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FAGPERSONEN – kapacitetsopbygning

KAPITEL 5: Fagpersonen – erfaring og træning
a) professionel/personlig/privat
b) Empati – åbenhed og feedback/tillid/nærvær  
c) Fokus – centrering og retning/handling/vilje/justering
d) Egenomsorg – om risikoen for udbrændt hed og sekundær traumatisering

REHABILITERING AF LEVENDE SYSTEMER – intervention
  
KAPITEL 6:  Levende systemer – i tid og rum 

KAPITEL 7: Familierettet rehabilitering i praksis – i tid og rum
a) At se, at sanse – at arbejde med feedback
b) Evaluering som metode – de små forandringer
c) Psykoedukation som metode – strategier til at genkende ubalancer
d) Redskaber til at genoprette balance – gearskifte, opstilling, netværkskort,
     samtalekort, effekttyper, genogram
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Systemisk Familiearbejde og Traumers Hverdagsudtryk
udspringer af projektet Psykoedukation for traumatiserede flygtninge 
og deres familier 2007-2010.  

Projektet har været landsdækkende, og der har deltaget seks for-
skellige organisationer i opgaven. Det har været ledet af og forankret 
i SYNerGAIA Innovation, Aarhus som projektholdere.  

Hele projektet har været økonomisk støttet af Integrationsmini-
steriets Satspuljemidler. Bagerst i bogen er en oversigt over de invol-
verede organisationer. 

Læs mere om projektet på www.psykedu.dk. 
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Bogen Next practice – best practice er bragt til verden med et ønske om at 
bidrage til, at forståelsen af traumer udbygges med en helhedsorienteret teori og 
metode og herunder et eksplicit fokus på metoden familierettet psykoedukation.

Vi har på forskellig vis med kolleger og samarbejdspartnere gennem en årrække 
gjort os systematiske erfaringer med at arbejde med traumatiserede flygtninge og 
deres familier ud fra et helhedsorienteret ressourcefokus.

En er vores vigtigste og mest gennemgående erfaringer er, at traumatiserede 
mennesker på trods af traumet er i besiddelse af iboende ressourcer, som kan 
give håb for det enkelte menneske og familiens fremtid, hvis de bliver bragt i 
spil. Traumer er en systemisk dysfunktion, og traumereaktioner er normale reak-
tioner, de bagvedliggende oplevelser taget i betragtning. 

Vi mener, at de erfaringer om psykoedukation, der viderebringes i Next pratice – 
best practice, er af væsentlig betydning i arbejdet med at normalisere trau-
mer og med at bringe den traumatiseredes og familiens ressourcer i fokus.

Den praktiske baggrund for den teori og de metoder, der her viderebringes, 
er tre års udviklingsarbejde med projektet Psykoedukation for traumatiserede 
flygtninge og deres familier, som blev finansieret af Integrationsministeriet 
i perioden 01.08.2007 - 01.06.2010. Bag ved dette ligger SYNerGAIAs pioner-
arbejde, der i 10 år i et stadigt dynamisk forhold mellem udvikling og afprøvning 
– teori og praksis – har skabt et pædagogisk koncept – Pædagogisk Rehabilitering 
– til arbejdet med traumatiserede flygtninge.

Pædagogisk Rehabilitering har udfoldet sig i det daglige rehabiliteringsarbejde 
på SYNerGAIAs afdelinger i Holstebro, Herning, Aarhus og Viborg. Og parallelt 
med det i alle årene efteruddannelse og træning af fagfolk på 1- og 2-årige 
efteruddannelsesforløb. Alt dette har udmøntet sig i en række publikationer. 
Se afsnittet om SYNerGAIA bagerst i bogen.

