
Trygge Voksne

Tønsberg BV

19. – 20. mars 2019
Odd Kenneth Hillesund

Ruben Gausdal



Oppstart





Oversikt hele programmet



Speed - date



Program for dagene

• Tilbakemelding fra hjemmearbeidet
• Huske tilbake
• Traumebevisst praksis og øvelser
• Egen- og kollegaivaretakelse
• Hvordan kan Barnevernstjenesten i Tønsberg nyttiggjøre seg 

disse perspektivene fremover?
• Evaluering



Hjemmearbeid

• Bruk «circle of courage» med en av familiene du jobber med.
• Bruke kortene dere har fått i samarbeid med familier.
• Bruk  trygghetesanalysen i en av sakene du jobber med.
• 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.

Gjør oppgavene i team eller sammen med kollega



Teamoppgave

1. Hvordan gikk det med hjemmearbeidet?
2. Gjorde dere noen oppdagelser
3. Hva skal til for at dere skal fortsette å ta i bruk dette videre på 

deres team?



Refleksjonsboka

1. Skriv ned temaene du husker!
– hva syntes du var spesielt nyttig?

2. Er det noen perspektiver, teorier og modeller 
du allerede har tatt i bruk?



Tvillinger snakker, filmklipp







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

Colwyn Trevarthen



Brudd, reparasjon ...



Jeg er metoden....



Hva er det dere 
ønsker for
familiene?

Hva skal det dere gjør, 
...gjøre med dem?

reflekterte ?
virkelighetes orienterte

«voksne» voksne ?
......?



Mulige veier i 
møte med strev... 



Voksen

Barnevernstjenesten
”Middelground”

Ikke-voksen

Selvødeleggelse

Gert J.J. Biesta - Utdanningens vidunderlige risiko (2014)

Verdensødeleggelse

Sosiale 
engasjementsystemet

er aktivert





Å ta ansvar for eget liv…



Følelser

21



Reaksjoner hos hjelpere

To vanlige motoverføringstendenser hos hjelpere som forlater sitt 
empatiske ståsted og ”mister” sin evne til innlevelse:

Tilbaketrekning (distanse, benekte, bagatellisere)

Overinvolvering (svinger følelsesmessig med klienten, føler seg 
sårbar og labil)



Å øve opp sårbarhetsevne

Tenk på en vanskelig situasjon på jobb, og hva det aktiverte hos 
deg!

Tanke Hvilke tanker går gjennom hodet?

Følelse Hvilken følelse får jeg? Hvor kommer den fra?

Sansning/motorikk/pros
edyre

Hva gjør kroppen min? Håndbevegelser, holdning, 
beinbevegelser, ansiktsmimikk, forsvarsposisjon, flukt osv



”Bålsamling”

Gå i Team
1. Velg en ordstyrer (bålmester)
2. Bruk 5 minutter på å tenke på en følelse som har dominert 

hos deg på jobb i det siste. Finn en konkret hendelse som er 
knyttet til denne følelsen

3. Ordstyrer leder slik at alle får delt sin følelse og hendelse
4. Kun 2 skal komme med en empatisk tilbakemelding som sier 

noe om hva det gjør med dem som kollega å lytte
5. Når alle har delt, bruk noen minutter på å samtale om hvordan 

dette har vært.



Egenivaretakelse – veien videre

Diskuter i gruppen deres:
- Hvordan kan dere bruke leirbålet hos dere jevnlig fremover
- Hvilke tiltak bør dere gjøre for å sikre god kollegaivaretakelse
- Hvordan hindre at ”små bål” oppstår?



1 – 2 – 3 og ... klapping

Stephen Porges



Allmennmenneskelige 
behov

Individspesifikke
behov

Traumespesifikke
behov



Traumebevisst praksis

Traumeforståelse

Tr
yg

gh
et

Re
la

sj
on

er

Re
gu

le
ri

ng
ss

tø
tt

e

(Bath 2015)



Betydningen av å kjenne hverandre…..

