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Bakgrunn for 
traumebevisst 

tenkning- erkjennelse! 
v Vi får det ikke til! 

v Hjelpeapparatet strever – «hjelpetiltakene» virker 
ikke, Barna opplever seg ikke møtt! 

v Vi må endre dagens praksis- Artikkel: Howard 
Bath- The 3 pilar of trauma…. 

v Rapporten- Baby onboard – Australia 
v NCTSN-USA 

v Hjerneforskningen- Ny kunnskap, ny 
praksis! 



TBO henter 
kunnskapsgrunnlaget 

fra: 
Tilknytningsteori 

Utviklingspsykologi 
Hjerneforskning 

Biologi og nevropsykologi 
Sosialpsykologien og sosiologi 

Traumepsykologien- affektpsykologien 
Implementeringsforskningen- hvordan gå fra 
teoretisk kunnskap til handlingskompetanse 



Barns følelser, tanker, forventninger og oppfatninger

Barns atferd



Iveland kommune: barnehage og skole
 Et godt sted å bo.
Hva legges i det?



Barnehagene i Iveland tilbyr god kvalitet på sine 
tjenester. 
Dette kommer fram av kommunebarometeret 2013 
der dere rangeres som 4 beste kommune i landet!

Grunn til å være stolt.

Stolthet er forutsettningen for vi følelsen.
Stolthet inspirerer, styrker vår identitet og vår 
tilhørighet.

Kjenn på følelsen av stolthet.



Å ville vel 
(verdier/holdninger/arbeidskultur)



Grunnlagsforståelse  
 
 
 
 tiltak

metode

Teori / forståelse

Verdier og kultur





Hvordan nevrale nettverk utvikles



1.Trygghet
•  Verden er grunnleggende utrygg

•  Psykologisk sett handler det om overlevelse

•  All helbredelse av kompleks traumatiserte barn må starte med 

å skape en grunnleggende atmosfære av trygghet (Greenwald 2005)

•  Fysisk og emosjonell trygghet, følt trygghet
•  Gi barnet en opplevelse av å ha kontroll i eget liv

•  Trygghet er grunnlaget for at barn skal kunne leke og utfolde 

seg.



For barn I omsorgssviktsituasjoner er 
oftest kilden til den største frykten en 
eller begge foreldre, derfor oppstår det 
en intens konflikt mellom Fight/Flight 
and Attach:Er det trygt å knytte seg til?  
is it safe to attach? 

 Is it safe to be unattached?   

Er det best å holde avstand- kan jeg 
klare meg uten? 

Både Nærhet og distanse setter opp 
forsvarsstrategier – ingen av dem er 
tålelige for hverandre.  



Barn vil reagere med de samme instinkt som dyr mot alle 
antydninger til fare. 

     

Da sloss 
vi 

Eller stivner 

Eller 
overgir 
oss 

Eller 
løper 

Eller 
skriker 
på 
hjelp.  





Tilknytning 
Smith 2002:13”Fremfor en bestemt definisjon av 

begrepet tilknytning, la meg komme med en 
innlysende sannhet”: 

Det nyfødte barnet er ikke utstyrt på en slik måte at 
det kan overleve uten assistanse fra personer som 

sørger for mat, varme og beskyttelse. 



Fortsetter.. 
Begrepet tilknytning innebærer en erkjennelse 

som går ut over denne sannheten, nemlig at 
omsorg er noe mer enn fysisk pass å pleie. 

Når barnet er kommet opp i 6-7 mnd alderen 
begynner det å foretrekke en bestemt 
person, uavhengig av om denne har 

tilfredstilt dets primære fysiologiske behov. 
Barnet vil søke nærhet til denne personen 

når det er oppbrakt, og reagerer med protest 
når han eller hun forlater det. Etter kort tid vil 

de fleste barn ha dannet et hierarki av 
foretrukne personer. 



Tilknytning 
Det følelsesmessige båndet mellom omsorgsgiver og 

barnet. 
Gjennom tilknytningen begynner barnet å danne seg 

en forestilling om omsorgsgiveren i forhold til seg 
selv(Teauge, 2013) 

Kvello 2010, definerer tilknytningen som en 
betegnelse på både et opplevelsesaspekt og et 

atferdssystem. 
Opplevelsesaspekt- hvordan barnet opplever andre 

mennesker 
Atferdssystem- hva gjør barnet for å søke trygghet 

 



Tilknytning- ulike 
stiler 

Dozier, Stovall, Albus og Bates (2001)Barn 
organiserer sitt tilknytningsmønster ut fra hvor 

tilgjengelig omsorgsgiveren er. 
Tilgjengelig når barnet trenger trøst og omsorg, og det 

blir infridd- trygg tilknytning B 
Omsorgsgivere som ikke responderer med trøst, 

omsorg når barnet opplever fare- utrygg ,A og C 
 

Skremmende(vold, rus, alvorlig psykisk sykdom) eller 
svært engstelige foreldre(inngir ikke at de er sterke, 

trygge eller kompetente)-desorganisert-D 
 
 
 



Tilknytning 
Tilknytning (Bowlby, 1973,1996,1998)er bare 

et av flere motivsystemer.  
Det handler om trygghetssøking til en 
tilknytningsperson ved persipert fare. 

