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You raise me up!



MenneskeMøteRefleksjon



Å vedlikeholde et kompetanseløft i den 
praktiske hverdagen
..i språket 
..i refleksjoner og diskusjoner 
..i avgjørelser og valg som tas 
..i dialog mellom ansatt og beboer, og mellom ansatte og ansatte 
 

dvs. Lokal fagutvikling 



BoGodt KulturPlakat
• Vi verdsetter medvirkning fra ansatte og fra beboere 
• Beboere er ikke vanskelig, de kan ha det vanskelig 
• Beboere gjør alltid så godt de kan ut fra den situasjonen de er i 
• Vi verdsetter forskjellighet –forskjellige beboere setter pris på 

ulike ansatte  
• Vi øver på å gå fra refleks til refleksjon før vi handler  
• Vi hjelper hverandre å se smerten bak uforståelig atferd hos 

beboere 
• Vi øver på å regulerer egne følelser og samregulere med 

beboere  
• Vi har en kultur hvor vi reflekterer over egen praksis og lærer av 

det  



Refleksjonsøvelse i grupper KulturPlakat 

 
Hvis du skulle velge en ting som du synes er ekstra viktig 
for deg fra KulturPlakaten, hva ville det ha vært?  
 
Hvorfor? 

Del med de andre i gruppa 
Er det noe som mangler?  
Er det noe vi ikke vil ha av det som er foreslått? 





Fagoppdrag - Refleksjon
• Hva er X behov, og hvordan kan vi på best mulig måte 

imøtekomme disse? 
 
•   Hvordan få utvidet X sitt toleransevindu på en konstruktiv og 

god måte for han/henne? 
 
• Hvilke krav er det naturlig at vi stiller til han/henne, og skal det 

få noen konsekvens om disse kravene ikke oppfylles, i så fall 
hvilke? 

 



Fagoppdrag- Språk

• Gi eksempler på ulike negative betegnelser vi bruker på X 
utfordrende atferd?  

• Beskriv de samme atferdsuttrykkene med ord som ser atferden 
som smerteuttrykk/ på en mer positiv måte.  



Hjernen utvikler seg i relasjon
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Menneskemøtenes betydning for veien mot helhet

• Forandring knyttes til måten en er sammen på, mer enn innsikt 
og refleksjon  

• Hjelperens nonverbale språk og hans/hennes evne til å fange 
opp det nonverbale språk det viktigste for forandring 

• Som hjelper kan et slikt møteøyeblikk bare finne sted dersom 
du som hjelper våger å være personlig, og er deg bevisst at din 
reaksjon i relasjonen har betydning for endring  

• Begrepet som trygghet, samhørighet, inntoning og 
anerkjennelse er avgjørende for å bli hel 



Reguleringsstøtte- traumefeltets viktigste terapi



Samregulering med sansehjernen/ fyrbøteren �
”Jeg vil være sammen med deg”
Evne til å gjenkjenne høy aktivering og lav aktivering 
Evne til å gjenkjenne behag og ubehag 
 
Skjer gjennom sansemotorisk synkronisering 
Bevegelser, pust, blikk, imitasjon, speiling, mild berøring, 
gjentakelser 



Øvelse: Samregulering med Sansehjernen
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Samregulering med følelsehjernen/maskinisten �
”Jeg kjenner hvordan det er å være deg”

• Evnen til i felleskap å ha et oppmerksomhetsfokus på noe tredje 
• Evnen til å merke både positive og negative følelser 
• Evne til å leke og reguleres tilbake til positiv tilstand fra det 

negative   

• Skjer gjennom ”Vi- følelsen” (trene og integrerer impulsen til å 
skifte oppmerksomhet mellom seg selv og en annen) 

• Få hjelp til å romme alle følelser 



Øvelse: Samregulering med Følelsehjernen
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Samregulering med tenkehjernen/ kapteinen �
”Jeg kan hjelpe deg med å skape en fortelling som gir 
mening”
• Evne til behovsstyring dvs. å kunne bremse sine impulser og 

om å kunne utføre oppgaver selv om man ikke har lyst 

• Evne til mentalisering dvs. evne til å forstå seg selv i 
sammenheng med sin omverden, evne til å skape 
sammenhengende, indre fortellinger og evne til å ta ulike 
perspektiv  

• Skjer bla. gjennom turtaking, språklige avtaler, språklige 
invitasjoner og støtte på empatisk omsorg for andre 

 



Øvelse: Samregulering med Tenkehjernen
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FagØvelse- Hjernen utvikler seg i relasjon

Ta utgangspunkt i case fra boligen.  
 
Hvordan kan vi konkret jobbe med den tredelte hjernen for denne 
beboeren? 
 



