
Omsorg for traumatiserte barn og unge
Et kompetanseutviklingsprogram i 7 trinn 

Kompetanseutviklingsprogrammet er spisset mot ledere og ansatte 
som i ulike sammenhenger møter krenkede/traumatiserte barn og 
unge. 

Programmet er utarbeidet i henhold til prinsipper i nyere implementeringsforskning 
og har som intensjon å utvide ansattes handlingskompetanse gjennom økt kunnskap, 
refleksjon, kollegaveiledning og trening i forståelsesmodeller og ferdigheter. 

Programmet er utviklet ved RVTS Sør, men revidert og tilpasset bruk ved RVTS Vest.
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Programmets målsetting 
Programmet skal gi ansatte og ledelse kunnskap som 
setter  dem i stand til å forstå hvordan krenkede barn/ 
unges atferd, følelser og fortellinger kan forstås som 
uttrykk for opplevd smerte. Programmet skal videre gi 
ansatte handlingskompetanse til gjennom omsorgsarbeid 
å bidra til å lindre barnets/ungdommens smerte. 
Programmet skal på denne måten bidra til å sikre god 
kvalitet i organisasjonens omsorgstilbud, spesielt tilpasset 
barnas/ungdommenes behov. 

Programmets innhold 
Det inngås et forpliktende samarbeid mellom mottaker av 
kompetanseutviklingsprogrammet og RVTS Vest. 

Samarbeidet omfatter:
 
1. implementeringsanalyse 
2. teoretisk undervisning 
3. organisasjonskultur 
4. trening og refleksjon 
5. veiledning 
6. konsultasjoner 
7. videre kompetanseutvikling 

Trinn 1 Implementeringsanalyse 
Utviklingsprogrammet hviler på en grunnleggende 
premiss  om at alt omsorgsarbeid overfor barna utøves  
med basis i prinsipper om traumebevisst omsorg. 
Prinsipper  om traumebevisst omsorg forutsetter at 
ansatte  tar i bruk forståelsesrammer og samhandlings-
metoder som er krevende og som utfordrer. Dette 
fordi traumesensitiv tilnærming til utfordrende atferd 
ofte kolli derer med det som av mange oppfattes som 
«common  sense» i barneoppdragelse. Implementering 
av ny kunnskap og nye metoder kan være komplisert og 
tidkrevende. En absolutt forutsetning er at ønsket om 
implementeringen  kommer fra mottakerorganisasjonens 
ledelse. 

Ny kunnskap utløser ofte en eller annen grad av motstand 
i systemet. Dette gjelder også for et kunnskapsfelt som 
traumeforståelse. Ny kunnskap vil kunne utfordre innar-
beidede tradisjoner og metoder. Implementeringsanalyse 
er derfor påkrevd for – så tidlig som mulig – å avdekke 
mulige parallelle prosesser, konflikter/konflikthåndtering 
og organisatoriske svakheter. 

Resultatmål 

Det skal foreligge:

 » Gyldig kontrakt mellom mottakerorganisasjon 
og RVTS Vest. 

 » Vedtak om at omsorgstilbudet skal være basert 
på prinsippene for traumebevisst omsorg.  

 » Vedtak om at kompetanseutviklingsprogrammet  
skal gjennomføres for alle ansatte i 
organisasjonen.   

 » Oppnevning av kontaktperson eller arbeids-
gruppe for koordinering av programmet med 
RVTS Vest. 

 » Oppsummering fra implementeringsanalyse. 

Illustrasjonsfoto: pixabay.com



Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging - region vest / 55 97 66 95 / rvts@helse-bergen.no / www.rvtsvest.no

Før oppstart forplikter mottakerorganisasjonen seg på 
følgende:
 
 » Det fattes på ledelsesnivå et vedtak om at organisa-

sjonen skal praktisere traumebevisst omsorg. 
 » Det fattes vedtak om at kompetanseutviklingspro 

grammet skal gjennomføres. Dette vedtaket gjøres 
kjent og er forpliktende for alle ansatte i organisa-
sjonen. Vedtaket formaliseres gjennom inngåelse av 
bindende kontrakt med RVTS Vest. 

 » Det oppnevnes lokal fagansvarlig for koordinering av 
kompetanseutviklingsprogrammet i organisasjonen

 » Overordnet leder/ledergruppe i organisasjone 
samt fagansvarlig deltar i et dialogmøte med 
RVTS Vest med sikte på i fellesskap å foreta en 
implementerings analyse (risikoanalyse) før oppstart 
av programmet.

 » Funn, konklusjoner og forslag fra implementerings
analysen tas inn i mottakerorganisasjonens   
interne planarbeid.

 » Det anbefales at mottakerorganisasjonen engasjerer 
ekstern veileder med mandat til å støtte implemente-
ringen av den nye kunnskapen gjennom fortløpende 
veiledning. 

