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Kjære leser!
 
I 2013 har vi hatt 165.000 treff på nettsiden vår. Siden omleggingen i 2012 har vi hatt en økning 
på 640% på antall treff. Fra i fjor til i år har vi hatt en økning på 120%. Det er derfor en stor glede for 
oss å dele noen av de mest leste artiklene våre i dette magasinet. Vi mottar også tilbakemeldinger 
fra stadig nye lesere som verdsetter den oppdaterte faglighet og innsiktsfulle menneskelighet som 
artiklene våre formidler. Vi håper magasinet kan gi påfyll både til hode og hjerte!

Ivar Kjellevik, leder RVTS Sør

Til deg
Vi har samlet noen av sakene fra hjemmesiden vår (www.rvtssor.no) det siste halvår, i dette lille 
heftet. Ord kan berøre. Sette i bevegelse. Belyse rom vi ikke har vært i – og veier videre.
Velkommen inn! Forsyn deg av vårt lille ordfat.

Vennlighet fra 
redaktør Eva Dønnestad og fagsjef Mogens Albæk
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5I samtale med skribent Eva Dønnestad, formidler 
Øivind Aschjem hvordan voksne fagpersoner må 
være for at barn og unge skal fortelle. De er samlet 
i 6 små leksjoner.

For at barn og unge skal fortelle, trenger de voksne 
fagpersoner som:

1. Gir trygghet
For at barn skal fortelle, må vi FORSTÅ hvordan barn har 
hatt det. Barn lengter etter beskyttelse, etter noen som kan 
ta vare på dem. Noen som kan forstå det de har båret på 
i altfor mange år. Barn søker til det stedet hvor tryggheten 
finnes. En trygghet som kan inneholde både forståelse, 
spørsmål, tid, trøst og trofasthet.

2. Tåler hele fortellingen
Når barn kommer til oss, har de ofte båret på fortellingene i 
lange tider. Dypt inni dem, i en skau, i en sump, i en råtten 
myr, ligger fortellingene. De ligger og venter på å bli trukket 
fram. Det kan være små ord som skal bli til bokstaver, 
til setninger og til avsnitt. Da må barna først forstå at vi 
orker å høre på dem, tåler HELE fortellingen. Ikke bare 
overskriftene. Barn ønsker å bli spurt. Om det aller minste. 
Om det aller største.

3. Ikke forblindes av egen kunnskap
Kunnskap er nødvendig, det vet vi. Men noen ganger kan 
vi bli så tunge av vekttall at vi ikke hører, ikke ser, ikke tar 
i mot. La oss først og fremst være de som tenker at barns 
fortellinger er det vi ønsker å høre. La oss ikke bli forblindet 
av vår egen kunnskap. Det kan være en blindvei.

4. Arbeider med sin egen fortelling
Noen ganger møter vi vår egen barndom i døra. Eller i stolen 
hos det barnet som kommer til oss. Når DET er farlig. Når 
det oppleves skummelt, da må vi gjøre noe med det VI bærer 
med oss. For å gi plass for den historien som barnet har.

5. Gir mot til å åpne stengte dører
Hun sa til meg at innerst inne var det en diamant. I et rom 
som hun ikke torde å tine. Jeg tror det jeg prøver å få til, er å 
gi denne jenta og mange andre barn et MOT til å gå inn den 
døra, tine av det rommet, finne diamanten, vise den fram til 
meg. Og så er det godt nok.

6. Finner godheten og gjør den større
Jeg tror at jakten på det gode og det å tro på at mennesket 
egentlig er godt, er viktig. Selv om spiren til det gode noen 
ganger er liten, vil jeg finne fram til godheten og la den 
vokse. Den finnes bestandig der. Det er aldri kloakk innerst 
inne. Det er en kilde som barn ønsker å vise oss veien inn 
til. Det kan være en liten piplende dråpe. Men det er godt 
og det er reint. Det er denne kilden av godhet mange barn 
vil vise oss. Det er bare å følge dem…

På websiden vår www.rvtssor.no, finner du også Youtube-filmer av disse 

leksjonene. Velkommen inn.

Øivind Aschjem, Alternativ 
til vold. I over 30 år har den 
erfarne terapeuten, “Sinna 
mann”-forfatteren og en av 
initiativtakerne til Redde 
Små, lyttet til hva barn 
har å fortelle om godt og 
vondt i livet sitt. Aschjem 
er en av RVTS Sørs faste 
spaltister.

Barn forteller 
når...
Barn forteller 
når...
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Kunsten å høre lyden av stillhet

Stemningen rundt det lille bordet er trykkende. Men jeg 
er rolig. Vi er alle rolige. Hvis du så inn på oss gjennom 
kjøkkenvinduet, ville du ikke sett noe spesielt. Du ville sett 
en vanlig familie på en vanlig hverdag, som spiser vanlig 
middag. Men selv om du så inn, ville du ikke gjenkjent 
det stramme utrykket i ansiktet til faren eller moren min. 
Eller det anspente draget om munnen til faren min. Eller 
engstelsen i øynene til broren min. Om du stod i samme 
rom som oss, ville du kanskje se, men fortsatt ikke høre.

“Det er en kunst. Å finne de usagte 
ordene. Høre sinnet bak latteren. Lytte 
etter tårene bak smilet. Det å kunne 
kjenne den overdøvende lyden av stillhet, 
er en kunst.”
”Kan du sende meg vannet?” Ordene kommer fra faren 
min; de virker harmløse, men de skremmer meg. Ord høres 
nakne og fremmede ut i stillheten som fyller rommet. Moren 
min sender vannet uten å se på han. Så er den der igjen: 
den er usynlig, uforutsigbar, men jeg kan fortsatt høre den; 
stillheten. Den er ladet med knuste tallerkener, smellende 
dører og hevede stemmer. Den er ladet med sinne og 
smerte. Den er ladet av hverdagen vår.

Stille før stormen heter det. For meg er det stillheten etter 
stormen som er den mest trykkende. Den er en venn og 
en fiende. For mens det raser som verst, lengter jeg etter 
stillheten. Når krangelen bærer gjennom gangen som torden, 
ønsker jeg mer enn noe annet at den skal stoppe. Men selv 
når stormen er over, kan jeg fortsatt høre stemmene som 
ekko i hodet mitt, og ødeleggelsen som følger blir verre og 
verre for hver gang.

Resten av måltidet fylles med tomme ord. Setninger 
konstruert kun for å fylle avstanden som vokser mellom 
oss. Setninger som: ”Hva gjorde dere på skolen i dag”” 
og ”Hvordan har dere hatt det på jobben?”. Setninger som 

besvares med innøvde reaksjoner og utbrukte fraser.
Men så går det galt. Noen sier noe feil, eller så sier de ikke 
noe i det hele tatt. Hvis du tittet inn gjennom vinduet vårt 
nå, ville du sikkert sett tegnene som tyder på storm. For de 
knyttede nevene til faren min er ikke lenger under bordet. 
Sinnet og smerten står nå skrevet i ansiktet til moren min. 
Tårene til broren min gjemmer seg ikke lenger bak et smil.

Du ville ikke sittet inne på det lille kjøkkenet med oss nå. 
Nå som stormen raser som verst. Nå som de sårende 
setningene hagler, og vannkaraffelen knuses mot gulvet 
som glasskår. Jeg vil heller ikke være her, men kan ikke 
gjemme meg fra lydene. Den eneste beskyttelsen jeg har 
når stormen treffer, er dyna over hodet mitt. 

“Jeg kan ikke gjemme meg, for jeg kan 
kunsten å høre. Høre stormen. Høre 
sinnet og smerten.”
Det er stille igjen neste morgen. Men noe er annerledes. 
Stemningen er en annen. Den er ikke trykkende eller 
anspent. Den gjemmer seg ikke bak smil og høflighetsfraser. 
Den er åpen. Naken. Ærlig. Faren min står i gangen. Han har 
to store kofferter i hendene. Med et siste trist smil går han 
ut døren. Jeg hører ingenting. Endelig kan jeg kjenne den 
totale stillheten.

Det er stille. Ingenting knuses. Ingen dører smeller. Ingen hvisker. Ingen snakker. Eller roper. Eller skriker. 
Det er stille. Allikevel er rommet fullt av lyd.

