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Hjemmeoppgave Refleksjon

1. Med bakgrunn i 4T, reflekter over mulighetene for «dialog» og 
«diskusjon» i teamet 

2. Hvordan håndterer teamet faglig uenighet? 

Hva er konsekvensen av refleksjonen i daglig praksis?



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 familier får hjelp som er 
tilpasset deres behov.



Fagøvelse

Hvilke assosiasjoner får du når du hører begrepet 

traume?



Hva er psykologisk traume?

”enhver stressende hendelse
som har potensial til å gi en 
kriserespons hos mange mennesker” 

(Flannery & Everly, 2000 ) 

• Utenfor kontroll

• Ukjent og uforutsigbar 

• Oppleves svært truende 

• Sterke sanseinntrykk

• Ofte svik eller tap

Livskriser

Psykososiale 
belastninger

Potensielt 
traumatiserende 

hendelser



Hva er kriserespons?

Svært dramatisk hendelse/hendelser som utløser en 
sterk overlevelsesreaksjon i nervesystemet vårt, 
nærmere bestemt i stress- respons systemet



Stress- respons: Vi reagerer instinktivt ved
fare 

Da sloss vi Eller løper Eller stivner

Eller overgir oss Eller skriker på hjelp

(Ogden, Fisher 2015)



Stress-Respons systemet



Orienteringsrefleksen kjennes som:

• Forhøyet puls og pustetakt

• Kanskje klump i halsen

• Varme i håndflater, hals og nakke

• Skjelven i knærne

• Uro i magen (sommerfugler)

• Selektiv oppmerksomhet (f.eks rullegardiner i ørene)



Traumatisering- Hjernerystelser

• Vedvarende konsekvenser av 
hendelser på samme måte som 
ved store fysiske sår
(traume kommer fra gresk og betyr sår)

• «En reaksjon på uutholdelige 

hendelser som overvelder 

sentralnervesystemet, der aktivering 

som følger med hendelsen ikke er blitt stabilisert» ( Perry, 2014)



PTSD (type 1) Utviklingstraumer (type 

2)
Symptomer:
1. Gjenopplevelse av det som skjedde
2. Unngåelse av det som kan minne om
3. Negative tanker/humør 
4. Hyperaktivering og reaktivering

(DSM -5)

Komplekse traumer
Kompleks PTSD
Relasjonstraumer
Tilknytningstraumer

Hjernens organisering og utvikling



Fortellingen om Morten



Refleksjonsøvelse

Du har kanskje møtt Morten (et annet sted med et annet navn)

Skriv kort ned hvilke følelser det vekker i deg, når du møter slike
fortellinger

Del med sidemannen/ -kvinnen





Utviklingstraumer er…..

……kronisk traumatisk stress

+ 

sviktende reguleringsstøtte

. 



HJERNEN



Smart Langsom

«Dum»

Rask

Kaptein

(Prefrontal Cortex)
Den tenkende 
hjernen

Maskinist

(Det limbiske 
system)
Følelseshjernen

Fyrbøter

Lillehjernen, øvre del 
av ryggmargen
Den autonome,
selvstyrte hjernen

Den 
tredelte
hjernen



Hjernen er bruksavhengig

Nyere hjerneforskning viser hvordan hjernen formes av måten vi 

bruker den på. Hjernen utvikler seg ved hjelp av stimulering av

nettverk som så utvikles og styrkes





Traumenes konsekvenser1
- 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



Litt om hukommelse?

Eksplisitt: Bevisst, kan verbaliseres.

Implisitt: Ikke verbal
• Følelsesmessig 

• Indre fornemmelser

• Perseptuell / sansemessig; bilder, smak, lukt, berøring

• Muskulær; bevegelser, fysiske reaksjoner

• Autonom: sympatiske-parasympatiske mønstre

• Prosessuell: Minne for vane og funksjon

(Fisher 2010)



”Triggere” – det som stimulerer det 
implisitte minnet
Kroppen reagerer ikke bare på hendelser: den reagerer også på 
muligheten for at det skal skje noe vondt.

Kroppen reagerer automatisk på alle faresignaler den har kjent på før. 
tider på dagen eller i året, bestemte typer mennesker og steder, 
farger, lukter eller lyder, vær, stemme, kroppsspråk, misforståelser

Husk: Triggere vekker ikke eksplisitte minner, men implisitte, og 
gjenskaper opplevelsen av fare. Følelsen er "jeg er i fare", ikke "jeg 
husker fare" (Fisher, 2014)



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

• Tiltak som kan trene hjerne 

• Tiltak som tilpasses emosjonelle tilstand gjennom stabilisering 
av følelser

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



Spørsmålet er ikke 

”Hva feiler det deg?” 

men 

”Hva har du opplevd?”

og

”Hvordan håndterte du det du opplevde?”



Smerteuttrykk



Lunch



Refleksjon

Fortell om et menneskemøte som har vært viktig for deg, vært 
med å forme deg i din fortelling som ansatt ved ABUP 

Beskriv ditt menneskesyn/barnesyn i lys av dette menneskemøte



Lærende organisasjoner

Traumeforståelse og konsekvens for praksis



Senges teori

•Fem ulike praksiser som kjennetegner  
lærende organisasjoner

•Delt visjon

•Mentale modeller

•Personlig mestring

•Teamlæring

•System tenkning



Refleksjonsoppgave

•Velg en av praksisene og reflekter sammen 
over hva dere gjør for å fremme denne 
praksisen og hvilken effekt dette har for dere 
i det daglige arbeidet.



Å være verdibasert



Verdier

Like viktig som…. 

Hva en gjør?

er… 

Hvordan en gjør det?





Om ABUP



Pårørende



””Abup gir spesialisert helsetilbud til 
barn og unge (0-18 år) med psykiske 

utfordringer, og deres pårørende”. 
(Fra Abups hjemmeside)



Sørlandets sykehus verdi

Trygghet når du trenger det som mest

Respekt

Faglig dyktighet

Tilgjengelighet

Engasjement



Verdirefleksjon

Velg en av verdiene

Hva fremmer og hemmer verdiene i 
hverdagspraksisen? 

Finn konkrete/ eksempler fra din 
praksis



tiltak

metode

teori

Organisasjonskultur:

1. Personlig mestring. 2. Belyse mentale 
modeller. 3. Teamlæring. 4. Delt visjon. 5. 

System tenkning



Hjemmeoppgave- Refleksjon

VerdiRefleksjoner: 

1) Sørlandet sykehus har “Trygghet” som grunnleggende Verdi 
(“Trygghet når du trenger det mest”).  Hvordan kan jeg bidra til at 
denne verdien virkeliggjøres i ABUP? 

2) De to neste samlingene 2 mars 2018, 4 mai 2018




