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Profilfilm





Tiltak

Metode

Teori
Kultur

Verdisyn,	barnesyn,	menneskesyn

Å ville det gode

• Barn/ungdom gjør så godt de kan. Alle 
barn ønsker å lykkes 

• Barn/ungdom er ikke vanskelige, de har 
det vanskelig 

• Barn/ungdom manipulerer ikke, de 
beskytter seg 

• Barn/ungdom finner ikke på stadig nye 
historier, de blander minner.

• Barn/ungdom ruser seg ikke for rusens 
skyld, de demper psykisk smerte

• Barn/ungdom skader ikke seg selv for å få 
oppmerksomhet, de regulerer følelser



Bakgrunn for traumebevisst tenkning-
erkjennelse!
• Vi får det ikke til!
• Hjelpeapparatet strever – «hjelpetiltakene» virker ikke, Barna 

opplever seg ikke møtt!
• Vi må endre dagens praksis- Artikkel: Howard Bath- The 3 pilar 

of trauma….
• Rapporten- Baby onboard – Australia
• NCTSN-USA
• Hjerneforskningen- Ny kunnskap, ny praksis!



Omsorgssvikten…..

• Er smertefull
• Farlig
• Degraderende-skam
• Invaderende- grensebrytende
• Ignorerende-krenkende
• …. Er gift for barnas utvikling!

Jeg er ikke verd å elske



Barn med omsorgssvikts erfaringer- er fulle av 
SMERTE!
• De er utagerende, sinte, triste, hatefulle, deprimerte, 

«manipulerende» uansvarlige osv… 
• Omsorgssvikt – SMERTE – atferd

• Omsorgssvikt er et svik og det påfører skam



Skammens kompass
Tilbaketrekking

(holder seg borte fra skamutløste situasjon)

Angrep mot andre
(overføre skammen på andre)

Unnvikelse 
(ikke aksept, holdes borte fra bevisstheten)

(Donald L. Nathanson , 2000)

Selvangrep
(tar på oss skyld)



Smerteuttrykk

•Vi kaller uforståelig atferd og følelsesmessige reaksjoner hos 
traumatiserte barn for smerteuttrykk
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For barn 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. 



Traumebevisst praksis

• Et rammeverk og en forståelsesmodell mer enn en metode (Bath 2006/2008)

• Gillen(2012) traumebevisste omsorgsmiljøer skiller seg drastisk fra de 
tradisjonelle omsorgsmodellene

• Det kreves at hele organisasjonen, eller hele miljøet ungdommen er en 
del av har en forståelse av traumenes betydning og bidrar til en delt 
konseptualisering med traumet som grunnpilaren. Harris/Fallott (2009) 

• Verdier og holdninger



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!



En traumatisk belasting 

« ..er en opplevelse som er overveldende og 
utenfor det vanlige begrepsapparatet»



Ikke alle traumatiske hendelser er traumatiserende, 
men innebærer en overveldende psykisk påkjenning:

Traumatiske hendelser utløser en sterk overlevelsesreaksjon i 
nervesystemet vårt, nærmere bestemt i stress- respons systemet



Vi	reagerer instinktivt ved fare	

Da 
sloss vi

Eller stivner

Eller overgir
oss

Eller 
løper

Eller 
skriker
på hjelp



Hva skjer ved traumatisering

• Sanseinntrykk/følelser/kroppslige reaksjoner lagres dysfunksjonelt og 
fragmentert. 

• Sammenhengen mellom hendelsen og reaksjonen på hendelsen 
koples vekk = dissosiering. 

• Traumet skjer ved at hendelsen ikke blir integrert. 

• Trauma = sår, skade (gresk) 



Komplekse
Traumer/	

type	II	trauma

Single-event	traume/
Type	I	trauma

Hjernens	organisering
og	utvikling

Gjenopplevelse	av	traumet

Unngåelse, og Nummenhet, 
følelsesmessig avflatning, distanse til 
andre mennesker

Økt	kroppslig	aktivering;	søvnvansker,	 irritabilitet,	
Sinneutbrudd,	 konsentrasjonsvansker,	 overdreven
Vaktsomhet,	 skvettenhet,	økt	reaksjonsberedskap



Van der Kolk & Pynoos, 2009 





Begreps-skulptur

• Gå sammen i grupper på 4.

• Lag en skulptur:
• Trygghet
• Relasjon
• Følelsesregulering













Hvordan	vi	opplever	verden,	forholder	oss	til	
andre,	og	finner	mening	i	livet,	er	avhengig	av	
hvordan	vi	har	lært	å	regulere	våre	følelser.”

Daniel Siegel, 1999



Hvem er jeg i møte med deg?




