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På Avstand



Dagens innhold:
Hva er traumer?

Hva vil det si å være traumebevisst?



rvtssor.no



Målsetting for Bø, Seljord, Sauherad og 
Notodden

Utvikle	en	felles	
grunnforståelse	i	

menneskemøter	gjennom	
trygghet,	relasjonsskaping	

og	reguleringsstøtte.	

Det	skal	vi	oppnå	ved	å:	Ha	obligatorisk	fremmøte	på	kursdager.
Trene	på/gjennomføre	oppgaver	mellom	kursdager.	Faste	samarbeidsmøter	og	refleksjonsteam	på	tvers	av	kommunene.	





tiltak

metode

teori

Kultur/Verdier



Hvem er det jeg møter?



Før han kom i båten hadde han klamret seg 
fast til denne bilen….



Hvem ser vi?
Statistikk? Flyktningstrøm?

Asylsøker? Flyktning? Migrant?

Enslig mindreårig?

Lykkejeger?

Ankerbarn?

Offer for menneskehandel?

Afghaner? Somalier? Eritreer? Syrer?

Ali? Hassan? Shaineb?

Våre barn? 

De andre?

Hva gjør det med oss? 
Hva gjør det med den jeg skal møte?



Vi trenger en grunnfilosofi!



Følelser som Modell for Meningsdannelse



Heine Steinkopf, RVTS Sør

Hvorfor gjøre det så vanskelig?





Heine Steinkopf, RVTS Sør

Jeg er metoden…..



Fagøvelse

Hvilke assosiasjoner får du når du hører begrepet 
traume?



Rammeverk. Traumebevisst praksis

Allmennmenneskelige	
behov

Individspesifikke
behov

Traumespesifikke
behov



Hva er en potensielt traumatiserende 
hendelse?
Hendelsen
• Psykisk påkjenning 
• Ukjent og uforutsigbar 
• Truende og katastrofal
• Ofte sterke sanseinntrykk
• Ofte svik eller tap

Reaksjon og opplevelse
• Sterk angst og frykt
• Hjelpeløshet og tap av kontroll
• Ensomhet 
• Grunnleggende antakelser om 

oss selv og verden endres
• Mangel på sammenheng

(NKVTS,2014) 



Type 1 Traumer
(enkelthendelse, uventet,
opplevd akutt livtrussel)

Type 2 Traumer
(gjentatte, vedvarende,
uforutsigbare)

PTSD

Symptomer:
1. Gjenopplevelse	
2. Unngåelse	
3. Fysiologisk	overaktivering

I	tillegg	kjennetegnes av:
Håpløshet/depresjon
Skam/skyldfølelse
Vedvarende	søvnvansker

(DSM	-5)

Komplekse	traumer

Kompleks	PTSD
Utviklingstraumer
Relasjonstraumer
Tilknytningstraumer

Hjernens	organisering	og	utvikling



Hjernen formes av bruken

Evnen til å bry seg om andre, dele, lytte, verdsette og å være 
empatisk utvikler seg fra å bli tatt vare på, bli delt med, lyttet til, 
verdsatt og elsket 

(Bruce D. Perry)





“Krenkede barn	blir syke voksne”	
(Kirkengen 2015)

Adverse Childhood Experiences (ACE) studien
Å gjøre gull til bly (V. Felitti)



ACE og rusmisbruk



ACE og psykoemosjonelle vansker







REGULERINGSTØTTE

Utviklingspsykologien:
Reguleringsstøtte	er	sannsynligvis	den	viktigste	
funksjonen	ved	den	tidlige	omsorgen

Nevrobiologisk	forskning:
Reguleringsstøtte	er	helt	avgjørende	for	en	normal	
hjerneutvikling.	

Traumepsykologien.
De	mest	skadelige	traumene:	De	som	skjer	i	barndommen,	og	hvor	barnet	er	overlatt	til	seg	selv,	og	selv	må	
regulere	seg	i	forhold	til	intens	frykt.	F.	eks	vold	i	nære	relasjoner,	rusmisbruk	etc.

D.Ø.	Nordanger	2013.



