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Mål for dagen

• Du har fått en innføring i hva som kreves i traumebevisst 
praksis

• Du kjenner til de tre pilarene i traumebevisst omsorg
• Du har utvidet forståelse for opplevd trygghet
• Du forstår lekens betydning i arbeidet med traumatiserte barn
• Du forstår hva vi mener med regulering og samregulering
• Du kjenner til dagens utfordringsbilde for ungdom
• Du har fått utvidet forståelse for hva selvskading og selvmord 

kan handle om



Forklar	hverandre….



tiltak

metode

teori

Kultur/Verdier



Den gode hjelper

Fritt	etter	Akiah Ottesen	Berg	



Å endre det fundamentale spørsmålet…

Spørsmålet er ikke:
Hva er galt med deg?
Men:
Hva har skjedd med deg?

(Fodaro, 1991. Bloom, 1995)



Dagens utfordringsbilde…..









7 av disse jentene er lite fornøyd med 
seg selv. 

(Ung	i	Agder	2016)



4 av ungdommene sliter daglig med 
fysiske smerter

(Ung i Agder, 2016)



3 av ungdommene i klassen er mye 
plaget av depressive symptomer

(Ung i Agder, 2016)



5 av ungdommene sier de i løpet av siste uke har 
følt seg ensomme

(Ung	i	Agder	2016)



2 av disse ungdommene blir mobbet 
minst en gang i måneden 

(Ungdata 2016, Agder)



5 av ungdommene vil ha brukt hasj eller 
marihuana ved utgangen av vg3

(Ungdata 2016)



4 av ungdommene i denne klassen sier de har hatt 
uønskede seksuelle opplevelser 

(Ung i Agder 2016) 



7 ungdommer i denne klassen bor ikke sammen med 
begge foreldrene

(SSB)



1 av disse ungdommene vil før fylte 18 år ha blitt 
utsatt for alvorlig vold fra foreldre

(Myhre,	Thoresen,	Hjelmdal,	2015)



1 av disse ungdommene har prøvd hasj 
(Ung	i	Agder	2016)



Husker dere Lise?



6 av disse ungdommene har forsøkt å 
skade seg selv

(Ung i Agder 2016)



3 av disse ungdommene i Lises klasse vil ha forsøkt å ta sitt eget 
liv innen utgangen av vg3 

(Ung i Agder 2016)



Pink Family Portrait

• https://www.youtube.com/watch?v=hSjIz8oQuko



«Det nytter ikke å tilby behandling som taler til 
logikkhjernen når skjevutviklingen ligger i 
overlevelseshjernen»

(Bruce Perry)



Den	logiske	følgen:	
det	som	er	skadet	må	repareres

• Øke evne til refleksjon (mentalisering)

• Integrasjon av hukommelsesmateriale

• Følelser (affektregulering og integrering)

• Tilknytning (relasjon)

• Stress-respons systemet



FagØvelse
Tenk på en person som har hatt stor innvirkning på livet ditt, på 
hvordan du ser på verden. Finn 3 utsagn som beskriver denne  
personen.

Tre ting som går igjen:
1. trodde på meg 
2. omsorg for meg 
3. støttet meg



Traumebevisst praksis

Traumeforståelse
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(Bath	2015)



Trygghet



Traumatiserte og krenkede menneskers 
primære bekymring er trygghet



Tilknytning handler om å føle seg trygg

John Bowlby





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, 



Trygghets Øvelse

Tenk på et barn/ungdom du/dere 
jobber med. 
Hva får barnet/ungdommen til å 
føle seg trygg? 
Hva får barnet/ungdommen til å 
føle seg utrygg?

