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Evaluering

1) Hvilke synlige tegn ser dere på en traumebevisst kultur 
hos Serio i det daglige?
2) Hva vil dere si at kjennetegner Serio-modellen slik dere 
fremstår i dag?
3) Dersom dere skal peke på utviklingsbehov denne høsten, 
hva vil dere fokusere mest på?



Tema – fått av Hans Petter

• Jeg er metoden
• Stå i avvisning
• Caser – drøfte løsninger og dilemmaer
• Heines sak: Når uro er tegn på trygghet (Viser seg hos Serio)
• Lek – repetere hvorfor traumatiserte trenger lek
• Leke mye og helst øvelser de kan bruke selv



Mål for dagen

- Vi har fokus på å sikre egen- og kollegaivaretakelse 
- Vi har metode for å snakke om stressbelastninger på en måte 

som bidrar til vekst og arbeidsglede
- Vi kjenner til lekens betydning



Speed - date



Presentasjon



Hvilket perspektiv styrer vår hverdag

• Profilfilm RVTS Sør



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



Innsiden ut
- Følelser ”smitter”



Jeg er metoden

10

Voksen Ungdom



Følelser smitter
Barnet/ungdommen Ansatte Organisasjon

Føler	seg	utrygg
Sint/aggressiv
Hjelpeløs
Håpløs
Overaktivert
Fragmentert
Overveldet
Forvirret
Deprimert

Føler	seg	utrygg
Sint/aggressiv
Hjelpeløs
Håpløs
Overaktivert
Fragmentert
Overveldet
Forvirret
Demoralisert

Er utrygg
Straffende
Fastlåst
Uten misjon
Krisedrevet
Fragmentert
Overveldet
Verdiløs
Uten retning

Sandra	Bloom,	The	Sanctuary model



The name of the game is Shame



På avstand

• Ingebjørg Brattland



”Bålsamling”

Gå i grupper på 5-8 personer
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?



LEKENHET
-en nødvendighet for 

vekst, endring og 
utvikling



Hva er lek?
Lek kan ikke defineres ut fra den ytre aktiviteten, men 
hvilken opplevelse en har av den



… vi leker for lekens skyld



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



Leken som et grunnleggende emosjonssystem 
(Panksepp, J. (2004).Affective Neuroscience. The Foundations of Human and Animal Emotions)

Primært emosjonssystem

1.Utforsking……………………….
2.Sinne…………………………….
3.Frykt……………………………..
4.Lyst………………………………
5.Gi omsorg……………………...
6.Panikk……………………………
7.Lek……………………………….

Følelse

Entusiasme
Hold deg unna
Angst
Kåt
Tender og kjærlig
Ensom og trist
Fryd og glede



The primal power of play

• Japp Panksepp



Lekenhet er en indre sinnstilstand

”Motivasjon til å fritt og gledelsesfullt
engasjere seg i, koble seg på og utforske 

omgivelsene”
(Panksepp, 2004)



Ved frykt stopper leken

Grad av
lek

Tid



Lek	og	hjernen

Hjernens	
hemisfærer



Lek og hjernen- høyre hjernehalvdel
“Det er ikke språkfunksjonene i HH som er de viktigste for 
utvikling og psykoterapi, men de implisitte, ubevisste
overlevelsesfunksjonene i HH”

“….de høyeste mennesklige funksjonene som stressregulering, 
intersubjektivitet, humor, empati, medfølelse, moral og kreativitet-
er alle i HH”

Schore, 2012.The Science of the Art of Psychotherapy

”Lek tillater en sømløs kontakt mellom Høyre- og Venstre 
hjernehalvdel…. 

Siegel, 2013





”Lek, glede og positive affekter utvider toleransevinduet”
((Ogden, P. 2015)

(tilpasset	etter	Dan	Siegel 1999)



TFS Analyse
- Fra refleks til refleksjon

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/pr
osedyre

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



Traumebevisst praksis

Traumeforståelse
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(Bath	2015)



Toleransevinduet



Toleransevinduet - smalt



Samregulering

• Dag Nordanger



Refleksjonsoppgave

• Gå sammen to og to
• Del egne eksempler på situasjoner hvor dere har:

• Klart å være en reguleringsstøtte for en ungdom utenfor 
toleransevinduet

• Blitt dysregulert selv gjennom samregulering
• Hvordan kan dere bruke disse eksemplene for å håndtere 

lignende situasjoner som vil oppstå



Følelser er meningsdannende



Egenivaretakelse på jobb



Begreper

Sekundær traumatisering 
(Libsky & Berck, Figley, 1995, 2002)

Vikarierende  traumatisering 
(Pearlman & Saakvitne, 1995)

Compassion fatigue / Omsorgsstretthet
(Figley, 2002)

Utbrenthet – Stressreaksjonens endestasjon
(Maslach, C. 1982)



Ubehagelige følelser



Mål for dagen

• Du har blitt bedre kjent med de du er på team med
• Du har fått bedre forståelse for trygghetsbegrepet
• Du har blitt kjent med begrepene

• Mikro/ Makroregulering
• Samregulering, reguleringsstøtte og dysregulering

• Du har laget deg strategier for å egenivaretakelse på jobb
• Du har identifisert arbeidsgledefaktorer i jobben din


