
Barn  & Unge kongressen  
i Bergen, 3.6.16

Barn på flukt	
Hvordan nå flest mulige barn i risiko? Identifisering og forebygging 
av psykiske vansker, med hovedfokus på gruppeintervensjon	
!
Kjell-Ole Myrvoll, BUP Sjøvegan	
!
!



Sårbar ungdom – viktig med 
forebyggende tiltak

• Vi har nevnt en rekke risikofaktorer for psykisk 
uhelse 

• Det er viktig å utvikle metoder som er tilpasset 
denne gruppen med sikte på å forebygge psykiske 
problemer og fremme mestring av krevende 
livsomstendigheter



Kreative samtalegrupper
• Kreative samtalegrupper er en 

gruppeintervensjon som er utviklet over år med 
sikte på å styrke disse ungdommenes 
motstandskraft, forebygge psykiske helseplager 
og bearbeide traumatiske livserfaringer 

• Metoden bygger på 16 års erfaringer med 
gruppetilbud til unge flyktninger, i hovedsak på 
Sjøvegan asylmottak i Troms 

• Målgruppen for tilbudet er primært enslige 
mindreårige flyktninger i en tidlig mottaksfase



Kreative samtalegrupper

• Organiseres av Senter for Psykisk Helse Midt-
Troms, BUP Sjøvegan i nært samarbeid med 
Sjøvegan statlige asylmottak, Sjøvegan 
videregående skole, og helsesøstertjenesten i 
Salangen ved flyktningehelsesøster 

!
• Deltagelsen fra psykisk helsevern åpner for å 

fange opp ungdommer i særlig risiko og motivere 
dem for individuell oppfølging i psykisk helsevern



      GRUPPEMØTENE 

• 10 gruppesamlinger med mange ulike elementer 

• Gruppen har blitt utviklet og tilpasset over tid 

• Fleksibilitet er svært viktig – f.eks planlegge 
aktiviteter 

• En sentral målsetting er å skape rom for at 
ungdommene selv skal få uttrykke seg på ulike 
måter 

• 6-10 ungdommer i gruppene. 
• Tidsramme på 2,5 timer 



Fokus på mestring – resiliens
!
!
•Fra starten hadde gruppene først og fremst fokus 
på resiliens og kreative metoder 

!
•Metodene er fortsatt sentrale – blant annet for å 
fremme ungdommers uttrykksevne



Eksempler på kreative uttrykk

• Musikk, dans, sang 

• Dikt, visdomsord 

• Tegning og silkemaling 

• Kollektive kreative uttrykk 

• Fortelling 

• Ritualer 

• Matlaging 



Å, mitt hjem!
Å mitt hjem. Å mitt hjem. 
Når skal jeg se mitt hjem igjen ? 

Når skal jeg se mitt vakre land ? 

Jeg vil aldri glemme mitt hjem! 
!
Min far er der 

Min mor er der 

Min søster er der 

Min bror er der 
!
Når skal jeg se mitt hjem igjen? 

Når skal jeg se mitt vakre land ? 

Jeg vil aldri glemme mitt hjem!



Look at my face, and think of the leaves that fall to 
the ground in the autumn.  
Think of how you spend your time… 

 Visdomsord



Dialogisk psykoedukasjon  
 

Sette reaksjoner i sammenheng med hva vi vet om 
reaksjoner etter traumer. Kan virke 
angstdempende fordi man forstår egne reaksjoner.  
!

Skamreduserende og motvirke angsten for at man 
er gal 
!

Om kropp og følelser 
!

Søvnråd og søvnprosedyre 
!

Hva kan man gjøre?



Følelser er noe vi  
kjenner i kroppen vår



  (Hvor kjenner du   
dine følelser?)

