
 

 
 

Møtedato: 27. mars 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Frank Nohr, 75 51 29 15   Bodø, 14.3.2014 
 

Styresak 31-2014 Organisering av traumebehandling innen 

psykisk helsevern for voksne, oppfølging av 

styresak 133-2013/7 
 
Formål 
Den 7. november 2013 vedtok styret i Nordlandssykehuset HF å avvikle enheten for 
traumelidelser (jf. styresak 94-2013 Omstilling i Psykisk helsevern – funksjonsfordeling og 
budsjettilpasning). 
 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 133-2013/7 Nordlandssykehuset HF – 
nedleggelse av enhet for traumelidelser, oppfølging av styresak 121-20131

 

 i styremøte, 
den 27. november 2014. Styret fattet følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å utrede følgende to alternativer: 
a. Hvordan sikres tilbudet til denne pasientgruppen i de øvrige helseforetakene i 

regionen, dersom styrevedtaket i Nordlandssykehuset HF blir gjennomført? 
b. Kan det være riktig å ha sentraliserte regionale behandlingstilbud for denne 

pasientgruppen? 
 
2. Nordlandssykehuset HF bes om å utsette iverksetting av vedtaket, inntil utredningen 

som nevnt i punkt 1 er behandlet i styret i Helse Nord RHF. 
 
Helse Nord RHF har i samarbeid med det regionale fagrådet psykisk helse for voksne 
utarbeidet en plan for oppfølging av styresaken om traumebehandling i Helse Nord. Det 
vises til vedlegg 1. 
 
Helse Nord RHF har i prosessen lagt vekt på medvirkning fra brukere og pårørende i 
regionen, og det er avholdt møter med ansatte og brukere fra Nordlandssykehuset HF. 
Dette på grunn av at de har erfaring fra arbeid ved enheten og er berørt av 
Nordlandssykehuset HFs vedtak om å legge ned enheten for traumelidelser.  
 
Det er svært positivt at pårørende og pasienter med traumelidelser har vist stort 
engasjement om arbeidet med styresaken. Dette har bidratt ytterligere til en grundig 
behandling av saken, der oppmerksomheten om nåværende og tidligere brukeres 
erfaringer er kommet tydelig frem. 
 
 

                                                        
1 styresak 121-2013 Eventuelt, sak A om Nordlandssykehuset HF – forslag om nedleggelse av enhet for 
traumelidelser 
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Tilbakemelding fra helseforetakene om traumebehandlingstilbudet i Helse Nord 
Helse Nord RHF har bedt hvert helseforetak i regionen om oversikt over hvordan det 
arbeides med pasienter med traumelidelser og bedt om svar på alternativene 1 a) og b) 
i styrets vedtak i styresak 133-2013/7.  
 
Innledningsvis gjentas at Nordlandssykehuset i november 2013 besluttet at deres tilbud 
på sykehusnivå (ikke regiontilbud, men i ulik grad brukt av andre helseforetak for noen 
pasienter) skulle avvikles og pasientene skulle for fremtiden få sitt tilbud på 
helseforetakets DPS2

 

-er. Dette standpunktet står fast. De øvrige helseforetakene har 
svart på spørsmål om hvordan sikre tilbudet til denne pasientgruppen, dersom 
styrevedtaket i Nordlandssykehuset HF blir gjennomført. Tilbakemeldingen er 
samsvarende fra de tre helseforetakene. De mener at kompetansen og tilbudet bør 
styrkes i helseforetakene og ved lokale DPS. Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) 
svarer at det er potensial for videre utvikling av tjenestetilbudet i deres organisasjon. 
Også Nordlandssykehuset understreker behovet for ytterligere satsing på 
kompetanseheving for å oppnå tilstrekkelig kompetanse.  

Det er også gitt svar om det kan være riktig å ha sentraliserte regionale 
behandlingstilbud for denne pasientgruppen. Finnmarkssykehuset, UNN og 
Helgelandssykehuset mener at det ikke er behov for regionalisert behandlingstilbud for 
pasienter med traumelidelser. Helgelandssykehuset ser behov for et regionalt 
døgntilbud for ungdom.  
 
