
Kursets innhold 

Samling 1.  Kildehuset Modum Bad 10.05 – 12.05.2023:  

Første samling handler om egenfordypning i TMM programmet og den traumespesifikke 

holdningen. Egen erfaring gir oss innsikt i metodene og vil være en nødvendig ressurs når vi 

skal lære bort metodene. Vi ser det som nødvendig å praktisere selv for å være gode guider 

for andre, ikke minst når det gjelder i møte med hindringer.  

Dag 1 –  Introduksjon, historisk perspektiv og forskning innenfor feltet.  Vi fordyper oss i den 

delen av programmet som omhandler mindfulness.  

Dag 2 –  Vi fordyper oss i mindfulness og introduserer selvmedfølelse 

Dag 3 –  Vi fordyper oss i selvmedfølelse. Vi vil også dele kunnskap, erfaring og forskning 

rundt hvordan disse metodene kan forebygge og motvirke utbrenthet.  

 

Samling 2. Gjestehuset Lovisenberg 21.09 – 22.09.2023:  

Andre samling handler om hvordan planlegge og gjennomføre en traumesensitiv 

mindfulness gruppe TMM utfra programmet i boken. En målsetning med programmet er å 

fremme nye måter å møte traumereaksjon på og unngå retraumatisering. Gjennom to 

sentrale prinsipper vil vi formidle hvordan mindfulness kan utvide kapasiteten til å romme 

egne reaksjoner uten å bli overveldet. Det vil også være søkelys på hvordan hjelpe den 

traumeutsatte til å lytte til egne erfaringer og finne sin vei. Vi vil også dele kunnskap og 

forskning rundt hvordan øvelser i mindfulness kan være til hjelp, men også kan være 

retraumatiserende. Vi vil utforske balansen mellom å være for forsiktig og for utfordrende 

terapeuter.  

Dag 1 –  Vi har fokus på planlegging og viktige prinsipper når det gjelder å drive gruppe, samt 

viktige prinsipper rundt hvordan undervise og lede øvelser både individuelt og i gruppe.  

Dag 2 –  Vi har søkelys på hindringer og utfordringer som kan dukke opp underveis og 

hvordan møte dem. Et tema vil også være hvordan tilpasninger av øvelser og informasjon er 

en pågående prosess i møte med traumeutsatte.  

 

Samling 3. Gjestehuset Lovisenberg 02.11 – 03.11.2023:  

Tredje samling handler om hvordan planlegge og gjennomføre delen av programmet som 

handler om selvmedfølelse. Vi vil dele kunnskap og forskning om hvordan øvelser i 

selvmedfølelse kan være til hjelp for traumatiserte. Fordi mange traumeutsatte preges av 

selvforakt og sterk frykt for gode opplevelser og egenomsorg/selvmedfølelse, vil det være 

søkelys på hvordan forstå og jobbe med blokkeringer for selvmedfølelse. På denne 

samlingen vil se hvordan vi kan bygge kapasitet for selvmedfølelse selv når frykten er til 

stede.  



Dag 1 –  Vi har søkelys på selvkritikk som overlevelse og hvordan introdusere selvmedfølelse 

når man preges av selvforakt og frykt for selvmedfølelse. Et tema vil også være hvordan 

tilpasninger av øvelser og informasjon er en pågående prosess i møte med traumeutsatte. 

Dag 2 –  Vi har søkelys på prinsipper rundt hvordan undervise og lede øvelser både 

individuelt og i gruppe. Det vil også være fokus på utvelgelse av deltakere og det å sette 

sammen en gruppe. 

 

Veiledning: Mellom samling 3 og 4 gjennomføres det gruppeveiledning via zoom  

5 ganger x 2 timer. 

 

Samling 4. Gjestehuset Lovisenberg 11.04 – 12.04.2024:  

Fjerde samling handler om hvordan vi kan hjelpe deltakerne til å bringe med seg erfaringer 

og øvelser etter at programmet er ferdig og hvordan gjennomføre avslutning av TMM-

grupper. Det vil være søkelys på hvordan planlegge et treningsprogram med formelle 

øvelser og/eller det å øve med hverdagsaktiviteter. Parallelt vil det være en avslutning av 

etterutdanningen med muligheter for oppsummering og fordypning. 

Dag 1 –  Vi går igjennom hvordan avslutte en TMM gruppe og hvordan hjelpe deltakerne til å 

lage en plan for å øve når programmet er over. Det vil være en parallell prosess for 

deltakerne på etterutdanningen for skal vi bli gode ledere for andre, trenger vi selv å øve.  

Dag 2 –  Fordypning, oppsummering og avslutning.  

 

Ansvarlig for utdanningen og Undervisere: Psykologspesialist Katinka Thorne Salvesen og 

psykoterapeut/spesialfysioterapeut Malin Wästlund: Ansatte ved Traumepoliklinikken.  

 

Strukturen: Hver modul starter med muligheten for spørsmål knyttet til erfaringer siden 

forrige samling. Det vil være veksling mellom undervisning, demonstrasjon, rollespill og 

øvelser.  

 

 


