

nn
ec

tio
ns

Re
gu

le
rin

gs
st

øt
te

Co
pi

ng

(Howard Bath 2015)



Trygghet som førsteprioritet

Hvordan kan jeg skape trygghet for 
ungdommene når livet er utrygt?



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.
• Ta utgangspunkt i en ungdom i mottaket.
• Hva skaper trygghet for han/henne? Hva skaper 
utrygghet?

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

• Presentasjon og kommentarer i plenum.



Hva trives du med i 
mottaket? Hva lykkes 
du med i jobben din?

Hva er dine mål og 
ønsker for fremtiden?

Hva kan være 
utfordrende for deg?

Hvordan løser du det?
Hva trenger du støtte 

til? 



Hva er ok i livet ditt 
nå? Hva er viktige 
verdier for deg?

Hva er dine ønsker 
for fremtiden? Hva 
skal til for at tiden i 

mottaket skal bli 
best mulig?

Hva er  vanskelig for 
deg?

Hva kan du gjøre 
selv?

Hva kan andre gjøre 
for deg? 





Hjemmegøy

• Hjerteøvelsen – i personalgruppen.
• Tankekart med nye ungdommer, laminere Tankekart med 

positivlapper, skrive diplomer og lage til fest.



Seungjae Shin, 2011: Refugees www.rvtssor.no

http://www.rvtssor.no/

