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og selvmordsforebygging 



RVTS Sør - Regionalt ressurssenter om Vold, Traumatisk 
stress & Selvmordsforebygging

Vårt samfunnsoppdrag:

Bidra til utvikling av vedvarende kompetanse i hjelpetjenestene

”Vi er en tjeneste for tjenestene”

Innenfor 4 fagområder:
• Traumer og traumatisk stress, herunder psykososialt beredskap
• Flyktningehelse og tvungen migrasjon
• Vold i nære relasjoner & seksuelle overgrep
• Forebygging av selvmord og selvskading



”Verditrekanten”

tiltak

metode

teori

Kultur/Verdier



Brukermedvirkning og erfaringsbasert kunnskap; 
spørre dem det gjelder!

”Oppdrag” til RVTS Sør:
- Sikre brukerinvolvering og brukerkunnskap i virksomheten.
- Særlig fokus på medvirkning fra asylsøker-/flyktningbarn og 

ungdom.
- Drive med fagutvikling – sammen med dem det gjelder.
- Brukerperspektiv og deltakelse inn i metodeutvikling og 

formidlingsaktivitet.



Til ettertanke......

Snakk med sidemannen:
Er det noen du har møtt som har etterlatt seg dype spor hos deg?



Flyktning = tap = sorg

• Huset sitt, lekene
• Mennesker man er glad i
• Tillit, identitet, mening, 

framtidshåp
• Opplevelse av svik, tapt 

foreldrebeskyttelse
• Tapt barndom
• Lukten, smaken, synet

av hjemlandet og kulturen



Kultursjokk-Kurven
Kilde: (Oberg 1960:177-182) (Dahl 2001 side 198).
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Kultursjokkmodellen

Kilde:	(Oberg 1960:177-182)	(Dahl	2001	side 198).	



Menneskemøte

«Jeg vil forstå verden fra ditt perspektiv. 
Jeg vil vite det du vet, på den måten du 
vet det»

(Spradley, 1997:34) 

”Vennlig, nysgjerrig og ikke-dømmende”



”Møtet med den nye hverdagen
-om mestring og tilpasning hos bosatte flyktninger”

• Hva skaper stress i møte med den nye hverdagen, hvordan påvirker 
det dem, og hvordan blir det håndtert?

• Fire sentrale kategorier ble identifisert; 
• nettverk, helse, arbeid og tro/ avkobling. 

• Disse var av avgjørende betydning for hvordan de mestret 
hverdagen (på godt og vondt)



Møtekompetanse

• Holdningen bør bære tydelig preg av: 

• Respekt og interesse
• Bekreftelse   (brudd på menneskerettigheter)
• Anerkjenne deres opplevelse
• Se med ”ressursbriller”
• Kunnskap om forholdene i landet 



Animasjonsfilm. Flyktningbarn - Gaza



• FØR FLUKT
• Historie med krig, vold, overgrep, ulike 

menneskerettighetsbrudd, isolasjon, angst
• OPPBRUDD

• Ofte uten forberedelse og avskjed (spesielt barn)
• UNDER FLUKT

• Farlig og ofte langvarig, med nye traumatiske opplevelser 
• Atskillelse fra familiemedlemmer 
• Fengsling, sult, tørst, trafficking, slavekår  etc
• Svær angst og usikkerhet

• EKSIL
• Høy grad av utenforskap
• Somatiske sykdommer

Traumatiske opplevelser



Traumer og traumatisering
• Ikke alle som opplever traumer blir traumatisert
• Traumatisering handler ikke om svakhet
• Traumatisering 

• Når vi opplever hendelser som vi ikke har tidligere erfaring  
med, dvs. ingen mestringsstrategier som kan hjelpe oss

• Aktiverer frykt eller overlevelsesfunksjonen, man slåss eller 
rømmer – for å klare seg. 

Traumereaksjoner er naturlige reaksjoner på 
unaturlige livssituasjoner
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Til symptomer….

