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RVTS Sør - Regionalt ressurssenter om Vold, 
Traumatisk stress & Selvmordsforebygging

Vårt samfunnsoppdrag:
Bidra til utvikling av vedvarende kompetanse i hjelpetjenestene

”Vi er en tjeneste for tjenestene; hjelp til hjelpere”

Innenfor 4 fagområder:
• Traumer og traumatisk stress, herunder psykososialt beredskap
• Flyktningehelse og tvungen migrasjon
• Vold i nære relasjoner & seksuelle overgrep
• Forebygging av selvmord og selvskading

RVTS Sør region: Aust- og Vest Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud



Heartbeat - Zade, Ansam and the children of  
Syria | ایروسلافطأوماسنأودیز-بلقةقد

• Children’s suffering has hit rock bottom in Syria as the conflict
reaches six years. The song, which is composed and donated
to UNICEF by Zade Dirani, UNICEF Regional Ambassador for 
the Middle East and North Africa, is a message of hope from 
Syria’s children to the children and people of the world, with a 
simple request to get their childhood back. 

• The song is performed by 10 year-old Ansam, an internally
displaced girl in Syria who was born blind. The song was shot in 
an area of Syria heavily damaged by the fighting. Children
performing as part of the choir are all internally displaced and 
participate, along with Ansam, in UNICEF psychosocial support 
programmes.



RVTS Sør – oppdrag fra UDI

• Kompetanseutviklingsprogram i mottak for 
enslige mindreårige asylsøkere.

• Gjennomføres høst 2018/vår 2019.
• I alle ema-mottak og for alle ansatte.
• Lokale tilpasninger.



Et godt midlertidig hjem

• Programmet har følgende læringsmål:
• Deltakerne skal utvikle kompetanse, verdier og 

holdninger som gir grunnlag for god traumebevisst 
praksis i mottaket.

• Programmet tar sikte på å styrke generell 
flyktningefaglig og barnefaglig kompetanse i mottakene. 

• Bidra til et godt samarbeid med aktuelle 
samarbeidspartnere i kommune og øvrige deler av 
hjelpeapparatet.



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).





Hva er bra i livet ditt? 
Gøy? Ok?

Hva er vanskelig i livet 
ditt? Problemer?

Hva håper du skal skje 
framover? Ønsker? 
Håp? Drømmer?

Tankekart



”Vi ofres for at andre skal lære…”

• Tilbakemeldinger fra afghanske ungdommer (vinter 2017):

• Psykiske vansker; stress, uro, konsentrasjonsproblemer, lei seg, 

slitne, sinte, selvskading, tanker om å ta sitt eget liv og 

selvmordsforsøk, mista håp om egen framtid…

• ”Vi røyker fordi hjertet er knust.”

• Om asylintervju (flere på Skype): ”Hvis vi sier mye; sier de vi lyver. 

Hvis vi sier lite; sier det at der ikke er nok. Uansett blir vi ikke trodd.”

• ”Vi ofres for at andre skal lære! Avslagene er fordi UDI må 

statuere eksempler som ikke oppmuntrer afghanere til å sende 

ungdommer til Norge…” 



”…alvorlige faglige bekymringer for særlig enslige mindreårige 
asylsøkeres situasjon... Vår bekymring gjelder både ungdommenes helse 
og velferd, og de samfunnsøkonomiske konsekvensene av en 
problematisk asylprosess…

Brev fra RVTSene til Hdir (vinter 2017).

• … første prioritet for å støtte god utvikling hos disse ungdommene må 
dreie seg om å skape trygghet, forutsigbarhet og håp.

• Lang saksbehandlingstid og midlertidig opphold har en destabiliserende 
effekt på ungdom som i utgangspunktet trenger stabilitet og forutsigbarhet. 
Motivasjon for å lære norsk og starte en integreringsprosess reduseres, 
samtidig som indre uro, bekymringer og stress øker. Konsekvensen av 
dette er tiltagende selvskading og fare for selvmord blant beboerne, i 
tillegg til økt risiko for rømming. Dette er, i en traumebevisst 
forståelsesramme, klare uttrykk for overveldende belastninger…



”Jeg blir 18 år til fredag… Det er skikkelig stress!”

• ”De som har midlertidig 
opphold – det er veldig stress. 
Det eneste jeg kan gjøre er å 
vente…”

• ”Jeg er redd for at politiet kan 
komme og at de kan sende 
meg tilbake til Afghanistan. 
Eller kan de det?”

• ”Insha’ Allah” …

Stress!



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/
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SAMLING 1 - Ansatte (2 dager):

Hvor er vi? Traumebevisst praksis. Tankekart 
med ungdommer og ansatte.

Avklaringsmøte med mottaksledere 
og barnefaglig ansvarlige, 2 timer.    
Målsetting, ressurser og utfordringer

SAMLING 2 – Ansatte (2 dager): VIVAT –
forebyggende arbeid med selvmord og 
selvskadingTilbud til mottaksledere og barnefaglige: 

Grunnkurs Traumeforståelse, 05.-6.06.

Avslutning/erfaringsgjennomgang med 
mottaksleder og barnefaglig ansvarlig, 2 timer. 

SAMLING 3 – Ansatte (1 dag): 
Stress og mestring

Valgfri workshop:  Livets Tre – barnefaglige og ansatte: 1 dag kursopplæring og 2 dager workshop



Lytt til oss! 
”Vi leter hele tiden etter noen å dele våre tanker med.”



Fortellingenes betydning

Narrativ = Fortelling

Mennesket er aktivt fortolkende vesener. 

Vi bruker fortellingen til:  
• å skape ramme for våre erfaringer
• å beskrive og fortolke/forklare våre opplevelser 
• å hjelpe oss til å forstå hva som skjer
• å huske begivenheter i vårt liv 
• å skape sammenheng og finne mening med livet 



Dobbeltlytting – parallelle historier

problemer initiativer
angst respons
trusler ferdigheter

skuffelser intensjoner
tap mening
svik verdier

Traumehistorien Aktørhistorien

juni 2018 Ingelise Nordenhof 



Endringstrekanten -TBO

Istandsette til gode MenneskeMøter.

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

Det finnes ikke umulige barn, 
bare utilstrekkelige voksne.

Menneskesyn   - barnesyn  - sannhetssyn

Tiltak

Metode

Teori/forståelse

Verdier og holdninger
Menneskesyn – Barnesyn



Traumebevisst praksis

Traumeforståelse
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(Howard Bath 2015)



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

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”





Den betydningsfulle andre som medvandrer

By their side
on their side

As they arrive, stay or leave

(Kohli, 2012)



Råd fra enslige mindreårige til voksne omsorgsgivere

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

Hvis man prøver å oversette barnas råd til ”fagspråk” = forskningsbasert 
kunnskap om profesjonell omsorg (Kohli) og RVTS Sør; HandleKraft og 
Traumebevisst; TBO – trygghet, relasjoner og følelsesregulering.

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



Kontaktinfo

Gunnar Eide (spesialrådgiver)
Mob. 920 60 624
Mail: gunnar.eide@rvtssor.no

Torunn Fladstad (spesialrådgiver)
Mob. 468 93 104
Mail: torunn.fladstad@rvtssor.no

mailto:gunnar.eide@rvtssor.no
mailto:torunn.fladstad@rvtssor.no


Takk for oppmerksomheten!

Seungjae Shin, 2011: Refugees www.rvtssor.no

http://www.rvtssor.no

