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Operasjonalisering av traumebevisst praksis

Fleksnes; forståelse og omsorg
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1 Forankring for forandring 13-14 juni 2019 Lien gård, Seljord Heine
Ruben

Ledersamling 10. september Kristiansand Heine
Ruben

2 MenneskeMøte praksis 17.oktober Skien Heine
Anette Andersen

Musikk: innslag 
v/Stian og Christian

Ledersamling 5. desember Heine

3 Samspillet mellom fag, kultur 
og verdier

17. desember Skien Heine
Pål Solhaug

Ledersamling 21. januar Kristiansand Heine

4 Traumebevisst praksis på
UPS

29. januar 2020 Skien Heine 
Pål

Vendereise 3. desember 2020 Skien Heine
Pål



Speed - date



Tre gode ting; hjemmearbeid

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

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

3. Gjør dette hver dag i 2 
uker



Forankring for forandring (2 dager)

«Jeg og vi er metoden»

• Jeg, vi og kulturen på ved UPS
• Anerkjennende intervju, videre utvikling fra det som fungerer...
• Kommunikasjonsstiler (Diversity Icebreaker)
• .....



Traumebevisst praksis
«Barn er ikke 
vanskelige, men kan ha 
det vanskelig»



Notater fra samling 3

• Kultur:
• Språkliggjøre likeverdighet; post vs behandlergangen. 
• Ansvar
• Trygghet
• Respekt for beslutninger
• Snu verditrekanten på hodet

• Fag:
• TBO i praksis, operasjonalisering
• Felles begrepsapparat; kjærlighet, trygghet, omsorg, regler
• Individuelt eller felles for alle, regler



Kultur/Verdier

Teori

Metode

Tiltak



Faglige valg ved UPS…



Et traumebevisst «mindset»

Utviklingspsykologi
Tilknytningsforståelse

Traumeforståelse

FBT TF-CBT Traumebevisst
miljøterapi
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?

Traumebevisst miljøterapi

Traumebevisst forståelse, utviklingspsykologi, 
Tilknytningsforståelse

Egne holdninger, mentale modeller, 
selvforståelse, arbeidskultur

Tiltak

Metode

Teori

Kultur/Verdier



Operasjonalisering av Traumebevisst 
miljøterapi



Øvelse



Nivåer av tilheling
Reflektere

Relatere

Regulere

Forståelse, aksept,ny mening, 
eksponering

Kjærlighet, deling, støtte, tillit, 
gode opplevelser

Trygghet, stressreduksjon, ro, 
somatosensoriske aktiviteter



Miljø-terapeutiske 
tiltak med 
utgangspunkt i 
modellen



Øvelse



• Large body of evidence indicating that exposure to life adversities  in childhood 

increases the risk for psychosis

• People are at particularly elevated risk for psychosis if they have experienced multiple 

life adversities

• Up to a third of cases of psychosis could be attributable to the impact of childhood life 

adversities 

@c_tru_research



Cohort/sample name Study

ACE Whitfield et al, 2005

Anda et al, 2006

AESOP Fisher et al, 2009

Fisher et al, 2010
ALSPAC Schreier et al, 2009

EDSP Spauwen et al, 2006

E-Risk Arseneault et al, 2010

GROUP Heins et al, 2011

NCS Shevlin et al, 2007a, b

Shevlin et al, 2007c
Shevlin et al, 2008

NCSR Shevlin et al, 2010

NEMESIS Janssen et al, 2004

YHCD Lataster et al, 2006

Dose-response effects: the observation 

of an increased risk of psychosis at 

increasing levels of exposure to trauma

E.g. Shevlin et al. 2007; People exposed 

to 1 type of childhood trauma (e.g. 

sexual abuse) were 2.5 times more likely

to have experienced psychosis

People exposed to 5 types of childhood 

trauma (e.g. sexual abuse, physical 

abuse, neglect) were 53 times more likely 

to have experienced psychosis



How common are adverse childhood experiences in psychosis?

In a sample of 324 participants with lifetime 

(self-reported) diagnosis of psychosis…  

• 92.9% reported at least 1 adverse childhood event

• 78.8% reported multiple (at least 2) events

• 40.1% reported four or more adversities

In the majority of participants: 

• Events were of interpersonal nature (91.8%)

• Involved a relative, friend or significant other (82.4%) 

• Had prolonged nature i.e. involved more than one 

exposure to the same adversity (68.2%)

7 %

14 %

79 %

93%

no trauma
single exposure multiple exposures



@c_tru_research

• Independent replications of the childhood adversity and psychosis relationship (e.g. 

Matheson et al., 2013)

• The link between trauma and psychosis equally applies to exposures in adulthood (e.g. 

