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Mål og hensikt

Du har tilegnet deg en grunnleggende traumeforståelse, og har 
innsikt i barn, unge og foreldres ulike uttrykk og behov

Ved å fremheve traumeperspektivet ønsker vi å sikre at 
traumatiserte barn fanges opp tidlig og at barn, unge og familier 
får hjelp som er tilpasset deres behov.



ABUP Arendal DagsProgram
kl.0900-1500 (Lunch 1130-1215)

• Trygghet som grunnleggende verdi

• Traumebevisste tiltak

• Egen sensitivitet som hjelper i møte med 
barn/unge/foreldre

• Circle of Courage – grunnleggende rettigheter for et 
barn



Verdier

Like viktig som…. 

Hva en gjør?

er… 

Hvordan en gjør det?



Hjemmeoppgave- Refleksjon

Sørlandet sykehus har “Trygghet” som grunnleggende verdi 
(“Trygghet når du trenger det mest”) 

Hvordan kan jeg bidra til at 

denne verdien virkeliggjøres i ABUP? 



Repetisjon
Den tredelte hjernen



Repetisjon
Erfaringer bygger hjerne



Repetisjon: Stress- respons: Vi reagerer
instinktivt ved fare 

Da sloss vi Eller løper Eller stivner

Eller overgir oss Eller skriker på hjelp

(Ogden, Fisher 2015)





Repetisjon: Traumenes konsekvenser 1
- kronisk alarmberedskap

Nervesystemet utvikles med henblikk på overlevelse fremfor 
utforskning, noe som fører til et mer trusselorientert
oppmerksomhetsfokus, mistenksomhet og mistillit til andres 
intensjoner, og dermed sosial uttrygghet

Den traumatiserte er nærmest i konstant alarmberedskap, det vil 
si at han eller hun alltid er på vakt og forberedt på en ny fare, og 
vil hele tiden være rettet inn mot å flykte, slåss eller overgi seg



Traumenes konsekvenser 2  
- forstyrrelse av barns utvikling

Vansker med følelsesregulering

Manglende impulskontroll

Forsinket motorisk utvikling,
Kroppslige smerter, sykdom

Føler seg verdiløs, skamfølelse

Vansker med oppmerksomhet,
forståelse, hukommelse, læring,
planlegging

Mistillit og konstant 
beredskap for avvisning

Dissosiasjon (Psykologisk frakobling) 
(Teague, 2013)



Traumebevisste tiltak

• Tiltak som tilpasses emosjonelle tilstand gjennom stabilisering 
av følelser

• Tiltak  som reduserer stress i omgivelsene slik en kan beskytte  
mot stress de utsettes for

• Tiltak som tilpasses fungering ut fra utviklingsnivå, og som 
fremmer ny læring slik at nye koblinger i hjernen oppstår

• Tiltak som kan trene hjerne 



Traumebevisste tiltak

Traumeforståelse
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Å legge til rette for trygghet

”Den første behandlingsoppgaven er å skape trygghet og omsorg 
for barnet. Først når dette er gjort er det blir det mulig å hjelpe 
med utvikling av ferdigheter som har gått tapt eller som aldri er 
utviklet. 

(NCTSN, 2003, Råd for behandling for komplekse traumer)



Trygghet



Hva er trygghet og utrygghet?

• Følelsen av trygghet er et grunnleggende behov uløselig knyttet 
til relasjoner

• Følelsen av trygg/utrygg er en subjektiv opplevelse

• Følelsen av trygg/utrygg er dimensjonal

• Følelsen av trygg/utrygg er uatskillelige

• Om noen er trygg/utrygge er vanskelig å observere fra utsiden

• Å føle seg utrygg har en funksjon

• Trygg/ utrygg som en tilstand i hjernen



Ulike former for trygghet

1. Trygg i seg selv

2. Trygg på andre

3. Trygg på å høre til

4. Trygg i omgivelsene



”Konsekvenser av traumer er at vi kan føle seg 
utrygg på alle former for trygghet” 

(Bath, H, 2008)



Refleksjon: Å legge til rette for trygghet

Tenk på et barn, ungdom, forelder du jobber med for tiden. 
Han/hun skal til samtale på ABUP. 

Hva får han/hun til å føle seg utrygg?

Hva får han/hun til å føle seg trygg?

Trygg/utrygg i seg selv

Trygg/utrygg på deg

Trygg/utrygg på å høre til

Trygg/utrygg i omgivelsene



Sensitivitetstyper

• SEPARASJONSSENSITIV
Noen av oss voksne er separasjonssensitive. Vi har kanskje vokst 
opp i en familiekultur der sinne ikke ble så godt mottatt, og vi lærte 
tidlig at det å ha fokus på hva andre ønsker, føler eller trenger, 
fremfor primært å være opptatt av egne behov, er en effektiv måte å 
unngå å bli forlatt og avvist på

• Det betyr at det kan være viktig for oss å være godt likt og være 
populær. Vi har fokus på å ha en god relasjon med barnet og liker at 
barnet ”trenger” oss. Men det betyr også at vi er sårbare når vi møter 
avvisning, utagering, krangel/bråk eller ignorering. Det kan være 
vanskelig for oss å ta ledelsen, og hjelpe til når barnet skal ut i 
verden. Vi kan fort tenke at barnet ikke vil klare seg uten oss. 



• PRESTASJONSSENSITIVE
Andre av oss voksne er prestasjonssensitive. Vi har kanskje vokst 
opp i en familiekultur der anerkjennelse og aksept henger sammen 
med hva vi prestere. Vi lærte at det ikke er nok å være den vi er for å
få nærhet til andre mennesker. Vi må  bidra med noe. Den jeg er, 
akkurat som jeg er, er ikke nok. 