Nordlandssykehuset skriver i tilbakemeldingen at det med fordel kan etableres et 
regionalt tilbud for de sykeste traumepasientene på et mer spesialisert nivå enn DPS, jf. 
vedlegg 2.  
 
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, 
RVTS Nord  
RVTS Nord bidrar med kompetanseheving på flyktningehelse og tvungen migrasjon, 
vold, seksuelle overgrep og selvmordsforebygging. Helse Nord RHF har bedt RVTS Nord 
om å gi tilbakemelding på hvordan de planlegger sin fremtidige rolle overfor pasienter 
med traumelidelser i Helse Nord. RVTS Nord svarer at de skal serve de som arbeider 
med pasientgruppen, tilby undervisning, veiledning og konsultasjon. I tillegg vil de 
bidra i arbeidet med å utvikle et kompetanseprogram i traumeforståelse og 
traumebehandling, spesielt rettet mot spesialisthelsetjenesten. 
 
Viken senter 
Viken senter for psykiatri og sjelesorg har driftsavtale med Helse Nord RHF. 23 
pasienter gjennomførte behandlingsopphold ved senterets traumetilbud i 2013. 
Plassene for 2014 er fylt opp, og ventetiden for å få behandling er 52 uker. 
 
Viken senter har i dialog med Helse Nord RHF uttrykt at de er interessert og villig til å 
utvide traumetilbudet, både når det gjelder kapasitet og også kompetanse. 
 
 

                                                        
2 DPS – distriktspsykiatriske sentre 
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Nordland fylkeskommune 
Nordland fylkesting uttalte i februar 2014 følgende: 
 
Nordland fylkesting er svært fornøyd med at Helse Nord RHF i fjor høst vedtok å 
opprettholde driften av Traumeenheten ved Nordlandssykehuset i Bodø. 
 
Brukere, ansatte og pårørende var viktige for å få fram konsekvensene av en eventuell 
nedleggelse. Nå er det viktig at de som er avhengige av dette tilbudet slipper å leve i 
usikkerhet om tilbudet på sikt vil bestå. Derfor ønsker Nordland Fylkesting at Helse Nord 
RHF nå kjører en åpen prosess når tilbudet innen psykiatri i fylket framover vurderes, slik at 
de som er involverte i saken både får informasjon som er relevant for tilbudet, og kan bli 
hørt. 
 
Det er også avviklet et dialogmøte med fylkesråd Hild-Marit Olsen i denne saken. 
 
Tilbakemelding fra brukere og pårørende om erfaringer fra dagens 
traumebehandlingstilbud 
I møte med Mental helse, støtteforeningen for enhet for traumelidelser, RIO, Marborg, 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og to ansatte ved enhet for traumelidelser ved 
Nordlandssykehuset HF kom det frem at pasienter med alvorlige traumelidelser trenger 
et spesialisert døgntilbud i spesialisthelsetjenesten. Dette begrunnes i: 
 
• Komplekst skadeomfang som krever et fagmiljø som har spesialisert seg på 

traumebehandling. 
• Alvorlige traumer gir relasjonsskader som gjør det vanskelig å utvikle nødvendig 

tillit til behandlerne. Et behandlingsstøttende miljøterapeutisk miljø kan arbeide 
helhetlig med tillitskapende situasjoner/relasjoner. 

• Gode vilkår for gruppebehandling. 
• Behandling/bearbeidelse av traumeerfaringer kan gi sterke fysiske og 

følelsesmessige reaksjoner hvor det er terapeutisk å være i trygge rammer. 
Behandling lokalt kan i visse perioder være uhensiktsmessig.   

 
I tillegg var det enighet om at kompetansen på DPS-nivå må styrkes slik at flere kan få 
hjelp nært sitt bosted. 
 
