
Livskriser, sygdom og chok kan fastlåse mennesker i uhensigtsmæssige mønstre – traumer, stress, dysfunktioner 
– som svækker krop, kontaktevner og hverdagsfunktioner. 

De fastlåste traume-mønstre er automatiske og ubevidste processer og resiliens-metoden består bl.a i arbejdet 
med at få øje på og genkende disse – det at kunne afdække markører for traumers hverdagsudtryk. Nøglen til 
robusthed handler om at genopdage evnen til at leve livet i dialog med udfordringer dvs. at kunne arbejde med at 
se og anerkende indre og ydre sårbarhed og modstand. Dette vil over tid både bidrage til større ro og stabilitet og 
samtidig til handlekraft og forandring – alt sammen elementer i kultiveringen af robusthed og resiliens. 

En vigtig faktor i rehabilitering af mennesker – i genopretning af balance – er at forstå, hvad der foregår i kroppen, 
i nervesystemet og dermed i sindet. Modulene i  Resiliens-trappen – er tilrettelagt som en opgraderingstrappe, fra 
dysfunktioner – til stabilisering – til forandring.
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PARASYMPATICUS
diffuse/uspecifikke
baggrundskvaliteter

SYMPATICUS
detaljerede/specifikke

forgrundskvaliteter
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åbenhed
afspænding

opgivelse
depression

stress
arousal

fokus
intention

desorientering
undgåelsesadfærd

opmærksomhed
glædesfyldte erindringer

tillid
anerkendelse

frygt
angstfyldte erindringer

Bæredygtige forandringer
De synlige tegn på forandringer og bæredygtighed er, at den enkelte har bevæget sig og er blevet opgraderet i 
at modtage/give feedback, og i at kunne identificere og italesætte ønskede forandringer.
Vi samarbejder med Interacting Minds Center, Århus Universitet, ved professor Andreas Roepstorff om dette. 
De har bl.a udviklet en spørgeguide med henblik på at forstærke deltagernes evne til at identificere forandringer. 

1. Fokus på at SE HVAD JEG GØR
2. Fokus på at SANSE/ERKENDE HVAD JEG GØR
3. Fokus på at SIGE HVAD JEG TÆNKER
4. Fokus på at GØRE HVAD JEG SIGER

Institut for Human Bæredygtighed
Herning og Holsterbo

Leder Ulla Koefoed 
telefon 96 27 80 12

Institut for Human Bæredygtighed (IHB) tilbyder teori, 
metode og praksismoduler for bl.a. traume- og stressramte 
borgere. Kontakt os for yderligere information og evt. visitation.
Modul 1 og 2 har 5 lektioner hver dag fra kl. 9:30 – 14:00, 
3 dage om ugen. Pris kr.1745 pr. uge. KO
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VIDENOPBYGNING
teori, viden og sprog for forandring (8–12 uger)

FORMÅL
Afklaring/afdækning af udfordringer og potentialer – hvilke fastlåste 
mønstre forhindrer borgeren i at påbegynde en proces, hvor målet 
er at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Det handler om at kunne 
leve livet i dialog med udfordringer og dysfunktioner. At forstærke 
deltagernes evne til at identificere og italesætte de opdagede res-
sourcer og ønskede forandringer.  

FOKUSOMRÅDER
• Viden om og forståelse for, hvad der sker i krop og nervesystem, 

når vi rammes af svære livsomstændigheder. Hvad sker der 
individuelt, i familien, i netværket og i samfundet.

• Give borgeren viden om traumers hverdagsudtryk og identificere 
fastlåste mønstre. Viden om genopretning af balance.

FAGLIGT INDHOLD
• Psykoedukation
• Traumers hverdagsudtryk
• Livskort
• Døgnskema / netværkskort
• ‘Små skridt’ som metode til forandring
• Mindfulness øvelser

METODE
• Undervisning i grupper 
• Mindfulness øvelser samt øvelser, som er koblet til gruppeforløbet
• Individuel samtale + evaluering
• Test

RESILIENS-TRAPPEN
fra dysfunktion – til stabilisering – til forandring
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2 TRÆNINGSFORLØB

metoder i at forøge forandringskapacitet (8–12 uger)

FORMÅL
At borgeren i dialog og kontakt tilegner sig nogle strategier til at 
handle anderledes når de fastlåste mønstre kommer i spil. Opgra-
dering fra fastlåshed til fleksibilitet og robusthed. Borgeren får tid 
og mulighed til at påbegynde en træningsproces som inkluderer 
forandringsmuligheder for hverdagen. Træningen vil over tid både 
bidrage til større ro og stabilitet samt til handlekraft og forandring.