Fortellingen er skrevet av ei jente på 17 år.
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– De kan spørre barnet hvordan barnet opplever situasjonen. 
Barnet kommer helt sikkert til å først si: ”Jeg har det helt 
fint.” Dette er normalt. De ønsker ikke å gi deg dårlig 
samvittighet. Da må foreldrene våge å fortsette: ”Jeg er 
litt usikker på det. Det er jo en del ting som er vanskelig 
akkurat nå. Kanskje noe blir litt annerledes, mamma og 
pappa skal kanskje skilles og vi er ikke helt glade. Det tror 
jeg du merker, for du er en klok liten jente/gutt.”

Rammefortelling av krenkelser
Psykologspesialist Heine Steinkopf forklarer hvordan alle 
barn møter deg som voksen med en rammefortelling, en 
synopsis, en dummy. Det en voksen sier eller gjør, blir 
tilpasset rammefortellingen.

– Hvis rammefortellingen handler om svik og krenkelser, så 
vil bare rynkede øyebryn kunne passe inn i rammefortellingen 
som bekreftelse på at de ikke er likt, eller har gjort noe galt.

– Terapeuter og voksne rundt barnet har derfor ansvar for å 
bli kjent med barnets rammefortelling og få økt bevissthet 
om at de er medforfattere i barnets liv. De kan bidra til 
at alle møter med barnet, blir viktige for å påvirke barnets 
rammefortelling. De kan være med å skrive nye kapitler om 
anerkjennelse, aksept, godhet, glede i barnets livsfortelling. 

Steinkopf minner om at voksne som medforfattere på 
ulike vis, kan stimulere barn og unge til å formidle sine 
selvbiografier gjennom tegning, film, foto og ord. Ta 
utgangspunkt i barnets uttrykksmulighet og interesser. Lær 
dem å være nøye med hvem som skal være mottakere. Det 
må være et konstruktivt og varmt vitne til fortellingen for at 
den skal bli gyldiggjort, sier Heine Steinkopf.
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Barn tefter misstemning
– Foreldre tror ofte de skjermer 
ungene sine for det som er vanskelig, 
men ungene fornemmer atmosfæren. 
Familiens grunnstemning snakker 
høyere enn det som faktisk blir 
sagt. Barn er kompetente. De ser 
bak fasaden, avslører frasene 
og de innøvde setningene, sier 
psykologspesialisten ved RVTS Sør 
i sin kommentar etter å ha lest 
fortellingen. Steinkopf har arbeidet 
som terapeut for barn og unge 

individuelt og i grupper i over 15 år.

Han fortsetter:
–  Det er ganske få barn som evner å sette navn på de to 
verdenene de kan tefte i familien: Fasaden og innsidelivet. 
Mange barn og unge klarer ikke å ordsette hva de føler. 
Da kan doble budskap skape en uro som ofte gir seg 
utslag i at barnet begynner å ”plise” i et forsøk på å få bort 
misstemningen. Andre barn får aktiverte reaksjoner: De blir 
ufine, vanskelige, slemme, utagerende – i et forsøk på å få 
foreldrenes energi over på noe de selv kan kontrollere. Den 
uforståelige atferden kan bli en avledningsmanøver. 

Studier viser også at foreldre mislykkes i å 
skjule problemer for barna.
– Barn kan ikke lage gode fortellinger om seg selv. De har 
ikke muligheten til å ta metanivå på seg selv. Deres historie 
bygges opp nedenfra, fra opplevelser og hendelser de er 
deltakere i. Vi kan si at de skriver fortellingen ”buttom-up” 
– fra impulshjerne via følehjernen og videre til tenkehjernen. 
Top-down-historien, den som går fra tenkehjerne via 
følehjernen til impulshjernen, metafortellingen – må de ha 
hjelp til fra voksne utenfra. Det er jo dette vi holde på med 
når vi fyller gode ting inn i historien barnet lager om seg 
selv, eller avkrefter deler av historien, for eksempel den 
som handler om selvforakt.

Steinkopf tror både gode foreldre og gode fagpersoner noen 
ganger glemmer at barnet har to parallelle historier gående. 
Den ene er det de sier, den andre er det de fornemmer. 
Det er verre for barnet å bli presentert for to motstridende 
fortellinger enn en vond fortelling. De takler bedre å få den 
vonde fortellingen. Selv om den er vond, blir situasjonen 
mer begripelig for barnet, understreker Heine Steinkopf.

Fasaden og barnet opplevelse
– Vi voksne må bli oss bevisst at vi er medforfattere i 
barnets fortelling. Enten vi er terapeuter, foreldre, lærere 
eller miljøarbeidere. Vi har ansvar for at barnet ikke blir 
overlatt til å tolke to ulike fortellinger. Barnet lager noen 
ganger en fortelling ut fra det de føler på i rommet; pausene, 
manglende oppmerksomhet, små stikk, sarkasme eller 
skjulte trusler. Og en annen fortelling basert på fasaden de 
voksne ønsker å beholde for å gi inntrykk av at alt er bra. 
Barnet opplever at  de voksnes ord ikke henger sammen 
med stemningen. Informasjonen om hva som skjer, ville 
sett annerledes ut om foreldrene for eksempel hadde sagt: 
”Pappa og mamma er veldig uenige om en del ting. Vi strever 
med å leve sammen, det har ingenting med deg å gjøre.” 
Det ville gjort det lettere for barnet å tenke: ”Grunnen til den 
rare stemningen hjemme er at mamma og pappa kanskje 
skal skilles.” Det kan hende barnet viser sorg, men da kan 
barnet også få den trøsten det trenger, i stedet for den 
forvirrende følelsen av skyld. Når det sanne bildet av det 
som er vondt, skrives, er det lettere for barnet å komme 
igjennom det vonde. 

Kraften i godt medforfatterskap
– Kraften i å gi gode bidrag til barns egenfortellinger er 
undervurdert. Gode møter, gode ord, anerkjennelse, trøst, 
varme og forståelse, legger seg inn som gode avsnitt i 
barnets livsfortelling. Dette kan gi økt motstandskraft, 
vektlegger han, og oppfordrer alle fagpersoner til å være 
seg bevisst hvordan deres avsnitt i barns liv vil skrives.

– Hva kan da foreldre som vil bli gode medforfattere gjøre 
når de står i situasjoner som er vonde for barnet?

Barn og unge tefter ofte misstemningen under fasaden. Sinnet under frasene. Smerten under smilene. Les 
fortelling fra jente (17) og psykologspesialist Heine Steinkopfs oppfordring til foreldre og fagpersoner: 
Snakk om virkeligheten sånn som den er.

Tekst: Eva Dønnestad

Heine Steinkopf
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psykisk helsevern eller andre steder, sier Albæk og Steinkopf.

Tidlig inn
De to traumeekspertene minner om at livets grunnstemning 
legges tidlig. Noen får leke, utforske, ha omsorgspersoner 
som gjør det trygt å gi og å ta i mot. De blir mennesker som 
går mot livet og den andre med åpne armer. Andre lever i 
konstant beredskap i frykt for fare fordi de er blitt krenket 
på ulike måter. Hva slags «grunnstemning i hjernen» du får, 
avgjøres tidlig.
– Det er derfor viktig at dette grunnstemningsarbeidet 
med hjernen også begynner tidlig, slik at hjernens utvikling 
kommer på godt spor.

Utfordrer maktstrukturer
Mogens Albæk og Heine Steinkopf ser tydelig at den nye 
forståelsen utfordrer gamle maktstrukturer innen helse og 
behandling. Den utfordrer det såkalt evidensbaserte, det 
instrumentelle og det medikamentelle.

– Det er ikke primært medikamenter eller skjemaer som 
kan gi krenkede mennesker det de trenger, det kan bare 

andre mennesker i kjøtt og blod som våger å være nær og 
overøse med det de ikke har fått. Hva er det psykologiske 
innholdet i raushet? Det er å se at det er trygt å dele. At du 
får igjen i tusentalls.