Traume

Gjenvinne	
kontroll

Unngå	
følelser

Glemme/	
unngå	

tanker	om	
hendelsen

Verden	er	
et	farlig	
sted

Forbereder	
seg	på	nye	

farer

Stoler	ikke	
på	andre

Det	er	min	feil.	
Skyld,	skam

Vansker	med	
affektregulering

Mistillit.	
Vansker	med	
relasjoner	

Vansker	med	
oppmerksomhet	
og	bevissthet

Anspenthet
Smerter
Svekket	

immunforsvar

Bekymring.	
Håpløshet,	
depresjonKilde:	Modum	bad



Øvelse

• Røde bobler:
• Bruk noen minutter å reflekter for deg selv hvorvidt dette 

mønsteret er gjenkjennelig, for deg selv, eller hos andre...? 

• Blå bobler:
• Samtal med sidemannen om om hvordan dette eventuelt 

kommer til uttrykk i dag.



Komplekse	traumer
Single-event traume

Hjernens	organisering
og	utvikling

Gjenopplevelse	av	traumet

Unngåelse,	Nummenhet,	
følelsesmessig	avflatning,	og	
distanse	til	andre	mennesker

Økt	kroppslig	aktivering;	søvnvansker,	irritabilitet,	
Sinneutbrudd,	konsentrasjonsvansker,	overdreven
Vaktsomhet,	skvettenhet,	økt	reaksjonsberedskap



Traumebevisst praksis

Allmennmenneskelige	
behov

Individspesifikke
behov

Traumespesifikke
behov



TBO henter kunnskapsgrunnlaget fra:
• Tilknytningsteori
• Utviklingspsykologi
• Hjerneforskning
• Biologi og nevropsykologi
• Sosialpsykologien og sosiologi
• Traumepsykologien- affektpsykologien
• Implementeringsforskningen- hvordan gå fra teoretisk 

kunnskap til handlingskompetanse
• stressforskningen



Traumebevisst praksis
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1. Trygghet 
Behovet for å føle seg trygg

Å være i stand til å føle seg trygg sammen 
med andre mennesker er det aller viktigste 
aspektet ved psykisk helse

Bessel van der Kolk



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 



Øvelse: De fire tryggheter

• Ta utgangspunkt i et barn/ungdom/voksen som du jobber med.
• Snakk sammen to og to, og noter stikkord for utvikling/ tiltak til 

hver av de fire områdene



2. Relasjon
Behovet for sunne relasjoner og 
tilhørighet i samfunnet
• Gode relasjoner er nødvendige for sunn 

utvikling og vekst
• Følelse av tilhørighet
• The power of normality

It is not programs that change people, it is 
people  (Bruce Perry)
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Profesjonell nærhet

• Vi er vant til å tenke at distanse er profesjonelt. Men 
traumebevisst omsorg handler om å komme nær. Prisen for 
nærhet er sårbarhet, risiko for avvisning og den påfølgende 
skamfølelsen”

• Det innebærer en stor misforståelse at profesjonalitet er blitt 
forbundet med distanse, også i arbeidet med mennesker. 
Profesjonalitet er å gå nærmere”

Fagleder	ved	RVTS	Sør,	Heine	Steinkopf



3. Reguleringsstøtte / Coping

Behovet for gode 
mestringsstrategier for 
å håndtere vanskelige 
tanker og følelser 

”Å være i barnets sko”



Traumer påvirker foreldrerollen
• Problemer med å regulere nærhet og distanse

• Veksler mellom overbeskyttende og fjerne, uforutsigbart for 
barnet

• Angst kan «smitte»
• Kvier seg for å trøste, vil herde barnet
• Respekterer ikke grenser

• Organisere følelser
• Følelsesmessig utilgjengelig
• Klarer ikke å lese egne og andres intensjoner og følelser
• Opplever barnets følelser som skremmende
• Må lære å lese barnets følelser, ved først å forstå, ikke 

handle på refleks



Hvordan oppdager vi traumatiserte 
flyktningbarn?