• Det betyr at det kan være viktig for oss å være flinke og 
resultatorienterte, Vi har fokus på at barnet skal ut å lære, utforske 
og prestere. Men det betyr også at vi er sårbare når vi stilles overfor 
barn som kritiserer oss for å ikke gjøre jobben vår godt nok. Vi er 
også sårbare for barn som stadig vil ha hjelp og trøst, barn som 
underyter og barn som har ”gitt opp”. Vi kan fort tenke at barnet må 
”ta seg sammen”, og at det bare vil ha oppmerksomhet. 



• TRYGGHETSSENSITIVE
Og andre igjen av oss voksen er trygghetssensitive. Vi har 
kanskje vokst opp i en familiekultur der nærhet betydde å bli 
kontrollert og å miste seg selv. Vi lærte oss tidlig at for å føle 
seg trygg, trengte vi litt avstand til andre. 

• Det betyr at det er viktig for oss å ha kontroll på nærhet og 
avstand, og reagerer på barn med sterke emosjoner. Vi har 
fokus på at barnet skal bli selvstendig og klare seg selv, mer 
enn på nærhet. Men det betyr også at vi er sårbare når vi stilles 
overfor barn som er dominerende, invaderende, ”bli-spist-opp” 
eller ”borrelås” barn. Vi kan fort tenke at barnet er klengete. 



Øvelse sensitivitet 

• ØVELSE 

• 1. Hver deltaker får utdelt en post-it-lapp. (Ca 5 minutter) 

• • Vær ærlig mot deg selv og tenk nøye igjennom din egen sensitivitet. 
Noter på en lapp den sensitivitetstypen du kjenner deg mest igjen i.
• Tenk også igjennom hvor du kan reagere når din sensitivitet utfordres. 
Finn gjerne et par eksempler. 

• 2. Gå sammen to og to. (10 minutter) 

• Del innsikten din med en kollega i en en-til-en-samtale. 

• Formuler og del med din kollega et personlig utsagn: 

• ”Når jeg møter.......... (sett ord pa ̊ konkrete atferder/smerteuttrykk hos 
barn/unge) skjer det noe med meg som jeg ikke ønsker/liker: Jeg...... 
blir/gjør/tenker/føler/sier)” 

• 3. Plenum, et par eksempler



Øvelse -

• Hvor har du din styrke i arbeidet med ungdommer?

• Plasser dere i rommet der du føler deg mest hjemme

• Utagerende ungdommer

• De som er tause og stille, trekker seg unna

• De som reagerer med å vise tristhet….



Traumebevisste tiltak

Traumeforståelse
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Følelsesregulering

En av de viktigste oppgavene i 
møte med traumatiserte, er å 
hjelpe dem til å regulere 
følelsene sine (Schore, 2003).



Traumebevisst?



Traumebevisst?

Griner du?

Men hva er dette for sure miner?
Nei, jammen tror jeg du går og griner!
Du vet da, når du er sur og lei,
så kan jo ingen bli glad i deg!

Nei. Jeg skal si deg at ingen liker
De stygge barna som går og skriker,
for skrikerunger det har vi nok,
på Blokksberg sitter en diger flokk!

(Margrethe Munthe)



Verktøy- Å gi reguleringsstøtte

Når følelsene blir overveldende trenger ungdom voksne som er 
villige til å gi reguleringsstøtte, og ikke voksne som bruker makt 
og kontrollmetoder

(Bath, 2008,2015)

En av de fundamentale beskyttende faktorene er evnen til å 
mester og regulere følelser på en god måte

(Alvord & Grados, 2005)



Toleransevinduet 



Samregulering

Samregulering betyr at en gjennom egen ro og trygghet skaper 
ro og trygghet hos barnet/ungdommen

Dvs.

1. Å ikke bli overveldet av barnets/ungdommens følelser 

2. Å vise evne og vilje til å forstå følelser, tanker og intensjoner  

Målet er å gjør barnet/ungdommen trygg slik at behovet for flukt, 
kamp eller frys ikke er nødvendig



Samregulering – fokus på egen 
regulering



Traumebevisste tiltak

Traumeforståelse
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Psykoedukasjon
Samtalekort 



Tilhørighet -
en følelse av å 
være 
forbundet med 
andre, elsket 
”Jeg hører til”

Mestring -
Av ferdigheter og 
oppgaver,
selvfølelse
”Jeg kan”

Generøsitet - å være i 
stand til å bidra og dele 
med andre/bidragsyter
”Jeg har en oppgave i 
livet (mening)”

Universelle vekstbehov Circle of Courage ( Brendtro, Brokenleg & van Bockem)

Selvstendighet -
Ta ansvar for egne
handlinger, og vise
respekt for andre
mennesker
”Jeg kan ta selvstendige valg”



Øvelse Circle of Courage (se kopi)

• Ta utgangspunkt i et barn eller en ungdom eventuelt foreldre. 

• Identifiser noen av styrkene han/hun viser for å oppfylle sine 
behov. Noter disse på innsiden av sirkelen.

• Hvor er hans/hennes sirkel brutt/stresset? Noter på utsiden av 
sirkelen.

• Diskuter og noter hvilke mål du/dere kan sette opp for å hjelpe 
han/henne til å gjenopprette sin mot-/vekstsirkel.



Hjemmeoppgave

• Bruk/øv på et eller flere av Samtalekortene i møte med barn, 
unge eller familier

• Ta utgangspunkt i Circle of Courage og bruk dette på en aktuelt 
barn/ungdom i ditt team

• Skriv ned i refleksjonsboka dine umiddelbare tanker etter 
øvelsen. Del erfaringer med teamet.



Til deg ( Marthe Wang)