Fagsjef Albæk og psykologspesialist Steinkopf mener denne 
måten å arbeide på i større og større grad underbygges av ny 
forskning som oftere er både kvalitativ og fenomenologisk. 
Den underbygges av effektforskning fra land der dette er 
utprøvd.
– Det vi snakker om er menneskelig krevende hjelpearbeid. 
Man må utrustes både faglig og menneskelig , man må 
bevisstgjøres og istandsettes gjennom trening til å møte 
krenkede mennesker på en måte som lindrer. Vi trenger de 
læremesterne som har vilje til å møte og prøve å forstå 
andre, mer enn de er opptatt av at andre skal forstå dem. 
Gode terapeuter er ikke utdannet, de er utvalgt, som Carls 
Rogers formulerte det. Det er fint å tenke på at det aldri er 
for sent å være med å forbedre den andres og egen hjerne, 
smiler fagpersonene.
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Hjernen formes av bruken

De to psykologspesialistene ved RVTS Sør kom inspirert 
tilbake fra den internasjonale konferansen How People 
Change i Los Angeles. Bruce Perry, Bonnie Goldstein, Peter 
Levine, John Norcross, Daniel Siegel og Pat Ogden var 
noen av foreleserne. En helhetstilnærming til mennesket 
som kropp, sjel og legeme er fellesnevner i foredragene. 
Tema for samlingen var mellommenneskelig nevrobiologi og 
relasjonskunnskap.

Uten selvinnsikt, ingen empati
Det nye fagområdet mellommenneskelig nevrobiologi forener 
utviklingspsykologien, nevroforskningen, stressforskningen 
og traumeforskningen. Den vektlegger relasjonens betydning 
i arbeidet med å lindre smerte hos krenkede mennesker. 
Den fokuserer på viktigheten av at klinikeren, fagpersonen, 
hjelperen, kjenner seg selv. Arbeider med seg selv. Klarer å 
regulere seg selv for å kunne regulere dem han skal hjelpe.

– Vi står overfor et paradigmeskifte der vi 
ser på menneskelig smerte på en helt ny 
måte. 
I stedet for å dele den opp i hundrevis av diagnoser, ser 
vi fra forskningen at alt handler om regulering av følelser, 
om den mellommenneskelige nevrobiologien. Om å endre 
hjernens grunnstemning ved å gi mennesker det de ikke har 
fått, for å bli trygge, sier Mogens Albæk og Heine Steinkopf.

Vi må gå fra å spørre fagpersoner: Hvilken metode kan 
du? Til å spørre: Hvor godt kjenner du deg selv?
– Den som kjenner seg selv, kan regulere egne følelser, kan 
istandsette andre til å regulere sine. Vi trenger tillitsbyggere. 
De som vet hva de skal gjøre når ingen metoder er 
tilgjengelige. Uten selvinnsikt, ingen empati, sier Mogens 
Albæk.

–  Et krenket og slått barn, er alltid på vakt, redd for verden, 
redd for andre, tar avstand. Et barn som har fått kjærtegn 
og trygghet, vil utforske verden og våger nærhet til andre. 
Arbeidet består i å endre grunnstemningen i hjernen. Vi 
kan bygge den om. Ved å gi mennesker overdoser av det 
de ikke har fått, la dem få erfare det de aldri har erfart, 
det som virker helende. På den måten kan vi være med 
å skape lekende optimistiske erobrende mennesker som 
hopper ut i livet og blir rause med andre, mener de to 
psykologspesialistene.

Fagpersonen er verktøyet
Den nye kunnskapen reduserer troen på at metoden 
alene kan lege sår eller skape livsmot. John Norcross sin 
metaforskning viser at metodens bidrag til «bedring» utgjør 
mindre enn en femtedel av de antatt virkende faktorene. 
Forskningen viser også at relasjonen har større betydning 
enn metoden. 

For å bygge tillit og lære den andre å bli 
kjent med seg selv og regulere sine følelser, 
er det fagpersonen selv som er verktøyet.
Trygge mennesker tør å dele. De har fra barndommens gi -og 
ta-lek, bokstavelig talt fått prentet inn i hjernen at det er trygt 
å gi. Krenkede mennesker derimot, blir utrygge og tør ikke 
like lett å dele. Det interessante er at vi hele livet kan være 
med å påvirke hjernen til å gå fra frykt og stress-reaksjoner 
til å bli tryggere og våge nærhet. Det er denne jobben vi må 
brette opp armene og gå løs på – enten det er i barnevernet, 

– Hjernen formes av bruken. Vi kan lindre smerte ved å arbeide med hjernens grunnstemning. Overøse 
mennesker med alt de ikke har fått av trygghet tidlig i livet. Til dette trenger vi fagpersoner som har et 
avklart forhold til seg selv, sine egne følelser og som nettopp derfor klarer å bygge trygge relasjoner, sier 
Heine Steinkopf og Mogens Albæk.

Tekst: Eva Dønnestad
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Jeg har surfet. Fra blogg til blogg. Fra smerteuttrykk til 
smerteuttrykk. Ordene og bildene skriker i mot meg. Fra 
dette laget under overflaten. Noen ord skriker høyere enn 
andre: ”Se meg.” ”Jeg kjenner meg så mislykka.” ”Hadde 
trengt trøst.” ”Skar meg i armen i dag.” Mange responderer. 
Noen sjikanerer. Andre trøster og oppmuntrer. Enkelte av 
sidene roper: ”HOLD MEG!” Men hvordan holder man rundt 
en smerte virtuelt? Hvordan berører man huden via skjerm 
eller stryker dem som trenger det, på kinnet?

Hvor mange ganger skal et menneske fortelle sin 
smertefortelling for at det skal hjelpe? Hva kan man forvente 
etter å ha fortalt om ”alt” til ”alle”? Skulle vi snakket mer 
om hvor vi går med hvilken smerte? Om smertemottaks-
kvalitet? Om verdige medfølere som evner å gyldiggjøre og 
anerkjenne både smerten og styrken i oss når vi sliter.
 
Jakten på verdige smertemottak
”Gå inn og sjekk bloggen min nå.” SMSen på mobilen min 
var fra ei ung jente. Bloggen viste nye bilder av armene. Nye 
inngraveringer av smerte som hun håpet noen kunne tolke. 
Hun hadde blogget om smerten sin i 8 år. Lagt ut utallige 
bilder av uttrykkene den fikk. Armene var hovne av arr etter 
selvskading. Innsiden av lårene fulle av knivstikkarr. Hun 
hadde fortalt om selvmordstanker og selvmordsforsøk. 
Beskrevet smerten sin på utallige måter i utallige ord og 
uttrykk. Og allikevel gjorde det vondt.
Jeg svarte henne: ”Tenker på deg. Har lest. Hjelper det om 
jeg skriver gode ord? Eller hva hadde du egentlig trengt, 
kjære du?” Hun taster fortere enn jeg tenker, og svaret 
kommer: ”Om det hjelper? Nei, det gjør fortsatt vondt, 
samme hvor mange blogginnlegg jeg skriver. Jeg hadde 
trengt noen som var her. Som holdt rundt meg. Gjorde noe 
sammen med meg. Noen jeg kunne gjøre noe bra med.”
 
Noe å se fram til
”Er det noen som kan gi meg noe å se fram til?”
Setningen fra den ellers overfylte smerteformidlingsbloggen, 
slo mot meg. Hun hadde blogget om mobbing, overgrep, 
psykisk tankekjør, fysisk smerte, hjertesmerte. Legebesøk, 
sykehusinnleggelser og selvmordsforsøk. Det var smerte-

formidling i haugevis. Før den siste setningen i det siste 
blogginnlegget lyste mot meg: Er det noen som kan gi meg 
noe å se fram til?

Smertebærerne vil ikke dynkes i medlidenhet eller piller. 
De søker framtidshåp. Grunner til å leve. Det er litt av 
en bestilling til hjelpetjenestene. Smertebærerne søker 
framtidshåp. Smertebærerne søker verdige mottakere for 
sin smerte. Noen som ønsker å forstå, ikke bedømme og 
dømme deres livserfaringer.

Etter noen timers surfing i bloggverdenens smerteformidlings-
industri, slår det meg hvor høyt mange skriker. Etter å bli 
favnet og elsket fram. Enten kroppen og sjelen har den 
ene eller andre fasongen, finner selvforakten innpass på 
forunderlig vis. Det er ikke lenger nok å tømme posen, 
blogglegge hele livet eller komme med det i en plastpose og 
håpe at noen tar i mot. Det må fylles opp etter drittømming.

Kanskje åpenheten krever sin mottaker i 
gull om den skal ha noen hensikt? Noen 
ganger er det allright å lukke døra. Kanskje 
skal vi ikke kaste de mest dyrekjøpte 
erfaringene, minnene og traumatiske 
opplevelsene ut i det store intet. Kanskje 
man skal velge en mottaker som kan ta i 
mot og gi noe tilbake?
 

