
Et godt hjem �
19.-20.09.2017�

�
Gunnar Eide�

Øyvind Dåsvatn �
Torunn Fladstad



VELKOMMEN OG PROGRAM

• Dag 1: Omsorg som kan gjøre en forskjell. 
•  Sympati og empati 
•  Refleksjoner rundt et godt hjem 
•  Trygghet 

• Dag 2: ”Lytt til oss.” 
•  Å se den enkelte 
•  Tankekart og Livets tre 
•  Hjemmegøy 



Hjemmegøy

• Gjør deg kjent på RVTS Sør sine 
hjemmesider. Gå inn på Et godt hjem sin 
web-side. Se filmen om den tredelte hjerne 
og toleransevinduet, samt les artikkelen 
traumebevisst omsorgs tre grunnpilarer.  

• Skriv ned i refleksjonsboka hva som har 
vært nyttig for deg i dag!  



Hva er god omsorg?

• Tenk på en konkret situasjon i barne- og ungdomsår hvor du 
opplevde å få god omsorg. 

• Hva var det viktige du opplevde i denne situasjonen?  



Hassan flytter inn i boligen



Målsetting for Bø, Seljord, Sauherad, Notodden
Utvikle	  en	  felles	  
grunnforståelse	  i	  

menneskemøter	  gjennom	  
trygghet,	  relasjonsskaping	  og	  

reguleringsstø9e.	  
Delmål:	  

Obligatorisk	  fremmøte	  på	  
kursdager.	  

Trene	  på/gjennomføre	  
oppgaver	  mellom	  kursdager.	  
Faste	  samarbeidsmøter	  og	  
refleksjonsteam	  på	  tvers	  av	  

kommunene.	  
	  

Hva	  kan	  være	  suksessfaktorene	  hos	  dere	  
som	  vil	  bringe	  dere	  nærmere	  målet?	  
	  
Hva	  kan	  være	  risikofaktorer	  på	  veien?	  
	  
	  



 Sympati og empati

• Empati skaper relasjon og tilknytning 
• Sympati skaper avstand og frakopling 
• 4 kjennetegn ved empati: 

•  Å ha et utenforsegselv-perspektiv på den andre 
•  Å være ikke-dømmende 
•  Å vise at man ser den andres følelser 
•  Å kunne føle sammen med den andre, dele smerte 

• Relasjonen er det som virker! 
 



Øvelse

• Sammen to og to: 
•  Den ene forteller en historie, den andre er en sympatisk lytter. 

(hjortelytter) 
 
•  Forteller samme historie, denne gangen er den andre en empatisk 

lytter. (bamselytter) 

•  Bytt rolle 
• Vi deler erfaringer i plenum 



The pulse of  seeking asylum alone�
Ravi Kohli, Bergen 03.06.2016: Barn på flukt (seminar)

•  Paradox: Move away, because you are loved 
•  Guilt: Be safer, when family are not 
•  Hope: An honour and a punishment 
•  Risk: At risk and a risk to others 
•  Investment: A future in return 
•  Anonymity: Silence and secrets 
•  Bewilderment: Chronic uncertainty and fear 



Råd fra enslige mindreårige til voksne omsorgsgivere

1. Vær snill! 
2. Prøv å innta mitt perspektiv. 
3. Hjelp meg. 
4. Gi reglene mening. 
 

Hvis man prøver å oversette barnas råd til ”fagspråk” =  
TBO – trygghet, relasjoner og følelsesregulering. 

Skårdalsmo	  &	  Harnischfeger	  (2017).	  Vær	  snill!	  –	  Råd	  fra	  
enslige	  mindreårige	  asylsøkere	  og	  flyktninger	  Tl	  voksne	  
omsorgsgivere.	  



 «Det er nok lettere å lage en institusjon med regler og rutiner, enn 
det er å lage et hjem. Og det er den oppgaven vi har tatt på oss. 
Jeg ønsker at når de flytter ut skal de føle at årene her var starten 
på noe godt i livet».



Traumebevisst praksis

Traumeforståelse	  
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(Howard	  Bath	  2015)	  



Howard Bath: Ulike former for trygghet�
-  opplevd trygghet!
1.  Fysisk- omgivelser. 
2.  Emosjonell - tanker, følelser og oppfatninger erkjennes, 

aksepteres, respekteres og regnes med. 
3.  Sosial/relasjonell - ærlig, åpen, pålitelige, konsistente 

relasjoner. 
4.  Kulturell - forståelse av ulike kulturer, respekt.  



