
Egen – og 
kollegaivaretakelse

AvHoldt



Gutten som falt, og mannen som hjalp han 
opp igjen



VæreKompetanse og GjøreKompetanse



Begreper

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

Vikarierende  traumatisering 
(Pearlman & Saakvitne, 1995)

Compassion fatigue / Omsorgsstretthet
(Figley, 2002)

Utbrenthet – Stressreaksjonens endestasjon
(Maslach, C. 1982)



Å ta ansvar for eget liv…



Følelser

6



Årsaker til stress i jobben?

Hvilke situasjoner eller arbeidsoppgaver skaper ubehagsfølelser 
hos deg? 

Gruppeoppgave: 
1. Først hver for dere: Skriv ned på gule lapper.
2. Så systematiserer og konkretiserer dere lappene og skriver 

på Flipover maksimum fem situasjoner/arbeidsoppgaver som 
går igjen.

3. Er det noen ubehagsfølelser som går igjen?



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 av ubehagssituasjonene, 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



Ubehagelige følelser



Fagøvelse:
Hva er mine 

typiske 
reaksjoner på 

ubehagelige 
følelser?

For å gjøre det litt mer dagligdags…



Når jeg gjør noe flaut i offentlighet:

Jeg gjemmer flauheten min med å dra en vits (unnvikelse)
Jeg får lyst til å slå meg selv (selvangrep)
Jeg ønsker jeg kunne bli usynlig (tilbaketrekning)
Jeg blir irritert på de som legger merke til det (angrep på andre)



Når jeg føler meg ydmyket:

Jeg isolerer meg fra andre (Tilbaketrekning)
Jeg blir sint på de som får meg til å føle meg slik (angrep på andre)
Jeg dekker over ydmykelsen ved å virke travel (unnvikelse)
Jeg blir sint på meg selv (selvangrep)



Når andre kritiserer meg, eller påpeker feil:

Jeg føler at jeg ikke kan gjøre noe riktig (Selvangrep)
Jeg får lyst til å flykte (Tilbaketrekning))
Jeg påpeker feil de har (Angriper andre)
Jeg nekter å godta kritikken (Unnvikelse)



FagØvelse: Hva gir deg arbeidsglede?

• Laban! 



Arbeidsgledefaktorene

Gleden ved å være til nytte
Vissheten om å gjøre en forskjell. Selvrespekt. Mening 

Gleden ved oppgavene i seg selv
Bli oppslukt av oppgavene. 

Gleden ved å se resultater
Feedback fra arbeidsoppgavene. Resultatmåling som gir mening

Autonomi
Følelsen av å være et fritt menneske – ikke en brikke i andres vilje

Hvilke øyeblikk har du i dagens løp
hvor du har slike opplevelser?

Samspill
Positiv fellesskap som gir mening  og energi



En setning å huske:

Identifiser ubehagelige følelser – dyrk gode følelser!



Menneskemøter




