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Program for dagen

08:30 Tilbakeblikk 
09:00 Arbeidskultur, forklaringspluralisme, arbeidsglede 
10:00 Tilknytning v/ Indra 
11:30 Lunsj 
12:30 Relasjon som felles grunnlag 
15:00 Slutt 
 
 



Gutten som falt og mannen som hjalp ham 
opp igjen



Gutten som falt og mannen som hjalp ham 
opp igjen
 
 
Gå to og to sammen 
Refleksjon og assosiasjon til filmen 



Familieblikk kompetansemodell



	  
Tiltak	  

Metode	  

Teori	  
Kultur/Verdier	  



	  
Tiltak	  

Metode	  

Teori	  

Kultur/
Verdier	  

Grensese4ng,	  gi	  råd,	  individuelle	  samtaler,	  
familiesamtaler,	  utredning	  

PCIT,	  EMDR,	  CBT,	  Familieterapi,	  AffekFntervju	  

AHerdsteori,	  psykoanalyse,	  Traumebevisst	  
forståelse,	  utviklingspsykologi	  

Egne	  holdninger,	  mentale	  modeller,	  teorier	  
om	  hva	  barn	  trenger,	  selvforståelse	  



Pasient	  

Terapeut	  System	  



Pasient	  

Terapeut	  System	  



Pasient	  

Terapeut	  System	  



Arbeidskultur:

• «Organisasjonskultur er et mønster av grunnleggende 
antakelser utviklet av en gitt gruppe som etter hvert som den 
lærer å mestre sine problemer med ekstern tilpasning og intern 
integrasjon-som har fungert tilstrekkelig bra til at det blir 
betraktet som sant, og som derfor læres bort til nye medlemmer 
som den riktige måten å oppfatte på, tenke på, og føle på i 
forhold til disse problemene» 

•  Edgar Schein 



Litt enklere:

•  ”Måten vi gjør ting på her hos oss” 



�
Nivåer i kulturen, E. Schein:�


•    

•    

Artefakter	  (synlige	  uNrykk	  for	  kulturen,	  tale	  og	  handling)	  

Verdier	  og	  normer	  	  

	  Grunnleggende	  antakelser	  (TaN	  for	  giN,	  usynlige)	  



	  
Artefakter	  

(synlige	  uNrykk	  for	  	  	  	  
kulturen,	  tale	  og	  handling)	  

Verdier	  og	  normer	  

Grunnleggende	  antakelser	  	  
(taN	  for	  giN,	  usynlige)	  



Refleksjon:

• Hva er de typiske artefaktene (de synlige uttrykkene for 
kulturen) på Familieenheten? 



Grunnleggende antagelser på Familieenheten

 
• Diagnoser er viktig 
• Diagnoser er ikke viktig 
• Min autonomi er viktigere enn hensynet til felleskapet 
• Hensyn til felleskapet er viktigere enn min autonomi 
• Pasienten er viktigere enn mine kolleger 
• Mine kolleger er viktigere enn pasienten 



Refleksjonsoppgave

• Hvilke grunnleggende antakelser finnes på Familieenheten? 
Hvilke synlige uttrykk (artefakt) kan de få? 

• Hvordan står de i forhold til verdier og normer i enheten? 



Pasient	  

Terapeut	  System	  



Pasient	  

Terapeut	  System	  



Pasient	  

Terapeut	  System	  



Forklaringspluralisme- �
Familieenheten trenger mangfoldige forklaringer

Det finnes ingen ” Grand theory”  
 
”Vi må motvirke insiterende reduksjonismer fordi kunnskapsgrunnlaget 
tilsier komplekse interaktive årsakssammenhenger” 
 
Alle modeller er riktige, de er gjensidig utfyllende 
 



Hindringer mot forklaringspluralisme  

Usynlige grunnleggende antagelser 
Redd for å gjøre feil 
Tidsklemme 
Min måte er den beste 
Osv 
Osv 
 

Hva hindrer meg i å heie på forskjelligheten? 
Hvilke muligheter har jeg? 

 



Min arbeidsglede- et kulturbidrag
• Gleden ved å være til nytte 
Vissheten om å gjøre en forskjell. Selvrespekt. Mening  
• Gleden ved oppgaven i seg selv 
Bli oppslukt av oppgavene 
• Se resultater av det du gjør 
Feedback fra arbeidsoppgavene. Resultatmåling som gir mening. 
• Autonomi 
Følelsen av å være et selvstendig menneske, ikke en brikke i 
andres vilje   
• Samspill 
Positivt felleskap som gir mening og energi 



Arbeidsglede

Tenk tilbake på siste uke på jobb. Kan du komme på noen 
eksempler/situasjoner der du har opplevd arbeidsglede. Ta 
utgangspunkt i arbeidsgledefaktorene. 
 
Reflekter over påstanden ” Min arbeidsglede; mitt ansvar”. 