Hva er dissosiasjon?
Begrep fra kjemi: Beskriver prosessen hvor stoffer separeres eller 
splittes opp i mindre bestandeler 
 
”Frakobling eller avspalting av erfaringer, følelser og kroppslige minner 
som per definisjon ikke har vært til å tåle” 
 
Et multidimensjonalt fenomen– dvs. et kontinium fra  
normalitet → patologi (Briere et al., 2005)  
 
Dissosiative symptomer er en del av symptombildet i mange diagnoser 
eks. Panikklidelse, Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse  
 



Dissosiasjon- frakobling av minner jeg ikke kan tåle

Både en mestringsstrategi og et 
forsvar som beskytter hjernen mot 
opplevelser som er så sterke at jeg 
ikke kan håndtere den på en 
sammenhengende måte 
 
Dissosiasjon betyr at de traumatiske 
opplevelsene blir lagret som 
splittende deler 
 
 



Dissosiasjon som en måte å regulere seg på

Vansker	med	å	kjenne	igjen	og	tolke	følelser	

Vansker	med	å	kontrollere		
egen	a8erd	

Kroppslige	forstyrrelser:	
motorikk,	søvnvansker,		
hypersensi@ve	sanser	etc…	

Følelse	av	verdiløshet	og	skam	

Oppmerksomhetsvansker	

Vansker	med	å	forholde		
seg	@l	andre	personer	

Psykologisk	frakobling	–		
dissosiering	

(Nordanger	et	al.	2011)	



Disossiativ identitetsforstyrrelse (DID)
•  Hukommelsestap (amnesi) for viktige hendelser av nyere dato, 

traumatiske hendelser, men også for nøytrale hendelser og kompleks 
atferd 

•  Stemmer som kommenterer dine handlinger, snakker sammen, 
kommanderer 

•  Vrangforestillinger om intrusjon eks tanketyver 
•  Hører stemmer (Auditiv hallusinose)  
•  Depersonalisering ser seg selv utenfra  
•  Derealisering flytende, uklar, drømmeaktiv verden 
•  Motoriske forstyrrelser  
•  En opplevelse av forandring av kroppsdeler (Morforlogiske forandringer)  

(TNPF, Berge, A. O., 2015) 



Disossiativ identitestforstyrrelse (DID) 
Identitet
Forvirring om egen identitet 
 
Mye ambivalens om enkelte valg 
 
Konflikt mellom flere meninger/krefter, ikke bare svart/hvit 
 
Usikker på hvem jeg i virkeligheten er 
 
Andre personer og en selv er forvirret over atferden 
personene viser. Forstår ikke egne handlinger 



Disossiativ identitetsforstyrrelse (DID) 
Funksjon
Svingende funksjonsnivå i løpet av en og samme dag. Dvs i 
stand til å samle seg  
 
Derfor kan det være nyttig å skille den delen av personligheten 
som mestrer dagliglivet og de traumebærende delene 
 
NB! Langvarig dissosiering fører til funksjonsfall. Veldig slitsomt 



Fagøvelse: Dissosiering som Smerteuttrykk

Rollespill i grupper 



Refleksjonsbokøvelse

Hvilke tanker gjør du deg etter denne oppgaven? 
Gir noe av det deg grunnlag for refleksjon på egen praksis? 



Trygghet



Det handler om opplevd Trygghet

1.  Fysisk – Hvordan opplever beboeren huset, rommet og andre 
fysiske forhold? 

2.  Emosjonell – Hvordan opplever beboeren at hans/hennes 
tanker, følelser og oppfatninger erkjennes, aksepteres, 
respekteres og regnes med? 

3.  Sosial/relasjonell – Hvordan opplever beboeren relasjonen 
sin til andre? Opplever han/ hun at andre vil meg vel, at jeg 
har tillit? 

4.  Kulturell – Hvordan opplever beboeren kulturen? Kjent og 
trygg? Ukjent og utrygg?  



FagØvelse: Trygghet

•  Individuelt: Tenk på en risikosituasjon i boligen. 
Skriv ned hva du tror kan gjøre kollegaene dine utrygge og  
trygge i denne situasjonen 
 
• Gruppe: Del med hverandre hva dere skrev om hva dere tenkte  

gjorde kollegaene dine utrygge og trygge  

• Skriv det opp på en flipover 



Trygghet- hjemmelekse

Skriv ned noe ved din oppførsel som du tror kan trigge en av de 
beboerne du jobber med. 
 
Spør den beboeren du arbeider med om det er noe ved deg som 
kan trigge dem 
 
Spør beboeren hvordan du må være for at de skal bli trygge  



Relasjoner



Relasjoner 

Det viktigste for menneske er evnen til å forme og opprettholde 
relasjoner (Bruce Perry) 
 
Essensen i traumeerfaringer er følelsen av forlatthet, at en er 
avstengt fra resten av verden (van der Kolk) 
 



(Tilpasset	e+er	Cooper,	Hoffman,	Marvin	&	Powell,	1999)	



FagØvelse

Trygghetssirkelen  
Summeoppgave 2 og 2: Reflekter over rollen din som ansatt i bo-
fellesskapet sett i lys av Trygghetssirkelen. 
 
Del 2: Skriv ned i refleksjonsboken 



Følelsesregulering



Øvelse- refleksjon på husregler



Hjemmearbeid

Skriv ned i refleksjonsboka:  
Hva sitter du igjen med etter dagens økt?  
På hvilken måte vil du bruke noe av det i ditt daglige arbeid? 
 




