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”Oppvarming”



Program for dagen

Oppstart
Profesjonell kjærlighet – Bente
Samhandling og kommunikasjon – Solfrid
Hjemmeleksa/Permen
Traumebevisst omsorg – teori og oppgaver



1. Bruk permen minst en gang med kollegaer eller 
familie/barn/ungdom i undervisning eller veiledning

2. Se filmene på vår webside:
1.Hjernen formes av bruken
2.Hva trenger den traumatiserte hjernen



Verdier / 
holdninger

KunnskapErfaring / 
ferdigheter

Kompetanse

Falender C.

Kompetanse



Fagfolks utvikling

tiltak

metode

teori

Kultur/Verdier



Tiltak

Metode

Teori

Kultur/Verdier

Grensesetting,	 gi	råd,	individuelle	 samtaler,	
familiesamtaler,	utredning,	 følelsesregulering

CBT,	Familieterapi,	Affektintervju,	
Motiverende	 intervju,	PMTO,	MST

Atferdsteori,	psykoanalyse,	Traumebevisst	
forståelse,	utviklingspsykologi,	

tilknytningsteori

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



Rammeverk. Traumebevisst praksis

Allmennmenneskelige	
behov

Individspesifikke
behov

Traumespesifikke
behov



Traumebevisst praksis

Traumeforståelse
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Hva trenger vi? 
Maslows behovshierarki

(Koltko-Rivera 2006)



Unge traumatisertes primære bekymring er trygghet 
(Bruce Perry)



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 den enkeltes livsverden, re-spekt



Fagoppdrag: Følt Trygghet

Tenk på de barn eller ungdom som du arbeider med.
Er det noen som kan oppleve utrygghet skolen, i barnehagen osv
i forhold til punktene under her?

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 den enkeltes livsverden, re-spekt



TRAUMER.
• En traumatisk belasting:

• « ..er en opplevelse som er overveldende og 
utenfor det vanlige begrepsapparatet»



Ikke alle traumatiske hendelser er 
traumatiserende, men innebærer en overveldende 
psykisk påkjenning

Traumatiske hendelser utløser en sterk 
overlevelsesreaksjon i nervesystemet vårt, nærmere 
bestemt i stress- respons systemet



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



Hva skjer ved traumatisering
• Sanseinntrykk/følelser/kroppslige reaksjoner lagres 

dysfunksjonelt og fragmentert. 

• Sammenhengen mellom hendelsen og reaksjonen 
på hendelsen koples vekk = dissosiering. 

• Traumet skjer ved at hendelsen ikke blir integrert. 

• Trauma = sår, skade (gresk) 



Smart Langsom

«Dum»

Rask

Kaptein
(Prefrontal Cortex)
Den tenkende 
hjernen

Maskinist
(Det limbiske 
system)
Følelseshjernen

Fyrbøter
Lillehjernen, øvre del 
av ryggmargen
Den autonome,
selvstyrte hjernen

Dampbåtmetaforen!

Heine Steinkopf, RVTS Sør



Heine Steinkopf, RVTS Sør

Stress-respons



Heine Steinkopf, RVTS Sør

Triggere



Hva vil det si å være traumebevisst

• Forståelse av hvordan hjernen formes av bruken
• Oppmerksomhet på egen sårbarhet og hvordan egen 

utviklingshistorie inneholder ressurser og sårbarheter i 
menneskemøter

• Oppmerksomhet på barnas utviklingsmessige sårbarhet



Gode menneskemøter



FagØvelse

Gå sammen to og to:
1. En skal være A som har noe viktig å fortelle. Den andre skal 

være B som blir distrahert og ikke følger med
2. B skal nå fortelle om noe viktig. A skal nå ta over samtalen 

hele tiden og komme bare med sine bidrag



Hjernen formes av bruken





REGULERING

Utviklingspsykologien:
Det	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.

D.Ø.	Nordanger	2013.

Regulering



Reguleringsvansker

Vi må se etter mønster av generelle 
reguleringsvansker, ikke diagnoser!

D. Ø Nordanger 2012

Fordi reguleringsvansker går på tvers av diagnoser
Derfor får disse barna mange diagnoser
…som ikke alltid er strukturerte og oppdaterte etter 
den nye kunnskapen



Kanskje vi må redefinere hva slags kompetanse disse 
barna trenger!

• Komplekst traumatiserte barn trenger først og fremst høyt 
spesialisert hjelp!

• Komplekst traumatiserte barn trenger først og fremst vanlig 
omsorg!
……bare en ”overdose” av det!

D.Ø. Nordanger 2012 

• Disse barna trenger tjenestenivåer som samhandler og utfyller 
hverandre godt, og har delt forståelsesramme. 



Hvordan møte traumatiserte barn?