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, 





Relasjoner





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



Å være tilstede



Lekenhet er en indre sinnstilstand
”Motivasjonen til å fritt og gledelsesfullt engasjere seg i, 
og koble seg på, og utforske omgivelsene”

(Panksepp, 2004)



The primal power of play



Ved frykt stopper leken

Grad av
lek

Tid



Lek vil si…

....å ha lyst til

....å være tilstede i øyeblikket

....å ha lite fokus på seg selv

....å improvisere

....å ha en følelse av kontroll og mestring 

....å være påkoblet, være en del av noe 

....å være glad 



Traume er i kroppen

Lek, glede og positive affekter 
utvider toleransevinduet

(Pat Ogden, 2015)



Følelsesregulering





1. Kjempe,	true,	utagere,	hevne	seg	
(kamp)

2. Flykte,	rømme,	isolere	seg,	holde	seg	
unna,	ruse	seg	(flukt)

3. Argumentere,	kverulere,	spille	et	
intellektuelt	spill,	lure	(kamp)

4. Underkaste	seg,	følge	jevnaldrende,	,	
unngå	voksne	(underkastelse)

(fritt	etter	Seita &	Brendtro)

Mestringsstrategier



Refleksjonsøvelse

1. Hvilken av disse strategiene 
er mest utfordrende å 
møte?

2. Hvilken av disse strategiene 
trives du best med å møte?

1. Kjempe,	true,	utagere,	hevne	seg	
(kamp)

2. Flykte,	rømme,	isolere	seg,	holde	seg	
unna,	ruse	seg	(flukt)

3. Argumentere,	kverulere,	spille	et	
intellektuelt	spill,	lure	(kamp)

4. Underkaste	seg,	følge	jevnaldrende,	,	
unngå	voksne	(underkastelse)

(fritt	etter	Seita &	Brendtro)



Let etter signaler for kontakt



Sam-dysregulering



Samregulering



Nivåer av tilheling
Reflektere

Relatere

Regulere

Aksept,	forståelse,	ny	mening,	
eksponering

Kjærlighet,	deling,	støtte,	tillit,	
gode	opplevelser

Trygghet,	stressreduksjon,	ro,	
somatosensoriske aktiviteter



Toleransevinduet - smalt



Toleransevinduet



Forskjellige former for regulering

Top-down (frontal	cortex)	- «Ta	deg	sammen»

Samregulering – pasienten	regulerer	seg	med	en	
annen

Sensorimotorisk regulering
Pasienten	reguleres	av	ytre	eller	indre	sansestimuli



Mikroregulering (Susan Hart)

Regulering i samspill
Regulering gjennom sansestimulering



Om å regulere kroppen
• Teknikker ved overaktivering

• Bli sett, hørt og forstått av et trygt 
og rolig menneske

• Fokusere sansene, redusere 
stimuli

• Grunning, få kontakt med bakken
• Pusteøvelser, laaang utpust roer 

ned

• Teknikker ved underaktivering/frys

• Alt som vekker og hjelper til 
nærvær

• Fokuser på sanseinntrykk her og 
nå

• Fysiske øvelser, reise seg, strekke 
seg, presse føttene i bakken, 
hendene mot hverandre

• Pusteøvelser, kraftig innpust
aktiverer

• Bevegelse, tine opp kroppen
Siv Tonje Luneneg (korus)



Sanseregulering som virker 
Beroligende                                Vekkende
Varm dusj
Urte te
Klappe et dyr, ta på mykt 
materiale
Huske, ligge i hengekøye 
Bruk av tungt pledd
Massasje
Yoga, trening
Rolig musikk
Deilig, mild lukt

Kaldt rom
Kald klut i panna, ta eller suge på 
en isbit
Spise is
Lett berøring, fjær,
Musikk med rytmer
Aerobic trening, rask gange
Sterk lukt, sterk mat
Kjøre bil, sykle på humpete vei



Makroregulering

Reetablere trygghet i hverdagen
Struktur og forutsigbarhet
Basis behov dekket
Her og nå fokus 
Hjelp til daglig fungering (søvn, dagtilbud/arbeid, trygt sted)



Regulering med utgangspunkt i toleransevinduet 



Kjedeanalyse



SELVSKADING – ET SMERTEUTRYKK



Barn og ungdom skader seg 
fordi de har det vondt



”Det gjør vondt å kutte seg, 

men å ikke kutte seg er vondere”

(Ribe, Mehlum 2016)



Intensjoner ved villet egenskade- hva svarer 
ungdom
• Å slippe unna en uutholdelig følelse 65%

• Å ønske å dø 55%

• Å straffe seg selv 40%

• Å finne ut om noen var glad i meg 30%

• Å skremme noen 22%

• Å få oppmerksomhet 18%

Mette Ystgaard, Case-studien 2003



Hvor fikk de hjelp?