(vis plassen med 
disse fargene)

tristhet - blå 
frykt - svart 
skyld - brun 
sinne - rød 
sjalusi - grønn 
nervøsitet - orange 
lykke - gul



Slå av mobil når natt Middagshvil

Roe ned

Fjern klokken

Sigaretter

Ikke tenn lyset

Koffein

Søvnritual

Mørkt og stille  
soverom

Stå opp på  
samme tid

Passe  
med 
 mat

Karbad

Del med noen at du har  
Bekymringer ! 
du er ikke alene!

Fysisk aktivitet 

ALKOHOL

http://www.lommelegen.no/php/art.php?id=322549


B

  snakke   
Aktiviteter som kan hjelpe når man har det vanskelig:

Ritualer/ 
snakke 
med Gud

gråt
latter

musikk
bevegelse

skrive

dans

tegne / male

sport



Ritualer 

• Hilsninger, avskjed, sorg ritualer, festmåltider, gruppens egen ritualer    
               
•  Avslutningsseremoni: et vitnesbyrd 
           
    Å dele ut historien; fortellingen som leses opp 
    Å inviterer noen viktige mennesker som vitner. 
    
•  Sorgrituale  ! !!



Sorgrituale

• De fleste av ungdommene har mistet en eller 
flere av sine nærmeste. 
!
• I et felles rituale tegner eller skriver de en tekst 

og tenner lys for personer de savner eller som er 
døde.  
!
• De deler sorgen uten å måtte dele hva sorgen 

handler om.



Tap av mor  

         Et sorgrituale 



Sorgrituale 
 



Narrativ intervensjon!
• I kreative samtalegrupper dikter ungdommene en 

historie i felleskap. 
• Hovedpersonen eller helten i historien er en 

fiktiv ungdom, som ikke er dem selv. 
• Han har  mange likhetstrekk: 
• Han kommer fra deres hjemland, han er på deres 

alder, og har som dem vært på flukt og endt sin 
ferd på et asylmottak i Norge



Narrativ 
 
 

• I en kollektiv fortellerprosess får ungdommene en 
mulighet til å se seg selv (speile seg) i en oppdiktet 
figur:  
!
• Egne erfaringer blir  eksternalisert og projisert på 

denne skikkelsen, som også blir bærer av disse.  
!
• Ved å legge sine erfaringer i hans historie, en historie 

som også handler om overlevelse og mot , evner de 
selv bedre å bære sine egne vanskelige erfaringer. 



Narrativ 
 

• Underveis i diktningen veksler ungdommene med å 
lytte innover i egen historie og utover i andres.  
!
• Slik får ungdommene en trygg anledning til å 

hente frem, dele og integrere minner. 
!
• Samtidig unngå  å bli overveldet av frykt, 

hjelpeløshet, skyld eller skamfølelse. 
!
• Dette er følelser som ofte er forbundet 
    med å snakke om traumer.



Fellesskap 
 

• Ungdommene ”speiler seg” også i hverandre:  
   det oppstår en positiv spiral av gjenkjennelse og 

gjensidig   forståelse, som gir en opplevelse av 
mening og sammenheng i felleskap.  

!
• De lærer seg å stole på andre og knytter 

vennskapsbånd.  
!
• Dette blir for mange et vendepunkt som åpner for 

økte sosiale ferdigheter og for psykologisk vekst.



Heltemot:  
overlevelsesevne og motstandskraft.

• Ungdommene minner oss om at det finnes andre 
livsverdener og om skjebnen til mange barn og 
ungdommer i vår tid.  
• Det går gradvis opp for oss at historien ikke bare 

handler om en tragisk fortelling om barn på flukt. 
• Vi får også høre om unik overlevelsesevne og 

pågangsmot i møte med motgang, urett og ondskap. 
• Vi trenger å høre historien om de utsatte og sårbare 

barna som også er sanne helter i vår tid.



Utsagn fra ungdom

!
 Vi skal  her gjengi utsagn fra noen ungdommer     
 slik de uttrykte seg under intervjuet ved  
evaluering av gruppa. 



