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VerdiBasert Triggerhåndtering

• https://tv.nrk.no/serie/uti-vaar-hage/OUHA43000507/sesong-
2/episode-5#t=7m54s



Hva husker du fra sist?



Mål med VerdiSett

• TBO og traumeforståelsen er en del av organisasjonens 
identitet

• Trygge ledere, ansatte og ungdommer
• Organisasjonskultur hvor det gode omdømme bygges innenfra
• Vi heier på forskjellighet og tåler hverandres styrker og 

sårbarheter



Mål for dagen

• Dere har som ledergruppe tanker for 
hvordan dere skal videreutvikle 
lederteamet og organisasjonskulturen 
ved Serio sine boliger

• Du har strategier for å ”Cope” med de 
utfordringene du står i akkurat nå

• Dere har strategier for å få med 
ungdommens stemmer i 
utviklingsarbeidet

• Du har startet på en egen utviklingsplan



Refleksjonsoppgave

1. Hvor opplever du at Serio er nå i forhold til hva du hadde tenkt 
ved oppstart?

2. Hvilke positive og negative sider ved deg selv har du 
oppdaget gjennom arbeidet så langt?

3. Hva tenker du er det viktigste at dere må gripe fatt i fremover 
for å sikre best mulig tilbud til ungdommene?

4. Hva trenger du for å få en enda bedre arbeidssituasjon?



Komplekse situasjoner

• https://www.youtube.com/watch?v=GsBHpB8W4cw
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Cynefine framework – Dave Snowden

Kompleksitet



Traumebevisst praksis

Traumeforståelse

Tr
yg
gh
et

Re
la
sjo

ne
r

Re
gu
le
rin

gs
st
øt
te

(Bath	2015)



Traumebevisst praksis (TBP) og ledelse

• Bruk	øvelsen	fra	”Min	
lederidentitet”

• Hva	er	du?
• Hva	gjør	du?

Meg	Nå

• Hva	trenger	du?
• Hva	må	du	trene	på	å	
være?

• Hva	må	du	trene	på	å	
gjøre

Vekstmål	på	
hvem	jeg	er • Leder	for	TBP

• Hva	vil	du	gjøre?
• Hva	vil	du	være?

Ønske	Leder



Hva er traumebevisst praksis?

- Hvordan forholder vi oss til konsekvenser?
- Hvilken Gjørekompetanse trenger vi?
- Hva er forskjellen på følelsesregulering (positiv 

reguleringsstøtte) og atferdsregulering?



FagØvelse: Fryktfjerner

- Skriv din frykter på hver sin gule lapp
- Grader de 3 viktigste
- Heng opp på tavla



”Ledere gjør det bra, hvis de kan”



Problem	
som	skal	
løses

Tilstrekkelige	
ferdigheter

Leverer	i	tråd	
med	

bedriftens	mål	
og	verdier

Manglende	
ferdigheter Klarer	ikke	

levere	/	
leverer	på	

tvers	av	mål	og	
verdier

Vurdering:

(Tilpasset	etter	Ablon S.	2016)



Ansatte gjør det bra hvis de kan
Dine valgmuligheter for å respondere på utfordringer:

Plan A: Gjennomfør det du mener er riktig

Plan B: Løs problemet i samhandling med den ansatte

Plan C: Ikke gjør noe (i hvert fall ikke foreløpig)



Plan B

1) Identifisere og lytte til/forstå den ansattes bekymring
2) Dele din bekymring
3) «Brain-storme» løsninger
4) Vurdere løsninger, prøve ut noe som begge kan leve med
5) Evaluere, evt ny brainstorming



Mål som kan oppnås med de tre planene
MÅL PLAN A PLAN C PLAN B 

Prøv å få din forventning 
oppfylt ✔ ✖ ✔

Redusere utfordrende 
atferd ✖ ✔ ✔

Bygge ferdigheter ✖ ✖ ✔

Løse problemene ✖ ✖ ✔

Bygge relasjoner ✖ ✖ ✔

www.thinkkids.org



Andre mål som oppnås

Behov PLAN A PLAN C PLAN B 
Kompetanse ✖ ✖ ✔

Autonomi ✖ ✖ ✔

Gode relasjoner ✖ ✖ ✔

www.thinkkids.org



Hva fremmer indre motivasjon?