• Ingen hjelp ca.40%

• Venner ca.40%

• Familie ca.12%

• Psykolog/psykiater ca. 7%

• Lærere, allmennleger, 
hjelpetelefon med mer.  < 5%

Mette Ystgaard, CASE studiet 2003 



Hvordan møte selvskading/smerteuttrykk
– å se bak atferden

68

Ungdommers	indre	
verden

Usynlig	tanke	og	
følelse

Ungdommers	ytre	verden

Synlig	adferd

Hjelper



Selvmordsforsøk og selvmord

590 Selvmord i Norge i 2015

400 menn og 190 kvinner

4 000 -10 000 Selvmordsforsøk i Norge

509 ungdomskole-elever og 307 videregående-elever på Agder 
har forsøkt å ta livet sitt



Selvmordstanker og selvmordshandlinger –
hvordan forstå



Selvmordstanker og selvmordshandlinger –
hvordan forstå?

• Uutholdelig psykisk smerte

• Ambivalens

(Edwin Shneidman) 



Hva skal vi se etter?
• Endret oppførsel

• Tilbaketrekking

• Mindre interesse for hobbyer og aktiviteter 

• Sterkere følelser

• Underlige utsagn

• Negative hendelser

• Magefølelsen vår



Hva beskytter mot selvmord?

• Tilhørighet til familie og støtte fra lokalsamfunn 

• Gode problemløsningsferdigheter og konfliktløsningsevne

• Opplevelsen av å ha betydning og verdi

• Evne til å søke hjelp for problemer 

• Lett tilgang til tjenester for psykisk og fysisk sykdom 



Har du tenkt på å ta livet ditt?



Da må vi snakke om det



Så må vi vite hva vi skal gjøre



Miami prosjektet

Individrettede	
tiltak

Tiltak	for	utsatte	grupper

Universelle	tiltak



Miami prosjektet

• Todelt personale: 
• Lærere og ”student service staff”( PPT, BV, sosionom, 

helsesøster med mer)
• Hjelp skal være tilgjengelig, troverdig, ansvarlig- her og nå
• Elever som sliter beskyttes/skjermes
• Lærere får systematisk opplæring i ”faretegn” og ”grunnlag for å 

melde bekymring
• Lærere har øvelser i krisehåndtering
• Lærere får over-skulderen-veiledning



Toleransevinduet: Hvor er jeg?

79

Voksen Ungdom



Traumebevissthet?

”Forstå det som ligger bak”
”Forstå følelser”
”Forstå som Smerteuttrykk”
”Dekke behov”
”Å gå fra refleks til refleksjon”
”Gå nærmere”
”Å jobbe med hjertet utenpå”



Implikasjon:

Jeg er metoden

Man må gjøre seg sårbar

Man blir sårbar



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)



Mål for dagen

• Du har fått en innføring i hva som kreves i traumebevisst 
praksis

• Du kjenner til de tre pilarene i traumebevisst omsorg
• Du har utvidet forståelse for opplevd trygghet
• Du forstår lekens betydning i arbeidet med traumatiserte barn
• Du forstår hva vi mener med regulering og samregulering
• Du kjenner til dagens utfordringsbilde for ungdom
• Du har fått utvidet forståelse for hva selvskading og selvmord 

kan handle om



Veien videre



Avslutning

• https://www.youtube.com/watch?v=53GIADHxVzM




