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1. samling: Forankring for forandring (Februar 2019)

2. samling: Forankring for forandring (April 2019)

3. samling: Teoridag - Menneskemøter (August 2019)

4. samling: Workshop (Oktober 2019)

5. samling: Teoridag - Menneskemøter (Januar 2020)

6. samling: Workshop (Februar/April 2020)
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Forankring for forandring
Jeg er metoden…..





Hjernen formes av bruken





Aksept, forståelse, ny 
mening, eksponering

Kjærlighet, deling, støtte, 
tillit, gode opplevelser

Trygghet, stressreduksjon, 
ro, somatosensoriske

aktiviteter

Respekt

Toleranse

Være oppmerksom på andre

Evne til å være del av gruppen

Selvregulering

Tilknytning



Repetisjon TBO



Traumebevisst praksis

Howard Bath



Allmennmenneskelige 
behov

Individspesifikke
behov

Traumespesifikke
behov



Hva trenger vi? 
Maslows behovshierarki

(Koltko-Rivera 2006)



Tilhørighet en 
følelse av å 
være 
forbundet med 
andre, elsket 
”Jeg hører til”

Mestring
Av ferdigheter og 
oppgaver,
selvfølelse
” Jeg kan”

Raushet
mulighet til å dele viktige 
ting med andre
” Jeg har en oppgave i 
livet”

Universelle vekstbehov Circle of Courage ( Brendtro, Brokenleg & van Bockem)

Selvstendighet
Ta ansvar for egne
handlinger, og vise
respekt for andre
mennesker
”Jeg kan ta selvstendige valg”



Fagoppdrag

Gå sammen 3-4 personer.
Tenk på  et barn/ ungdom dere jobber med. Tegn en sirkel med 
fire sektorer på et ark. Sett inn ungdommens/barnets ressurser 
inne i sirkelen i forhold til de fire vekstbehovene. Sett det som er 
ungdommens/barnets utfordringer / ”mangler” på utsiden av de 
fire sektorene.
Hvordan kan dere bruke dette aktivt i arbeidet ?



Martin Seligman

Authentic Happiness (2002)

Flourish (2011)

• Positive følelser
• Engasjement  (Flow)
• Mening (i betydningen å være en del av 

noe som er større enn deg selv)
• Oppnå/prestere 
• Positive relasjoner



2 cellos

• Odd Kenneth har bursdag i dag!
Han blir glad om dere drar i gang «Happy Birthday»



Forklar for hverandre 



Traumebevisst praksis

Traumeforståelse
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(Bath 2015)



Traumatiserte og krenkede menneskers 
primære bekymring er trygghet



Hvorfor ha fokus på hverdagen?

Det er der de er
Det er der dere er

Og det er der vi kan være med å gjøre den største 
forskjellen



Trygghet

• Fysisk trygghet

• Emosjonell trygghet

• Relasjonell trygghet

• Kulturell trygghet



Oppgave

Hva er fysisk trygghet for ……….?

Hva er emosjonell trygghet for ……..?

Hva er relasjonell trygghet for ……..?

Hva er kulturell trygghet for……..?



Relasjon 



Traumebevisst praksis

Traumeforståelse
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Relasjon og tilhørighet i samfunnet

”Gode relasjoner er 
agenter for endring” 

(Perry & Szalavitz, 2006)



Betydningen av å være sammen med noen, og at noen forstår 
meg er viktigere enn bearbeiding av traume 

(Schweitzer, Melville et al. 2006)

It is not programs that change people, it is people  
(Bruce Perry)

28



Bruce Perry, Schizofrenidagene i Stavanger



Øvelse - håndtering av ulike strategier

Fight

Flight

Fool

Follow



Mistillit til voksne- Mestringsstrategier

1.Kjempe, true, utagere, hevne seg (fight)
2.Flykte, rømme, isolere seg, holde seg unna, ruse seg 
(flight)

3.Argumentere, kverulere, spille et intellektuelt spill, lure 
(fool)

4.Underkaste seg, følge jevnaldrende, unngå voksne 
(follow-følge)

(Seita & Brendtro)



Traumebevisst praksis

Traumeforståelse
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Toleransevinduet



Toleransevinduet - smalt



Til neste gang

Evaluer dagens samling og programmet  så langt og send oss en 
tilbakemelding før neste ledersamling.
• Bruk «circle of courage» på noen du jobber med.
• Bruk  trygghetsanalysen i en av sakene du jobber med.
• Bruk tid i starten på hvert personalmøte fremover til å 

fremheve/peke på det som har gått bra.

Gjør oppgavene i team eller sammen med kollega



Avslutning


