Informasjon til ungdommer

Omsorgs- og
endringsmodellen

Omsorgs- og endringsmodellen (OEM) er navnet
på den faglige tenkningen til de ansatte på
institusjonen. Målet er at hver enkelt ungdom skal få
god oppfølging tilpasset den situasjonen de er i, slik
at de kan skape et godt liv fremover.
- Et liv verdt å leve.
Alle mennesker har sine styrker og sårbarheter. Dette gjelder også
ungdommer på institusjon. I tillegg er det ulike grunner til at de
er på institusjonen. Mange har hatt vanskelige opplevelser; der
noen kan ha opplevd konflikter med eller mellom foreldre, noen har
kanskje vokst opp med rus, andre med vold, overgrep eller omsorg
som ikke har vært bra nok.
OEM er laget nettopp for å hjelpe ungdommer på institusjon.
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Hvem passer OEM for?
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•

Har du smertefulle og intense følelser, som av og
til føles uutholdelige?

•

Har du raske og intense forandringer i humøret?

•

Har du en opplevelse av at det er følelsene som
styrer hva du gjør?

•

Havner du i situasjoner som du ikke vet hvordan
du skal komme deg ut av?

•

Gjør du ting uten å tenke gjennom dem?

•

Synes du det er vanskelig å få og beholde andre
personer i livet ditt?

•

Er du ofte irritert eller har sinne rettet mot deg
selv eller andre?

•

Synes du det er vanskelig å løse konflikter eller
be om det du trenger?

Dersom svaret er ja på ett eller flere av disse
spørsmålene, vil OEM kunne være til nytte for deg!

Hva innebærer OEM?

I OEM tenker vi at alle med vanskelige opplevelse prøver å mestre
situasjonen så godt de kan. Samtidig kan det hende de må jobbe
enda hardere og gjøre større endringer hvis de skal oppnå det de
ønsker i livet.
Ved å se på hva den enkelte ønsker å oppnå (f.eks. en jobb), og hva
den trenger for å nå sine mål (f.eks. utdanning), blir ungdommen og
terapeuten enige om hva man skal jobbe med (klare å være
på skolen).
Ofte finner man ut at det er lurt å lære nye ferdigheter, slik som
å ikke la seg styre av sterke følelser. For å bli god, må man øve i
mange forskjellige situasjoner, både på institusjonen og utenfor.
I OEM er det derfor også viktig at familie/nettverk kjenner til hva
ungdommen øver på, slik at de kan gi støtte.
På institusjonen får man hjelp og støtte i individuelle samtaler og
i fellesmiljøet, i tillegg til at man lærer og trener på ferdigheter i
gruppe.

Individuelle samtaler

Hver uke møtes ungdommen og en terapeut ca 1 time for å gå
gjennom uken som har gått, og å planlegge hva som må gjøres
fremover for at ungdommen skal komme nærmere sine mål. For
å huske detaljer i hvordan uken har vært brukes et dagbokkort.
Der noterer ungdommen ned tanker, følelser og handlinger, og
hvilke ferdigheter som er øvd på.
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Ferdighetstrening i gruppe

To timer hver uke møtes ungdommene på institusjonen for å
lære DBT ferdigheter. Det er én ny ferdighet hver uke. I tillegg
til å få ferdigheten forklart, øves det på ferdigheten f.eks. ved
hjelp av rollespill eller gruppearbeid.
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Ferdighetene er delt inn fem ulike moduler:
•

Mindfulness. Denne typen ferdighet går ut på å legge
merke til hva som skjer i og rundt seg selv, uten å være
dømmende. Ved å trene på dette får man bedre konsentra
sjon, man blir mindre styrt av følelsene sine og det blir
lettere å bevisst velge hva man skal gjøre i ulike situasjoner.

•

Hold-ut-ferdigheter. Denne typen ferdighet går ut på å
håndtere sitasjoner med «krise» og stress, og å ikke gjøre
den vanskeligere enn den er.

•

Mellommenneskelige ferdigheter. Denne typen ferdighet
går ut på å få og beholde venner, lære hvordan man kan
håndtere konflikter, og hvordan man kan få det som man vil
ved å be om noe på en måte som er nyttig. Man blir i tillegg
bevisst på egne verdier slik at det blir lettere å si nei til ting
man ikke ønsker.

•

Følelsesregulering. Denne typen ferdighet går ut på å lære
hvordan man kan gjenkjenne, forstå, og håndtere følelser, i
tillegg til å redusere hvor ofte uønskede følelser oppstår.

•

Finne mellomtingen. Denne ferdigheten går ut på hvordan
man kan tenke annerledes og å forstå en situasjon på flere
måter samtidig.

Fellesmiljøet

Som tidligere nevnt trenger man å øve hvis man skal bli god til noe.
-Og man må øve ekstra mye når man skal lære noe nytt. De ansatte
på institusjonen vil gjøre det de kan for å hjelpe hver enkelt ungdom
til å bli dyktige i å bruke ferdighetene på en effektiv måte. Du vil
derfor få oppmuntring og veiledning i hvordan ferdighetene skal
brukes.

Mer informasjon
Lurer du på noe om OEM eller ønsker mer informasjon kan du gå inn
på: bit.ly/youtube_Omsorgs-og-endringsmodellen-Hva-er-det
OEM bygger på en behandlingsform kalt Dialektisk atferdsterapi,
som du kan lese mer om på til bit.ly/Hva-er-DBT_en-kort-oversikt
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