
Vi Bygge
VerdiSett

Pål Solhaug og Ruben Gausdal
Kristiansand 6.04.2017



Heie på forskjellighet



Mål for dagen

• Du har blitt bedre kjent med de du er på team med
• Du har fått bedre forståelse for trygghetsbegrepet
• Du har blitt kjent med begrepene

• Mikro/ Makroregulering
• Samregulering, reguleringsstøtte og dysregulering

• Du har laget deg strategier for å egenivaretakelse på jobb
• Du har identifisert arbeidsgledefaktorer i jobben din



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



Kompetanseprogram
• Jeg – bygge
• Vi – Bygge
• Id – Bygge
• FremtidsBygge

• Verktøy
• 4T
• TBO
• Organisasjonskultur
• NMT
• Psykoedukasjon
• Refleksjonsboka



Speed - date



Lekse til neste gang

1. Les to artikler som vil bli lagt ut på siden deres
2. Les gjennom teamprofilene deres på nytt
3. Skriv et refleksjonsnotat i refleksjonsboka di:

1. Hva gjør deg trygg eller utrygg på jobb? Beskriv gjennom 
enkelthendelser!

2. Se for deg en ungdom du har jobbet mye med. Hva gjør 
ungdommene trygg eller utrygg i boligen?



Refleksjon

Relasjon – et verktøy for følelsesmessig utvikling
Følelsene vil fortelle



4 Temperament 
– Kunsten å forstå seg selv

• Handlingsorientert 

• Personorientert

• Trygghetsorientert

• Normorientert



TFS Analyse
- Fra refleks til refleksjon

Tanke Hvilke	tanker	går	gjennom	hodet?

Følelse Hvilken	følelse	har/fikk	jeg?
Når	har	jeg	denne	følelsen	ellers?
Hvor	kommer	den	fra?	Følg	den	bakover	i	tid

Sansning/motorikk/pr
osedyre

Hva	gjør	kroppen	min?	stresset,	armbevegelser,	begynner	
foten	å	riste,	blir	jeg	kortpustet,	får	lyst	til	å	gå,	tar	jeg	på	
folk,	legger	jeg	armene	i	kors…	Hva	skjer	med	musklene	i	
ansiktet,	begynner	jeg	å	massere	skulderen	min,	drar	jeg	
meg	i	håret	osv



Teamprofil

Dere har nå fått utdelt oppdatert teamprofil:
Bruk 45 minutter på å gjøre følgende:

1. Velg en ordstyrer på teamet
2. Se på teamprofilene – stemmer bilde med deres selvbilde 

som team. Hva er deres sterke sider og hva må dere være 
obs på?

3. Gjør oppgave 1 alene (10 min)
4. Gjør oppgave 2 i plenum (først noen minutter alene hvor dere 

skriver ned stikkord)



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



Trygghet

Hvordan bygge trygghet?
Hva er egentlig trygghet?



Toleransevinduet



Toleransevinduet - smalt



Samregulering



Refleksjonsoppgave

• Gå sammen to og to
• Del egne eksempler på situasjoner hvor dere har:

• Klart å være en reguleringsstøtte for en ungdom utenfor 
toleransevinduet

• Blitt dysregulert selv gjennom samregulering
• Hvordan kan dere bruke disse eksemplene for å håndtere 

lignende situasjoner som vil oppstå



Følelser smitter
Barnet/ungdommen Ansatte Organisasjon

Føler	seg	utrygg
Sint/aggressiv
Hjelpeløs
Håpløs
Overaktivert
Fragmentert
Overveldet
Forvirret
Deprimert

Føler	seg	utrygg
Sint/aggressiv
Hjelpeløs
Håpløs
Overaktivert
Fragmentert
Overveldet
Forvirret
Demoralisert

Er utrygg
Straffende
Fastlåst
Uten misjon
Krisedrevet
Fragmentert
Overveldet
Verdiløs
Uten retning

Sandra	Bloom,	The	Sanctuary model



Følelser er meningsdannende



Egenivaretakelse på jobb



Begreper

Sekundær traumatisering 
(Libsky & Berck, Figley, 1995, 2002)

Vikarierende  traumatisering 
(Pearlman & Saakvitne, 1995)

Compassion fatigue / Omsorgsstretthet
(Figley, 2002)

Utbrenthet – Stressreaksjonens endestasjon
(Maslach, C. 1982)



Ubehagelige følelser



Mål for dagen

• Du har blitt bedre kjent med de du er på team med
• Du har fått bedre forståelse for trygghetsbegrepet
• Du har blitt kjent med begrepene

• Mikro/ Makroregulering
• Samregulering, reguleringsstøtte og dysregulering

• Du har laget deg strategier for å egenivaretakelse på jobb
• Du har identifisert arbeidsgledefaktorer i jobben din


