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Agenda
Dag 1
• Kl 09.00 -10.15: Møte med ledere/barnefaglig ansvarlige –

avklaringer og målsetting.
• Kl 10.30 -14.30 inkl lunsjpause: Traumebevisst omsorg, arbeid 

med enkle verktøy for organisasjonskultur og samarbeid. 
Tankekart og dobbeltlytting som metode.

• 1430 – 1530: Personalmøte, kun ansatte

Dag 2
• Kl 0900 – 1500: Fortsettelse av opplegg, øvelser og 

gruppearbeid.



”Det å lære kunnskapen er en intellektuell affære. 
Det å bruke kunnskapen slik at det fungerer, er en menneskelig affære. 

Det å ville dette, er et spørsmål om verdivalg.”
Mogens Albæk



Programmet har følgende målsetting
• Programmet skal bidra til et faglig godt omsorgstilbud for enslige mindreårige asylsøkere i mottak, ved at

ansattgruppen videreutvikler og arbeider mot en felles faglig plattform. Programmet omfatter alle 
ansatte, slik at et systematisk omsorgsarbeid omfatter både ledelse og den enkelte ansatte. Det er derfor
en forutsetning at både ledelse og ansatte deltar på samlingene.

• Programmet har følgende læringsmål:
• Deltakerne skal utvikle kompetanse, verdier og holdninger som gir grunnlag for god traumebevisst

praksis i mottaket. Dette skal istandsette ansatte til å være trygge og ivaretakende voksne.
• Økt kunnskap om relasjonens vitale betydning for psykisk helse og forebygging av risikoatferd. God 

praksis som fremmer dette.

• Metodikk og verktøy til gjennomføring av samtaler mellom ansatte og beboere.
• Styrke barnefaglig og flyktningefaglig kompetanse i mottaket.
• Bidra til et godt samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere i kommune og øvrige deler av 

hjelpeapparatet.

• Programmet skal tilpasses lokalt etter behov på hvert enkelt mottak.



Målsetting for Volda ema-mottak

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

Hva kan være risikofaktorer på veien?



Kartlegging av ressurser

Hva er ressurser og muligheter hos dere som kan bygges videre på for å 
nå målsettingen til Et godt midlertidig hjem?

Ressurser kan være:
• Drivere/ildsjeler/engasjement
• Verdiforankring



Kartlegging av risikofaktorer

Hva kan være risiko/uønskede hendelser hos dere som kan være til 
hinder for å nå målsettingen til Et godt midlertidig hjem? 
Risikofaktorer kan være: 

• Organisasjonsendringer
• Lederskifter
• Personalkonflikter
• Økonomi og /eller organisatoriske forhold
• Mangelfull oppfølging og deltagelse fra leder
• Konkurrerer med andre metoder, initiativ og /eller fagsyn
• Mangelfullt oppmøte og forberedelse
• Politiske vedtak
• RVTS leverer for dårlig kvalitet
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Agenda
Dag 1
• Kl 09.00 -10.15: Møte med ledere/barnefaglig ansvarlige –

avklaringer og målsetting.
• Kl 10.30 -14.30 inkl lunsjpause: Traumebevisst omsorg, arbeid 

med enkle verktøy for organisasjonskultur og samarbeid. 
Tankekart og dobbeltlytting som metode.

• 1430 – 1530: Personalmøte, kun ansatte

Dag 2
• Kl 0900 – 1500: Fortsettelse av opplegg, øvelser og 

gruppearbeid.



RVTS – Regionalt ressurssenter mot vold, traumatisk stress 
og selvmordsforebygging 



Krav til omsorgsarbeid for enslige mindreårige i mottak

•Mottaket skal sikre at de enslige mindreårige
får nødvendig oppfølging og gis et godt
omsorgstilbud og oppvekstmiljø. Hensynet til
barnets beste skal være grunnleggende for 
mottaksarbeidet. Dette innebærer individuell
tilrettelegging og at det tas hensyn til bl.a. 
alder, kjønn, livssyn, kulturell identitet, 
personlighet, fungeringsevne, ressurser og
behov.