FOKUSOMRÅDER
• At træne fastlåshederne både i situationer, hvor de er aktive, men 

også i tilbageblik på situationer, hvor de har været aktive. Træne 
håndteringen af depressive tilstande, meningsløshed, håndtering 
af angst og frygt, håndtering af stress symptomer og det at have 
mistet tilliden og orienteringen i livet.

• Arbejde med krop og sundhed i hverdagslivet, hvordan støttes det 
sunde liv med henblik på en tilbagevending til arbejdsmarkedet.

• Arbejde med livskort så borgeren bliver tydelig på det målsættende 
i et kommende hverdagsliv med arbejde.

• Arbejde med forandringscirklen og tage afsæt i en træning i at 
forandre med små skidt.

FAGLIGT INDHOLD
• Træning ud fra Traumers hverdagsudtryk/ de fire hjørner og det 

autonome nervesystem
• Lave livskortet
• Arbejde med forandringscirklen/små skridt
• Arbejde med kroppen og sundhed/introduktion til øvelser som 

kunne være støttende ind i f.eks. søvn, afgrænsning m.m.

METODE
• Undervisning i grupper
• Træning i grupper 
• Kreative processer som skal understøtte træningen 
• Individuel samtale + evaluering
• Test

PRAKSISFORLØB
forandringstest og hverdags-feedback i.f.m. 
et praktikforløb (flextimer/dage)

FORMÅL
At støtte borgeren i at bruge den tillærte viden og erfaring 
i forhold til potentialer og udfordringer i et praktikforløb - 
bruge virkeligheden som feedback og test af de ønskede 
forandringer og dermed fortsætte træningen i at kunne 
håndtere ydre og indre forventninger uden at blive fastlåst i 
de kendte uhensigtsmæssige mønstre.

FOKUSOMRÅDER
• At få identificeret og italesat udfordringer og potentialer i 

praksis
• At træne evt. fastlåste mønstre 
• Støtte og hjælpe med at fastholde små forandringer 

FAGLIGT INDHOLD
• Repetere teori og metode
• Forandringscirkel/små skridt
• Praksis-øvelser 

METODE
• Udveksling i gruppen
• Individuelle mentorsamtaler

Borgerne i praktik mødes 1-2 gange pr. 14 dag for at 
evaluere forandringer og præcisere retningen.
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komme i gang igen/træne kontakt (12–24 uger)
2 dage om ugen

FORMÅL
At støtte borgeren i at bruge den tillærte viden og erfaring 
i forhold til potentialer og udfordringer i et praktikforløb - 
bruge virkeligheden som feedback og test af de ønskede 
forandringer og dermed fortsætte træningen i at kunne 
håndtere ydre og indre forventninger uden at blive fastlåst i 
de kendte uhensigtsmæssige mønstre.

FOKUSOMRÅDER
• Afklaring af den enkeltes færdigheder og udfordringer i 

forhold til at kunne være aktiv og deltagende i genakti-
vering af tilstedeværende ressourcer

• Skabe tryghed i form af en fast struktur i hverdagen, 
velkendt empatisk personale 

• Dialog om de udfordringer og potentialer som er i hverdagen
• Introduktion til træning af det autonome nervesystem

FAGLIGT INDHOLD
Læring i hvilke normale reaktioner et menneske får på 
svære, udfordrende oplevelser og livsomstændigheder

• Sikkert sted
• Bekymringsarbejde
• Teorien om det autonome nervesystem
• Motivationsarbejde 

METODE
Gruppemetode : Bruge det sociale rum og tilknytningen til 
en gruppe som redskab til både afklaring og træning

For helt nye og særligt ramte har vi et grundmodul:

PÆDAGOGISK REHABILITERING
en opfriskning for ‘de kendte’ og som introduktion til 
‘nye’ borgere

•