Gruppeoppgave – Opplevd Trygghet

• Ark med de fire former for trygghet til hver bolig. 
• Ta utgangspunkt i en ungdom i boligen. 
• Hva skaper trygghet for han/henne? Hva skaper 
utrygghet? 

• Hvordan kan dere legge til rette for at han/hun 
skal oppleve trygghet? 

• Presentasjon i plenum. 



”Dere er som guder” 



	  Hva	  vi	  du	  bli	  husket	  for	  av	  disse	  ungdommene?	  



Dag 2

 
•  ”Lytt til oss.” 

•  Narrativ praksis 
•  Å se den enkelte 
•  Tankekart og Livets tre 
 
• Veien videre og hjemmegøy 



Ingelise Nordenhof 

Fortellingenes betydning

Narrativ = Fortelling 
 
Mennesket er aktivt fortolkende vesener.  
 
Vi bruker fortellingen til:   
•    å skape ramme for våre erfaringer 
•   å beskrive og fortolke/forklare våre opplevelser  
•   å hjelpe oss til å forstå hva som skjer 
•   å huske begivenheter i vårt liv  
•   å skape sammenheng og finne mening med livet  
 
  

 



Dobbeltlytning – parallelle historier 

 
 
     
 problemer          initiativer 

  angst         respons 
 trusler         ferdigheter  

  
 skuffelser         intensjoner 
 tap          mening 
 svik          verdier 
    

Traumehistorien Aktørhistorien 

21-sep-17 Ingelise Nordenhof  





”Lytt til oss! Vi leter hele tiden etter noen å dele våre tanker med.” �




Hva er bra i livet ditt? Gøy? Ok?

Vennskapet	  med	  
de	  andre	  gu9ene	  	  

-‐	  vi	  blir	  som	  
brødre	  og	  trenger	  

hverandre	  

En	  av	  de	  voksne	  som	  
viser	  oss	  respekt,	  har	  
god	  Td,	  snakker	  med	  
rolig	  stemme,	  hjelper	  
oss,	  banker	  på	  døra	  
når	  han	  kommer	  –	  
han	  er	  en	  snill	  mann	  

Å	  trene	  –	  
fotball,	  

cricket	  og	  
volleyball	  

Når	  jeg	  får	  
klemmer	  –	  

som	  min	  mor	  
ville	  gjort	  

Jeg	  er	  ikke	  redd	  for	  
selvmordsbombere,	  
voldtekt	  eller	  å	  bli	  

drept	  	  

Norge	  er	  et	  godt	  
samfunn	  –	  det	  er	  frisk	  
lu^	  og	  gode	  leger	  

Jeg	  opplever	  
respekt,	  når	  
barn	  og	  unge	  
blir	  ly9et	  Tl	  

Å	  være	  i	  
naturen	  	  



Hva er vanskelig? Problemer i livet ditt?

Jeg	  er	  helt	  alene	  

Det	  aller	  
vanskeligste	  er	  å	  
få	  en	  norsk	  venn	  

Jeg	  er	  trø9	  og	  
det	  er	  vanskelig	  
og	  lære	  språket	  

Om	  na9a	  roper	  jeg	  
på	  en	  venn	  som	  
sover	  i	  samme	  
rom	  og	  ber	  han	  
om	  og	  slå	  på	  lyset	  

Jeg	  savner	  
familien	  min	  
veldig	  mye	  

Jeg	  har	  dårlige	  tanker	  som	  
gjør	  at	  jeg	  er	  anspent	  i	  
musklene,	  får	  smerter	  i	  

brystet,	  bankende	  hjerte	  og	  
magesmerter	  

Jeg	  får	  ikke	  nok	  søvn	  
fordi	  jeg	  har	  mareri9	  
og	  tenker	  på	  det	  jeg	  

har	  opplevd	  

Jeg	  er	  redd	  
for	  å	  miste	  
sjansen	  Tl	  
et	  ny9	  liv	  

Jeg	  si9er	  på	  
rommet.	  Blir	  

trist	  og	  
deprimert	  



Hva håper du skal skje framover? Ønsker? 
Håp? Drømmer? 

 
Jeg	  vil	  stå	  på	  
egne	  bein	  og	  
være	  et	  fri9	  
menneske	  	  

Jeg	  ønsker	  at	  norske	  
folk	  skal	  lese	  afghansk	  
historie	  og	  forstå	  at	  

det	  ikke	  bare	  har	  vært	  
krig	  der.	  

