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Oppstart

• The sound of silence – The disturbed



Speed - date





Innhold i dagene
Dag 1
• Jeg er metoden
• Reflekterende praksis
• Bli kjent med perspektiver fra tilknytnings- og utviklingspsykologien
• Traumeforståelse 

Dag 2
• Styrkebasert praksis
• Traumeforståelse og konsekvenser for praksis
• Tredelte hjernen, toleransevindu, TBO



Tiltak

Metode

Teori

Kultur/Verdier



Verdier / 
holdninger

KunnskapErfaring / 
ferdigheter

Kompetanse

Falender C.

Kompetanse



Hvilke:
Verdier / 

holdninger

Hva slags:
Kunnskap

Hva har 
du av:

Erfaring / 
ferdigheter

Falender C.

Kompetanse



Den balanserte voksne

• Middagsscene fra «Innsiden Ut»



Heine Steinkopf, RVTS Sør

Fra Nevrobiologi til Menneskemøter



Den tredelte hjernen



«Traumefeltets viktigste terapi»



Refleksjonsoppgave

1. Hva i denne filmen var nyttig for ditt arbeid?
2. Har dere fokus på egne reaksjoner i møte med de dere skal 

hjelpe?
3. Hvordan kan du være en god reguleringsstøtte?
4. Har dere rom for å få hjelp fra en kollega når dere selv er 

dysregulert?



Heine Steinkopf, RVTS Sør

Forankring for forandring
Jeg er metoden…..



T-F-S Analyse



FagOppdrag

1. Hva kan trigge deg i situasjoner med de du 
skal hjelpe?

2. Hva kan trigge deg i samarbeidet med 
andre?

3. Hvordan og hvorfor blir du trigget?



TFS-Analyse
Tanke

Følelse

Kropp 
(sanser/
motorikk)

Utløser Mestring/reaksjon



Tanke – Følelse - Sanse
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/
prosedyre

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

Tanke – Følelse - Sanse



Ravi – så kom du



- Hvem hører du bruke navnet ditt?
- 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?

Øvelse





”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....



Brudd, reparasjon ...



Lek på ramme alvor

• Telle til 3
• Kinesisk klapping



1 – 2 – 3 og ... klapping

Stephen Porges



Toleransevinduet



Toleransevinduet - smalt



Allmennmenneskelige 
behov

Individspesifikke
behov

Traumespesifikke
behov



Traumebevisst praksis

Traumeforståelse
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(Bath 2015)



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.



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



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



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)



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



Traumatisering- Hjernerystelser

Vedvarende konsekvenser av 
hendelser på samme måte som 
ved store fysiske sår
(traume kommer fra gresk og betyr sår)

«En reaksjon på uutholdelige 
hendelser som overvelder 
sentralnervesystemet, der aktivering 
som følger med hendelsen ikke er blitt stabilisert» (Perry, 2014)



Utviklingstraumer er…..

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

(Nordanger og Braarud 2017)



Traumenes konsekvenser 
- forstyrrelse av barns utvikling

Affektregulering

Atferdsregulering

Biologisk fungering og modning

Selvbilde

Kognisjon

Tilknytning

Dissosiasjon (Psykologisk frakobling) 
(Teague, 2013)



Profilfilm - smerteuttrykk



Smerteuttrykk –
summeoppgave

Traumeforståelse: 

Hvordan vil du forstå Axel, Bashir og Helene?



Innhold i dagene
Dag 1
• Jeg er metoden
• Reflekterende praksis
• Bli kjent med perspektiver fra tilknytnings- og utviklingspsykologien
• Traumeforståelse 

Dag 2
• Styrkebasert praksis
• Traumeforståelse og konsekvenser for praksis
• Tredelte hjernen, toleransevindu, TBO



Til neste gang:

1. Gjennomfør øvelse hvor dere fyller inn i kompetansesirklene. 
Først individuelt, så gjennomgang og drøfting på teamet

2. Se filmen «Toxic stress derails healthy development»
3. Gjør en TFS- analyse alene og sammen med en kollega etter 

en krevende situasjon på jobb.



Evaluering av dagen


