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Ingen tid å miste

• https://www.youtube.com/watch?v=DTWWbsGgg60



Mål for dagen

• Du har reflektert over hvem du er på jobb i dag i forhold til 
oppstart

• Du har presentert nyoppdagelser hos deg selv og de andre for 
de andre på teamet

• Du har bidratt i refleksjoner rundt Seriomodellen
• Du har blitt kjent med begrepene

• Mikro/ Makroregulering
• Samregulering, reguleringsstøtte og dysregulering



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



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



4 Temperament 
– Kunsten å forstå seg selv

• Handlingsorientert 

• Personorientert

• Trygghetsorientert

• Normorientert



Din profil – 4T

1. Gå sammen i grupper på 4-5
2. Presenter dere på nytt for hverandre med utgangspunkt i 
profilen
3. Hvilke nyoppdagelser har du gjort i deg selv det siste året?
4. Hvilke nyoppdagelser har du gjort hos dine kollegaer?
5. Hver gruppe forteller i plenum hva de snakket sammen om.



Livskriser

Psykososiale	
belastninger

Potensielt	
traumatiserende	

hendelser

(Malt,	U.	2012)



Potensielt Traumatiserende hendelser:
Tilfeldige	traumer Menneskeskapte	traumer

Type	1	traumer
- Enkelthendelser
- Opplevd	akutt	livstrussel
- Uventet

- Trafikkulykke
- Yrkesrelaterte	traumer	(Politi,	

Brannmenn,	Krisepersonell)
- Industriulykker
- Kortvarige	naturkatastrofer

- Kriminalitet,	fysisk	vold
- Seksuelle eller	fysiske	

fornærmelser
- Væpnet	ran

Type	2	traumer
- Gjentatt
- Vedvarende
- Uforutsigbar utvikling

- Vedvarende naturkatastrofer
- Teknologiske	katastrofer	

(giftutslipp)
- Sultkatastrofer

- Seksuelt	/ fysisk	misbruk	av	barn
- Alvorlig	neglekt
- Emosjonell	neglekt
- Krig	/	tortur
- Kidnapping	/	fengsling

Terr,	Leonore 1991



Hjernen formes av 
bruken





Reptilhjernen - Sansehjernen



Det limbiske system - Følelseshjernen



Prefrontal cortex - tenkehjernen



Nivåer av tilheling
Reflektere

Relatere

Regulere

Aksept,	forståelse,	ny	mening,	
eksponering

Kjærlighet,	deling,	støtte,	tillit,	
gode	opplevelser

Trygghet,	stressreduksjon,	ro,	
somatosensoriske aktiviteter



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



Samregulering

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



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?