Å møte tre grunnleggende menneskelige behov

Kompetanse

Autonomi

Nære relasjoner



Smerteuttrykk



Smerteuttrykk

3 og 3 sammen:

Hvordan vil en traumebevisst 
praksis møte smerteutrykket til 
Aksel og Bashir?



Toleransevinduet: Hvor er du?

22



Triggere og Traumeminner

Dissosiasjon



”Fra refleks til refleksjon”
TFS- Analyse

Tanke Hvilke	tanker	går	gjennom	hodet?

Følelse Hvilken	følelse	har/fikk	jeg?
Når	har	jeg	denne	følelsen	ellers?
Hvor	kommer	den	fra?	Følg	den	bakover	i	tid

Sansning/motorikk
/prosedyre

Hva	gjør	kroppen	min?	stresset,	armbevegelser,	
begynner	foten	å	riste,	blir	jeg	kortpustet,	får	lyst	
til	å	gå,	tar	jeg	på	folk,	legger	jeg	armene	i	kors…	
Hva	skjer	med	musklene	i	ansiktet,	begynner	jeg	å	
massere	skulderen	min,	drar	jeg	meg	i	håret	osv



TFS-Analyse
Meg	selv Ungdom

Tanke

Følelse

Kropp	
(sanser/m
otorikk)

Trigger Mestring



Øve opp oppmerksomt nærvær – legge merke til, 
forstå hva trigger reaksjoner henger sammen med

Arbeid	med	triggere

RVTS-Sør





Hva trenger den traumatiserte hjernen

• Evnt trekke dette inn under relasjoner/lek



Traumebevisst praksis

Traumeforståelse
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Hva trenger vi? 
Maslows behovshierarki

(Koltko-Rivera 2006)



Relasjoner 

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)



Å være genuint interessert
Gå sammen to og to.

1. A skal fortelle noe som har engasjert han/henne
B skal være totalt uinteressert

2. B skal fortelle noe som har engasjert han/henne
A skal hele tiden overta med sine eksempler



Let etter signaler for kontakt





Tilstedeværelse i øyeblikket
Lek: ”Motivasjonen til å fritt og gledesfullt engasjere seg i, 
og koble seg på, og utforske omgivelsene”

(Panksepp, J.)

Lek er en tilstand av oppmerksomt nærvær



Lek vil si…

….å være tilstede i øyeblikket
….å ha en følelse av kontroll og mestring
….å være påkoblet, være en del av noe
….å være glad



Ved frykt stopper leken

Grad av
lek

Tid



Traume er i kroppen

Lek, glede og positive affekter 
utvider toleransevinduet

(Pat Ogden, 2015)



”Someone ’s gotta be crazy about the kid”



4 Temperament 
– Kunsten å forstå seg selv

• Handlingsorientert 

• Personorientert

• Trygghetsorientert

• Normorientert



Egenskaper 4T



De sporene livet har satt



Hva vil det si å være «traumebevisst»? 

• Forståelse av hvordan hjernen formes av bruken
• Oppmerksomhet på egen sårbarhet og hvordan egen 

utviklingshistorie inneholder ressurser og sårbarheter i 
menneskemøter

• Oppmerksomhet på klientens utviklingsmessige sårbarhet



Utviklingsplan

Mål: Traumebevisst praksis
- Hvordan må du være som leder?
- Hva må du gjøre?
- Hva trenger du trening på?
- Trenger du utviklingsstøtte?
- Hvordan ser du for deg at du skal dra denne prosessen på 

egen arbeidsplass? 
(Trenger du å endre møtestruktur? Må du jobbe med 
arbeidskulturen/tillit? Trenger dere ny kompetanse?)



Mål for dagen

• Dere har som ledergruppe tanker for 
hvordan dere skal videreutvikle 
lederteamet og organisasjonskulturen 
ved Serio sine boliger

• Du har strategier for å ”Cope” med de 
utfordringene du står i akkurat nå

• Dere har strategier for å få med 
ungdommens stemmer i 
utviklingsarbeidet

• Du har startet på en egen utviklingsplan


