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Vår oppsummering......
....normale reaksjoner på unormale hendelser!



Hjemmearbeid til 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.



Mål for dagen

Å bruke den teoretiske forståelsen inn i den praktiske hverdagen

Pilarene i TBO
Samtalekort
Circle of Courage



«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



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?





Øvelse  Å forstå: Samtalekort – «Speed date»



Hva lærte du?

• Skriv ned



Traumebevisst omsorg – en forståelsesramme

Traumeforståelse

T
ry

g
g

h
e

t

R
e

la
s
jo

n
e

r

C
o

p
in

g

(Bath 2015)



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



Allmennmenneskelige 

behov

Individspesifikke

behov

Traumespesifikke

behov





Kan vi forstå barnet i lys av sine erfaringer?



«Det nytter ikke å tilby behandling som 

taler til logikkhjernen når skjevutviklingen 

ligger i overlevelseshjernen».

(Bruce Perry)



Traumebevisst omsorg  

Traumeforståelse
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Nivåer av tilheling
Reflektere

Relatere

Regulere

Forståelse, aksept,ny mening, 

eksponering

Kjærlighet, deling, støtte, tillit, 

gode opplevelser

Trygghet, stressreduksjon, ro, 

somatosensoriske aktiviteter



Howard Bath: Ulike former for trygghet
- opplevd 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. 



Gruppeoppgave – Opplevd Trygghet

• Du er Nadja – 15 år, eller Espen 12 år. Det er ditt første møte 
med SPT

• Hva gjør deg trygg? Hva gjør deg utrygg?

• Hvordan kan dere legge til rette for at han/hun skal oppleve 
trygghet?

• Presentasjon i plenum.



Traumebevisst omsorg  

Traumeforståelse
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Relasjon 





Nivåer av tilheling
Reflektere

Relatere

Regulere

Forståelse, aksept,ny mening, 

eksponering

Kjærlighet, deling, støtte, tillit, 

gode opplevelser

Trygghet, stressreduksjon, ro, 

somatosensoriske aktiviteter



Toleransevinduet

DET SOSIALE 
ENGASJEMENTSYSTEMET



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)



Bruce Perry, Schizofrenidagene i Stavanger



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

(Panksepp, 2004)



Ved frykt stopper lek

Grad av
lek

Tid



Nå leker vi...



Traumebevisst omsorg  

Traumeforståelse
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Følelsesregulering



Sansestimulering 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



Nivåer av tilheling
Reflektere

Relatere

Regulere

Forståelse, aksept,ny mening, 

eksponering

Kjærlighet, deling, støtte, tillit, 

gode opplevelser

Trygghet, stressreduksjon, ro, 

somatosensoriske aktiviteter



Tilhørighet en 

følelse av å 

være 

forbundet med 

andre, elsket 

”Jeg hører Pl”

Mestring
Av ferdigheter og 

oppgaver,

selvfølelse

” Jeg kan”

Raushet
å dele med andre

” Jeg har en 

oppgave i livet”

Universelle vekstbehov Circle of Courage
( Brendtro, Brokenleg & van Bockem)

Uavhengighet
Ta ansvar for egne

handlinger, og vise

respekt for andre

mennesker

”Jeg kan ta selvstendige valg”



Tilbakemelding på dagene
ØRvtssor.no
ØMenyknapp
ØKontakter
ØSkroll ned til 
Ø«Evaluering MMA Skien –

Traumebevisst praksis»



Til neste gang

• Bruk «cricle of curage» med en av barna/familiene 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

11. sept?




