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Suicidal suicidei; a cappella



Speed - date



Grunnleggende traumeforståelse

Å forstå 
mennesker i 
lys av hva de 
har opplevd

Å forstå 
mennesker i 
lys av hva de 

ikke har 
opplevd

Å forstå 
mennesker i 

lys av 
hvordan de 

har det 
akkurat nå







Bergfløtt er…..

«Organizations are, first and foremost, 
centers of human relatedness»

The appriciative organization. (H Anderson, D Cooperrider mfl. 2008)



Koordinerte 
handlinger

”Moralsk orden”, 
rådende diskurs

Standarder &
forventninger

Ritualer &
mønster

”Constructing a World”
Sheila McNamee (2015) Radical presence: Alternatives to the terapeutic state, 
European journal of Psychoterapy & counselling.



”Subjekt – ”bøye seg for”

Jeg er metoden....



Hva er det dere 
ønsker med
pasientene 

deres?

Hva skal det dere gjør, 
...gjøre med dem?



Kvalifisering
Sosialisering

Subjektivering

”Lære noe – perspektiver” ”være med andre, inngå i fellesskap”

”blir mer seg selv”

Pedagogikkens OppgaveBergfløtts



Mulige veier i 
møte med strev... 



Voksen

Bergfløtt Behandlingssenter
”Middelground”

Ikke-voksen

Selvødeleggelse

Gert J.J. Biesta - Utdanningens vidunderlige risiko (2014)

Verdensødeleggelse



Allmennmenneskelige 
behov

Individspesifikke
behov

Traumespesifikke
behov



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 5-6 personer.
Tenk på en pasient dere jobber med. Tegn en sirkel med fire 
sektorer på et ark. Sett pasientens ressurser inn i sirkelen i 
forhold til de fire vekstbehovene. Sett utfordringer / ”mangler” på 
utsiden av de fire sektorene.

Hvordan kan dere bruke dette aktivt i arbeidet?



Traumebevisst praksis

Traumeforståelse

Tr
yg

gh
et

Re
la

sjo
ne
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Re
gu

le
rin

gs
st

øt
te

(Bath 2015)



Når kan vi endres? (the Plain of Possibilities)



Revidert Wheel of Awareness, Dan Siegel (2007,2014)

Tilhørighet

Sansning

FølelserTanker

Kropps-
fornemmelser

Tilstede
Åpen
Bevisst
Aksept



Nivåer av tilheling
Reflektere

Relatere

Regulere

Forståelse, aksept,ny mening, 
eksponering

Kjærlighet, deling, støtte, tillit, 
gode opplevelser

Trygghet, stressreduksjon, ro, 
somatosensoriske aktiviteter



“We devalue normality, because we want to be 
unique. For those not feeling normal, being that is the 
strongest desire”. 

Howard Bath



Traumatiserte og krenkede menneskers 
primære bekymring er trygghet



Ulike former for trygghet

• fysisk 
• relasjonell
• emosjonell 
• kulturell



Trygghetsøvelse



Relasjon 



Relasjon og tilhørighet i samfunnet

”Gode relasjoner er 
agenter for endring” 

(Perry & Szalavitz, 2006)



Bruce Perry, Schizofrenidagene i Stavanger



Relasjonens 
kraft ...



Regulering

«The most powerfull agent for change is human love»

Bruce Perry



INTEGRERING

RIGIDITET

KAOS



Makro- og mikroregulering...



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”

(Susan Hart, 2016)



Dagsplan / døgnhjul

Hva fungerer, med hvem,  hvor og når? 

…hva blir vanskelig, med hvem, hvor og når?

...denne typen spørsmål er an-svarliggjørende for 
alle involverte... 



Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

1

2

3

4

5

6

7





The primal power of play



Alle skal med, dagen lang (a cappella)



Evaluering 

• Finn frem mobilen ...
• Traumebevisst.no
• Program
• Menneskeblikk