• https://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2011-034/

https://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2011-034/


Et godt midlertidig hjem

SAMLING 1 - Ansatte (2 dager): Hvor er vi? 
Traumebevisst praksis. Tankekart med 
ungdommer og ansatte.

Avklaringsmøte med mottaksledere 
og barnefaglig ansvarlige, 2 timer.    
Målsetting, ressurser og utfordringer

SAMLING 2 – Ansatte (2 dager): VIVAT –
forebyggende arbeid med selvmord og 
selvskading.  Evt. Kultursensitiv 
selvmordsforebygging, RVTS Vest

Tilbud til mottaksledere og barnefaglige
Grunnkurs i Traumeforståelse

Avslutning/erfaringsgjennomgang med 
mottaksleder og barnefaglig ansvarlig, 2 timer. 

SAMLING 3 – Ansatte (1 dag): 
Stress og mestring

Valgfri workshop:  Livets Tre – barnefaglige og ansatte: 1 dag kursopplæring og 2 dager workshop



Et godt midlertidig hjem

Programmet har følgende læringsmål:
• Deltakerne skal utvikle kompetanse, verdier og 

holdninger som gir grunnlag for god traumebevisst 
praksis i mottaket.

• Programmet tar sikte på å styrke generell 
flyktningefaglig og barnefaglig kompetanse i mottakene. 

• Bidra til et godt samarbeid med aktuelle 
samarbeidspartnere i kommune og øvrige deler av 
hjelpeapparatet.



Endringstrekanten -TBO

Istandsette til gode MenneskeMøter.

Barn og ungdom er ikke 
vanskelige, de kan ha det vanskelig. 

Det finnes ikke umulige barn/
ungdom, men utilstrekkelige voksne.

Menneskesyn   - barnesyn  - sannhetssyn

Tiltak

Metode

Teori/forståelse

Verdier og holdninger
Menneskesyn – Barnesyn



Målsetting for Volda ema-mottak

Felles forståelse, språk  og 
praksis for traumebevisst 

arbeid. Respektere 
ungdommenes forståelse av 

sin opplevelse, og bedre 
kunne møte dem der de er. 

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

Hva kan være risikofaktorer på veien?



Suksessfaktorer:             Risikofaktorer:

• Felles mål 
• Ønske om kunnskap i 

personalet
• God dialog i personalgruppa
• Trygge på hverandre
• Engasjerte medarbeidere
• Omsorg for hverandre
• Atmosfæreskapere
• Gode samarbeidspartnere
• Felles aktiviteter – på tvers av 

roller

• Ulike tro og livsssyn
• Ulik kultur og tradisjon
• Ulike holdninger
• Tidsklemma
• Uro i miljøet
• Ulik kompetansegrunnlag
• Språklige utfordringer
• Holdninger i lokalsamfunnet.



Et trygt sted å vente
Omsorgspraksiser på asylmottak for enslige mindreårige
• Omsorgsbehov (mat, ernæring, søvn med mer).
• Opplevd trygghet.
• Sosiale relasjoner.
• Skole, venner, fritidsaktiviteter.
• Informasjonsarbeid.
• Administrasjon og ledelse.
«Utfordringene ansatte står i – som møter med håpløsheten og 
maktesløsheten, må anerkjennes og adresseres. Det kan gjøres ved å 
skape plattformer for felles diskusjon om hvordan utfordringer på 
mottak skal løses, som involverer alle de ansatte på mottaket, også de 
som jobber kveld og natt» (Fafo-rapport 2018:05, s.164).



Anbefalinger v/RVTS Sør
Vektlegge at ansatte rykker nærmere ungdommer i en vanskelig 
livssituasjon, i stedet for evt. å bli fanget i avmakt og distanse.
Verdiforankring og forståelse basert på traumebevisst omsorg (TBO). 

