
Traumer er hendelser som kan gi psykisk skade



VANSKELIGE 
OPPLEVELSER PÅ 
JOBBEN

 Dramatiske opplevelser på jobben 
– komme nær andre menneskers 
sykdom, smerte og død

 Bli satt i «umulige valgsituasjoner»

 Oppleve vold, sjikane, rasisme eller 
seksuell trakasering

 Umenneskelig arbeidspress

 Gjøre alvorlige feil som setter 
andre menneskers liv i fare og 
rokker ved eget selvbilde: Mange 
bærer på skyldfølelse over år, og 
tør ikke snakke med kolleger (Mesel, T. 
(2014) Når noe går galt. Fortellinger om skam, skyld og ansvar i 
helsetjenesten. Oslo: Cappelen Dam Akademisk)



Sosialt nettverk

 På jobb: Organiserte 
arenaer for samtale og 
bearbeiding av vanskelige 
situasjoner. 

 Privat: Velg samtalepartnere 
som gir støtte og energi. 
Unngå samtalepartnere som 
bryter ned og tapper for 
energi hvis dette er mulig

Strategi eller metode for 
samtale

 Noen ganger er det bra 
bare å tømme seg for gruff. 
Andre ganger er det 
nødvendig med en 
strukturert metode for 
samtale. 



ULIKE HENDELSER 
KREVER ULIKE 
METODER

Eksempel: Bearbeiding av etiske 
dilemmaer

1.Hva er 
situasjonen/problemet/temaet? 

2.Hvem er de berørte parter som 
det må tas hensyn til?

3.Hvilke verdier og prinsipper står 
på spill? 

4.Hvilke mulige konsekvenser kan 
oppstå av ulike 
handlingsalternativ? 

5.Hva er de mest aktuelle 
handlingsalternativene? 

6.Hvordan bør saken følges opp? 



 Kristian ble 18 år. I 2005 ble han
utsatt for blind vold, fikk en fatal 
hjerneskade og døde etter 15 
dagers sykeleie. 
Gjerningsmannen en gutt på 17 
år, fikk en straff på 2,5 år. Sonet
1,5 år

 Storebroren Øyvind døde fem år
senere av en uvanlig kreftsykdom, 
adenocystisk karcinom, som
rammet strupen. Han ble 27 år



«VARGTIMMEN»

 Vargtimmen är timmen mellan natt
och gryning. Det är timmen då de 
flesta människor dör, då sömnen är
djupast, då mardrömmarna är
verkligast. Det är timmen då den 
sömnlöse jagas av sin svåraste
ångest, då spöken och demoner är
mäktigast. Vargtimmen är också den 
timme när de flesta barn föds. 
IngmarBergman



 «Han försökte dränka sina
sorger men de kunde
simma»

Fra “Ett gammalt bergtroll”, skrevet
av Cornelis Vreeswijk

Vreesvijk skrev denne teksten om 
den svenske dikteren Gustav 
Fröding, eller kanskje like mye om 
seg selv. Han døde ganske ung av 
leverkreft etter et kaotisk liv, hvor
han dempet sin uro med 
voldsomme mengder alokohol, 
amfetamin og piller. Han var 
kanskje Sveriges største visesanger. 
Jeg elsket og elsker hans teskster
og melodier



 Vonde opplevelser som
lukkes inne fortsetter å 
gjøre skade.    Lenge!!



HVA GIR HELSE 
OG MESTRING

 Hvordan overvinner noen 
mennesker sterke 
påkjenninger uten å få 
fysiske eller mentale 
skader? 

 Hvilke egenskaper i oss 
setter oss i stand til å tåle 
motstand og kriser uten å 
bli syke? 

 Hva er helsens opprinnelse



 forventning til om vi tror nye 
situasjoner er påvirkelige

 forventning til om vi tror 
situasjonen er logisk og 
forutsigbar

 forventning til om vi tror det som 
kreves i nye situasjoner er 
overkommelig



 Indre følelser

 Sosiale relasjoner

 Å være psykisk stabil

 Delta i givende aktiviteter



EMPOWERMENT 
– EN PROSESS 
MED (ELLER 
UTEN) 
VEILEDER

1. Mobiliserende episode (Sykdom 
eller traume)

2. Usikkerhet og begynnende 
analyse av situasjonen (Lar seg 
ikke passivisere av situasjonen)

3. Ser hvilke muligheter eller 
ressurser en har til rådighet 
(Oppvåkning)

4. Prøve ut det en har kommet fram 
til og reflektere over resultatene 
(Handle)

5. Innehar nye 
ferdigheter/deltagende 
kompetanse (ny innsikt) 



 Siden Stine døde, har all 
oppmerksomheten vært rettet mot meg. 
Mot mammaen. Mot hun alle synes så synd
på. Men hva med deg? Hva med stefaren? 
Hvordan har du det egentlig?Jeg setter 
ned spaden og går med bestemte skritt
mot ytterdøren. (...) Hans Christian 
(stefaren, journ.anm.) ser på meg med de 
triste øynene sine. Hans Christan, jeg kan
love deg her og nå at det skal bli latter, 
glede, sang og musikk her i huset. Bare gi
meg litt tid. Ada, du trenger ikke tenke på
det nå. Jo, det må jeg tenke på. Hver dag, 
hver time, hvert minutt jeg er våken, må
jeg tenke på det. 

Ada Sofie Austegard i boken «Oppdrift –
om sorg og vekstt» Aschehoug forlag



 Thin places er et begerp hentet irsk spiritualitet, 
og er et sted hvor det bare er en tynn hinne mellom 
våre to verdener. Her menes det et gyllent 
øyeblikk, situasjon eller hendelse hvor man er 
utenfor seg selv, opplever ro i sinnet og glede. Det 
kan være møte med mennesker eller erfaring av å 
være elsket. Poesi, kunst, musikk, natur, lystenning 
i en kirke. Ta vare på disse øyeblikkene og vær 
takknemlig for at nettopp du har opplevd dette. La 
sinnet være åpent og ikke strev etter å oppsøke det 
du tror er tynne steder, det lykke bare skjeldent



MENINGSFULLE 
AKTIVITETER GIR 
NY LIVSGLEDE

 Nettopp her kan du komme ut av deg selv, 
det som tynger og finne en ny start. Noen 
ganger trenger man bare hvile, men blir det 
for mye hvile kan man stenges inne i seg 
selv og sine vonde erfaringer. Kanskje ved å 
gjøre noe som har betydning for andre kan 
du oppleve at de gylne øyeblikkene 
oppsøker deg. Du finner ro i sinnet og ny 
styrke



DU HAR STYRKE TIL
Å BÆRE LIVETS
UTFORDRINGER BARE 
DU TAR EN DAG OM 
GANGEN

 Som din dag er, skal din 
styrke være

 5. Mos.33.25 



ET ORD FRA SKRIFTEN BÅDE
TIL DEM SOM IKKE TROR OG
TIL DEM SOM TROR

 «Hver og en skal bære sin 
egen bør»

 «Bær byrdene for 
hverandre(og oppfyll på 
den måten Kristi lov)» 

 Galaterbrevet 6:2 
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