Om traumebehandling  
Pasienter behandlet ved enhet for traumelidelser ved Nordlandssykehuset fordeler seg 
ulikt mellom helseforetakene for både 2012 og 2013. Forskjellen kan skyldes at enheten 
ikke er en regional enhet, og at blant annet Helgelandssykehuset har hatt tradisjon for å 
bruke sykehusavdelinger ved Nordlandssykehuset. 
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 2012 2013 
Finnmarkssykehuset 1 1 
UNN 
Ofoten DPS/Narvik 

8 
2 

5 
7 

Nordlandssykehuset Bodø 
Lofoten/Vesterålen 

3 
7 

2 
8 

Helgelandssykehuset 18 13 
Oslo  1 
Oversikten er gitt fra Nordlandssykehuset HF. 
 
I arbeidet med styresaken ble det opprettet en faglig arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen 
har utarbeidet et dokument som beskriver fagfeltet traumelidelser. Utredningen gjør 
rede for traumehendelser, forekomst, tilknytning og affektregulering, diagnostikk og 
behandling.  
 
Helseforetakene ble invitert til å delta i arbeidsgruppen. I tillegg har gruppen hatt 
representasjon fra Regionalt brukerutvalg, konserntillitsvalgt og RVTS Nord. Det vises 
til vedlegg 3. 
 
I utredningen kommer det frem at pasientgruppen trenger differensiert 
behandlingstilbud. Det er ikke en ensartet gruppe. Det er behov for grunnleggende 
traumekompetanse i alle deler av spesialisthelsetjenesten og spisset 
behandlingskompetanse innen psykisk helsevern og rus.  
 
Det er flere måter å arbeide med traumer på. Det finnes ikke norske nasjonale 
retningslinjer/veiledere for feltet. Det er likefullt faktorer med konsensus og evidens 
knyttet til: 
 
1. Uavhengig av hvilke hendelser pasienten har opplevd, trenges individuelt tilpasset 

tilbud. 
2. Tilbudet må oppleves trygt, forutsigbart og tilgjengelig, med medbestemmelse og 

kontroll. 
3. Grundig diagnostikk hvor anamnesen eksplisitt inkluderer traumeerfaringer. 
4. Semistrukturerte differensialdiagnostiske kartlegginger med påfølgende 

vurderinger og behandlingstiltak. Differensialdiagnostiske vurderinger for å hindre 
feilbehandling. 

5. Det er viktig å kunne differensiere mellom retraumatisering og destabilisering. 
6. Det er viktig å gjenkjenne dissosiasjonssymptom og dissosiasjonslidelser. 
7. Faser i traumebehandling representerer stabilisering, bearbeiding og 

(re)habilitering. 
8. Å behandle traumefokusert ved traumerelaterte tilstander. 
9. Helhetlige pasientforløp behandlingsnivåene imellom. Pasientgruppen vil kunne ha 

behov for et godt samarbeid med de kommunale tjenestene i form av videre 
oppfølging fra rus- og psykiatritjeneste eller tilbud fra NAV i forhold til økonomi, 
jobb og bolig. 

10. Involvering av pårørende, for både voksne og barn, anses som viktig både i 
behandlingen, men også med forebyggende hensikt. 

11. Forebygging og forståelse av sekundærtraumatisering. 
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ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) 
Alternativene i punkt 1 a) og b) i styresaken ble risikovurdert 10. mars 2014. Risikoen 
ble vurdert som middels risiko for alle områder, ingen med høy risiko. Av 
risikoreduserende tiltak nevnes kompetanseheving og helseforetakenes mulighet for å 
opprette et eller flere DPS-er som får særskilt ansvar for pasientgruppen i eget 
helseforetak. Videre må tilbudet gis så nært pasientens bosted som mulig, etablering av 
fagnettverk, dialog og gode rutiner for samarbeid. Se vedlegg 4. 
 
Anbefalinger fra regionalt fagråd psykisk helse for voksne om traumebehandling 
Fagrådet har den 10. mars 2014 gitt faglige råd om følgende to spørsmål: 
 
1. Hvordan sikre tilbudet til denne pasientgruppen (traumepasienter) i de øvrige 

helseforetakene i regionen, dersom Nordlandssykehuset HF gjennomfører vedtak 
om å avvikle enhet for traumelidelser? 

