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Til deg



Menneskemøterefleksjon



Å styrke funksjon – ikke behandle symptom…
(Mari Bræin)



Allmennmenneskelige 
behov

Individspesifikke
behov

Traumespesifikke
behov





Evnen til å bry seg om andre, dele, lytte, verdsette og å være 
empatisk utvikler seg fra å bli tatt vare på, bli delt med, lyttet til, 
verdsatt og elsket

(Perry, 2007)



Tiltak i lys av traumeforståelse

Legge til rette for erfaringer 
som ”bygger hjerne”



Følelser

Mellommenneskelig

Atferd

Kognitiv

Selvet

Utviklingtraumer- Manglende selvreguleringskompetanse



Traumebevisste tiltak 

• Tiltak som tilpasses fungering ut fra utviklingsnivå, og som 
fremmer ny læring slik at nye koblinger i hjernen oppstår

• Tiltak som trener hjernen 
• Tiltak som tilpasses emosjonelle tilstand gjennom stabilisering 

av følelser
• Tiltak  som reduserer stress



Traumebevisste tiltak

Reflektere

Relatere

Regulere

Forståelse, samtale, innsikt, 
meningsdannelse, refleksjon

Kjærlighet, samhørighet, gode 
opplevelser, relasjon

Trygghet, stressreduksjon, ro, 
sansemotoriske ak8viteter



«Det nytter ikke å tilby behandling som 
taler til logikkhjernen når skjevutviklingen 

ligger i overlevelseshjernen».
(Bruce Perry)



Trygghet som førsteprioritet

Konsekvenser av traumer er at barn kan føle seg utrygge på alle 
former for trygghet. Hvordan skal vi voksne legge til rette for å 
skape opplevd trygghet?



Ulike måter å være trygg på

1. Trygg i meg 
2. Trygg i deg
3. Trygg i vi
4. Trygg i verden



Trygghet i møte med….

Hva får barn/ungdom/voksne
til å føle seg trygge?

Hva får barn/ungdom/voksne
til å føle seg utrygge?



Utvikling av sansehjernen

Å regulere



Utvikling av sansehjernen



Stabilisering



Traumebevisste tiltak
Reflektere

Relatere

Regulere

Forståelse, samtale, innsikt, 
meningsdannelse, refleksjon

Kjærlighet, samhørighet, gode 
opplevelser, relasjon

Trygghet, stressreduksjon, ro, 
sansemotoriske ak8viteter



Makroregulering

Strukturell makroregulering- forutsigbare trygghetsskapende 
rammer



Strukturell Makroregulering
To ulike syn på rammer og struktur
Å begrense
Stoppe- NEI!
Hindre og korrigere
Mange beskjeder
Være i etterkant
Kjeft og mas
Basert på konsekvenser/ sanksjoner
Handler om å vinne og tape
Fokus på å stoppe uhensiktsmessig 
atferd

Å utvikle
Trygge
Åpen for ulike perspektiver
Gir alternativer og andre muligheter
Være i forkant
Begrunne og forklare 
Åpen for argumenter for/imot
Fokus på utvikling av ferdigheter og 
følelser
Rolig, vennlig, opptatt av å forstå





Refleksjon Strukturell Makroregulering-
Rammer og struktur

Du skal ha en samtale med et barn / ungdom / familie på 
kontoret. Hvordan kan du legge til rette for god makroregulering, 
dvs skape trygge rammer og struktur for samtalen?



Makroregulering

1. Strukturell makroregulering- forutsigbare trygghetsskapende 
rammer

2. Relasjonell makroregulering- tilrettelegge for aktiviteter som     
skaper en følelse av samhørighet 



All utvikling skjer i relasjon





Let etter 
signaler for 

kontakt



Essensen i traumeerfaringer er følelsen av forlatthet, at en er avstengt fra resten av verden 
(van der Kolk)



Tilrettelegge for 
aktiviteter som 
skaper en følelse 
av samhørighet?



Svar: Lek

Lek kan ikke defineres ut fra den 
ytre aktiviteten, men hvilken 
opplevelse en har av den

”Motivasjonen til å fritt og 
gledelsesfullt engasjere seg i, og 
koble seg på, og utforske 
omgivelsene”

(Panksepp, 2004)



Lek vil si…

….å ha lyst til
….å være tilstede i øyeblikket
….å ha lite fokus på seg selv
….å improvisere
….å ha en følelse av kontroll og mestring
….å være påkoblet, være en del av noe
….å være glad



Ved frykt stopper lek

Grad av
lek

Tid



Lek
• Legg til rette for lek; tid, sted, leker
• Legg til rette for venner 
• Ha toleranse for for fysisk, støyende lek, men også den stille leken
• Ha toleranse for rot
• Ha toleranse for utprøving men ansvar for sikkerhet og 

risikovurderinger
• Gi utfordringer om lek dersom de selv ikke tar initiativ til det



Å relatere

Utvikling av følehjernen



Hvorfor fokus på makroregulering?

1. Strukturell makroregulering- forutsigbare trygghetsskapende 
rammer

2. Relasjonell makroregulering- tilrettelegge for aktiviteter som 
skaper en følelse av samhørighet 

”Makroregulering er en forutsetning for å gå inn i 
mikroregulerende samspill”

(Hart, 2016)





Mikroregulering- ”Moments of meeting”
” Handler om å føle en tett forbindelse med en annen gjennom en 
gjensidig og synkronisert regulering” 

(Hart, 2016)
Mikroregulering er avhengig av å gå inn i en felles intenst 
oppmerksomhetsfokus med barnet

Følelsen av å være forbundet med hverandre oppstår gjennom 
en følelse av felles innflytelse en har på hverandre



Mikroregulering

• Primært kroppslig og følelsesmessig

• En følelsesmessig avstemning gjennom ansiktsuttrykk, blikk, 
tonefall, kroppsposisjon, taktile signaler, rytme, bevegelser 

• Gjensidig justering og regulering mellom to nervesystem- dvs. 
toveisregulering av følelser



Mikroregulering 



Menneskemøter  

Fokus på meg i møte med deg

Menneskemøte



Samregulering

Samregulering betyr at en gjennom egen ro og trygghet skaper 
ro og trygghet hos barnet
Dvs.
1. Å ikke bli overveldet av barnets følelser 
2. Å vise evne og vilje til å forstå følelser, tanker og intensjoner  

Målet er å gjør barnet trygt slik at behovet for flukt, kamp eller 
frys ikke er nødvendig



Traumebevisste tiltak

Reflektere

Relatere

Regulere

Forståelse, samtale, innsikt, 
meningsdannelse, refleksjon

Kjærlighet, samhørighet, gode 
opplevelser, relasjon

Trygghet, stressreduksjon, ro, 
saktiviteter



Tenkehjernen

• Avgjørende for opprettholdelsen av 
følelsesmessig stabilitet

• Kan ta kontroll over styringen av de mer 
reflekspregede og instinktive systemene

• Evne til mentalisering, selvrefleksjon, 
planlegging og foreta strategiske 
overveielser for valg

• Ekstremt avhengig av stimulering 
utenfra for å modnes





Å reflektere

Utvikling av tenkehjernen





Kjærlighet som 
mikroøyeblikk av 
positiv gjenklang




