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Speed-date



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.



«MenneskeMøteAkademiet - Skien»
• Fagdag

26 oktober 2018

1. Samling: Forankring for forandring
14 - 15. august 2019

2. Samling: Traumebevisst forståelse og praksis
8 nov.2019  og 24 januar 2020 

3.  Samling: Vivat

4. Samling: Egenomsorg og kollegastøtte

Mellomarbeid
Ledersamlinger

Mellomarbeid
Ledersamlinger

Mellomarbeid
Ledersamlinger





Det finnes ikke vanskelige barn, men barn 
kan ha det vanskelig



Refleksjon

• Ved bordet: 
• Hva ble dere opptatt av? 
• Hva er relevant i ditt daglige arbneid?



Hvilke 
assosiasjoner får 
du når du hører 
begrepet 
traume?



Hva er et 
psykologisk 
traume?
Det betyr sår eller skade

Flere aspekter:
1. Selve hendelsen
2. Reaksjon
3. Overveldelse
4. Ettervirkninger





Potensielt
traumatiserende
hendelser



Familievold og omsorgssvikt



“Krenkede barn blir syke voksne”  (Kirkengen 2015)

Adverse Childhood Experiences (ACE) studien
Å gjøre gull til bly (Felitti 1998)



Type 1 Traumer ( PTSD) Type 2 Traumer
Traumatisk hendelse eller hendelser

Gjenopplevelser: påtrengende minner, 
drømmer, mareritt

Unngåelse: Frykter og unngår det som  
minner om traumet (Situasjoner, aktiviteter 
eller å tenke på det)

Autonom overaktivering: Vaktsomhet, 
lettskremthet, søvnløshet, 
konsentrasjonsvansker)

Negative endringer i kognisjon/humør: 

Nummenhet, avflating, distansering fra 
andre, negativs selvbilde, skam/skyld

(DSM -5)

Komplekse traumer

Kompleks PTSD
Utviklingstraumer

Relasjonstraumer
Tilknytningstraumer

Hjernens organisering og utvikling



Følelser

Mellommenneskelig

Atferd

Kognitiv

Selvet

Utviklingtraumer- Manglende selvreguleringskompetanse



I – P – G 

• Ta utgangspunkt i et barn du /dere arbeider 
med:

• Kjenner dere igjen noe av dette?
• Dere fikk til et godt arbeid sammen med 

barnet/famuilien: Hva gjorde dere?





Grunnleggende traumeforståelse

Å forstå 
mennesker i 
lys av hva de 
har opplevd

Å forstå 
mennesker i 
lys av hva de 

ikke har 
opplevd





Hjernen formes av bruken



Hjernen formes av bruken



Stress…

Bra stress Stress vi kan tåle Giftig stress



Perry B.



Den treenige hjernen



Den tredelte hjernen
og reaksjoner under 
fare



Frykt i et biologisk utviklingsperspektiv

• Frykt er livsviktig umiddelbar respons i møte med en reell fare 
eller trussel

• Følelsen av frykt oppstår ved en kroppslig stressrespons som er 
hensiktsmessig for å få oss til å reagere på en måte som øker 
sjansen for å overleve ved å unnslippe trusselen



Vi reagerer instinktivt ved fare (Porges,  2016, Ogden, Fisher 2015)

Eller sloss Eller løper

Vi stivner Eller overgir oss

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 

fagdag i Skien. Det var visst bare 

ett litt sært pedagogisk 

virkemiddel! 

Falsk alarm!

Alarm







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

(Carter 1998)



Traumeminner



Traumepåminnere – det som stimulerer det 
implisitte minnet
Kroppen reagerer ikke bare på hendelser: den reagerer også på 
muligheten for at det skal skje noe vondt.

Kroppen reagerer automatisk på alle faresignaler den har kjent på før. 
tider på dagen eller i året, bestemte typer mennesker og steder, 
farger, lukter eller lyder, vær, stemme, kroppsspråk, misforståelser

Husk: Triggere vekker ikke eksplisitte minner, men implisitte, og 
gjenskaper opplevelsen av fare. Følelsen er "jeg er i fare", ikke "jeg 
husker fare" (Fisher, 2014)



Triggeranalyse

• Egen trigger.....
• En du jobber med – hans eller hennes trigger (e)



Hva er dissosiasjon?

• Betyr å kolbe fra, oppløsning 
eller avspaltning

• Et skifte i bevissthetstilstand
• Frakobling av det vonde som 

har skjedd
• Ikke viljestyrt dissosiasjon er 

knyttet til flere forskjellige 
psykiske lidelser

(Willumstad (red.) 2018)



Toleransevinduet



Toleransevinduet - smalt



«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





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





Smerteutrykk



Smerteutrykk

• Hvordan ville du møtt smerteutrykkene til Axel, Bazir eller 
Helena?



Traumebevisst praksis - Rammer og struktur

• Tydelig kjærlighet
• Strukturell makroregulering
• Relasjonell makroregulering
• Mikroregulering/Møteøyeblikk



Kan vi forstå barnet i lys av sine erfaringer?



Til neste gang – 24. januar 2020

• Tenk på en situasjon der du tenkte at du ikke trodde det ville gå 
bra i møte med familie, og ting gikk bedre enn forventet. Hva 
var det som skjedde? Hva hjalp deg til å «regulere» deg selv og 
de andre i situasjonen.

• Tenk på en situasjon der relasjonen ble «ødelagt» og du/dere  
fikk til en reparasjon.



Glow


