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1. Samling: Forankring for forandring
4 og 5 september 2019

2. Samling: Traumebevisst forståelse og praksis
29 og 30 oktober 2019

3. Samling: Vivat

4. Samling: Egenomsorg og kollegastøtte

Mellomarbeid
Ledersamlinger

Mellomarbeid
Ledersamlinger

Mellomarbeid
Ledersamlinger



Speed - date



Forankring for forandring
Jeg er metoden…..











Refleksjoner



Hjemmearbeid 

1. Ha en samtale i teamet om hvordan dere kan bruke 
forskjelligheten som en styrke?

2. Benytt Anerkjennende Intervju (intervjuskjemaet) til en 
samtale med en av de du jobber med eller en kollega du 
jobber daglig med. Reflekter i etterkant over hvordan dere kan 
benytte det som har kommet fram til å styrke arbeidet 
sammen.

3. Se på hjemmesiden for programmet og orienter deg i 
ressursene som er lagt ut.



Mål for dagene
Dag 1
• Bli kjent med perspektiver fra 

tilknytningspsykologien
• Traumeforståelse 

Dag 2
• Traumeforståelse og 

konsekvenser for praksis
• Tredelte hjernen, toleransevindu, 

TBO





Betydningen av samspillet 
med trygge andre...

• Kopiere, svare, «mimicry"
• Indre emosjonelt tonefall
• Små påfyll, bekreftelser









”Livet er ikke psykologi, 
det er dialogisk musikk 
som deles”.

Colwyn Trevarthen



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





”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?



Stillface...



ro, anerkjennelse stress, kritikk

Stress modell





Barnesyn

Kids do well if they can

https://www.youtube.com/watch?v=jvzQQDfAL-Q


Kids do well if they can

Hvilke tanker gjør du deg om Ross Green sin filosofi?

Hva vil denne filosofien betyr for ditt møte med det enkelte 
barn/ungdom og omsorgspersoner?

Hva må til for at denne filosofien skal gjennomsyre Skien 
kommunes arbeid med barn og unge og deres 
omsorgspersoner?



Fagøvelse

Hvilke assosiasjoner får du når du hører begrepet 
traume?



Psykologiske kriser
enhver stressende hendelse som har potensial til å gi en 
kriserespons hos mange mennesker (Flannery & Everly, 2000 ) 

Livskriser

Psykososiale 
belastninger

Potensielt 
traumatiserende 

hendelser

(Malt, 2012)





“Krenkede barn blir syke voksne” 
(Kirkengen 2015)

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



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



Potensielt traumatiserende hendelser:
Tilfeldige traumer Menneskeskapte traumer

Type 1 traumer
- Enkelthendelser
- Opplevd akutt livstrussel
- Uventet

- Trafikkulykke
- Yrkesrelaterte traumer (Politi, 

Brannmenn, Krisepersonell)
- Industriulykker
- Kortvarige naturkatastrofer

- Kriminalitet, fysisk vold
- Seksuelle eller fysiske 

fornærmelser
- Væpnet ran

Type 2 traumer
- Gjentatt
- Vedvarende
- Uforutsigbar utvikling

- Vedvarende naturkatastrofer
- Teknologiske katastrofer 

(giftutslipp)
- Sultkatastrofer

- Seksuelt / fysisk misbruk av barn
- Alvorlig neglekt
- Emosjonell neglekt
- Krig / tortur
- Kidnapping / fengsling

Terr, Leonore 1991



Utviklingstraumer er…..

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

(Nordanger og Braarud 2017)



Grunnleggende traumeforståelse

Vi vil forstå 
mennesker i 
lys av hva de 
har opplevd

Vi vil forstå 
mennesker i 
lys av hva de 

ikke har 
opplevd

Vi vil forstå 
mennesker i 

lys av 
hvordan de 

har det 
akkurat nå



Heine Steinkopf, RVTS Sør

Tredelte hjernen



Tilstandsavhengig fungering
Tidsopplevelse Langt frem Dager/ timer Timer, minutter Minutter, 

sekunder
Uten tids-
opplevelse

Hjerneområder Tenkehjerne Tenkehjerne/
følelseshjerne

Følelseshjerne Mellomhjerne/
sansehjerne

Sansehjerne/ 
autonome 
nervesystem

Tanke Abstrakt Konkret Emosjonell Reaktiv Refleks

Tilstand Rolig Oppmerksom Alarm Frykt Sterk frykt

(Fritt etter Perry B. 2011)



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 i Skien. Det var visst bare ett 
litt sært pedagogisk virkemiddel! 

Falsk alarm!