Projektets officielle titel er Psykoedukation for traumatiserede flygtninge og 
deres familier. Med udviklingsarbejdet, som omtales ovenfor, har projektet i 
de tre år langsomt ændret sit kaldenavn til Familierettet psykoedukation for 
traumatiserede flygtninge, fordi vi parallelt med de indhøstede erfaringer, 
faglige refleksioner, m.m. har styrket vores tænkning fra at tænke på den 
enkelte flygtning til hele familien.
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Tanken for denne bog er bl.a. at koble projektets kvantitative evaluering, de 
praktiske erfaringer og de faglige drøftelser og refleksioner i den store tværfaglige 
gruppe sammen med yderligere teoretiske og metodiske perspektiver. Kort 
sagt har vi som projektledelse ønsket og taget os den frihed at raffinere den 
viden og erfaring, projektet har opsamlet på Familierettet psykoedukation for 
traumatiserede flygtninge. Vores ambition er først og fremmest at inspirere, 
præcisere centrale forståelser og pege på mulige veje at gå til andre, som 
arbejder bredt i det traumefaglige miljø. Faktisk var det noget af det, vi selv 
savnede, da udviklingsprojektet startede op i 2007 – at nogen havde givet 
bud på en teoretisk og metodisk referenceramme i forhold til målgruppen for 
projektet og den metodiske tilgang. Alle del-tagende organisationer i projektet 
havde og har stor viden og erfaring i arbejdet med traumatiserede flygtninge 
både fra behandling og mere pædagogiske betonede indsatser. Men de fleste 
havde ingen større erfaring i familierettet psykoedukation, og det blev derfor 
tre rigtigt interessante år med høj grad af engagement og faglige drøftelser. 
Bogen her fordyber viden og erfaringerne fra projekt-perioden.

Tak til de omkring 170 voksne flygtninge samt 104 børn og unge, som har ind-
gået i og mødt op til de psykoedukative forløb med tillid, ønsker og håb om 
forbedring af deres egen fremtid. Tak til alle fag-personer i projektet, ledere, 
projektets faglig følgegruppe, embedsmænd, m.fl. som har støttet op om 
det samlede projekt. En særlig tak til Innovationsmedarbejder ved SYNerGAIA 
Dennis Døngart for undervejs i projektperioden at have researchet og skrift-
ligt opsamlet værdifuldt fagligt materiale og for redaktionelt arbejde i bogens 
færdiggørelse. Og ligeledes tak til projektmedarbejder ved SYNerGAIA Matias 
Waagner for redaktionelt arbejde med bogen. 

Forfattere til bogen er projektledelsen bestående af Socialrådgiver Grethe Bech, 
Direktør i SYNerGAIA, cand.mag. Michael Stubberup og projektets supervisor, 
Udviklingschef, cand.psych. Marianne Elbrønd.



Social bæredygtighed - om tilpasningsevner og robusthed

Rehabilitering inspireret af naturens komplekse systemer

In a nutshell, nature sustains life by creating and nurturing communities…..and 
what is the resilience of these ecological communities? How do they react to out-
side disturbances? By flexibility and diversity – the more variables are kept fluctu-
ating, the more dynamic is the system, the greater is its flexibility.                    

I al sin enkelhed bevarer naturen liv ved at skabe og nære fællesskaber,….. og 
hvad er resiliensen eller tilpasningsevnerne i disse økologiske fællesskaber? Hvor-
dan forholder de sig til forstyrrelser og modstand udefra? gennem fleksibilitet og 
diversitet – jo flere variabler der holdes I svingning des mere dynamisk er systemet 
og desto større er dets fleksibilitet                     

 Fritjof Capra and Pier Luigi Luisi, The Systems View of Life, 2014 

Når mennesker rammes af traumer, stress og andre former for dysfunktioner 
svækkes tilpasningsevnen. Den naturlige rutine i at kunne omsætte forstyr-
relser fastlåses.

Bogen hviler på den teoretiske såvel som erfaringsbaserede grundidé, at trau-
mer og dysfunktioner har nogle naturlige udfoldelsesformer. I det følgende 
introducerer vi til hvordan man kan arbejde med traumer og familier med 
afsæt i menneskenes og systemets allerede iboende ressourcer. Grundtanken 
er, at de traumatiserede mennesker og familierne selv har og kan det, der skal 
til for at skabe små forandringer i deres eget dagligliv. Metoden og træningen 
handler i om at hjælpe med til få øje på de ressourcer, der allerede findes, og 
handle derudfra.

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.

INDLEDNING

Vi har bogen igennem lavet 
anbefalingsbokse hvor vi ud 
fra vores viden og erfaring 
har opstillet centrale faglige 
overvejelser, afklaringer, 
nøglepunkter og, hvis vi har 
fundet det relevant, også 
mere konkrete anvisninger 
eller forslag. 



De følgende kapitler er tilrettelagt som et opgraderings forløb – fra teori og 
viden over fagpersonens optræning til praksis i systemisk traumearbejde - fra 
dysfunktioner - til stabilisering - til forandring.

Det handler om at genopdage evnen til at leve livet i dialog med udfordringer 
– at kunne arbejde med indre og ydre sårbarhed og modstand – elementer i 
kultiveringen af robusthed og resiliens.

Et resilient humant system kan modstå rystelser og chock og og genopbyg-
ge sig selv efterfølgende.

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.
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