Den andre historien. Om det vakre
Vi vet at når smertefulle opplevelser kommer til uttrykk, kan 
det være lettere å komme gjennom dem. Kanskje det er en 
nødvendig ting å sette ord på det vonde. Tømme seg. Si det 
som det er. Det kan være befriende. Nødvendig. Sunt.
Men kanskje er det like nødvendig å få skrive historien 
om det vakre, det sterke og ressursrike vi også er? Om 
kjærlighet, vennlighet, gode relasjoner som kan lege sår. 

Hva når du har fortalt om smerten igjen og igjen, vrengt sjelen, blogget ut det innerste og verste - og 
det allikevel gjør vondt?

Når alt er blogglagt
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Kanskje vi parallelt med å tømme ut driten, trenger påfyll av 
skjønnhet som kan løfte oss opp av senga de morgenene 
alt virker svart? Kanskje vi trenger noe å se fram til?
”Det skjønne skal frelse verden,” lar forfatteren Dostojevskij 
en av sine karakterer si. Kanskje det skjønne skal være 
med å redde oss når vi sliter? Kanskje klarer vi oss ikke 
uten den legende latteren, uten opplevelsen av å være likt, 
uten gode mennesker som ser oss som en aktør, ikke et 
offer. Som ser at vi er mer enn det vonde vi sliter med.
Når historien om vår tid skal skrives, lurer jeg på hva de 
vil tenke de som skal gå igjennom bloggene og websidene 
der barn, unge og voksne blogglegger sin dypeste smerte 
på ulike vis. Når de ser bilder av barn og unge som har 
skåret seg til blods eller unnlatt å spise på flere uker. Vil de 
tenke: Hva var det alle disse ungdommene som hadde mat 
og klær og fred egentlig lengtet etter? Hvorfor fikk de så 
mye oppmerksomhet på smertefortellingene sine? Hvorfor 
ble ikke tørsten stillet?
 
Hva åpner vi for?
Åpenhet er noe av det vakreste jeg vet. En åpen favn, et 
åpent blikk, en åpen dør, et åpent vindu. En åpen sjel. Men 

hvem åpner vi for? Når åpenheten blitt tatt verdig i mot, kan 
noe bra skje. Men åpenhet er noe annet enn sjelevrenging 
og smerteformidling som har kjørt seg fast i ett spor: ”Jeg 
lider, altså er jeg.”

Når vi skal åpne opp dørene til det såreste, skal vi velge våre 
mottakere med omhu. Vi trenger et DU som favner den vi er 
og alt vi er. Men som samtidig ser at vi er mer enn all den 
oppsamlede smerten som vi gjennom ulike uttrykk forsøker 
å formidle. Et medmenneske som klarer å lyse opp noe av 
det vakre som bor et eller annet sted i et hvert menneske, 
samme hvor krenket det måtte være.

Når vi skal dele det mest smertefulle 
- krenkelser eller det vi skammer oss 
mest over - da krever det sin mottaker i 
bloggfritt gull.

Tekst: Eva Dønnestad



En bil med fire ungdommer stanser i gården en lørdagskveld. 
Hun hører sønnen stikke oppom rommet sitt, skrittene i 
trappen på vei ned igjen, deretter skuddet. Sønnen skyter 
seg selv i gården. Rett foran øynene på tre av vennene sine. 
En lørdagskveld forandrer alt. Han var tjue og et halvt år.
Ingenting blir det samme.

Etter den dagen i desember, har en gjenstridig setning styrt 
mye av livet hennes: ”Ingen andre skal oppleve dette. Det er 
meningsløst.” Denne setningen har ført henne på ulike veier 
som hun ikke ville gått om sønnen ikke hadde tatt sitt eget 
liv. Hun har vært engasjert i grupper for etterlatte gjennom 
organisasjonen LEVE. Hun stiller opp for dem som mister 
eller sliter. Hun har et øye for sårbarhet og våger å spørre folk 
hvordan de har det.

– Ingenting blir det samme etter å ha mistet et barn i selvmord. 
Men det blir et liv. For meg er det også etterhvert blitt et liv 
med mye håp i. Etter hvert. Et liv med et sterkt engasjement 
for etterlatte etter selvmord. For mennesker som møter det 
vondeste. Kanskje det er først de siste årene at jeg kjenner 
det er tid og rom for meg og mitt liv, sier Anne-Margit.

 Et hav av smerte
– Han var en sårbar gutt, sier Anne-Margit og setter seg litt 
lenger inn i sofaen på kontoret mitt. Hun forteller om gutten 
sin som ikke fikk den anerkjennelsen han ønsket. Som var 
blitt plaget og mobbet. 
– Han klarte ikke helt å finne seg til rette. Hvordan hjelper 
man unge mennesker å finne seg til rette og kjenne seg gode 
nok i det mylderet av krav som finnes? Han klarte ikke å 
leve med sitt eget liv. Ordene hennes er fylt av sårbarhet, 
men også kledd i et tonefall som viser styrke. For denne 
mammaen tror livet er det sterkeste. Hun tror vi må fortsette 
å anerkjenne og gi håp til menneskene rundt oss så de klarer 
dagene.

– Ingen velger døden framfor livet hvis ikke man må. Bak 
ethvert selvmord er det et dypt hav av smerte. Jeg tenker at 
mange ikke er friske når man gjør det, for et friskt menneske 
tar ikke livet av seg selv. Mener hun.

– Jeg var redd for at han gikk med selvmordstanker. Vi turte 
ikke å spørre. Dette er jo en del år siden. Det var ikke samme 
åpenheten rundt selvmord på den tiden som det er nå, sier 
Anne-Margit. Hun bad sønnen oppsøke lege. Legen skjønte 
ikke hva gutten trengte.

En etterlatt mamma forteller. Det er 20 år siden sønnen skjøt seg selv rett utenfor husdøra. Lyden er 
blitt litt svakere med årene. Håpet er blitt sterkere. Tross alt.

Lyden av sønnens selvmord
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 Lydene, ansiktene, luktene
– Hva gjorde du den kvelden dag du hørte skuddet i hagen?
– Jeg skjønte med det samme hva som hadde skjedd. Gikk 
ut. Ringte 113. Naboen kom ut. Jeg har fra denne dagen 
til i dag følt et ansvar for de tre vennene som så det hele. 
Som var redde. Jeg fikk dem inn i huset den kvelden. Koblet 
på profesjonelle hjelpere. Sønnen hadde en lillebror som var 
inne i huset med en kamerat som var på besøk. Begge kom 
ut. Legen som hadde vakt kom, fastlegen kom. Søsteren 
med kjæreste kom. 

“Jeg glemmer aldri lydene, ansiktene, 
luktene. De sitter som spikret, fastslår hun.”
 
Kunsten å motta hjelp
– Hva trengte du når det utålelige skjedde?
– Jeg trengte noen som turte å komme meg i møte, som 
ikke trakk seg unna. Det er bedre å si noe rart enn å ikke si 
noe i det hele tatt. Det er godt å vite at andre ser, forklarer 
Anne-Margit. 

– Jeg trengte mye tid og rom til å være alene og sortere, 
legge fra meg, finne noe å bygge videre på. Det å be om hjelp, 
var også noe jeg lærte mer om da jeg mistet det kjæreste 
jeg hadde, sier mammaen før hun prøver å forklare hvordan 
mange blandede følelser er i kroppen på samme tid etter en 
slik hendelse. Følelse av tomhet, sorg, sjokk, redsel. Men 
også en følelse av alvor. Av kampvilje. Av rettferdighetssans.

Ta barn på alvor
Denne etterlatte mammaen bruker mye tid på å minne andre 
på hvor viktig det er å verdsette menneskene en har rundt 
seg, anerkjenne dem og motivere dem til å søke hjelp dersom 
noen trenger profesjonelle hjelpere en periode for å komme 
igjennom de verste dagene.

– Har denne hendelsen forandret deg, din måte å møte andre 
som sliter på?
– Jeg tør å være mer direkte når jeg ser noen har det vondt. 
Jeg har til og med lært at det ikke er farlig å spørre: Har du 
tenkt på å ta livet ditt? Vi vil gjerne verne barna våre, våre 
nærmeste, mot alt som er vondt. Men det går det ikke. Det 
kommer store sorger og plager og små sorger og plager inn i 
de fleste barn og unges liv. Om de ikke forteller alt, opplever 
de seg i det minste tatt på alvor når vi spør dem, understreker 
hun.
 
