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På avstand



Program 

• Samling 1 – Forankring for forandring (31 januar – 1 februar)

• Samling 2 – Traumebevisst praksis (8 mars)

• Samling 3 – Traumebevisst praksis (5 juni)

• Samling 4 – Traumebevisst praksis Tilvalgs stoff (Viva, vold, 
livets tre, el) (25-26 september)

• Samling 5 - Egen og kollegaivaretakelse (13 november)





Speed - date



Hjemmearbeid 

• Bruk heftet til neste gang.
• Hvordan kan dere bruke forskjelligheten som en styrke på deres 

team/enhet?

• Se filmen «Toxic stress derails healthy development»
• https://www.youtube.com/watch?v=rVwFkcOZHJw
• Luft tanker dere får når dere har sett denne.

https://www.youtube.com/watch?v=rVwFkcOZHJw


Mål for dagen

• Bli kjent med perspektiver fra utviklings- og tilknytningsteori

• Traumeforståelse og psykose

• Traumebevisst praksis



Modeller er forenklinger av virkeligheten

”Virkelighet”
(Ekstrem kompleksitet)

Metafor
Modell

(Teori, empiri, testbare 
hypoteser)-Diskursiv 

praksis



Felles for alle modeller:

”All models are wrong!

But some are useful…”
Bruce Wampold, 2016



Fagøvelse

- Hvem hører du bruke navnet ditt?
- Hvilket tonefall, hvilket navn, hvem blir du...?

- Hvilke historier har de om deg som gjør at de snakker til 
deg på denne måten?

- Liker du historiene... hva liker/misliker du?
- Hvilke historier skulle du ønske de hadde om deg?
- Hva kan du gjøre for at de skal få denne typen historier?



10 min gammel ...







”Livet er ikke psykologi, 
men dialogisk musikk som   
må deles ...”

Colwyn Trevarthen



“... authentic human life is the open- ended dialogue. Life by its very

nature is dialogic. To live means to participate in dialogue: to ask 

questions, to heed, to respond, to agree, and so forth. In this dialogue

a person participates wholly and throughout his whole life: with his 

eyes, lips, hands, soul, spirit, with his whole body and deeds. He 

invests his entire self in discourse, and this discourse enters into the

dialogic fabric of human life, into the world symposium.”

Bakthin



Kenneth J. Gergen 2009 – Relational being – Beyond Self and Community





”Subjekt – ”bøye seg for”

Jeg er metoden....



”Intersubjektivity is the basic of human life 
and dialogue is the way we live it”

Seikkula (2011) Becoming Dialogical:
Psychotherapy or a way of life?





ro, anerkjennelse stress, kritikk

Stress modell





”Symptomer som depresjon og lignende 
er fantastiske uttrykk for integritet, 
de sier dette virker ikke…“

Stephen Gilligan

Courage to love self and others (Gilligan 1997)



Fagøvelse

Hvilke assosiasjoner får du når du hører begrepet 
traume?





Grunnleggende traumeforståelse

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



Hva er en psykologisk kriserespons?

• Personens psykologiske balanse blir forstyrret
• Personens vanlige mestringsmekanismer klarer ikke å 

gjenopprette balansen
• Hendelsen fører til en tydelig funksjonsnedsettelse
• Forbigående

(Flannery & Everly, 2000 ) 



Traume

«en hendelse eller vedvarende betingelser som overvelder 
personens kapasitet til å integrere den emosjonelle opplevelsen, 
og som oppleves som en trussel mot eget, eller nære andres, liv 
eller kroppslige integritet». 

(Saakvitne og kolleger, 2000)



Type 1 Traumer Type 2 Traumer

PTSD

Symptomer:

1. Gjenopplevelse av det som skjedde

2. Unngåelse av det som kan minne 

om

3. Negative tanker/humør 

4. Hyperaktivering og reaktivering

(DSM -5)

Komplekse traumer

Kompleks PTSD

Utviklingstraumer
Relasjonstraumer

Tilknytningstraumer

Hjernens organisering og utvikling



Utviklingstraumer er…..

…..kronisk traumatisk stress
+
…kombinert med sviktende reguleringsstøtte

(Nordanger og Braarud 2017)



Traumenes konsekvenser 
- forstyrrelse av barns utvikling

Affektregulering

Atferdsregulering

Biologisk fungering og modning

Selvbilde

Kognisjon

Tilknytning

Dissosiasjon (Psykologisk frakobling) 
(Teague, 2013)



«Frykten for det forutsigbare uforutsigbare» 
(Pål Andre Grinderud)

Det handler ikke så mye om grusomme enkelthendelser i barns liv, men mest om 
fravær av trygghet. Hvordan er mamma i dag? Kommer pappa til å drikke? Blir 
det krangel? Får mamma bank? Blir jeg slått i dag? Kommer pappa inn i natt? 
Osv, osv

Det handler mest om en konstant uro og usikkerhet, redsel, eller frykt for hva som 
kan komme. Som de vet at kommer, men bare ikke når….

Det er denne lufta de puster i, hver eneste dag, som lager de største skadene



Heine Steinkopf, RVTS Sør



Vi reagerer instinktivt ved fare (Mc Lean 1970, 1990, Porges, 1995, 2016)

Eller sloss Eller løper

Vi stivner Eller overgir oss

(Ogden, Fisher 2015)

Vi søker andre mennesker



Stress-Respons systemet



Stress respons - systemet

Trussel!

Erfaringer fra tidligere i livet 
tilsier at slanger ikke utgjør noen 

trussel så lenge de er på film

Aktiverings-
system 
HPA – aksen,
Autonome 
nervesystem

Hallo! Jeg sitter jo trygt her på 
kurs. Det var visst bare ett litt sært 

pedagogisk virkemiddel! 

Falsk alarm!

Alarm



Toleransevinduet



Toleransevinduet - smalt



“Krenkede barn blir syke voksne” 
(Kirkengen 2015)

Adverse Childhood Experiences (ACE) studien
Å gjøre gull til bly (V. Felitti)



�The [traumatic] 
past is not dead and 
buried.  In fact, it 
isn’t even past.�

William Faulkner



Hjernen har ikke en ”hukommelse”
I stedet har vi flere ”minnelagringsområder” 

(Carter 1998)



Allmennmenneskelige 
behov

Individspesifikke
behov

Traumespesifikke
behov



Traumebevisst praksis

Traumeforståelse

Tr
yg

gh
et

Re
la

sjo
ne

r

Re
gu

le
rin

gs
st

øt
te

(Bath 2015)



Evaluering 

• Finn frem mobilen ...
• Traumebevisst.no
• Program
• Menneskeblikk



Grown up ...