Det andre vesentligste motivsystemet er 
utforskningssystemet. 

Når utforskningssystemet er aktivert, er 
tilknytningssystemet deaktivert. 



Tilknytning  
Når tilknytningssystemet er aktivert har barn 

vanskelig for å utforske å lære. På denne 
måten er tilknytning og læring relatert til 

hverandre (Von der Lippe,2005) 
Trygg tilknytning fremmer god helse og 

utvikling.  
Trygg tilknytning er verdens beste 

livspolise  



Utfordringer 
A-unvikende, barnet er vant til at deres tilnærming blir 

avvist og det lærer å undertrykke og skjule sine 
behov. A trekker seg ofte unna de voksne og ”later 
til” å ha det bedre enn de faktisk har og de skjuler 

sitt stress. 
C-ambivalent, barnet har opplevd noe respons, men 

ujevnt, det forsterker sine signaler. C gir tegn på å 
ville ha omsorg, men stritter imot. De lærer å 

forsterke sine signaler for å få respons og omsorg. 



Barn kan ha flere 
ulike 

tilknytningsstiler. 
Abrahamsen 2015, Kvello 2013. Mennesker har 
sjeldent en rendyrket tilknytningsstil. Ofte kan det 
være et islett av flere typer eller kombinasjoner av 

disse. 
Dozier mfl. Hevder at barn med en trygg tilknytningsstil 

er mer kompetente problemløsere i 2 års alderen, de 
er mer trygge og selvstendige. 

A og C ikke nødvendigvis større risiko for senere 
psykiske problemer, men sårbare. D er i risiko for 
utfall i  oppvekst og senere i livet. Kan ubevisst 

framprovosere krenkelser og overgrep. 



Tilknytningsskader 
38-40% av 3 åringer i fosterhjem har RAD( reaktiv 
attchment disorder) (child abuse and neglect 2004) 

42% av barn i fosterhjem i følge 
Zeanah,Larrier,Scheeringa og Heller(1998)har 

tilknytningsforstyrrelser. 
Allen og Vostains hevder at de to mest fremtredende 
årsakene til brudd i fosterhjem er barnets vanskelige 
atferd, og fosterforeldres manglende kompetanse/

manglende tro på at de kan mestre dette 
barnet( Adoption &fostering volume 29,nr 3 2005) 

 



Tilknytningsskade krever 
handling 

Fra driftbudsjettet til barne og familieetaten, Oslo 
kommune: 

Stadig flere barn som plasseres i etatens ulike 
institusjoner har store relasjonsskader med sterk 

utagering, vold og kriminalitet. Disse barna trenger i 
perioder så mye tilrettelegging at man må redusere 

belegget. Barnehager som også tar imot disse barna 
har behov for ekstra oppfølging og 
veiledning” (2001….2010… 2013?) 

Tilknytningsskader har store økonomiske 
konsekvenser- og store menneskelige omkostninger. 



Hvorfor tilknytning er viktig å 
forstå i en omsorgs/
behandlingskontekst  

Fordi: Den tidlige tilknytningen har betydning livet ut. 
”Tilknytningsskade etterlater seg et dypt spor av 

mistro, angst og frykt som taes med i alle fremtidige 
relasjoner vedkomne skal gå inn i.  

Nye omsorgspersoner eller terapauter vil ikke bli 
oppfattet som ”heaven of safety” men med frykt. 

Integrasjonskapasiteten og kapasiteten til å tolerere 
affekter utvikles gjennom trygg tilknytning. Dersom 
ikke dette finner sted, vil ethvert terapautisk arbeid 
bli utfordret av klientens sårbarhet og manglende 

evne til å regulere følelser.(Fisher 2010) 



Fortsetter… 
Traumatiske påkjenninger fra dem som står dem aller 

nærmest skaper ikke bare ulidelig smerte og 
ensomhet, men undergraver utviklingen av den 

mentale og relasjonelle kapasiteten barnet trenger 
for å regulere stress og affekter. 

 Forskning påviser hvordan for eksempel kortisol 
reguleringen blir stabilisert via den voksnes eget 

tilknytningssystem (shore2003) 
God regulering av stresshormonet kortisol i det første 

leveåret er viktig for barnets senere evne til å roe 
seg ned på egen hånd i forbindelse med 

stressaktivering. 



Fortsetter… 
Hvordan hjernen organiserer seg er avhengig 

av spedbarnets interaksjon med 
omgivelsene og av kvaliteten på disse tidlige 
erfaringene. Rett etter fødsel utvikler barnet 
og omsorgspersonen et interaksjonsmønster 

som gjør det mulig for barnet å lære å 
regulere sine emosjonelle tilstander selv. 
De gjentatte erfaringene kodes inn som 

forventninger, og deretter som skjemaer for 
tilknytning (Shore 2003) 



Desorganisert 
tilknytning 

80% av barn med desorganisert 
tilknytningatferd, er blitt traumatisert tidlig i 

sin utvikling. (Lyons-Ruth 1999) 
Ogava mfl1997, hevder at den beste 

predikator for desorganisert eller mangelfull 
tilknytning er forstyrret kommunikasjon fra 

omsorgsgiver. (forvirrende, tvetydig, 
skremmende eller redde/utydelige voksne) 
Med slike voksne blir den trygge havnen 

truende. 