Skyld og tilbakebetaling
– Og skyldfølelsen, kom den?
– Skyldfølelsen kommer like sikkert som natten etter kvelden. 
I starten forsøkte jeg å dempe den ved å stille opp for de to 

barna mine og de tre vennene. Jeg ble ikke bevisst på hvor 
klam hånd skyldfølelsen hadde lagt på meg før mange år 
etter. Hvor mye jeg gjorde av støttearbeid og gode gjerninger 
for å forsøke å gjøre noe godt igjen. Jeg gikk inn i det 
selvmordsforebyggende kurset VIVAT som kursholder, stilte 
opp for organisasjonen LEVE, stilte opp for medmennesker.

”Jeg prøver å betale tilbake. Enda jeg vet 
jeg hadde gjort alt som stod i min makt.”
– Jeg fikk behov for å normalisere hverdagene. Å leve med 
at sønnen min hadde tatt livet av seg, er som å ha en krok 
gjennom sjela. Den første tiden var jeg redd for meg selv, 
turte ikke å bade i redsel for å få lyst til å drukne. Min 
overlevelsesstrategi var å forsøke å glemme meg selv og 
fylle tiden med studier. Jeg har også skrevet mye for å få en 
forståelse av meg selv og mine egne tanker og følelser, som 
en slags terapi.
 
Sorg varer lenge
– Sorgen varer lenge, slår hun fast. – Det er så mange 
spørsmål å stille, så mye skyld å kjenne på. For meg er det 
blitt en del av helbredelsesprosessen å bruke egne vonde 
erfaringer til å hjelpe andre. Jeg har fått gode ord som er med 
å bære meg. Jeg har øye for de små tingene. En blomst, en 
fugl, et lite besøk. Trøster.
Hun har erfart at en tåler mer når en har noen rundt seg som 
bryr seg.

– Sorgen har mange faser og mange ansikt. Da er det godt 
med dem som kjenner en godt. Som kan støtte og vise 
forståelse - også når alle forventer at alt er bra igjen.
 
Håpet gjør størst inntrykk
– Hva gir det deg å stille opp i selvmordsforebyggende arbeid, 
i grupper med etterlatte?
– Hvordan mennesker finner håp. Er blitt rausere. Jeg har hørt 
mange tøffe historier. De har ulike navn og ulike hendelser, 
men smerten er den samme. Den er gjenkjennelig. Men det 
er også gjenkjennelse i holdepunktene mennesker finner for 
å takle hverdagene. Vi kan gi hverandre grunn under føttene.
– Jeg begynte å tenne lys hver dag rett etter at sønnen min 
hadde tatt livet sitt. Jeg tenner lys hver dag ennå. Tenner lys 
for minnet om at kjærligheten er sterkest. Tenner lys for å 
tenke godt om veien videre, og ikke gi rom for bitterhet.
Jeg tror jeg skal se sønnen min igjen.
Sier mammaen. Varmt og overbevisende.

Mamma Anne-Margit forteller sin historie til Eva Dønnestad



«Støtte i befolkningen» satte seg derfor fast i mitt mentale 
nervesystem for alltid. Det ble lagret, som det nå heter, 
på min kognitive diskett sammen med en setning fra Arnulf 
Øverlands legendariske forord til Rudolf Höss selvbiografi, 
«Kommandant i Auschwitz», om at vi må kjempe hver dag 
«for at det onde ikke en gang skal hende hos oss.» Jeg vet 
allerede nå at noen begynner å skrike at jeg kan ikke ha 
Quisling og Höss som bakteppe for et innlegg om vår brist 
på barmhjertighet med flyktningbarna. Det kan jeg. De er 
min egen, private «Vær-Våken-plakat».

For meg blir derfor spørsmålet om hvordan utsatte og 
utpekte grupper får støtte i befolkningen, selve kjernen. 

Det er dessuten sentrum for hele integreringsdebatten. 
Og svaret vet vi, det har vi visst siden Henrik Wergeland 
kjempet mot jødeparagrafen i Grunnloven for 180 år siden. 
Vi, befolkningen, må bli kjent med dem, de er ikke de 
andre, de er likeverdige, de er oss. På denne bakgrunn 
har jeg foreslått å bytte ut begrepet «rasisme» - siden det 
ikke finnes noen raser. Vi har alle en afrikansk hjerne. Jeg 
besøkte vår felles modell på muséet i Rift Valley mellom 
Kenya og Uganda i februar i år. Det var ganske høytidelig.

I stedet for rasisme bør vi snakke om apartheid, det som det 
egentlig handler om. Apartheidpolitikken i alle sjatteringer, 
fra den forkledde humane til den åpent dehumaniserende, 

Overskriften jeg har valgt på mitt første innlegg i denne spalten, har røtter tilbake til min tidlige ungdom 
mot slutten av femti-tallet. Da leste jeg at Quislings politiminister Jonas Lie, barnebarnet til selveste 
Jonas Lie, i sin tid hadde uttalt følgende: «Med jødene kan vi gjøre hva vi vil, fordi de har ingen støtte i 
befolkningen.» Selv om jeg var ung, visste jeg hva vi norske gjorde med jødene.

Flyktningbarnas støtte i befolkningen

16 17

vil hindre at vi blir kjent med dem. Derfor foreslår de lukkede 
mottak, mottak i Afrika, ut så fort som mulig, holde de unna 
oss, oss unna dem, slik at de ikke får støtte i befolkningen. 
Det skaper bare bry for politikken. Særlig når barn står 
fram etter ti år i Norge og media forstyrrer hele debatten 
med enkeltskjebner; og et ansikt som går rett gjennom ruta 
og treffer befolkningen midt i hjertet. Enkeltskjebner og 
barneansikter som debattgrunnlag kan vi ikke ha. Dessuten 
hadde foreldrene lurt myndighetene og gjemt passene sine. 
Hva gjør Norge da? De tropper opp i mottaket på slutten 
av natten mens barna sover i sine senger. Et ankerfeste 
for barns trygghet er at de er beskyttet i sin egen seng. 
Døren er låst, så de knuser vinduet til soverommet. Står 
det i avisene i alle fall, jeg har fortsatt vanskelig for å tro at 
dette virkelig har hendt. Sentrale politikere kaller det korrekt 
utsendelse fordi foreldrene hadde kjørt over våre regler. Da 
kommer min Vær-Våken-plakat opp, og der har jeg skrevet:

“Om foreldrene har kjørt over regler 
og bestemmelser på veien inn, kan ikke 
vi gjøre det godt igjen ved å rygge over 
barna deres på veien ut.”
Når dette leses har vi antagelig, dette er skrevet ferdig 
søndag 29.9. kl. 1500, en ny regjering som skal kombinere 
apartheid og barmhjertighet. Da kan det være viktig å minne 
om at flyktningspørsmålet står på to ben. Ett ben i politikken 
og ett ben i moralen. Det gjør oss i stand til å studere 
ganglaget til den nye regjeringen. Det kan bli ganske grotesk 
hvis den ene fløyen bare tar seg fram på høyre-benet, og den 
andre kaver med venstre-benet. Den forrige regjering fikk 
polio i venstrebenet, og forsøkte å simulere normal gange. 
De lot moralen komme i unåde fordi den var følelsesmessig, 
individfokusert og bygget på Barnekonvensjonen, og ikke 
holdt seg til utlendingslovens sterkeste kort, selve trumf-
esset: innvandringspolitiske hensyn.