”Det er egentlig en sann historie”

• Det er egentlig en sann historie:  
    Jeg hadde et problem i hjemlandet mitt. 
!
• Jeg vil at nordmenn skal vite. 
!
• Jeg vil også at de skal vite at jeg ikke er kommet 

for å ”kose meg” i deres land.



Eksternalisering  
Å fortelle med en viss distanse: 

• Når historien ikke handler om en selv kan man 
ikke peke på deg og si ”du gjorde det.” 
• Det kommer frem mye farlig,  man kan ha gjort 

noe galt men man slipper skammen. 
• Jeg vil ikke at min egen mor eller min søster skal 

nevnes, det  er skam å spørre om kvinner. 
• Jeg ønsker heller ikke at min fars navn blir nevnt  

det vondt å oppfriske minnene.  



Eksternalisering

• I en gruppe vil jeg aldri prate om meg selv: de andre skal ikke vite om min 
historie både på 

    grunn av skam og på grunn av smerte. 
!
• Når vi forteller historien om hovedpersonen ser vi for oss bilder, som vi tar 

ut av vår egen sekk og putter i sekken hans. Det er han som bærer vår 
byrde. 
!
• I gruppen lærte vi å diskutere med hverandre. 
!



          Lidelse og fremmedgjøring.

• Før tenkte jeg at jeg hadde vondt i hjertet, men 
ingen forsto meg og jeg ble ikke respektert. 
!
• Man kunne bli uvenner med andre fordi man ikke 

ble forstått.  
!
• Før tenkte jeg også at dersom man ikke er i slekt, 

eller fra samme landsby så kan man ikke bli 
venner. 



LIDELSE



Å lide i ensomhet.

• Før var jeg veldig trist, jeg hadde vondt i hjertet.  
• Ingen smilte ingen hadde respekt nå skjønner jeg at 

alle har det vondt. 
• Jeg ble nærmere de andre, jeg ble friere:  
• Himmelen var mørk og faretruende, nå er det blitt 

høyt under himmelen.  
• Før drømte jeg dårlig og tenkte mye. 
•  Jeg gråt for meg selv, ingen vil vite om at andre 

gråter.  
• Nå er jeg blitt mer åpen, jeg har mindre mareritt og 

sover bedre.  



Heling i felleskap
• Vi tenkte at vi er som en familie.  
• Disse tingene har skjedd med oss alle. 
•  Jeg har opplevd det jeg har fortalt og når jeg 

tar det frem gir det også glede fordi jeg  
befinner meg på et trygt sted og  opplever at 
andre hører på meg.  
• Vi lærte å diskutere samarbeid og finne 

løsninger. 
• Jeg ble åpnere og fikk en bestevenn, vi pratet 

etter gruppen ingen kan lenger skille oss.



 
 
 
 

  A NEW DAY YESTERDAY  

It passed like history 
Making a step for me 

One point closer 
To see my tomorrow 
It makes me strong 

Passing through yesterday 
To keep me alive for today 

To see tomorrow 
It is yesterday 

The new day 
To start my life 
I save one page 
Yesterday pass  

To give me for today 
Saying “you’ll have to see tomorrow” 

It is my new day 
Today 



Jeg lærte meg å gråte sammen med noen. Min venn 
sa til meg: ” jeg skal tørke tårene dine”. 



  Konklusjon

• For traumatiserte mennesker starter veien tilbake til 
fellesskapet med erkjennelsen av ikke å være alene. 
!
• Den enkelte kan hente næring i gruppen for å bære og å 

integrere egne traumatiske erfaringer. 
!
• Det er også  det ungdommene selv sier: De har oppdaget 

noe nytt som åpner for heling og tilfriskning:  
!
• Fellesskapet er veien ut av ensomhet og fremmedgjøring.



TAKK FOR MEG – OG LYKKE 
TIL MED VIKTIG ARBEID!