«Organizations are, first and foremost, 
centers of human relatedness»

The appriciative organization. (H Anderson, D Cooperrider mfl. 2008)



Tiltak

Metode

Teori

Kultur/Verdier



Koordinerte 
handlinger

”Moralsk orden”, 
rådende diskurs

Standarder &
forventninger

Ritualer &
mønster

”Constructing a World”
Sheila McNamee (2015) Radical presence: Alternatives to the terapeutic state, 
European journal of Psychoterapy & counselling.



Avslutning
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Ravi – så kom du



Tre gode ting

• Skriv ned tre gode ting som har hendt deg i det siste!
• Hva var det ved deg som gjorde at dette kunne skje



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



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)



“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)



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)



Allmennmenneskelige 
behov

Individspesifikke
behov

Traumespesifikke
behov



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

Howard Bath



Traume er i kroppen

Lek, glede og positive affekter 
utvider toleransevinduet

(Pat Ogden, 2015)



1 – 2 – 3 og ... klapping

Stephen Porges



The primal power of play



Ved frykt stopper leken

Grad av
lek

Tid



Hva likte du å leke som barn?

• Tenk på en lek du likte å leke som barn 
eller ungdom.. 

• Hvilke følelser får tanken på denne
leken fram hos deg?

• Del med sidemannen



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 



Traumebevisst praksis

Traumeforståelse

Tr
yg

gh
et

Re
la

sj
on

er

Re
gu

le
ri

ng
ss

tø
tt

e

(Bath 2015)



Traumatiserte og krenkede menneskers 
primære bekymring er trygghet



Trygghetsøvelse



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 meg ……..?

Hva er kulturell trygghet for meg……..?



Oppgave 

Fight

Flight

Follow

Fool



Relasjon og tilhørighet i samfunnet

”Gode relasjoner er 
agenter for endring” 

(Perry & Szalavitz, 2006)



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)



Hvilke metoder/teorier/metaforer bruker du 
med familiene du jobber med?

• Skriv ned noen ideer i refleksjonsboka
• Del med sidemannen

• Gå sammen 4 og 4 – 8 og 8. 

• Lag en 2-3 min presentasjon av verktøy for godt Barneverns 
arbeid?



Dagsplan / døgnhjul

Hva fungerer, med hvem,  hvor og når? 

… hva blir vanskelig, med hvem, hvor og når? 



Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1

2

3

4

5

6

7





Samtale tips ungdom... (Mikroregulering) 

1. Kommuniser verdier og tro som fremmer ungdommens aksept 
av seg selv (eks. gode grunner for valg... ).

2. Ikke anta noe. Ikke tro at du skjønner noe.
3. Vær nysgjerrig.
4. Vær aktiv.
5. Vær på ungdommens side. Arbeid sammen med ungdommen 

for å løse noe som oppleves som problematisk (kanskje et 
problem som problemet gir…).

6. La ungdommen være ansvarlig for positiv forandring.



Følge barnet tips... (Mikroregulering) 

Lag en lekesituasjon (eks. Tegning, lego el.)

Barneledet intervensjon... bli med på barnets lek...

• Kommenter det barnet gjør, følg med med entusiasme

• Gjenta det barnet sier

• Gi konkret ros

• Ikke still spørsmål

• Ikke gi instruksjoner (Inspirert av PCIT)



Veien videre



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



Barbara L. Fredrickson

Positivity (2005)

Love 2.0. (2013)

• Positivity forskningsbasert 
begrep som samlebetegnelsen 
på følelsene; glede, 
takknemlighet, tilfredshet, 
interesse, håp, stolthet, lykke, 
inspirasjon, ærefrykt og 
kjærlighet.

• Kjærlighet 2.0 = delt 
positiv følelse, 
synkronisert biokjemi og 
atferd, og et gjensidig 
motiv for å investere i 
hverandres velvære. 



Jeg Den 
andre

Den 
andre

Den 
andre

Jeg 

Jeg 

Før intervensjon/etter 
nøytral intervensjon

Etter negativ 
intervensjon

Etter positiv 
intervensjon



Evaluering



Avslutning