I politikken har vi internasjonale dokumenter og konvensjoner 
som vi som nasjon har undertegnet og forpliktet oss på. 
Likevel kan vi sette oss på det politiske skråplanet og seile i 
kjølvannet av Danmark og andre land vi gjerne vil skjule oss 
bak. Vi kan beskrive oss selv som ofre! Et slags overfall. 
Ikke Sverige, fordi de har hatt 54 000 asylsøkere allerede, 
mens vi i apartheidland fikk 8000. Og mens jeg skriver dette 
meldes det i lørdagsrevyen at de, svenskene, har proklamert 
at de skal ta i mot alle, ALLE, som kommer fra Syria. I tillegg 
til de 11000 fra Syria som allerede har fått opphold! Sverige 
fortsetter å skrive seg inn i Barmhjertighets-historien. Vi 
skal følge nøye med i timen i dagene som kommer, siden 
de nye gamle skal ta standpunkt til våre eventuelle 1100 – 

elleve hundre fra Syria – barn og familier av vår tids mest 
grusomme dagligliv i krig.
Er det fremmedfrykten som så lett får oss til å lande på 
apartheid? En ny spenstig rapport fra avanserte franske 
forskere hevder at vi ikke lider av fremmedfrykt i det hele 
tatt. Vi kommer hjem fra Vietnam og Sri Lanka, kun valgte 
eksempler, med stjerner i øynene: vennlighet, åpenhet og 
gjestfrihet. Blant bare fremmede, opplevde vi det motsatte 
av frykt. Noen fryktløse, norske kvinner berettet endog at 
de hadde overnattet i telt med masai-krigere som lå nakne 
under ullteppet og spydet stakk fram på puta. Så redde for 
fremmede er vi ikke.

Hva sier forskerne at vi da er redde for? De har på en 
overbevisende måte funnet at «it is all in the head» - det 
vil si i hjernen vår, men ikke den delen hvor frykten bor. 
Konklusjonen deres består i at vår relativt bedagelige hjerne 
ikke liker kompliserte problemer i dagliglivet, knyttet til 
mennesker eller grupper av mennesker. Vi lagrer det vi får 
høre om permanente problemgrupper på et kontrollert sted 
fordi vi setter opp et «problemvern». 

“Vi lager rett og slett en «huffa-meg» 
mur, og bakom kan vi ha flyktninger, 
narkomane, kriminelle og en rekke andre 
«avviker-grupper» “

- alt etter hvor problematiserte de jevnlig presenteres i 
media og i den offentlige debatten. Hjernen vår har rett 
og slett en apartheid-tilbøyelighet, ikke av frykt, men av 
søvnighet. Derfor får vi en debatt om at vi ikke kan vise 
flyktningbarn på tv, fordi de er et enkelt, forståelig budskap 
som går rett gjennom problemvernet vårt. Det kan bli 
katastrofalt for barmhjertigheten i vår nye flyktningpolitikk 
dersom vi slumrer hvis de slamrer igjen nød-inngangene. 
Det er ikke tilfeldig at ett av Arnulf Øverlands mest manende 
dikt som handler om vårt tema, heter: «Du må ikke sove!»

Tekst: Magne Raundalen, en av RVTS Sørs faste spaltister



To ganger i halvåret inviterer RVTS til gjestebud om de store spørsmål og det lille livet. Målet i disse 
samlingene er å dele og reflektere - å åpne munnen på dem som tenker annerledes. Målet er ikke slik det 
ofte blir i debatten - å lukke munnen på meningsmotstandere. VokseVerket fokuserer på store spørsmål 
som forener, det er ingen fasitsvar, men bare ulike steder å se verden fra.

Vokseverket 
 – gjestebud for refleksjon og dialog
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VokseVerket henspeiler på at det kan gjøre vondt å vokse 
som menneske og at det vonde også kan bli noe vi kan 
vokse på. Vi ønsker å samles om store spørsmål som 
forener, se hvordan verdier kan bli virkelige og fokusere på 
menneskesyn og hjelpekunstens mange fasetter. Dette gjør  
vi ved å invitere ulike innledere på ulike tema. Samlingene 
legge til rette for dialog og vekst. Vi deler likeverdig 
kunnskap og praksiserfaringer med hverandre. Det blir 
faginnlegg, kåserier, musikk, samtaler, gruppe, dele to og 

to. Metodikken tilpasses tema. Mens målet med debatt fort 
kan bli å lukke munnen på motstanderne og vinne debatten, 
ønsker vi gjennom dialog å legge til rette for å åpne munnen 
på dem som tenker annerledes enn oss. 
Mange har mye kunnskap om sine felt. Vi ønsker å utfylle 
den tradisjonelle kunnskapsoverføringen der en person 
underviser andre om et tema, og i stedet dele og sammen 
kanskje finne noen nye veier å gå i det landskapet vi befinner 
oss – vi vil gi mennesker mot til å takle hverdagene.

RVTS Sør har på oppdrag fra Bufdir produsert et 
kompetansehevingsprogram for å forebygge psykiske, 
fysiske og seksuelle overgrep. Målgruppen er ansatte i 
statlig fosterhjemstjeneste og statlige institusjoner. De 
er ansvarlig for opplæring av kursholdere - og har laget 
vedlikeholdsprogrammet HandleKraftVekst www.handle-
kraft.no/vekst. Prosjektleder er Martin Mølsæter som 
sammen med Eva Dønnestad, Ruben Gausdal, Ingrid Sæbø 

Møllen og Mogens Albæk har produsert tekst og innhold til 
programmet.
– Kompetansehevingsprogrammet HandleKraft er en av våre 
hovedsatsinger de neste to årene, sier direktør i Bufdir Mari 
Trommald.

– Det er meningsfylt for oss å kan bety en forskjell for mange 
barn når vi nå får rullet ut Handlekraft, sier prosjektleder 
Martin Mølsæter.

– Vi må våge å spørre dem vi skal hjelpe om hvilke ressurser de har til å bære det smertefulle. Har du en 
tro? Hvordan utøver du troen? Snakker du med Gud? Sier religionspsykolog, prest og jazzmusiker Peter 
La Cour, gjest på VokseVerket.

Hvordan bære det meningsløse?

19

Hjelperens tro uvesentlig
La Cour vektla i sitt innlegg og 
i dialogen med deltakerne, å 
fokusere på hvor viktig det er å 
finne inn til ressursene til dem vi 
skal hjelpe. Finne ut hva som gjør at 
de har overlevd til nå. Han snakket 
også om troen som noe alle 
mennesker har. Om hvordan tro kan 
være en eksistensiell basis noen 
mennesker bærer det meningsløse 

i. Han viste til flere omfattende forskningsprosjekter som 
viser hvordan det å tilhøre religiøse fellesskap kan være 
helsebringende.

- Når vi snakker om tro som viktig bærebjelke i hjelpearbeid, 
er det troen til den vi skal hjelpe vi snakker om. Hjelperens 
tro er helt uvesentlig. Jeg skal kunne stille spørsmål om 
menneskers tro som en del av kartleggingen. Da gir jeg et 
menneske anledning til å bruke alt han har av ressurser for 
å leve med sin smerte. 

- Selv mennesker som ikke har noen tro på Gud, kan til 
og med spørre om hvordan et menneske utøver sin tro. 
Med henvisning til forskning som viser at de som har en 
relasjon til Gud, lettere takler livet med smerte, kan jeg også 
spørre: ”Du sier troen på Gud er viktig i livet ditt, snakker du 
med ham? Det er sikkert lurt. Si hvordan du har det.” Men 

misjonering av egen tro er helt utelukket i hjelpearbeid. Vår 
oppgave som hjelpere er å finne ressursene på alle plan til 
den vi skal hjelpe, understreker Peter la Cour.

Ressursjakte
Religionspsykologen utvider betydningen av ordet “coping” 
til også å handle om og akseptere livssituasjoner. Til å se 
hva man kan gjøre noe med, og hva man ikke kan gjøre noe 
med. Til å sette inn støtet der den man skal hjelpe, har 
ressurser. Også når dette er av spirituell, religiøs art.

Vi må våge å spørre
Noen av tilbakemeldingene fra deltakere etter foredrag og 
dialog: ”Inspirerende.” ”Tankevekkende.” ”Uvant å bringe 
troen inn i behandlingsrommet i Norge.” ”Viktig å spørre 
den vi skal hjelpe.” 
”Jeg ble minnet om nødvendigheten av å bli i rommet og 
spørre videre når noe er ubehagelig.” 

”Spennende at de er mer kompromissløse i Danmark når 
det gjelder å la troen til den vi skal hjelpe være en del av 
hjelpearbeidet.”

”Jeg likte poenget med å akseptere at noe er ødelagt, vondt 
for alltid, samtidig som man fokuserer på det som kan 
styrkes og bli bra.”