Beards et al., 2013)

• Trauma exposure is linked to greater symptom severity in people with psychosis, 

particularly in the case of positive symptoms (Bailey et al., 2018)

• Phenomenological evidence indicating that content and characteristics of psychotic 

symptoms are influenced by trauma exposure (e.g. Cox, Longden, Morrison & Varese, 

under review)

Further notable findings 



Childhood adversities in the At Risk Mental States



Emerging findings from ARMS studies

• The majority of ARMS individuals report life 
adversities in childhood  (range  from 
54%-90%)

• ARMS individual report higher levels of 
trauma exposure than controls, in 
particular emotional abuse, physical abuse 
and bullying (Peh et al., 2019)

• Trauma exposure is associated with greater 
symptom severity and poorer functioning 
in ARMS

• Associations with heightened transition to 
psychosis as yet unclear 

ARMS Controls 

Any trauma 54.0% 17.4%

Emotional abuse 62.5% 27.1%

Emotional neglect 76.4% 33.3%

Physical abuse 24.3% 8.3%

Physical neglect 47.2% 20.8%

Sexual abuse 29.9% 10.4%

EU-GEI High Risk study  
(Kraan et al., 2018 Schizophrenia Bulletin)



Dissosiasjon og traumer

• «Moderne traumebehandling innebærer å kunne roe og 
regulere nervesystemet, trene på å være til stede her og nå, 
arbeide med å integrere de følelsene som aldri ble anerkjent 
eller tålt, samt arbeide med den overlevelsesstrategien 
pasienten har utviklet»

• Anstorp & Benum, 2014



Dissosiasjon, Silberg, 2009 (Affect Avoidance
Theory)
• Automatisk aktivering av unngåelsesresponser; tanker, 

persepsjon, identitet, atferd og affekt.

• Betinget unngåelse når traumatiske minner ”truer med å bli 
husket”

• Remember ”not to remember”



Dissosiasjon

• Hjernen lærer å ”ikke føle”. Emosjoner blir stimuli for unngåelse, 
heller enn for prosessering og integrasjon

• Disintegrasjon, fragmentering og rigide dikotomier blir regelen







Symptomer på dissosiasjon
• Fluktuerende atferd, og/eller ferdigheter
• Transer, oppmerksomhetsbortfall
• Suicidalitet, selvskading
• Tristhet
• Flashbacks, mareritt, fobier
• Fantasivenner
• Benekting av atferd
• Fysiologiske plager
• Promiskuøs atferd
• Antisosial og aggressiv atferd



Konkrete symptomer
• Utagering, 
• ”innagering”, isolasjon, tilbaketrekning, depresjon
• Skvettenhet, ”hyperaktivering”, engstelse
• Oppmerksomhetsbortfall
• Konsentrasjonsvansker, uro
• Raseriutbrudd
• Lærevansker
• Sosiale vansker
• Rigiditet
• Emosjonell ustabilitet, hurtige ”skifter”



Symptomer, forts.

• Usikkerhet om pålitelighet og predikerbarhet om ulike forhold i 
verden

• Problemer med grenser
• Manglende tillit og mistenksomhet
• Sosial isolasjon
• Mellomenneskelige problemer
• Vansker med å tolke menneskers emosjonelle tilstand
• Vansker med perspektivtaking 
• Vansker med å se andre som allierte parter



• Educate
• Desirability of improvement
• Understand the hidden conflicts
• Claim as own affects of shame, fear, sexuality, anger
• Assess and identify triggers preceding dissociative episodes
• Try something new
• Every part shares responsibility



Nijenhuis, van der Hart, Fischer…





Vi reagerer instinktivt ved fare 

Da sloss vi Eller løper Eller stivner

Eller overgir oss Eller skriker på hjelp

(Ogden, Fisher 2015)





“Verdiord fra samling 3
• Trygghet, stabilitet, forutsigbarhet
• Respekt
• Kvalitet
• Omsorgsfulle
• Vi vil hverandre vel
• Alle gjør så godt de kan
• Lære av hverandre
• Lytte til hverandre
• Raushet, romme mye
• Ikke-dømmende
• Takhøyde
• Trene på ferdigheter sammen
• Skille person og sak
• Lojal til felleskapet, men lytte til uenigheter
• Bidra til faglig konsensus på tross av meningsforskjeller

• Lik forståelse på tross av ulikhet
• Enig om rammene, diskusjon om unntakene
• Bruke faglige argumenter; forstå hvorfor vi gjør det vi 

gjør
• Også inn i behandlingsplanen
• Snill
• grei
• Undrende
• Den gyldne regel
• Gjøre hverandre gode
• Respekt for hverandres roller
• Ydmykhet, innrømme feil, ikke fordømme
• God Kommunikasjon
• Hyggelig
• Dele kompetanse



Verdier og kultur som en del av fagligheten

Tiltak

Metode

Teori

Kultur/Verdier



En god arbeidskultur - En sirkel av trygghet

Tilhørighet Mestring

Omsorg 
for andreAutonomi

(Tilpasset etter Brentro, 
Brokenleg & van Bocken, 2002)



Øvelse: 
Jeg i arbeidsfellesskapet 

• Først fem minutter alene?
• Skriv ned stikkord....

• Snakk i sammen gruppen



Øvelse: 
Jeg i arbeidsfellesskapet 

• Refleksjoner etter øvelsen; hva blir
dere opptatt av?



Fremover…

• Hva vil dere gjøre fremover for å sikre at traumebevisst praksis 
forblir en del av fag/arbeidskulturen ved UPS?

• Hvilke vaner/ritualer ønsker dere å styrke?
• Hvilke vaner/ritualer tenker dere er modne for revisjon?

• Hva skal du bidra med i dette?



You got acapella now.......