 
Fagrådet anbefaler: 
Fagrådet anser ikke det som sin oppgave å gi en anbefaling om NLSH HF skal gjennomføre 
sitt vedtak om å avvikle enhet for traumelidelser. 
 
De fire helseforetakene har ansvar for å sikre et individuelt, differensiert og adekvat tilbud 
til pasienter med traumeerfaring i sitt opptaksområde. Hoveddelen av tilbudet med denne 
type erfaring vil få behandlingstilbudet på DPSnivå. Sykehusinnleggelse vil være aktuelt i 
situasjoner hvor dette tilbudet er utilstrekkelig. 
 
Helse Nord RHF anmodes om å få planlagt og igangsatt et kompetansehevingsprogram, 
som skal gå over tre år. Planlegging og gjennomføring anbefales gjennomført i et 
samarbeid mellom DPS-er, RVTS, Viken senter og fagavdelinger ved de enkelte 
helseforetak. Det må settes av et tilstrekkelig beløp for gjennomføring av et slikt 
kompetanseløft. Opplæringen må tilpasses lokale utfordringer i regionen.  
  
2. Er det riktig å ha sentraliserte regionale behandlingstilbud for denne 

pasientgruppen?  
 
Fagrådet anbefaler: 
Ved å styrke kompetanse om traumelidelser og traumebehandling vil både DPS-ene og 
sykehusavdelingene kunne gi et godt tilbud til denne pasientgruppen. Det enkelte 
helseforetak kan vurdere om et eller flere DPS skal et særskilt ansvar for spesielle 
traumerelaterte lidelser i sitt helseforetak.  
 
Det skal gjennomføres en evaluering innen tre år av ordningen med foretaksvise 
behandlingstilbud og effekter av kompetanseheving innen traumebehandling. 
 
Medbestemmelse 
Organisering av traumebehandling (psykisk helse) vil bli drøftet med de 
konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 26. mars 2014. 
Protokoll fra drøftingsmøtet legges frem ved møtestart. 
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Brukermedvirkning 
Organisering av traumebehandling (psykisk helse) vil bli behandlet i det Regionale 
brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 20. mars 2014. Protokoll fra møtet ettersendes. 
 
Konklusjon 
Føringene som er forankret i de siste års oppdragsdokument fra Helse- og 
omsorgsdepartementet til Helse Nord RHF sier at DPS-ene skal overta og gi tilbud til 
flere pasientgrupper som tidligere har fått behandling ved sykehusavdelinger. DPS skal 
bli satt i stand til å ivareta alle allmennpsykiatriske funksjoner, herunder 
akuttfunksjoner gjennom døgnet. Sykehusene ivaretar oppgaver som bare kan utføres 
på sykehusnivå, dvs. sikkerhetsavdelinger, lukkede akuttavdelinger og enkelte 
avgrensede spesialfunksjoner. Føringene gjelder også for et fremtidig 
traumebehandlingstilbud i Helse Nord.  
 
De fire helseforetakene har ansvar for å sikre et individuelt, differensiert og adekvat 
behandlingstilbud til pasienter med traumelidelser i sitt opptaksområde. Hoveddelen 
av tilbudet til pasienter med traumelidelser vil få behandlingstilbudet på DPS-nivå. 
Sykehusinnleggelse vil bare være aktuelt i situasjoner hvor DPS-tilbudet er 
utilstrekkelig. Helse Nord RHF vil vurdere om det er mulig for helseforetakene å 
rapportere om traumerelaterte lidelser. 
 
Helse Nord RHF skal i 2014 utarbeide en regional plan for omstillingen av psykisk 
helsevern i tråd med føringene nevnt ovenfor. Planen skal vise fremdrift for utviklingen 
av DPS-ene, utviklingen og spissing av sykehusfunksjonene og overføring av ressurser 
fra sykehus til DPS. Planen vil også ivareta et fremtidig traumebehandlingstilbud. 
 