Handlekraft



Stapnes forklarer at Bufetat nå ønsket å få til et samlet 
kompetanseløft for alle ansatte slik at de får samme 
forståelse. I stedet for å gi hver avdeling penger til å sende 
medarbeidere på kurs, tilbyr vi nå VidSynt til alle. Enkeltkurs for 
enkeltmedarbeidere har ifølge implementeringsforskningen 
liten hensikt. Nå har vi forventninger om at medarbeiderne 
skal trene på å reflektere over egen praksis: ”Hvorfor gjør 
vi tingene sånn hos oss? Hvorfor møter vi barn og unge slik 
vi gjør?” Medarbeiderne skal arbeide med å bli bevisst på å 

se hva som særpreger vår kultur faglig og sosialt, for å se 
hvordan vi kan samhandle.

– Vi har sagt ja fordi vi mener oss kvalifiserte fordi vi 
hos oss har en blanding av individualpsykologisk og 
organisasjonspsykologisk kompetanse. For RVTS Sør er 
dette et løft. Men vi tar utfordringen med glede. Vi forventer 
at erfaringene vi gjør vil komme alle øvrige programmer til 
gode på sikt, sier Albæk.

Fakta om prosjekt PåFyll KriseTeam:
PåFyll er et program for kompetanseheving, inspirasjon og 
nettverksbygging for kommunale kriseteam. Etter Utøya så 
man behov for en styrking av de kommunale kriseteamene. 
På oppdrag fra Helsedirektoratet har RVTSene i hele landet 
bidratt til kompetanseheving og nettverksbygging for de som 
er med i kriseteamene landet over.

RVTS Sør produserte en bok/manual med opplegg til seks 
samlinger som kan gjennomføres i nettverk i de fem fylkene 
i regionen. Fagpersonen som menneske er det viktigste 
verktøyet i møte med mennesker utsatt for traumer. 
Manualen legger opp til at ansatte i kriseteam gjennom 
øvelser, fagstoff, musikk, fortellinger og kunst, kan få påfyll 
som setter dem i stand til å vare i møte med kriserammede.

Bufetat region sør har engasjert RVTS Sør for å bidra til økt kvalitet på tjenestene. – Det de kunne tilby 
av kompetanse, traff midt i blinken på hva vi trenger for å utvikle kvaliteten på tjenestene, sier direktør 
i Bufetat region sør, Ann Kristin Stapnes.

Kunst og musikk i påfyllsarbeid
Illustratør og bildekunstner Anne Kristin Hagesæther 
har produsert vakre bilder til prosjekt Påfyll. – Vi har i 
prosjekt Påfyll Kriseteam valgt å fokusere på å styrke 
mennesker i kriseteam både som mennesker og som 
fagpersoner. Mennesket er det viktigste verktøyet i møte 
med kriserammede. Kriseteamfolket står i tøffe situasjoner. 

De trenger å lære om egen ivaretakelse, hvordan de kan 
regulere egne følelser ved å bli trygge personer som kan 
møte dem som trenger det. Mange opplever at de er alene 
i svært tøffe situasjoner, og nettverksbygging er derfor 
også en svært viktig del av det arbeidet vi nå har gjort, sier 
prosjektleder Karen Ringereide.

VidSynt
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Tar hele mennesket på alvor



”Det er et godt spørsmål”, svarer jeg ofte. En uvane jeg 
har når jeg fornemmer at jeg ikke har sjans til å besvare 
spørsmålet grundig nok på de få sekundene jeg har til 
rådighet.

Hvis det vedkommende egentlig spør om, er om han eller hun 
vil finne igjen vårt kunnskapsgrunnlag i autoritative oversikter 
over evidensbaserte metoder, så er svaret nei. Men hvis 
vedkommende ønsker å vite om vårt kunnskapsgrunnlag 
har støtte i forskning og i opplevd praksis, så er svaret ja.
Et typisk psykologsvar med andre ord: På den ene siden ja, 
og på den andre siden nei.

Det gode hjelpearbeid
Alt godt hjelpearbeid, uansett om vi snakker om behandling, 
terapi, omsorg eller støtte, har to dimensjoner.
Den ene dimensjonen handler om å objektivisere. Ordet 
kommer av objekt - som betyr gjenstand. Det handler om 
å definere hva som er problemet, og om å vite hva som er 
gode måter å løse problemet på. En annen måte å si dette 
på, er at vi her har fokus på sykdommen og på hva vi vet 
er gode behandlingsmetoder for å behandle nettopp denne 
sykdommen eller problemet på.
Den andre dimensjonen handler om å subjektivisere. Dette 
ordet kommer av subjekt som betyr person, og handler 
om å finne ut og forsøke å forstå hvordan vedkommende 
har det. Hvordan det oppleves, føles og erfares å være 
vedkommende. Her har vi ikke så mye fokus på sykdommen, 
men på den syke personen - og på å forstå hans eller hennes 
følelser og tanker.

Vi vet at begge dimensjoner er viktige, og at begge på hver 
sine måter bidrar til at mennesker får det bedre; kanskje til 
og med blir friske.

Når det gjelder psykiske og sosiale lidelser, 
er det slik at den subjektive dimensjonen er 
betydelig viktigere enn den objektive. Det 
er viktigere å bli forstått enn at behandleren 
praktiserer en spesiell metode.
 
Relasjon og forståelse leger
Den amerikanske forskeren John Norcross har på vegne 
av den amerikanske psykologforeningen foretatt en såkalt 
metaundersøkelse av virksomme faktorer i godt hjelpearbeid. 
Han har gjennomgått en lang rekke forskingsstudier av god 
kvalitet og sett på hva disse undersøkelsene samlet sett 
forteller oss. Resultatet viser at forhold som kvaliteten 
på relasjonen mellom behandler/omsorgsperson på den 
ene siden, og pasient/medmenneske på den andre siden, 
og i hvilken grad vedkommende føler seg forstått og kan 
«kjenne seg igjen» i behandlerens oppsummeringer og 
beskrivelser, hver for seg er mer avgjørende, enn hvilken 
behandlingsmetode som anvendes.

Det betyr ikke at valg av metode ikke er viktig, men det betyr 
at vi må ta den subjektive dimensjonen mer på alvor enn vi 
nok er tilbøyelig til i det som har blitt vår praksishverdag. Vi 
må i større grad forsøke å forstå smerten og opplevelsen til 
mennesket vi skal hjelpe.

Det er her begrepet evidensbasert fort kan lure oss.  
Evidensbasert er et begrep som tradisjonelt hører hjemme i 
den objektive dimensjonen, altså knyttet til metoder. Derfor 
snakkes det da ofte om såkalte evidensbaserte metoder. 
Noen ganger forledes vi til å tro at bare det anvendes 
evidensbaserte metoder, er alle andre bidrag uvesentlige.
At en metode er evidensbasert, betyr bare at den har vist 

bedre resultater på gruppenivå enn andre metoder den er 
sammenlignet med.  Det er selvsagt viktig forskning, og det 
er viktig å vite hvilke metoder som kommer best ut av slike 
sammenligninger.

Men det er minst like viktig å erindre at 
selv den beste metoden kommer til kort 
hvis de subjektive faktorene ikke er på 
plass. 
En dårlig relasjon eller fravær av interesse for og vilje til å 
forstå pasientens opplevelser, følelser og tanker, kan gi et 
dårlig resultat selv om behandlingen teknisk sett har vært 
utført helt etter boka. Om vi ikke hadde en mistanke om 
dette på forhånd, så har Norcross med all tydelighet vist 
oss at det er slik det er.
 
Et menneske er mer enn sin sykdom
Våre nasjonale hjelpetjenester fokuserer primært 
den objektive dimensjonen. Vi ser dette ikke minst i 
helsetjenestenes spesialisering. Vi ser det når vi undersøker 
hvordan forskningsmidlene i Norge blir anvendt.  Fokus 
på evidensbaserte metoder gjør det selvsagt lettere å 
organisere helsetjenesten i avgrensede enheter og lettere 
å kontrollere for en «objektiv» kvalitet på tjenestene. Men 

et underfokus på den subjektive dimensjonen kan resultere 
i at «resten av mennesket blir borte»; at pasienten blir 
identisk med sykdommen.
Vi er nok mange som har møtt mennesker som kan fortelle 
om opplevelsen av å være «hofteprotesen på rom 24», 
«depresjonen nederst i gangen» eller «atferdsavviket i andre 
etasje» omgitt av kompetente fagfolk som vet alt om hofter, 
depresjoner og atferd, - men som glemmer å spørre om 
opplevelser, ønsker, tanker og følelser.

