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Mål for dagen

Du har klar en plan for ditt bidrag som superbruker. 
Du har avklart din rolle på workshopene 
 
 



”Oppvarming ved Marte”



Speeddate



Lekse fra forrige gang

1.  Lag en kort skisse til hvordan dere kan sikre opplæring av 
nyansatte i en traumebevisst praksis 

2.  Lag en strategi for hvordan du kan være en faglig pådriver på 
din arbeidsplass. (Når, hvor og hvordan) 

3.  Minn dine kolleger på leksa til traumeforståelse-samlingen 
4.  Sende Torstein case fra boligene 
5.  Leke med en kollega eller beboer  
6.  Hvilke tema ønsker dere fokus på i siste samling? (send til 

Torstein 



Gruppeoppgave

1.  Noter ned på Flippover hvordan dere tenker at dere kan sikre 
opplæring av nyansatte 

2.  Noter ned strategier for å være en faglig pådriver 
3.  Hva kan du/dere bidra med på Workshopene 



Verdier / 
holdninger

KunnskapErfaring / 
ferdigheter

Kompetanse

Falender C.

Kompetanse



Fagfolks utvikling

tiltak 

metode 

teori 

Kultur/Verdier 



Case til workshop TBOpraksis

Gå i samme grupper: 
1. Ta for dere et case og lag en beskrivelse på hvordan dere ser 
for dere at vi kan bruke denne i en refleksjonsoppgave eller 
rollespill e.l på workshopen 



Case 1 – 27 år gammel dame
Hun forteller at hun har opplevd incest og overgrep, opplevd mye 
mobbing på skolen, og har utviklet spiseforstyrrelse. 
Griner/hyler når hun er alene og når personalet er der. Sier hun har 
det vondt og hyler mye i helgene og hun sier at naboene blir plagd av 
det. Bemanning kun på dagtid i uka, ingen personal tilstede på kveld 
eller helger. 
  
Vi har erfart at hun ønsker å bli holdt rundt med god virkning. Har 
snakket med henne etterpå og hun sier at det hjelper da hun griner/
hyler. Vi har også snakket med henne om alternativer å gjøre for å 
håndtere utbruddene. 
Vi har fokusert på trygghet og gode opplevelser ved å bo i dette 
bofelleskapet. 
 



Case 2 – Mann 30 år
Utviklingshemmet, sterk angst og paranoide forstillinger.  

Svært dårlig bo-evne. Leier bolig av kommunen. 

Fått pusset opp bad på grunn av vannlekkasje – dette har vært problem 
med lekkasje for flere leietakere før han. Kristiansand eiendom har vært 
involvert flere ganger. 

  

Kristiansand eiendom har lite tiltro til brukers forklaring omkring 
vannlekkasje 

Beboer er kjent i systemet – problemer med fukt og annet har vært 
vanskelig / tema flere steder hvor bruker har bodd, men da sammen 
med sin mor som også har dårlig bo-evne. 

Bruker blir beskyldt for å bruke dusjen til å spyle ned i toalettet og på 
gulvet på badet 

Blir beskylt for å tett toalettet med for mye toalettpapirbruk 

  

Badet ferdig pusset opp – veldig fint, men dusjen som henges opp er en 
dusj som brukes i svømmehall og treningssentre – vannet går kun på 
ved trykk på dusjen – vannet spruter i 20-30 sek før dusjen slås av igjen. 
Dusjhodet er fastmontert i høyde på 2 meter og kan ikke tas ned.  

  

Vi antar at han bruker dusjen som stressregulering – bruker lang tid, 
mye vann, masse rutiner.  

  

 

Personalet var svært uenige i hvordan vi skal forholde oss i denne saken…. 

  

Noen var svært opptatt av hvordan beboer vil oppfatte dette med den spesielle 
dusjen 

  

•  Krenkende å få en slik ubekvem dusj 

•  Lite rom for individuelle behov og mennesker som ikke passer inn i A4  

•  Føle seg annerledes  

•  Er det lovlig / tvang / makt 

  

Andre var mer opptatt av: 
  

•   bygningen som måtte ivaretas,  

•  at den fint kan fungere med en slik dusj,  

•  at det nå er bestemt av Kristiansand.eiendom og vi må godta dette 

•  økonomien er viktigst / ressursbruken 



Styggen på ryggen



De seks tenkehattene 
En metaforisk metode for å utforske ulike perspektiver i veiledning 

  DeBono, 2008 



Formål

•  Bidra til økt forståelse for ulike perspektiver (view points) i veiledning 
•  Forståelse av mitt foretrukne perspektivvalg 
•  Stimulere til Parallell tenkning, bevissthet om hvilket perspektiv en velger 
•  Samarbeidende, ikke konkurrerende tenkning 



De seks tenkehattene

1)  Den hvite hatten: ren kunnskapsinnhenting. Utforske fakta, 
ikke personlige meninger. Ønsker fakta som er etterprøvbare 

2)  Den røde hatten: Følelser og intuisjon. Utforsker følelser 
3)  Den svarte hatten: Risikoanalyse. Identifiserer farer og 

problemer. Utforsker potensielt negative effekter, eller 
svakheter ved en ide 



De seks tenkehattene

4)  Den gule hatten: Solskinn og optimisme. Konstruktiv. Positive 
reformuleringer, opptatt av humøret i gruppen 

5)  Den grønne hatten: Fruktbarhet og vekst, kreativitet, tenke 
utenfor boksen. Hva har vi ikke tenkt på? Brainstorming og fri 
assosiasjon 

6)  Den blå hatten: Opptatt av hvilke konklusjoner vi kommer frem 
til, hva har vi oppnådd, har vi snudd alle steiner? 



Den hvite hatten:  
ren kunnskapsinnhenting. Utforske 
fakta, ikke personlige meninger. 
Ønsker fakta som er etterprøvbare. 
Ikke støttende eller anerkjennende 



Den røde hatten:  
Følelser og intuisjon. Utforsker 
følelser. Anerkjennende, gir 
emosjonell støtte 



Den svarte hatten:  
Risikoanalyse. Identifiserer farer og 
problemer. Utforsker potensielt 
negative effekter, eller svakheter ved 
en ide 



Den gule hatten:  
Solskinn og optimisme. Konstruktiv. 
Positive reformuleringer, opptatt av 
humøret i gruppen. Positiv psykologi 
 
 
 



Gruppeoppgave

Gjør konkret avtale med de andre superbrukerne  
 
• Når og hvor skal dere møtes i Superbrukernettverket? 

• Hva skal vi ha som tema? 

• Hvem kan ta ansvar for dette (skal det gå på rundgang?) 



Evaluering og tilbakemelding

1.  Skriv på gule lapper + og - . Vurder hele 
superbrukerprogrammet 