Pasient	  

Terapeut	  System	  



Pasient	  

Terapeut	  System	  



Familieenhetens felles grunnlag- �
Relasjonens betydning

 
I alle møter med barn og familier  
er dere i et samspill 
 
All utredning og behandling er i seg selv å arbeide via forhold 

Målet er å skape kontaktsituasjoner hvor gode samspillsrelasjoner 
kan utvikle seg 



Relasjon som felles grunnlag
Om utredning fra ABUPs nettside: 
”Utredning er det arbeidet vi gjør sammen med deg/dere hvor vi 
forsøker å forstå hva problemet ditt kan være og hva som kan ha 
bidratt til å utløse dine problemer. Dersom vi kan forstå hva som 
påvirker at du har det vanskelig så kan vi kanskje lettere finne ut 
hvordan vi kan redusere eller løse dine tanker” 
Om behandling fra ABUPs nettside: 
”Det vanligste er at vi snakker sammen, enten alene med barnet/
ungdommen eller sammen med foreldre og søsken. I samtalene 
prøver vi sammen med deg/dere å finne ut av hva som er vanskelig og 
hva det er som gjør at det er vanskelig. Vi prøver deretter å finne ut 
hva som skal til for at du skal få det bedre og jobber så for å komme 
dit du ønsker”  
 





Psykoterapiforskning viser at…

 
Terapeutens personlige bidrag kan ha like helbredende effekt i 
terapi som bruk av andre metoder  

    ( Duncan, Miller, Wampold, & Hubble, 2010) 
 
Klientens opplevelse av relasjonen til terapeuten som den 
viktigste del av det som virker i terapi  

        ( Duncan, 2012) 
 



Den naturlige følgen av dette….

Vi må styrke terapeutens kompetanse til å skape en terapeutisk 
relasjon 
 
Vi må spørre barna/ungdommen/ foreldrene om deres opplevelse 
av relasjonen 
 
  



Relasjon som felles grunnlag

Enkel definisjon:  ”Møte mellom mennesker” 
”en følelsesmessig forbindelse mellom to mennesker som 
gjensidig påvirker hverandre”      

        (Norcross, 2002) 



Intersubjektivitet
Øyeblikk der barn/unge/familie deler noe  
sammen med deg 
 
Felles oppmerksomhet, deling av følelser, intensjoner 
 
et møte kan bare finne sted dersom du som terapeut våger å 
være personlig nærværende og er deg bevisst at din reaksjon i 
relasjonen har betydning  
 



Relasjonsferdigheter som felles grunnlag

Viktigere enn å være spesialist på problemer er å være spesialist 
på menneskelig samhandling 
 
Terapeutisk forandring er et resultat av hjelperens måte å være 
sammen med barnet på som gir opplevelser som endrer den 
implisitte hukommelsen  

         (Stern,2006) 
 
 
 



Hjernen utvikler seg i relasjon- betydningen 
av møte mellom nervesystemer
Det nevrokonstruktivistiske perspektivet 
 
”Nevrale nettverk skapes i interaksjon med omgivelsene” 



Bare en liten påminnelse..�
�
Hjernen er ikke ferdig�
�
Den tredelte hjernen  �

  (Mc Lean 1970, 1990)



Bare en liten påminnelse…Stress �


Eller	  sloss	   Eller	  løper	  

Vi	  sFvner	   Eller	  overgir	  oss	  

(Ogden,	  Fisher	  2015)	  

Vi	  søker	  andre	  mennesker	  



Relasjonskompetanse og Reguleringsstøtte 

1.  Strukturell makroregulering- forutsigbare trygghetsskapende 
rammer 

 
2. Relasjonell makroregulering- tilrettelegge for aktiviteter som 
skaper en følelse av samhørighet  

          (Hart S., 2016) 



3. Mikroregulering Menneskemøter

Makroregulering er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for endring 

Trygghetsskapende rammer og struktur danner grunnlaget for å 
inngå i lek og relasjon som på sin side danner grunnlag for 
møteøyeblikkene hvor mikroregulering kan finne sted 
 
”Den viktigste drivkraften i utvikling av barns følelser, personlighet 
og sosiale kompetanse er relasjon og MenneskemøteØyeblikk” 



Mikroregulering- ”Moments of  meeting”
” Handler om å føle en tett forbindelse med en annen gjennom en 
gjensidig og synkronisert regulering”     

         (Hart, S., 2016) 
Mikroregulering er avhengig av å gå inn i en felles intenst 
oppmerksomhetsfokus med barnet 
 
Følelsen av å være forbundet med hverandre oppstår gjennom 
en følelse av felles innflytelse en har på hverandre 



Speilnevroners betydning

• Vi mennesker er følelsesmessig forbundet med hverandre 
• Barn har medfødt evne til å synkronisere seg, og imitere andre 
• Barn har behov for imitasjon og synkronisering 



Mikroregulering

Primært kroppslig og følelsesmessig 
 
En følelsesmessig avstemning gjennom ansiktsuttrykk, blikk, 
tonefall, kroppsposisjon, taktile signaler, rytme, bevegelser  
 
Gjensidig justering og regulering mellom to nervesystem- dvs. 
toveisregulering av følelser 
 



 Ulike former for opplevd Trygghet

 
Trygg på meg selv 
Trygg på deg 
Trygg på å høre til/ samhørighet 
Trygg i omgivelsene 



Trygghetsøvelse

Tenk på et barn/ ungdom/ familie som du for tiden jobber med og 
skal ha inn til samtale på kontoret.  

Hva får barnet/ ungdommen/ familien til å føle seg trygg? 

Hva får barnet/ungdommen/ familien til å føle seg utrygg? 



Nivåer av tilheling
Reflektere	  
	  
	  
	  
	  
Relatere	  
	  
	  
	  
	  
Regulere	  
	  
	  

Aksept,	  forståelse,	  ny	  mening,	  
eksponering	  

Kjærlighet,	  deling,	  støNe,	  Fllit,	  
gode	  opplevelser	  

Trygghet,	  stressreduksjon,	  ro,	  
somatosensoriske	  akFviteter	  



Det handler om en opplevelse av trygghet 

Er denne voksne til å stole på? 
Vil han/hun beskytte meg? 
Er han/hun lydhør for mine ideer og behov? 
 
Må henvende oss til alle de tre hjernene 