Evidensen er på plass, men personen har blitt borte.
I RVTS Sør er vi opptatt av at våre bidrag skal ha som 
målsetting å utvide den subjektive dimensjonen i det 
hjelpearbeidet som fagfolk utøver i de ulike hjelpetjenester 
overfor krenkede, traumatiserte og selvmordutsatte 
mennesker. Vi ønsker at forståelse, gjenkjennelse og 
anerkjennelse av den hjelpsøkendes opplevelser og følelser 
skal fylle minst like mye som konkrete metoder i møtet 
mellom fagperson og  hjelpsøkende.

Derfor har vårt kunnskapsgrunnlag oftere karakter av 
forståelsesrammer og refleksjoner heller, enn av konkrete 
metoder og anvisninger.
Er det evidensbasert ?  Neppe, men evidens er kun en del 
av sannheten og av helheten, - ikke sant?  

Det er noen spørsmål som ofte går igjen når deltakere på kurs og forelesninger tar seg tid til en prat med 
meg i en pause i undervisningen. Et av disse er spørsmålet:” Er dette evidensbasert?” Eller: ”Dette  er 
vel evidensbasert, ikke sant?”. Med henvisning til alle begrepene vi liker godt og bruker mye i RVTS 
Sør: Traumebevisst omsorg, nevrobiologisk traumeforståelse, strukturell dissosiasjon, samregulering 
eller smerteuttrykk.

Evidensbasert, - ikke sant ?
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Fagsjef ved RVTS Sør, psykologspesialist Mogens Albæk.



252424

Noen ganger innfører vi nye tiltak i den hensikt å løse et definert 
problem eller en definert oppgave. Det må da være fagutvikling, 
tenker vi. Forskingen forteller oss imidlertid at en eventuell 
positiv effekt, ofte vil være midlertidig og kun sjeldent resulterer 
i vedvarende kompetanseutvikling. Sannsynligvis forvitrer 
kompetansen når tiltaket avvikles.

Andre ganger lærer vi oss nye metoder i den hensikt å gjøre nye ting 
- eller å gjøre de gamle tingene på en annerledes måte.  Om ikke 
tiltak var god fagutvikling, må da i hvert fall nye metoder – kanskje 
til og med evidensbaserte – være det, tenker vi. Men også her 
forteller forskerne oss at sjansen for at innsatsen lagrer seg som 
en varig verdi, er beskjeden. Sannsynligvis finner vi heller veien 
tilbake til de metodene vi likte best fra før når nyhetens interesse 
har lagt seg. 

Kanskje vi da tar det store skrittet og tenker at fagutvikling handler 
om å lære seg helt nye teorier og forståelsesmåter? Nå driver vi vel 
vedvarende fagutvikling, tenker vi. Og har kanskje rett av og til, men 
igjen vil forskerne fortelle oss at det langt i fra, er noen generell 
regel. Erfaringen er at vi oftest vender tilbake – igjen og igjen – til 

de teorier og forståelser vi av en eller annen grunn liker best.
 
Fagutvikling som skaper vedvarende kompetanseheving, forutsetter 
at vi tar utgangspunkt i en fjerde mulighet: Kulturen. Med kultur 
mener vi her alt det vi har med oss av forforståelse som preger 
våre tanker og vår væremåte. Vi har alle en et syn på hva barn er 
og hvordan barn bør behandles (barnesyn). Vi har en forforståelse 
av hva vi tror er sant av kunnskap (vitenskapssyn).  Vi har med 
noen verdier som vi synes mennesker bør leve etter, og vi har en 
tydelig gradering av verdier. Det er de kulturfaktorer vi har med oss 
som i hovedsak bestemmer våre store valg i livet som karriere, 
partner, bosted, relasjoner, familie. Men det bestemmer også 
hvilke teorier og metoder og tiltak som vi synes virker fornuftige 
og riktige. Når vi møter teorier, metoder og tiltak som vi ikke synes 
virker meningsfulle, handler det sannsynligvis om at de kolliderer 
med vårt private verdisystem. Fagutviklende endringer må derfor 
først og fremst påvirke kulturgrunnlaget for å kunne ha vedvarende 
effekt. 

Fagutvikling handler om å sikre at både fag og fagperson utvikler seg og blir bedre. 

Fagutvikling og kulturarbeid 
– to sider av samme sak

Mogens Albæk, Fagsjef RVTS Sør
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Forsker Hanne C. Braarud: 
– Vi må våge å bryte noen barrierer og komme 
innenfor hjemmets fire vegger, i nærkontakt 
med de omsorgspersonene barnet har. 
Systematiske rutiner for hjemmebesøk handler 
ikke om kontrollere, men å bygge relasjoner 
som gjør det enklere å kunne være til hjelp når 
omsorgspersoner trenger hjelp til å yte god og 
kjærlig omsorg. 

Barneombud Anne Lindboe: 
– Jeg er opptatt av at barn skal bli forstått ut 
fra hva de har opplevd. At deres fortellinger 
skal bli tatt på alvor. RVTS Sør arbeider med en 
traumeforståelse som forsøker å forstå hvilke 
smerte som kan ligge bak barns adferd. Jeg 
gleder meg derfor over å kunne åpne deres 
barnehøydekonferanse BEDRE FOR BARN, sier 
Barneombud Anne Lindboe.

Bruce Perry
Nevrobiolog Dr. Bruce Perry hadde et klart budskap til 300 fremmøtte fagfolk 
fra hele landet som møttes til konferansen BEDRE FOR BARN på Kilden i 
Kristiansand: – Gode relasjoner reparerer en skadet hjerne.
Vi står overfor et alvorlig valg, sier Perry. Vi vet hjernen er skapt for relasjoner, 
mens samfunnet mer og mer legger opp til isolasjon. Traumet vil isolasjon. Men 
det leges kun i relasjonen. Dette vil få konsekvenser for måten vi gir hjelp på. 
Dette krever nærværende relasjonsbyggere som gir trygghet. På den måten 
kan vi påvirke hjernens utvikling ved å gi krenkede barn det de ikke har fått i 
oppveksten - Trygghet, forutsigbarhet, god rytme, hjelp til å regulere følelser 
og gode relasjoner,

Forsker og psykologspesialist Dag Nordanger: 
– Vi må slutte å diagnostisere og behandle barn før vi vet om de er utsatt for vold og 
overgrep. Det er ennå ikke en rutine i vårt land at dette blir sjekket. Vi må frigjøre oss 
mer fra PTSD-diagnosen, og ikke tenke at en type belastning fører til en bestemt type 
diagnose. Bestemte diagnoser kan ikke kobles til bestemt årsak. Vi må også venne oss 
av med å tenke at traumer skaper bestemt type atferd.

Samarbeidspartnere

Tiltak

Metode

Teori

Kultur



Fra hjerte til hjerte
Små striper av lys
beveger seg sakte
gjennom de mørkeste skogene

Tynne toner av lyd
lister seg på tå
ut av de støvete krokene

Det er bare håpet 
som åpner munnen
Det er alt det såre
som graver etter gullet

De ydmykede redde
de kloksnille små    
søker tilflukt i toner
ingen uro kan spille på

Fra hjerte til hjerte
går strenger av mot
et brokete orkester
av glitrende skrot

Mennesket er så lite
Mennesket er uendelig stort

Hver gang skjønnheten 
stikker hodet opp av smerten 
er grensene til det umulige hvisket bort

Igjen og igjen kan det skje
at støvet i menneskene begynne å glitre.

Eva Dønnestad Vi forstår symptomatferd som uttrykk for indre smerte.
Atferd som aggresjon, utagering, rusmisbruk, selvskading, selvmords-
tanker, tilbaketrekking og apati har ofte en mening eller en funksjon: 
Den demper en enda større eksistensiell smerte av meningsløshet eller 
tomhet. 

Mening skapes 
gjennom forståelse
gjennom gode relasjoner 
gjennom god omsorg 
gjennom god behandling 

Det gir mulighet for en helt ny fortelling om den enkeltes liv.

En helt ny fortelling

RVTS Sør, Sørlandet kunnskapspark Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand, tlf. sentralbord: 926 94 100. 



Regionalt ressurssenter om vold, 
traumatisk stress og selvmordsforebygging

www.rvtssor.no

Hvorfor lever vi?
Hvert år arrangerer RVTS Sør sin konferanse “I Barnehøyde”.
Dette året er temaet selvmordsforebygging.
Sett av 2.-3. juni 2014. Kilden - teater og konserthus, Kristiansand.