Være	  en	  ressurs	  og	  
hjelpe	  andre	  

mennesker	  i	  samme	  
situasjon	  

Fred	  i	  
verden	  

Glemme	  krig	  
og	  de	  vonde	  
Tngene	  

Alt	  er	  bedre	  
enn	  før,	  fordi	  

jeg	  har	  
muligheter	  for	  
en	  framTd	  

	  

Håper	  så	  
snart	  som	  
mulig	  å	  få	  
posiTvt	  svar	  

på	  
asylsøknaden	  

Jeg	  ønsker	  
å	  bli	  

forstå9	  og	  
respektert	  

Jeg	  ønsker	  å	  ha	  
kontakt	  med	  
familien	  min	  



Gruppeoppgave med Tankekartet

• Skriv på tankekartet en ting du synes er bra i 
jobben din, en ting du opplever som 
utfordrende eller vanskelig, og et ønske for 
framtida. 

• Gå sammen med dine kollegaer i boligen. 
Intervju hverandre på skift.  

 



Å se barnet som person og medmenneske

•  Dette betyr du vil oppleve barnet som et medmenneske med 
samme behov for anerkjennelse, respekt og kjærlighet som deg 
selv 

•  Når barnet oppleves på denne måten, vil omsorgsgiver kunne 
identifisere seg empatisk med barnet og dermed medoppleve 
dets tilstand og behov – dette er grunnlag for all omsorg 

•  Når dette skjer, er omsorggiver naturlig sensitiv og emosjonelt 
og oppmerksomhetsmessig tilgjengelig for barnet 



Oppfatningen av barnet som nøkkelen til godt samspill

• Omsorgsgivers oppfatning av barnet er avgjørende for 
den omsorgen barnet får 

• Bruk av merkelapper på barn 
• Sonen for intimitet – inkludering og utstøting 





Hva er Livets Tre?

•  Formålet med Livets Tre er å 
styrke deltakernes identitet og 
skape sammenheng i livet. Den 
dominerende vonde historien 
blokkerer ofte for å huske, være 
bevisst på alt det gode og viktige 
som en kanskje også har opplevd i 
livet. Ved å ta utgangspunkt i det 
gode, den man vil være og de håp, 
drømmer og verdier en har for sitt 
liv, så skapes også en trygg 
plattform for samtaler om det 
vanskelige og vonde som en har 
opplevd. 



Ingelise	  Nordenhof	   30	  

Hva du har fått fra andre	  

LIVETS TRE	  

Personer som betyr noe	  

Håp og drømmer	  

Evner og ferdigheter	  

Det, du er glad for i hverdagen	  

Hvor du kommer  fra	  

h#p://www.dulwichcentre.com.au/tree-‐of-‐life.html	  







Stormer i livet

Hvilke	  farer	  kan	  trær	  utse9es	  
for?	  
Hva	  kan	  skje	  med	  trær	  i	  sterke	  
stormer?	  
Opplever	  barn	  noen	  ganger	  
stormer	  i	  livet?	  
Hva	  kan	  være	  stormer	  i	  barns	  
liv?	  
Hva	  skjer	  med	  barn	  som	  
opplever	  slike	  stormer?	  
 



Hvordan komme gjennom stormene?
Konkret er vi opptatt av følgende: 
•  Hvilke stormer har dere opplevd? 
•  Hvem/hva hjalp dere i hver enkelt storm? 
•  Hvilke initiativer tok dere selv? 
•  Hvilke ferdigheter måtte dere bruke ?  
•  Hva var spesielt hjelpsomt og hvorfor? 
 
Og mer generell ”livsvisdom” som: 
•  Hva kan man gjøre når det stormer i livet?                                    
•  Hva er godt å kunne når det stormer?  
•  Hvilke stormer står dere i nå? Hva kan være framtidige stormer? 
•  Fra hvem og hvor kan dere hente hjelp?  
 





Hjemmegøy til neste samling 23.november

• Tankekartet – med ungdommene. 
 Sett av et tidspunkt der dere bruker tankekartet i en 
 samtale med ungdommene om hva som er bra i livet her og 
 nå, hva som er utfordrende/vanskelig nå, og hvilke ønsker 
 og håp de har for livet i boligen/kommunen.  

• Hjerteøvelsen – i personalgruppen. 
 Hensikt: sikre at alle ungdommer i boligen er i noens hjerte. 

 
 
 
 

 




