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VerdiBasert Triggerhåndtering

• https://tv.nrk.no/serie/uti-vaar-hage/OUHA43000507/sesong-
2/episode-5#t=7m54s



Hva husker du fra sist?



Mål med VerdiSett

TBO og traumeforståelsen er en del av organisasjonens identitet
Trygge ledere, ansatte og ungdommer
Organisasjonskultur hvor det gode omdømme bygges innenfra
Vi heier på forskjellighet og tåler hverandres styrker og 
sårbarheter



Mål for dagen

Dere har som ansatte tanker for hvordan 
dere kan bidra til å videreutvikle 
organisasjonskulturen i Serio AS.

Du har utvidet forståelse ift
utviklingstraumer og ”kids do well if they
can”



Fra forrige gang

En stillingsannonse.
Hvert hus skal beskrive ”seriomodellen”

Hva kjennetegner de ansatte?
Hvordan jobber dere traumebevisst?
Hvordan merker ungdommene dette?

Hvilken sang er du?



Min sang



Refleksjonsoppgave

1. Hvor opplever du at Serio er nå i forhold til hva du hadde tenkt 
ved oppstart?

2. Hvilke positive og negative sider ved deg selv har du 
oppdaget gjennom arbeidet så langt?

3. Hva tenker du er det viktigste at dere må gripe fatt i fremover 
for å sikre best mulig tilbud til ungdommene?

4. Hva trenger du for å bidra til videreutvikling?



tiltak

metode

teori

Kultur/Verdier



Utfordringer ift ungdommer ved Serio:

A på Halshaug - ekstrovert. Uttrykker sine behov gjennom det 
verbale, blir fort aktivert.. Han trigger en del personal ved å 
utfordre dem . Krever mye omsorg, tid. Går på ”repeat”. "Alle 
andres feil". Uttrykker mye behov.

S på Rundveien- Introvert. Vært periodevis nedstemt, 
psykosomatiske plager, selvskading, vanskelig å nå inn til. 
Uttrykker ikke behov.



Toleransevinduet



Toleransevinduet - smalt



Ulike former for regulering

• https://www.youtube.com/watch?v=GsBHpB8W4cw



Traumebevisst praksis

Traumeforståelse
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(Bath	2015)



Reaksjoner på traumer 
Akiah Berg 2015 / Jobson, 2009 «Threat to conceptual self model»

Individualistisk tenkning
Autonomi
Mestring

Kollektivistisk tenkning
Fellesskapet

Harmoni

PTSD

Jeg	klarer	ikke	å	
mestre	ting	alene

Jeg	er	uselvstendig

Jeg	sviktet	felleskapet

Jeg	er	selvopptatt

Traumereaksjoner



«The brain is built more for war than for love» (Stan Tatkin, 2013)



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





Gjentatte Hjernerystelser over tid gjør noe 
med oss

Stress 
respons

TID



Toleransevinduet



Toleransevinduet - smalt



Triggere og traumeminner



Nivåer av tilheling
Reflektere

Relatere

Regulere

Aksept,	forståelse,	ny	mening,	
eksponering

Kjærlighet,	deling,	støtte,	tillit,	
gode	opplevelser

Trygghet,	stressreduksjon,	ro,	
somatosensoriske aktiviteter



Følelsesregulering



Forskjellige former for regulering

Top-down (frontal	cortex)	- «Ta	deg	sammen»

Samregulering – pasienten	regulerer	seg	med	en	
annen

Sensorimotorisk regulering
Pasienten	reguleres	av	ytre	eller	indre	sansestimuli



Mikroregulering (Susan Hart)

Regulering i samspill
Regulering gjennom sansestimulering



Samregulering



Sam-dysregulering



Sansestimulering som virker 

Beroligende                   Vekkende
Varm dusj
Urte te
Klappe et dyr, ta på mykt 
materiale
Huske, ligge i hengekøye 
Bruk av tungt pledd
Massasje
Yoga, trening
Rolig musikk
Deilig, mild lukt

Kaldt rom
Kald klut i panna, ta eller suge på 
en isbit
Spise is
Lett berøring, fjær,
Musikk med rytmer
Aerobic trening, rask gange
Sterk lukt, sterk mat
Kjøre bil, sykle på humpete vei



Makroregulering

Reetablere trygghet i hverdagen
Struktur og forutsigbarhet
Basis behov dekket
Her og nå fokus 
Hjelp til daglig fungering (søvn, skole, trygt sted)



Reparerende tiltak bør være 

Rytmisk (matche nevrologisk mønster)
Repeterende (over tid, ulik kontekst) 
Relasjonell (trygg)
Rewarding (engasjerende og gøy)
Relevant (utviklingssmessig og kulturelt)
Respektfull



Trygghet



Heine Steinkopf, RVTS Sør

Tilknytning



Tilknytning som biologisk system for 
ivaretagelse
• https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0





Relasjoner



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

(Panksepp, 2004)



”FunFacts” om Lek

Lek stimulerer nevronvekst i amygdala (prosessering av 
emosjoner) og dorsolateral prefrontal cortex (Beslutningstaking) 
(Panksepp, 1999)

Mengde lek korrelerer med utvikling av prefrontal cortex (Byers, 1999)







Lek og utvikling
Indre arbeidsmodeller(hvordan en ser på seg selv, andre og verden)

1. Verden som en lekearena
2. Verden som en testarena
3. Verden som en kamparena
4. Verden som et fengsel

(Gordon, G (2014). Well played. The origins and future of
playfullness. American journal of Play, vol.6, nr.2, s.234-266)



Ved frykt stopper leken

Grad av
lek

Tid



Hva fremmer indre motivasjon?

Å møte tre grunnleggende menneskelige behov

Kompetanse

Autonomi

Nære relasjoner





Smerteuttrykk



Smerteuttrykk

3 og 3 sammen:

Hvordan vil en traumebevisst 
praksis møte smerteutrykket til 
Aksel og Bashir?



Toleransevinduet: Hvor er du?

47



Hva er traumebevisst praksis?

- Hvordan forholder vi oss til konsekvenser?
- Hvilken Gjørekompetanse trenger vi?
- Hva er forskjellen på følelsesregulering (positiv 

reguleringsstøtte) og atferdsregulering?



Utviklingsplan

Mål: Traumebevisst praksis
- Hvordan må du være som medarbeider?
- Hva må du gjøre?
- Hva trenger du trening på?
- Trenger du utviklingsstøtte?
- Hvordan ser du for deg at du skal dra denne prosessen på 

egen arbeidsplass? 
(Trenger du å endre møtestruktur? Må du jobbe med 
arbeidskulturen/tillit? Trenger dere ny kompetanse?)



Avslutning

• https://www.youtube.com/watch?v=DToejUka-XU