• Kanskje vi ikke oppdager dem ved å observere barnet, men 
med å snakke med familien?

• Hvordan snakke med familier om traumer?
• Eller heller: om barnets utfordringer og mestring?

Den viktigste hjelp vi kan gi til barnet, er å gi foreldrene en 
opplevelse av å være gode foreldre.



Kommunikasjon i flyktningfamilier
Dalgaard et al 2015

• «Silencing»
• Åpen kommunikasjon
• Modulated disclosure (tilpasset avsløring)

• assosiert med trygg tilknytning (foreldre bedre i stand til å tenke om 
barnas behov)

• Ufiltrert samtale
• signifikant assosiert med utrygg tilknytning



Signaturfilm



Smerteuttrykk

Vi kaller uforståelig atferd og 
følelsesmessige reaksjoner 
hos traumatiserte barn for
smerteuttrykk

Kan smerteuttrykkene være 
en form for selv-beskyttelse?
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Kroppens	Følelsestermometer

Iskald
Totalt uintressert

Ikke fokusert eller “tilstede”
Planlegger min	flukt

Helt rett- i balanse
Komfortabel

Ikke stresset eller nervøs
Fokusert og engasjert

Kald
Kjeder meg	litt
Mister	fokuset

Varm
Lett	unkomfortabel

Mildt	stresset	og	engstelig
Mister	fokus

Het
Moderat		uvel

Stresset	og	engstelig
Ukonsentret	og	ubekvem

Brennhet
Veldig ukomfortabel

Extremt stresset og nervøs
Trenger å	komme vekk herfra nå
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Toleransevinduet



Dag Nordanger: Håndmodellen





Dobbeltlytning – parallelle historier

problemer initiativer
angst respons
trusler ferdigheter

skuffelser intensjoner
tap mening
svik verdier

Traumehistorien Aktørhistorien

Ingelise	Nordenhof



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



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 . Intervju hverandre på skift. 



Tiltak i barnehage og skole

• Kompetansebygging
• Om det å være flyktning, både barn og foreldre
• Foreldresamarbeid
• Kommunikasjon og bruk av tolk
• Kulturelle faktorer, hierarki, makt og kommunikasjon
• Fleksibilitet ift innkjøring i barnehage og skole

• Hva gjør dere?



Tiltak  - for tillit og hjelp

• Snakk med foreldrene
• Noen trenger tolk
• Hjelp til å forstå det norske systemet 
• Være klar over at psykiske vansker er ukjent/tabu/stigma
• Spør om barnet har opplevd noe som vi bør vite
• Ta tid til å bli kjent med foreldrene, få deres tillit
• Er det noe med barnet som bekymrer dem? 
• Hvordan har foreldrene det?

Samtaler basert på stolthet er bedre enn samtaler basert på skam 



Det aller viktigste

• Omsorg og samarbeid 
• Styrke foreldrenes trygghet som foreldre
• Hjelpe dem til å møte barnets følelser, 

traumebevisst omsorg
• Barnehagens og skolens betydning for familier i 

krise



Jag har ibland liknat samtal med traumatiserade barn 
(mennesker) vid försöken att få sikt genom en vindruta
som isat igen under natten. 

Först skrapar jag på utsidan, på barnets sida, för att 
barnet ska öppna sig så att jag ser igenom. 

Men så upptäcker jag att det finns lika mycket is på 
insidan av rutan, på min sida, som också måste bort. 

När jag så skrapat också på insidan har det på nytt isat
igen på utsidan. 

Återstår ingenting annat att göra än att lugnt slå mig ner, 
sätta på defrostern och låta värmen efter hand få ha sin 
verkan.  

Lars H Gustafsson, 2012



Hjelp til hjelperne
Om traumer, 

sekundærtraumatisering

og egenomsorg



Pusterommet



Hjelperollen (to og to) 

Hva gjør det med oss / dere å arbeide med traumatiserte mennesker?