Fortsetter… 
Barnet får ikke den nødvendige hjelpen til å integrere 

sin opprinnelige normale personligehet (ANP) som 
er en forutsettning for å kunne utvikle 

sammenhengende representasjoner av seg selv.  
Barnet blir plassert i en tilstand av frykt, uten noen 
løsning tilgjengelig. Etter hvert kan man observere at 

barnet ”slår seg av” og blir fjernt 
Den desorganiserte tilknytningen innebærer etter 
forskernes mening en abdisering fra omsorgsrollen 
og foreldre mislykkes i å beskytte barnet. Dette er 

”ikke god nok omsorg” (Bath 2014) 



Barnehage/
skoleansatte- en 

viktig rolle. 
•  Barnehageansatte kan bli sekundære 

tilknytningspersoner(Abrahamsen 2015) 
•  Disse tilknytningsforholdene har stor betydning for 

barnets psykiske balanse 
•  Tilknytningsforhold erverves over tid og og må 

inneholde tillit, tilgjengelighet og glede. 
•  Den voksne må tåle barnets smerteuttrykk, og må 

ha respekt for barnet. 
•  Er et slikt tilittsforhold etablert, kan co-regulering 

starte. 
 



Er verden grunnleggende trygg, eller 
grunnleggende utrygg?

-historien om Bob på flyplassen



Verdighet 
•  Anerkjenne smerten 

•  Bekrefte sorg og tap 

•  Se fremover sammen med den andre 

•  Innføre trygghet 
•  Være en pålitelig relasjon 

•  Og innføre glede! 

 



Brene Brown, forsket på sårbarhet

-  Intervjuet flere tusen over 6 år, et enormt materiale.
- Fant at de som levde gode liv, var de som hadde en
-  grunnleggende tro på at de er verdige!

- Tilhørighet og hjertelighet- verdig en relasjon.
- CCC:
-  Corrage= mot til å tørre (belønne initiativ)

- Compation= være snill med seg selv og andre
- Connection= å høre til, ikke en ensom satellitt.



Brene Brown 



øvelse 
2 og 2 sammen. 
Aktivt lyttende 
Uinntressert 

Stillface  
 



Hoved elementer i 
TBO 

Harris og Ford (2009) 4 hovedelementer i traumebevisste 
omsorgssystemer: 

1. Forståelse av traumer, nevrobiologi og tilknytning 
2. Forståelse av den traumatiserte og hans eller 

hennes liv 
3. Forståelse av at tjenestene som gies skal være 

styrkebaserte intervensjoner heller enn 
symptomhåndtering. 

4. Forståelse for viktigheten av samarbeidende og 
støttende relasjoner. 



Mulighetene i miljøet 
Olkowska og Landmark (2009) Det ligger terapeutiske 

muligheter i miljøet, men de terapeutiske 
mulighetene kun kan realiseres gjennom gjennom 

miljøterapautens bevisste holdning til disse 
mulighetene. 

Det handler om å være bevisst på de mulighetene 
som befinner seg i enhver situasjon og ha kunskap 

og vilje til å benytte dem. 
Et sentralt aspekt: miljøterapi er bade strukturell og 

relasjonell i sin form og innhold. – struktur uten 
relasjon blir rigid og formålsløst, relasjon uten 

struktur blir utflytende og formløst. 
 



omsorg 
Stortingsmelding 25 (2005-2007)»omsorgsmeldingen» avklarer 

hvordan omsorgsbegrepet skal forståes i offentlig forstand 
 

Omsorgsbegrepet har flere dimensjoner, i tillegg til å beskrive 
arbeidet som blir utført står begrepet for et ideal, en intensjon 

om å ha omtanke og sørge for den andre. 
Omsorgsbegrepet omfatter både den konkrete hjelpen som blir 

gitt, måten den blir gitt på – og relasjonen mellom den som gir 
og mottar. 

 
Omsorg handler om å være «andreorientert», tilstede, bry seg om, 

forstå, vise medfølelse, ømhet og respekt- alt dette omsatt i 
praksis! 



Co-regulering 

39



Heine Steinkopf, RVTS Sør





Samspillet mellom hjernehalvdelene 
 

Glidelåsprinsippet: 
For eksempel en god ide oppstår på den kreative høyresiden 

og blir bearbeidet på den analytiske venstresiden. Godt 
samarbeid mellom hjernehalvdelene. 

Van der Kolk: når høyre hjernehalvdel opplever stress, blir 
språksenteret i venstre del undertrykt. 

Panksepp: når frykten øker stopper kreativiteten.  







Kids Have To Think That 
You Care

Before
They Care What You 

Think



Affektregulering-  
ødelagt termostat! 



Toleransevinduet



omsorgsinstinktet 



omsorgsinstinktet 



Remowed. 


