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Program for dagen

• Egenomsorg

• Bålsamling 1

• TBO i praksis

• Recovery-input



Å ta ansvar for eget liv…



Begrepsavklaring

•Stress
•Sekundær traumatisering
•Burn out - utbrenthet



Møt Bjørn og Vibeke. 
En film fra RVTS Øst



Stress

• ..når kravene vi møter er ute av balanse med 
mestringsmulighetene (Holland, A 2005, fritt oversatt)

• Stress er et resultat av vedvarende ubehagelige eller vonde 
følelser… (Nathanson, D. 2004)



Reaksjoner ved stress

• De to vanligste reaksjonene når stresset blir for stort  er:

• Overinvolvering( svinger følelsesmessig med klienten, føler 
seg sårbar, labil, overveldet)

• Tilbaketrekning (Distanse, benekting, bagatellisering)

Vi mister vårt empatiske ståsted og vår evne til innlevelse



”Sekundær traumatisering”
• Beskrivelse fra Per Isdal: ”Smittet av vold”
•
• 1.”Før var jeg glad og sosial. Nå orker jeg ikke lenger det. Jeg vil 

helst slippe å møte folk. Det eneste jeg orker er å se meningsløse 
ting på TV. En dag spurte sønnen min meg: ”Hvorfor ser du så trist 
ut, mamma?” ”Jeg er da ikke trist”, svarte jeg. Men han hadde rett, 
egentlig er jeg nok det”.
•
• 2.”Jeg er også symfoniker, og har elsket klassisk musikk. Etter tre år 

i jobben har jeg begynt å høre på ”Ole Ivars”. Jeg skammer meg 
over den jeg er på vei til å bli.”
•



Årsaker til stress i jobben?

Hvilke situasjoner eller arbeidsoppgaver skaper ubehagsfølelser 
hos deg? 

Tenk over snakk med sidemannen.





Bålsamling

• En måte å ta vare på hverandre

• Hindre småbål

• Struktur



”Bålsamling”

Gå i grupper på 5-8 personer

• Oppvarmingsøvelse 5 min

• 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

• Dele-runde. Alle får 5 min

• Tilbakemelding fra 2 stk etter hver deling



Bålregler

• Taushetsplikt
• Alle skal dele, Tenk på hva du vil dele, vi kan ikke ta tilbake det 

vi deler.
• Ta imot hverandre når vi deler
• Vi skal ikke avbryte eller stille spørsmål til den som snakker.
• Dette er ikke en arena for systemkritikk, ledelseskritikk
• 2 stk skal komme med en kommentar. Ikke trøst, gjerne støtte. 

Ikke gi råd. Ikke ta på hverandre. Hvordan var det å høre om 
denne situasjonen. 



”Sekundær vitalisering”

”Ofte blir jeg skikkelig sekundærvitalisert i jobben som 
terapeut: Når folk gjør noe de ikke gjorde før, når noe blir 
mulig, når noe løsner.” 

Guro Øistad, psykolog



Vekst (Susanne Bang, 2003: Rørt rammet og rystet. Faglig veiledning, Oslo Gyldendal forlag

• Å arbeide med andre menneskers eksistensielle problemer gir 
hjelperne en sjanse til å utvikle seg personlig

• Kan gi hjelperne økt dybde i perspektivene omkring liv og død

• Illusjoner om verden kan bli utfordret, men håp og tro også 
styrkes, livsperspektivet endres, og interesse for andre 
forsterkes



Egenomsorg

• Sett realistiske mål, ha realistiske krav til deg selv
• Sett grenser, gi beskjed
• Skille mellom jobb og privatliv
• Ha andre interesser
• Pleie det sosiale liv
• Gjør ting du liker – ha velvære og trivsel!



Egenomsorg

• Sørg for nok søvn
• Spis godt og riktig
• Vær fysisk aktiv
• Vær forsiktig med alkohol
• Ta jevnlige pauser fra stressende aktiviteter
• SØRG FOR Å LE HVER DAG!
• Fortell andre hvordan du har det
• Gi andre lov til å gi deg omsorg



Øvelse

• Tenk over hva som gir deg påfyll i ditt liv (aktiviteter, samvær, 
kultur med mer) Skriv ned 5 punkter

• Bestem deg for en god ting du vil gjøre for deg selv de neste 
dagene.



Recovery/Ressurser – hva er det egentlig?

• Hva legger vi i begrepene? 

• Noen ressurser som er vanskelige å se?



Recovery Oppgave 1

Når blomstrer jeg? Når er jeg på topp?



Recovery Oppgave 2

Tenk på en beboer

• I hvilke situasjoner blomstrer beboeren?
• Hvilke gode følelser kan beboeren vekke i meg?
• Hvilke ressurser har beboeren?



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 



Oppgave Kulturplakat

• Gå sammen boligvis

• Lag deres forslag til kulturplakat

• Hvordan få beboere/pårørende inn i arbeidet med kulturplakat?



Til neste gang

• Ferdigstill deres kulturplakat

• Få beboeres/pårørendes innspill

• Send til Torstein innen august



Traumebevisst praksis

Traumeforståelse
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(Bath 2015)



Øvelse

• Fight

• Flight

• Follow

• Fool