Forutsetninger for en vellykket implementering av programmet:
• Klar lederforankring og alle ansatte deltok.
• Prosesser som også inkluderte ungdommene.
• Konkrete og enkle modeller som ansatte kunne bruke i arbeid med 

ungdommene.
• Fleksibilitet i forhold til behov i det enkelte mottak og oppfølging av 

prosesser over tid.
• En forståelse som innebar at den enkelte ansatte ble utfordret på 

verdier og holdninger.



Råd fra enslige mindreårige til voksne omsorgsgivere

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

Hvis jeg opplever at noen er interessert i min subjektive 
opplevelse, er det både en invitasjon til relasjon, det bidrar 
til trygghet og det hjelper til å regulere følelser =TBO.

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





Hva er en potensielt traumatiserende hendelse?
En hendelse som utløser en kriserespons

Ukjent, uforutsigbar og utenfor kontroll
er tre ganske universelle stressutløsere

Typiske reaksjoner og opplevelser:
Sterk angst og frykt
Hjelpeløshet og tap av kontroll
Ensomhet 
Grunnleggende antakelser om oss 
selv og verden endres
Mangel på sammenheng

(NKVTS)



Traumebevisst praksis

Traumeforståelse
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(Howard Bath 2015)



Trygghet som førsteprioritet

Hvordan kan jeg skape trygghet for 
ungdommene når livet er utrygt?



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.
• Ta utgangspunkt i en ungdom i mottaket.
• Hva skaper trygghet for han/henne? Hva skaper 
utrygghet?

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

• Presentasjon og kommentarer i plenum.
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Heartbeat - Zade, Ansam and the children of  
Syria | ایروسلافطأوماسنأودیز-بلقةقد

• Children’s suffering has hit rock bottom in Syria as the conflict
reaches six years. The song, which is composed and donated
to UNICEF by Zade Dirani, UNICEF Regional Ambassador for 
the Middle East and North Africa, is a message of hope from 
Syria’s children to the children and people of the world, with a 
simple request to get their childhood back. 

• The song is performed by 10 year-old Ansam, an internally
displaced girl in Syria who was born blind. The song was shot in 
an area of Syria heavily damaged by the fighting. Children
performing as part of the choir are all internally displaced and 
participate, along with Ansam, in UNICEF psychosocial support 
programmes.



Toleransevinduet



Hva gjør stress med deg?

Tenk på en spesiell situasjon hvor du opplevde stress.
Hvordan påvirket det deg?

- Følelser?
- Tanker? 
- Handlinger?

Hva gjorde du – og hva gjorde andre – som hjalp deg?



Dobbeltlytning – parallelle historier

problemer initiativer
angst respons
trusler ferdigheter

skuffelser intensjoner
tap mening
svik verdier

Traumehistorien Aktørhistorien

september 2018 Ingelise Nordenhof 



Ferdighetsfinnere (Ability spotting)

• En intervjues i plenum om en utfordrende situasjon. 
Dobbeltlytting, samt positiv lapper.

• To og to sammen. Intervjuer hverandre og øver på det samme.
• Forteller de andre i gruppen hvilke «ferdigheter» de har sett hos 
hverandre.



Dominerende og alternative historier

n Alle historier er forenklinger. Noen historier blir dominerende 
n Dominerende historier = tynne historier (identitetskonklusjoner) 

• Historier: begivenheter satt sammen i sekvenser over tid, ut fra en bestemt 
antakelse om meg selv:

X       X                         x

X x
X       

X X x x x

x = begivenheter Dominerende historier

undtagelse

Ingelise Nordenhof 2011
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Narrativer og fortellinger

Narrativ = Fortelling

Fortellingen brukes til:  

• å skape en ramme for våre erfaringer
• å beskrive og fortolke/forklare våre 

opplevelser 
• hjelper oss til å skjønne hva som skjer
• å huske begivenheter i våres liv 
• å skape sammenhenger og finne 

mening i livet 



En kollektiv narrativ metode som respons på 
følgende utfordring: 
•Hvordan kan vi møte barn som har erfart 
traumer og/eller tap på måter som ikke 
er retraumatiserende, som reduserer 
effekten av traumene, og som løfter fram 
barnas egne ressurser og kunnskaper?

