
Hva kan dette 
innebære i praksis for 

ditt arbeid? 
Gi oss innspill! Send til: 

dag.johannes.sunde@
byr.oslo.kommune.no

Hva er en traumeinformert by? 
Å være en traumeinformert by innebærer at vi blant annet: 
• erkjenner at barndomsbelastninger forekommer og er 

utbredt i samfunnet 
• forstår de alvorlige og varige konsekvenser av ulike barn-

domsbelastninger kjenner igjen tegn på ulike barndoms-
belastninger 

• responderer når vi oppdager tegn på at noe er galt, av-
dekker og stopper vold, omsorgssvikt og overgrep 

• behandler og reduserer konsekvensene av traumer blant 
annet med tidlig innsats til barn og familier

Barndomsbelastninger rammer svært mange. Så mange som 
200.000 barn og unge kan være i en sårbar livssituasjon i 
Norge. Det kan være å vokse opp i fattigdom eller å bli utsatt 
for vold og omsorgssvikt. Det kan være å leve med foreldre 
som ruser seg eller sliter med psykisk uhelse. Det kan være 
seksuelle overgrep eller følelse av utrygghet. Manglende 
omsorg kan være like ødeleggende som å bli utsatt for fysisk 
vold. Barn og unge som har vært utsatt for ett traume, står 
ofte i fare for å utsettes for flere. Slike erfaringer kan nega-
tivt påvirke barns normale hjerneutvikling. For den enkelte 
betyr det dårligere muligheter for å lære og utvikle gode 
sosiale relasjoner. Barndomsbelastninger kan gi økt risiko for 
utvikling av psykiske og fysiske plager, bortfall fra utdanning 
og arbeidsliv, og tidlig død. Barndomsbelastninger påvirker 
hele livsløpet og kan føre til alvorlige konsekvenser for den 
enkelte og for samfunnet.  

Trygge og varme relasjoner støtter god utvikling og kan 
forebygge sosiale helseutfordringer. Forskning viser at imple-
mentering av traumeinformerte prinsipper gir bedre livs-
kvalitet, at flere gjennomfører utdannelse, mindre ungdom-
skriminalitet, færre plasseringer i barnevernet m.m. Oslo 
vil tilrettelegge for bedre samarbeid mellom ulike tjenester, 
tilby tidlig hjelp uten henvisning, bidra til trygge og varige 
relasjoner, trygge lokalmiljøer og inkludere alle i fellesska-
pet. En traumeinformert tilnærming gjelder alle hele livet.  

Hvorfor skal Oslo bli en 
traumeinformert by? 

Med “traume” menes: 
En hendelse eller en serie av 
hendelser eller omstendig-
heter som kan oppleves av 
et individ som fysisk eller 
psykisk skadelige eller 
livstruende, og som kan ha 
varig og negativ innvirkning 
på individets fungering, 
samt psykisk, fysisk, emo-
sjonell og sosial trivsel og 
livskvalitet.
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Med "traume" menes:
En hendelse eller en serie av

hendelser eller omstendig-
heter som kan oppleves av
et individ som fysisk eller

psykisk skadelige eller
livstruende, og som kan ha
varig og negativ innvirkning

på individets fungering,
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