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Målsetting BoGodt

 

” Programmet har som målsetting å bidra til 
høyere kvalitet i oppfølgingstjenestens tilbud 
til mennesker med psykiske lidelser, 
rusmisbruk og psykisk utviklingshemmede og 
kontinuerlig forbedring av tjenestene.”  



Deltagerne skal…

• gis ny kunnskap om barns utvikling og hvordan utvikling 
påvirkes av samspill og omsorgskvalitet; herunder hvordan 
menneskers adferd lar seg avlese som affektive utrykk, 

• dels skal deltakerne gis anledning til å reflektere over og 
arbeide med egen hjelper- /lederstil, begrensninger, 
sensitivitet, språk og ansvarlighet. 

• arbeide med ny forståelse og refleksjon omkring egen rolle i 
møte med mennesker som har opplevd traumer, for å få økt 
handlingskompetanse som bidrar til gode «menneskemøter» 
mellom beboere og de ansatte. 



Egenomsorg og TBO i praksis



Program

09.00 – 11.30: Egenomsorg, bål-samling 
11.30 – 12.15: Lunsj 
12.15 – 15.00: TBO i praksis 
 



Mål for dagen

Bevissthet rundt 
 
- Egen sårbarhet 
- Kollegaivaretakelse 
 
- Hvordan vi kan praktisere TBO i hverdagen i boligene 
- Hvordan ta vare på kompetansen vi har opparbeidet oss 



Speed - date



På godt og vondt…



Jeg er metoden
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Ansa%	 Beboer	



Følelser smitter
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Årsaker til stress i jobben?

Hvilke situasjoner eller arbeidsoppgaver skaper ubehagsfølelser 
hos deg?  
 
Refleksjonsoppgave:  
1.  Bruk 2-3 minutter alene på spm over først. 
2.  Gå så sammen 3-5 og del situasjoner og følelser. 
 
 
 



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) 



Sympati og empati



”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? 



 Traumebevisst praksis

Allmennmenneskelige	
behov	

Individspesifikke	
	behov	

Traumespesifikke	
	behov	



Van der Kolk & Pynoos, 2009 



Traumebevisst praksis

Traumeforståelse	
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Trygghet 

• Fysisk trygghet 

• Emosjonell trygghet 

• Relasjonell trygghet 

• Kulturell trygghet 



Oppgave 
Hva er det med meg som gjør at  
beboerne føler trygghet? 
 
Del eksempler 
 
Hva hørte du sidemannen din  
si om seg selv?  
Fortell om to ting ved din arbeidsplass som  
gir beboerne trygghet 
 



2. Relasjon

• Gode relasjoner er nødvendige for sunn 
utvikling og vekst 

•  Traumene kan ødelegge for slike livgivende 
relasjoner 
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Oppgave �
 
Fight 
 
Flight 
 
Follow 
 
Fool 



Oppgave relasjon
I din bolig 
 
Har du noen hjertet ditt? 
 
Er det noen beboere som  
ikke er i noens hjerte? 



 Reguleringsstøtte�
 



Liker du ikke taco?



Reguleringsstøtte

• Hva slags reguleringsstøtte så dere i møtet mellom Torstein og 
Øyvind? 

• Gi eksempler på hvordan du har hjulpet en beboer med å 
regulere følelsene sine? 





OverLapping�
Forslag til spørsmål der �
UNGDOMMENS PROSESSER er i fokus

 

•  Hvordan vil du beskrive … i forhold til toleransevinduet de dagene dere har vært sammen?  
•  Kan du si noe om årsaken til det? Hva gjorde du for å  tone deg inn og samregulere?  
•  Har du noen tanker om hva som var trigger i den situasjonen? 
•  Hvilke råd vil du gi meg når jeg skal møte han/henne?  
•  I den situasjonen du forteller om, hvilke smerteuttrykk kom fram? 
•  Hvis en slik situasjon oppstår igjen, hva bør vi tenke gjennom på forhånd da? 
•  Kan du si noe om hvordan du/dere har lagt til rette for emosjonell trygghet denne økta? 
•  Hvis du kunne startet denne vakten på nytt, hva ville du gjort annerledes? Er det noen av TBO 

verktøyene vi kan ha nytte av i denne sammenhengen? 
•  Hva tenker du jeg kan gjøre for å bidra til å utvide toleransevinduet for … i den prosessen hun/

han er i nå?  

 



Mål for dagen

Bevissthet rundt 
 
- Egen sårbarhet 
- Kollegaivaretakelse 
 
- Hvordan vi kan praktisere TBO i hverdagen i boligene 
- Hvordan ta vare på kompetansen vi har opparbeidet oss 



TBO-praksis fremover

Gå sammen boligvis: 
 
1)  Hva kan dere gjøre for å sikre at innholdet i programmet blir 

holdt ved like fremover 
2)  Sette opp noen punkter som kan være utgangspunktet for en 

plan for det videre arbeidet. 
3)  Hvordan kan dere bruke superbrukerne?  





Avslutning