Den faglige arbeidsgruppen har kommet frem til at det er behov for grunnleggende 
traumekompetanse i alle deler av spesialisthelsetjenesten og spisset 
behandlingskompetanse i psykisk helsevern. Behandling av traumatiserte pasienter bør 
gis av kvalifisert personell med god kunnskap om traume og traumebehandling 
gjennom behandling i poliklinikk og under opphold ved døgnpost. Det regionale 
fagrådet for psykisk helsevern for voksne slutter seg til dette.  
 
I arbeidet med å planlegge og gjennomføre et kompetanseprogram og utvikle et 
fagnettverk vil RVTS Nord gis et spesielt ansvar. Helse Nord RHF vil ivareta ansvaret for 
å planlegge og igangsette et kompetansehevingsprogram, som vil gå over tre år. 
Planlegging og gjennomføring anbefales gjennomført i et samarbeid mellom RVTS Nord, 
DPS-er, Viken senter og fagavdelinger ved de enkelte helseforetak. Det vil i 
budsjettsammenheng settes av et tilstrekkelig beløp for gjennomføring av 
kompetanseløftet. Opplæringen må tilpasses lokale utfordringer i regionen.  
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Det er utvist et stort engasjement fra nåværende og tidligere brukere av enheten i Bodø, 
pårørende og andre med ønske om å sikre et adekvat og spesialisert tilbud til denne 
pasientgruppen. Opprettholdelse av sykehustilbudet til Nordlandssykehuset vurderes 
av brukerne som nødvendig for å oppnå dette. Det er svært forståelig at mennesker med 
slike sterke erfaringer er urolige for tilbudet til nåværende og fremtidige brukere, når et 
tilbud en selv har positive erfaringer med blir avviklet. Beslutningen om fremtidig 
organisering vil ikke fjerne denne situasjonen. Det vil først skje, når en opplever at et 
annet tilbud gir gode resultater. For å sette engasjementet i perspektiv må det også 
nevnes at det ikke er slike krav fra brukere som har fått sitt tilbud på DPS-nivå.    
 
På bakgrunn av høringsuttalelser, i tråd med fagrådets anbefaling og nasjonale føringer, 
anbefaler adm. direktør at behandlingstilbudet til traumatiserte pasienter ivaretas i det 
enkelte helseforetak på DPS-nivå. Det foreslås ikke etablert et tilbud på regionalt nivå. 
Ved å styrke kompetanse om traumelidelser og traumebehandling vil både DPS-ene, 
sykehusavdelingene og Viken senter kunne gi et godt tilbud til denne pasientgruppen. 
Det enkelte helseforetak kan vurdere om et eller flere DPS skal ha et særskilt ansvar for 
spesielle traumerelaterte lidelser i sitt helseforetak. Dette vil sikre likeverdige tjenester 
til befolkningen i regionen.  
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om organiseringen av traumebehandling 
innen psykisk helsevern for voksne til orientering og gir sin tilslutning til at 
behandlingstilbudet til traumatiserte pasienter ivaretas i det enkelte helseforetak på 
DPS-nivå.  

 
2. Styret ber adm. direktør om å følge helseforetakene tett opp slik at individuelt, 

differensiert og adekvat behandlingstilbud til pasienter med traumeerfaring sikres i 
helseforetakene. 

 
3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det planlegges og gjennomføres et 

grunnleggende treårig traumekompetanseprogram i alle deler av 
spesialisthelsetjenesten for at både DPS-ene og sykehusavdelingene skal kunne gi 
denne pasientgruppen en samordnet tjeneste av høy kvalitet. 

 
4. Det skal innen tre år gjennomføres en evaluering av ordningen med foretaksvise 

behandlingstilbud og effekter av kompetansehevingen innen traumebehandling. 
 