Reguleringsvansker på mange områder

Vansker	med	å	kjenne	igjen	og	tolke	følelser

Vansker	med	å	kontrollere	
egen	atferd

Kroppslige	forstyrrelser:
motorikk,	søvnvansker,	
hypersensitive sanser	etc…

Følelse	av	verdiløshet	og	skam

Oppmerksomhetsvansker

Vansker	med	å	forholde	
seg	til	andre	personer

Psykologisk	frakobling –
dissosiering

(Nordanger	et	al.	2011)



Stress-Respons systemet



Heine Steinkopf, RVTS Sør

Stress-respons systemetHallo!	Jeg	sitter	jo	trygt	her	på	
forelesing	i	Bø.	Det	var	visst	bare	

ett	litt	sært	pedagogisk	
virkemiddel!	

Falsk	alarm!

Erfaringer	fra	tidligere	i	livet	
tilsier	at	slanger	ikke	utgjør	noen	
trussel	så	lenge	de	er	på	film

Trussel!



Vi reagerer instinktivt ved fare 

Eller	sloss Eller	løper

Vi	stivner Eller	overgir	oss

(Ogden,	Fisher	2015)

Vi	søker	andre	mennesker



Toleransevinduet



Toleransevinduet - smalt



Heine Steinkopf, RVTS Sør

Hukommelse



Bevisst og ubevisst
hukommelse



Heine Steinkopf, RVTS Sør

Påminnere



Heine Steinkopf, RVTS Sør

Emosjoner



Emosjoner

Følelsessystemet er et signalsystem

Skal gi informasjon om hensiktsmessige måter å møte situasjoner

Og signal til andre om vår tilstand, som informasjon til dem om 

handlingsalternativer

Hvis affektene ikke blir forstått og regulert av kapteinen, utløser de 

«automatiske» handlingsresponser



Heine Steinkopf, RVTS Sør

Tilknytning



Tilknytning som biologisk system for 
ivaretagelse









Traumebevisst praksis

Traumeforståelse

Tr
yg
gh
et

Re
la
sjo

ne
r

Re
gu
le
rin

gs
st
øt
te

(Bath	2015)



Trygghet



Traumatiserte og krenkede menneskers 
primære bekymring er trygghet



Opplevd Trygghet – Å føle seg som hjemme

1.Trygg i meg 
2. Trygg sammen med deg  
3. Trygg i felleskapet
4. Trygg i verden



Trygghets Øvelse – Summeoppgave

Tenk på en ungdom dere jobber med. 

Hva får han / hun til å føle seg 
trygg? 

- i seg selv
- sammen med deg
- i felleskapet
- i verden

Hva får han / hun til å føle seg 
utrygg?

- i seg selv
- sammen med deg
- i felleskapet
- i verden



Relasjoner



Relasjoner (Connections)

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)



Lekenhet er en indre sinnstilstand
”Motivasjonen til å fritt og gledelsesfullt engasjere seg i, 
og koble seg på, og utforske omgivelsene”

(Panksepp, 2004)



Ved frykt stopper leken

Grad av
lek

Tid



Fagøvelse - tilstedeværelse



Reguleringsstøtte



Samregulering – noen stikkord

Fokus på egne følelser - væremåte

Ønsker den andres følelser velkommen
Forstå hva som ligger bak - Smerteuttrykk
Jeg er metoden
Forutsigbar og romslig



Å endre det fundamentale spørsmålet…

Spørsmålet er ikke:
Hva er galt med deg?
Men:
Hva har skjedd med deg? OG

Og:
Hvordan håndterte du det som skjedde?



1. Kjempe,	true,	utagere,	hevne	seg	
(kamp)

2. Flykte,	rømme,	isolere	seg,	holde	seg	
unna,	ruse	seg	(flukt)

3. Argumentere,	kverulere,	spille	et	
intellektuelt	spill,	lure	(kamp)

4. Underkaste	seg,	følge	jevnaldrende,	,	
unngå	voksne	(underkastelse)

(fritt	etter	Seita &	Brendtro)

Mestringsstrategier



Huskelapp for traumebevisst praksis 
Husk at traumereaksjoner er normale reaksjoner på unormale hendelser
Forstå koblingen mellom atferd og traumer- smerteutrykk
Skap trygge rammer
Bidra med regulering
Vær snill! Vær ærlig og tilstede i relasjonen, nysgjerrig og ydmyk
Vær modig
Ha fokus på å lage nye gode minner



Kjærlighet som mikroøyeblikk av 
positiv gjenklang



Hjemmegøy J

Gjør deg kjent på RVTS Sør sine hjemmesider – Gå inn på 
”Et Godt Hjem” sin webside. Se filmene 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! 



Å gjøre en forskjell