David Denborough (2008)



Hva trives du med i 
mottaket? Hva lykkes 
du med i jobben din?

Hva er dine mål og 
ønsker for fremtiden?

Hva kan være 
utfordrende for deg?

Hvordan løser du det?
Hva trenger du støtte 

til? 



Instruksjon til øvelsen Tankekart 

• Tenk igjennom og skriv opp på tankekartet stikkord til hvert enkelt tema. Start med noe som du har opplevd som bra. Det kan være
alt fra gode møter med enkeltpersoner, gode opplevelser med ungdommene eller støtte/omsorg fra kollegaer. Det er nok at du
skriver ned stikkord til et eller to eksempler. Gjør det samme med en vanskelig situasjon du har stått i og et konkret ønske du har for 
endring i ditt arbeid i tida som kommer. (Dette kan være alt fra bedre miljø i mottaket, mer omsorg for hverandre i personalet, økt kunnskap 
m.m.)
Tidsbruk ca. 5 min.

• Sett dere sammen to og to, og og intervju hverandre i forhold til de to første temaene. (Ok og vanskelig.) Få fatt i konkrete eksempler på  
hvert enkelt område. Gi hverandre feedback på det dere ser som gode egenskaper hos hverandre både når situasjoner har vært
gode og når det har vært utfordrende.
Tidsbruk ca. 15 min.

• Parene (A og B) refererer kort for hele gruppen temaer de har berørt. A sier noe kort om hva B har fortalt og hvilke verdier og 
egenskaper han/hun tenker vedkommende har. Det samme gjør B om A.
Tidsbruk ca. 20 min.

• felles prosess med alle på temaet  som gjelder ønsker om endring. Vær konkret i hva som kan være første skritt til endring. 
Hvordan henger dette sammen med hva som er definert som mottakets målsetting for dette programmet?
Tidsbruk ca. 20min.



Gode spørsmål til gjennomgangen:
• Til det som er bra:
Hvordan påvirket det deg? Hvilke følelser dominerte? Hvordan tror du 
det var for den/de andre? Hvilken betydning har slike opplevelser for deg i 
ditt arbeid?

• Til det som er vanskelig:
Hvordan holdt du det ut? Hva valgte du å gjøre? Hva lærte du? Hva tenker 
du vil være lurt å gjøre i lignende situasjoner?

• Til endring: 
Hva kan være første skritt på veien? Hvem kan støtte deg? Hvordan vil 
endringen vise seg i praksis?



Hva er ok i livet ditt nå? 
Hva slags menneske vil 

du være? Hvilke 
positive egenskaper ser 

andre hos deg?

Hva er dine mål og 
ønsker for fremtiden? 

Hva skal til for at tiden i 
mottaket skal bli best 

mulig? Hva kan du 
gjøre selv og hvordan 
kan andre støtte deg?

Hva er  vanskelig for 
deg?

Hva kan du gjøre selv?
Hva kan andre gjøre for 

deg? 





Hjemmegøy
• Tenk på en ungdom som er lett å like – og motsatt. Bli kjent innenfra 

– utenfra.
• Hvordan blir møtene/forventningene til disse ungdommene?
• Hjerteøvelsen – i personalgruppen.
• Eller: (eller både/og)
• Dobbeltlytting med positivlapper!

Hensikt: Sikre at alle ungdommer i mottaket er 
i noens hjerte – og inkludere de nye:
FRA DE TIL VI



Seungjae Shin, 2011: Refugees www.rvtssor.no

http://www.rvtssor.no/