Alarm



Traumenes konsekvenser

Det traumatiserte er nærmest i 
konstant alarmberedskap, det 
vil si at han eller hun alltid er på 
vakt og forberedt på en ny fare, 
og vil hele tiden være rettet inn 
mot å flykte, slåss eller overgi 
seg



Reflektere

Relatere

Regulere

Aksept, forståelse, ny mening, 
eksponering

Kjærlighet, deling, støtte, tillit, 
gode opplevelser

Trygghet, stressreduksjon, ro, 
somatosensoriske aktiviteter



Refleksjoner
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Gutten som falt og mannen som hjalp han 
opp igjen



Tre gode ting

1. Skriv ned tre gode ting 
som har skjedd deg i det 
siste

2. Hva er det ved deg som 
gjorde at det ble som det 
ble?



Mål for dagene

Dag 1
• Bli kjent med perspektiver fra tilknytningspsykologien
• Traumeforståelse 

Dag 2
• Traumeforståelse og konsekvenser for praksis
• Tredelte hjernen, toleransevindu, TBO



“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)



Traumebevisst praksis

Howard Bath



Allmennmenneskelige 
behov

Individspesifikke
behov

Traumespesifikke
behov



Hva trenger vi? 
Maslows behovshierarki

(Koltko-Rivera 2006)



Martin Seligman

Authentic Happiness (2002)

Flourish (2011)

• Positive følelser
• Engasjement  (Flow)
• Mening (i betydningen å være en del av 

noe som er større enn deg selv)
• Oppnå/prestere 
• Positive relasjoner



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

Mestring
Av ferdigheter og 
oppgaver,
selvfølelse
” Jeg kan”

Bidragsyter
mulighet til å dele viktige 
ting med andre
” Jeg har en oppgave i 
livet”

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”



Fagoppdrag

Gå sammen på bordene.
Tenk på  et barn/ ungdom dere jobber med. Tegn en sirkel med 
fire sektorer på et ark. Sett inn ungdommens/barnets  ressurser
inne i sirkelen i forhold til de fire vekstbehovene. Sett det som er 
ungdommens/barnets utfordringer / ”mangler” på utsiden av de 
fire sektorene.

Hvordan kan dere bruke dette aktivt i arbeidet ?



Refleksjoner



Traumebevisst praksis

Traumeforståelse
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(Bath 2015)



“We devalue normality, because we want to be 
unique. For those not feeling normal, being that is the 
strongest desire”. 

Howard Bath



Traumatiserte og krenkede menneskers 
primære bekymring er trygghet



Trygghet

• Fysisk trygghet

• Emosjonell trygghet

• Relasjonell trygghet

• Kulturell trygghet



Oppgave

Hva er fysisk trygghet for ……….?

Hva er emosjonell trygghet for ……..?

Hva er relasjonell trygghet for ……..?

Hva er kulturell trygghet for……..?



Relasjon og tilhørighet i samfunnet

”Gode relasjoner er 
agenter for endring” 

(Perry & Szalavitz, 2006)



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)



Relasjon 





Bruce Perry, Schizofrenidagene i Stavanger



Mistillit til voksne- Mestringsstrategier

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

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

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

4. Underkaste seg, følge 
jevnaldrende, unngå voksne 
(follow-følge)

(Seita & Brendtro)



Øvelse - håndtering av ulike strategier

Fight

Flight

Fool

Follow



Regulering og trygghet



Toleransevinduet

SOSIALT ENGASJERT
Det sosiale engasjementsystemet er 

aktivert, bidrar til ro og våkenhet



Marius filmen



Toleransevinduet - smalt

SOSIALT ENGASJERT
Det sosiale engasjementsystemet er 

aktivert, bidrar til ro og våkenhet



Samregulering

Samregulering betyr at en gjennom 
egen ro og trygghet skaper ro og trygghet 
hos barnet/ungdommen

Dvs.
1. Å ikke bli overveldet av barnets / ungdommens følelser 
2. Å vise evne og vilje til å forstå følelser, tanker og intensjoner  

Målet er å gjøre barnet / ungdommen trygg slik at behovet for flukt, kamp 
eller frys ikke er nødvendig



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 



1 – 2 – 3 og ... klapping

Stephen Porges



Makro- og mikroregulering...



Makroregulering

1. Strukturell makroregulering- forutsigbare trygghetsskapende 
rammer
2. Relasjonell makroregulering- tilrettelegge for aktiviteter som 
skaper en følelse av samhørighet 

”Makroregulering er en forutsetning for å gå inn i 
mikroregulerende samspill”

(Susan Hart, 2016)



Tilbakemelding på dagene

• Rvtssor.no
• Menyknapp
• Kontakter
• Skroll ned til «Evaluering TBO samling MMA Skien»



Refleksjoner



Til neste gang

• Bruk «cricle of curage» med en av familiene du jobber med.
• Bruk  trygghetesanalysen i en av sakene du jobber med.
• Skriv en «tre gode ting» logg i tre sammenhengende uker før 

neste gang vi møtes.

Gjør avtale med en kollega som vil hjelpe deg og holde deg 
forpliktet til å gjøre oppgaveneJ



Neste samling

Vivat
29-30 januar 2020

Kl. 0900 – 1500

Egenomsorg og kollegastøtte 
11-12 mars 2020

Kl. 0900 - 1500



Walk of the earth