Hva kreves det egentlig av en profesjonell hjelper å fortsette med å 
kunne være nærværende, støttende og omsorgsfull – i et arbeid 
preget av store krav og forventninger?

Hva betyr det for den enkelte behandler å bli utsatt for andre 
menneskers lidelser og behov for støtte hver eneste dag?

Hva betyr det å bli utsatt for kontakt med den mest smertefulle delen 
av menneskelivet gjennom klientene i årevis? 



”The cost of caring for others in emotional pain”  
(Figeley, 95)



Empati –et tveegget sverd 

• ”Vår evne til innlevelse i en annen persons 
tankemessige eller følelsesmessige 
situasjon”

• Vårt viktigste verktøy for å hjelpe andre
• Følelser er smittsomme (speilnevroner)
• Dr. Pert og følelsenes molekyli



Medfølelse (filmsnutt)



Øvelse: BELASTNINGER 

• Når dere tenker på jobbene deres, hva er de tre sterkeste 
belastningene dere opplever?

• 1
• 2
• 3



Avmakt ? Fordi at.........
• -Rammene (økonomi/oppdrag) gjør at de ikke    får følge opp mennesker og gi 

dem den hjelpen de ønsker og tror på

• Har ikke tid nok

• Har ikke ressurser nok

• Får ikke lov

• Klienter tar ikke imot hjelpen

• Er det fordi vi er hjelpere at det å ikke kunne hjelpe er det vondeste som finnes? 



Reaksjoner hos hjelpere

To vanlige motoverføringstendenser hos hjelpere som forlater 
sitt empatiske ståsted og ”mister” sin evne til innlevelse:

Tilbaketrekning (distanse, benekte, bagatellisere)

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



Grader av påvirkning

• Kontakt tretthet

• ”Utbrendt”

• Sekundærtraumatisert



Per Isdal – om å være smittet av volden

• ”......nei, jeg blir jo egentlig både sjuk og dårlig av alt det fæle jeg hører og står i. Jeg har blitt 

forandret som menneske, har mareritt om vold de fleste netter, får stadig flashbacks med fæle 

bilder inne i hodet mitt. Sliter både med hodepine og konsentrasjonsvansker og litt problematisk 

fordøyelse. Jeg har egentlig mistet alt håp og tror at det jeg gjør er fullstendig nytteløst. Noen 

ganger har jeg lyst til å ta livet av klientene mine og jeg tenker også inne i mellom fæle tanker om å 

skade de jeg er glad i. Jeg føler at det er voldsutøvere , pedofile og voldtektsmenn over alt og jeg 

tør ikke slippe ungene mine ut av huset. Jeg er mye sint hjemme, jeg krangler på jobben og synes 

at alle andre egentlig er idioter. Jeg hater mye og mange. Jeg orker ikke lenger omgås folk, men vil 

heller være alene og se på drit på TV. I tillegg har jeg fått rare smaker slik som for eksempel at jeg 

har begynt å like køntry og romantiske komedier. Jeg skammer meg! Men ellers er det all-right!!! 



Årsaker til stress i jobben?

Hvilke situasjoner eller arbeidsoppgaver skaper ubehagsfølelser 
hos deg? 

Refleksjonsoppgave: 
1. Bruk 2-3 minutter alene på spm over først.
2. Gå så sammen 3-5 og del situasjoner og følelser.
3. Er det noen ubehagsfølelser som går igjen?
4. Hvordan kjennes det i kroppen?
5. Hvordan ser det ut fra utsiden?



Hvordan fordype glede og og behag? 
(To og to)
• Ta kontakt med en god opplevelse og dvel ved den. Beskriv i 

detalj.....
• Legg merke til hvordan det kjennes i kroppen? Utvid dette 

øyeblikket
• Legg merke til om det er noe kroppen din har lyst til å gjøre...?