Trinn 2 Teoretisk opplæring 
Traumebevisst omsorg er vel så mye en verdibasert 
forståelsesramme som en metode. Det er av vesentlig 
betydning at teorigrunnlaget er kjent for – og deles – av 
alle ansatte. Det er en forutsetning at alle ansatte deltar 
på grunnopplæring. 

Opplæringen fordeles over to undervisningsdager (a 6 
timer) med intervall. Første undervisningsdag holdes 
før trinn 3 «organisasjonskultur». Undervisningsdag 2 
holdes når trinn 3 er gjennomført. Dag 1 avsluttes med 
selvstudie oppgaver. 

Grunnopplæring til alle ansatte vil dekke følgende 
områder: 

 » traumeforståelse 
 » traumebevisst omsorg 
 » kultursensitivitet 

Ansvar fordeler seg slik:

 » mottakerorganisasjonen har ansvar for nødvendig 
fristilling av alle ansatte og for teknisk arrangement. 

 » Mottakerorganisasjonen har anledning til og 
oppfordres til å invitere samarbeidspartnere på 
tvers av etater og forvaltningsnivåer til å delta i 
grunnopplæringen.  Mottakerorganisasjonen har 
ansvaret for formidling av evt. invitasjon. 

 » RVTS Vest har ansvar for faglig innhold i 
undervisningen. 

Læringsmål 

Ansatte skal:

 » kunne redegjøre for komplekse psykiske 
traumer og deres virkemekanismer og 
konsekvenser. 

 » kunne redegjøre for grunnprinsippene i 
traumebevisst omsorg. 

 » ha kunnskap om kultursensitivitet. 

 » ha arbeidet med selvstudieoppgaver.
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Trinn 3 Organisasjonskultur 
Arbeid med traumatiserte barn og unge kan være ut-
fordrende. Dels fordi traumebevisst omsorg åpner opp 
for relasjonelt styrt ”forskjellsbehandling” og dels fordi 
traumatiserte i sin symptombagasje ofte bærer med seg 
splitting og projeksjon. Dette kan resultere i at intern 
uenighet, usikkerhet og slitasje etter en tid kan sette 
dagsorden. 

For å forebygge dette gjennomføres det et todagers pro-
fesjonaliserings og kvalifiseringsseminar med mottaker
organisasjonens ansatte.
 

Dette seminaret vil berøre følgende temaer: 
 » Grunnleggende organisasjonsforståelse med sikte på 

å fremme en forståelse av organisasjonens verdi-
grunnlag som naturlig grunnmur for valg av teorier, 
metoder og tiltak. 

 » Nødvendigheten av – og verdsetting av – forskjellig
het i teamet. Det anvendes i noen grad organisa-

sjonspsykologisk 
verktøy til å 
identifisere 
eksisterende 
forskjellig het i 
organisasjonens 
team/arbeids-
grupper. 

 » Prinsipper for 
konstruktiv 
kommu nikasjon 
for å støtte 
kollegabasert 
veiledning og 
for å forebygge 
konflikt  og mis-
forståelser. 

Å hjelpe traumati-
serte barn og unge 
er en krevende 
oppgave, ikke minst 
fordi møtet med 
andre menneskers 
smerte gjerne utløser 
beskyttelsesstrategier 
hos hjelperne, noe 
som kan hemme god 
utviklingsfremmende 
omsorg. 
For å forebygge dette 
fokuserer seminardagene også på teori og øvelser/trening  
i selvrefleksjon rundt ansattes egen mestringsstil og even-
tuell egen traumebelastning. 

Ansvaret fordeler seg slik:
 
 » mottakerorganisasjonen har ansvar for å tilrettelegge 

for nødvendig fristilling av ansatte og for teknisk 
arrange ment. 

 » RVTS Vest tar ansvar for faglig innhold og for 
gjennom føring av seminarene. 

Seminardagene gjennomføres slik at relevante kollega
fellesskaper/team arbeider eksklusivt med deler av 
 programmet. Trinn 3 består av 2 (to) samlinger a 6 
timers varighet med selvstudieoppgaver lagt inn i 
mellomperioden.  

Læringsmål 

Ansatte skal:

 » ha kunnskap om og gjort 
erfaringer med prinsippene 
for konstruktiv kommunika-
sjon. 

 » ha kunnskap om nødvendig-
heten av ulike teamroller i 
et velfungerende fellesskap 
og ha reflektert over egen 
teamrolle. 

 » ha reflektert over egen 
mestringsstil og over hvor-
dan egne erfaringer påvirker 
praktisk omsorgsutøvelse. 

 » ha reflektert og gjort 
 erfaringer med behov for å 
ta ansvar for egne følelser, 
egne reaksjoner og egen 
kommunikasjon.
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Trinn 4 Trening og refleksjon 
Implementeringsforsking viser at undervisning og teo-
retisk opplæring i seg selv i liten grad påvirker praksis. 
For å sikre best mulig utbytte av kompetansehevings
programmet er det derfor være behov for trening 
gjennom  rollespill, hjemmeoppgaver, refleksjonsøvelser 
og selvrapporteringer. 

