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Arbeid til i dag
1) På et personalmøte skal dere se filmen «Removed» og 

gjennomføre et gruppearbeid i etterkant 
Ansvar: Tjenesteleder

2) På et teammøte i måneden skal dere ha fokus på følgende 
temaer:
1) «Jeg er metoden» (april)
2) Arbeidsgledefaktorene (mai)
3) Sårbarhet og skam (juni)

Ansvar: Teamleder



Mål for dagene

• Bli kjent med perspektiver fra tilknytningspsykologien
• Traumeforståelse 
• Tredelte hjernen, toleransevindu, TBO
• Traumeforståelse og konsekvenser for praksis



- Hvilket tonefall, hvilket navn, hvem blir du...?

- Hvilke historier har de om deg som gjør at de snakker til 
deg på denne måten?

- Liker du historiene... hva liker/misliker du?
- Hvilke historier skulle du ønske de hadde om deg?
- Hva kan du gjøre for at de skal få denne typen historier?

Hvem hører du bruke navnet ditt?





”Det finnes ikke en psykologi, 
bare dialogisk musikk”.

Colwyn Trevarthen



Andre

Jeg  





Kenneth J. Gergen 2009 – Relational being – Beyond Self and Community



”Subjekt – ”bøye seg for”

Jeg er metoden....



”Intersubjektivity is the basic of human life 
and dialogue is the way we live it”

Seikkula (2011) Becoming Dialogical:
Psychotherapy or a way of life?



Kommunikasjonsøvelse

Gå sammen to og to. Bli enige om hvem som er A og hvem som 
er B

Del 1:
A skal fortelle om noe gøy som skjedde i sommer. B skal være totalt 
uinteressert og vise med tydelig kroppsspråk at dette er ikke 
interessant

Del 2:
B skal fortelle noe gøy som skjedde i sommer. A skal hele tiden 
overta, fullføre setninger og i steden for fortelle om egne opplevelser



Reflekter i samme par

1. Hvordan opplevde dere denne øvelsen?
2. Hvilke følelser kjente du på når den andre ikke var 

interesser/tok over?
3. Hvordan kan vi unngå at vi gjør dette overfor mennesker vi 

møter i jobben?



ro, anerkjennelse
stress, kritikk

Stress modell



”Symptomer som depresjon og lignende 
er fantastiske uttrykk for integritet, 
de sier dette virker ikke…“

Stephen Gilligan

Curage to love self and others (Gilligan 1997)





Tilstandsavhengig fungering
Tidsopplevelse Langt frem Dager/ timer Timer, minutter Minutter, 

sekunder
Uten tids-
opplevelse

Hjerneområder Tenkehjerne Tenkehjerne/
følelseshjerne

Følelseshjerne Mellomhjerne/
sansehjerne

Sansehjerne/ 
autonome 
nervesystem

Tanke Abstrakt Konkret Emosjonell Reaktiv Refleks

Tilstand Rolig Oppmerksom Alarm Frykt Sterk frykt

(Fritt etter Perry B. 2011)





Fagøvelse

Hvilke assosiasjoner får du når du hører begrepet 
traume?



Grunnleggende traumeforståelse

Vi vil forstå 
mennesker i 
lys av hva de 
har opplevd

Vi vil forstå 
mennesker i 
lys av hva de 

ikke har 
opplevd

Vi vil forstå 
mennesker i 

lys av 
hvordan de 

har det 
akkurat nå



“Krenkede barn blir syke voksne” 
(Kirkengen 2015)

Adverse Childhood Experiences (ACE) studien
Å gjøre gull til bly (V. Felitti)



Psykologiske kriser
enhver stressende hendelse som har potensial til å gi en 
kriserespons hos mange mennesker (Flannery & Everly, 2000 ) 

Livskriser

Psykososiale 
belastninger

Potensielt 
traumatiserende 

hendelser

(Malt, 2012)



Type 1 Traumer Type 2 Traumer

PTSD

Symptomer:
1. Gjenopplevelse av det som skjedde
2. Unngåelse av det som kan minne 

om
3. Negative tanker/humør 
4. Hyperaktivering og reaktivering

(DSM -5)

Komplekse traumer

Kompleks PTSD
Utviklingstraumer
Relasjonstraumer
Tilknytningstraumer

Hjernens organisering og utvikling



Utviklingstraumer er…..

…..kronisk traumatisk stress
+
…kombinert med sviktende reguleringsstøtte

(Nordanger og Braarud 2017)



Heine Steinkopf, RVTS Sør

Fra Nevrobiologi til Menneskemøter



Vi reagerer instinktivt ved fare (Mc Lean 1970, 1990, Porges, 1995, 2016)

Eller sloss Eller løper

Vi stivner Eller overgir oss

(Ogden, Fisher 2015)

Vi søker andre mennesker



Stress-Respons systemet

• Slange angriper kamera



Stress respons - systemet

Trussel!

Erfaringer fra tidligere i livet 
tilsier at slanger ikke utgjør noen 

trussel så lenge de er på film

Aktiverings-
system 
HPA – aksen,
Autonome 
nervesystem

Hallo! Jeg sitter jo trygt her på 
kurs i Søgne. Det var visst bare ett 
litt sært pedagogisk virkemiddel! 

Falsk alarm!

Alarm



Underkastelse



Middagsscenen Innsiden ut



�The [traumatic] 
past is not dead and 
buried.  In fact, it 
isn’t even past.�

William Faulkner



Hjernen har ikke en ”hukommelse”
I stedet har vi flere ”minnelagringsområder” 

(Carter 1998)



Mål for dagene

• Bli kjent med perspektiver fra tilknytningspsykologien
• Traumeforståelse 
• Tredelte hjernen, toleransevindu, TBO
• Traumeforståelse og konsekvenser for praksis



Hjemmearbeid

• Gå gjennom denne presentasjonen på et personalmøte. 
Reflekter rundt hvordan dere kan ta dette i bruk i praksis

• Drøft mulige caser som beskriver utfordringer dere har stått i/ 
står i og som dere ønsker å jobbe med. Send disse til oss før 
neste samling.



Evaluering av dagen



Avslutning