For å støtte god praksis avholdes 3 trenings og 
refleksjons samlinger:
 
Samling 1 VIVAT-kurs

Kurset går over 2 dager og gir handlingstrygghet med 
hensyn til å forholde seg konstruktivt i møtet med selv-
destruktivitet, selvskading og mulig selvmord. Kurset gir 
også god trening i kommunikasjon om krevende tema. 

Samling 2 Traumebevisst omsorg og kultursensitivitet

Samlingen går over 1 dag og vil fokusere anvendelse av de 
forståelsesrammer, verktøy og språk som ble presentert i 
trinn 2. I tillegg vil samlingen inneholde refleksjoner rundt 
kultur og ansattes/organisasjonens holdninger og verdier. 

Samling 3 Egen- og kollegaivaretakelse 

Samlingen går over 1 dag. Det er kjent at ansatte som 
jobber tett med traumatiserte barn og unge utsettes 
for risiko for omsorgstretthet og sekundærtraumatise-
ring (burnout). Samling 3, trinn 4, er konsentrert rundt 
praktisk  forebyggende og ivaretakende tiltak. Det er også 
kjent at traumer og møter med traumatiserte kan være 
en kilde til vekst. Derfor vil dagen også inneholde bevisst-
gjøring i forhold til potensialer for selvutvikling og vekst. 
Hva kan barn og unge lære oss om oss? 

Ansvar for trinn 4 fordeler seg slik: 

 » Mottakerorganisasjonen har ansvar for nødvendig 
fristilling av ansatte og for teknisk arrangement. 

 » RVTS Vest har ansvar for faglig innhold og gjennom
føring av samlingene 1, 2 og 3.

Læringsmål 

Ansatte skal:

 » ha kunnskap om og gjort 
øvelsesbaserte erfaringer med 
”psykologisk førstehjelp” i møtet 
med selvdestruktivitet og selv-
mordsfare. 
 

 » kunne redegjøre for prinsippene 
bak god praktisk traumebevisst 
omsorg. 

 » ha gjort erfaringer med ulike 
”verktøy” i traumebevisst om-
sorg. 

 » bli bevisstgjort i organisasjonens 
språk, holdninger og verdier. 

 » gjort refleksjoner rundt kultur 
og kultursensitivitet.

Illustrasjon hentet fra Dr. Daniel Siegel sin facebook-
profil.
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Trinn 5 Veiledning 
For å støtte god praksis gjennomføres veiledninger. 
Veiledninger er forbeholdt refleksjoner og samtaler 
knyttet til konkrete temaer og problemstillinger. Trinn 5 
rommer 3 veiledninger av inntil 2 timers varighet og vil 
fokusere på utfordringer som er forhåndsinnmeldt. 

Ansvaret for dette punktet fordeler seg slik:
 
 » Mottakerorganisasjon har ansvar for at problem

stillinger (tematikk) beskrives og formidles til RVTS 
Vest senest 1 uke før avtalt veiledning.

 » RVTS Vest har ansvar for å betjene veiledningen 
med fagfolk med solid kunnskap og erfaring i forhold 
presenterte problemstillinger. Veiledningene kan av 
samme grunn bli betjent av eksterne fagfolk. 

Trinn 6 Konsultasjon ved behov 
Fagansvarlig kan søke konsultasjon hos prosjektleder på 
RVTS Vest ift. spesielle situasjoner som måtte oppstå og 
hvor behovet for støtte ikke vurderes å kunne utsettes til 
ordinær veiledning.
 
Ansvar for dette punktet fordeler seg slik: 

 » Mottakerorganisasjon sørger for at akutte vansker/
utfordringer som oppstår drøftes internt før fagan-
svarlig kontakter RVTS Vest for konsultasjon. 

 » RVTS Vest har ansvar for at fagperson med relevant 
kompetanse er tilgjengelig for konsultasjon. 

Resultatmål 

Ansatte skal:

Ha mottatt temabasert veiledning min 3 
x 2 timer med kvalifiserte fagpersoner fra 
RVTS Vest. 

Resultatmål 

Fagansvarlig har tilgang til situasjonsspesi-
fikk veiledning ved behov i hele prosjekt-
perioden. 

Trinn 7 Videre kompetanseutvikling 
Erfaringsvis har organisasjonsledere en rekke spørs-
mål knyttet til «veien videre».
 
RVTS Vest inviterer mottakerorganisasjons ledelse og 
fagansvarlig til dialogmøte om videre kompetanse
utvikling. Dette innebærer også et forsøk på å 
 avdekke de utfordringer som organisasjonen kan 
møte i videre arbeid. Hvilke prioriteringer må 
organisa sjonen foreta for å lykkes med vedlikehold 
og videreutvikling av kompetanse og organisasjons-
kultur?



Illustrasjon hentet fra Dr. Daniel Siegel sin facebookprofil.