 
Bodø, den 14. mars 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Vedlegg: 
1. Arbeidsplan Psykisk helse – Oppfølging av styresak om traumebehandling i Helse Nord 
2. Brev fra Nordlandssykehuset HF av 10. mars 2014 ad. Tilbakemelding på styresak til 

pasienter med traumelidelser i Helse Nord 
3. Utredning om traumelidelser og sammendrag  
4. ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse) 
5. Tilbakemeldinger fra Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge og 

Helgelandssykehuset 
6. Uttalelse fra Nordland Fylkesting februar 2014 ad. Traumeenheten ved Nordland 

sykehus 
7. Brev fra RVTS Nord av 27. februar 2014 ad. Tilbakemelding til Helse Nord fra RVTS 

Nord angående styresak Traumeenheten 
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Psykisk helsevern - Oppfølging av styresak – traumebehandling i Helse Nord 
 Sist lagret: 14.03.2014 10:42:00 

 

Vedlegg 1   

          

 

 

 
PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM 

TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD 
 
 
 

Arbeidsplan 
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1 Innledning 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 133-2013/7 Nordlandssykehuset HF – 
nedleggelse av enhet for traumelidelser, oppfølging av styresak 121-2013 i styremøte, den 
27. november 2013. Styret i Helse Nord RHF fattet følgende vedtak i denne saken: 
 

"1. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å utrede følgende to alternativer: 
a) Hvordan sikres tilbudet til denne pasientgruppen i de øvrige 

helseforetakene i regionen, dersom styrevedtaket i 
Nordlandssykehuset HF blir gjennomført? 

b) Kan det være riktig å ha sentraliserte regionale behandlingstilbud for 
denne pasientgruppen? 

 
2. Nordlandssykehuset HF bes om å utsette iverksetting av vedtaket, inntil 
utredningen som nevnt i punkt 1 er behandlet i styret i Helse Nord RHF." 

 
Fagdirektør har satt i gang arbeidet med å utrede ovennevnte spørsmål, a og b.   
 
Arbeidet vil pågå i februar 2014. Det tas sikte på å legge frem en sak for styret i Helse Nord 
RHF i styremøte 27. mars 2014. 

2 Arbeidets mål 

2.1 Hovedmål og mandat 
Sikre at befolkningen har tilgang til likeverdige, tilstrekkelige og gode 
spesialisthelsetjenester innen traumebehandling, som er av god kvalitet og tilgjengelighet, 
som sikrer Helse Nord RHFs ”sørge-for ansvar”. Sikre effektiv utnyttelse av ressurser.  

Den faglige arbeidsgruppen skal utrede følgende to alternativer: 
- Hvordan sikres tilbudet til denne pasientgruppen i de øvrige helseforetakene i 

regionen, dersom styrevedtaket i Nordlandssykehuset HF blir gjennomført? 
- Kan det være riktig å ha sentraliserte regionale behandlingstilbud for denne 

pasientgruppen? 

2.2 Delmål  

• Utarbeide forslag til fremtidig organisering av behandlingstilbud 
 

• Effektmål – etablere fagnettverk og kompetansebygging i samarbeid med RVTS.  
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3 Organisering, ansvar og leveranser 

3.1 Organisering  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Ansvar og oppgaver  

3.2.1 Administrerende direktør   

- Godkjenner og fremmer sak til styret. 

Ledermøtet og evt. fagdirektørmøtet og direktørmøte (må avklares), fungerer som 
rådgivende instans for forankring og beslutninger.   

3.2.2 Fagdirektør  

- Har det overordnede faglige ansvaret og har ansvar for det endelig faglige resultatet 
og at det utarbeides sak som legges frem for adm. dir.  

- Rådgiver Frank Nohr i fagavdelingen vil bidra med sekretærfunksjon, herunder 
skriving, innkalling og koordinere arbeidet på vegne av Helse Nord RHF.  
Seksjonsleder Aina Irene Olsen vil i tillegg bidra i arbeidet.  

- Innhente og utarbeide oversikt over tilbud og omfang av traumebehandling i 
regionen, særskilt om tilbudet ved Nordlandssykehuset HF for 2012 og 2013. 

- Om mulig klare å gjennomføre en kort høringsrunde, høringsmøte med mer…   

3.2.3 Den faglige arbeidsgruppen (oppnevnt av Helse Nord RHF) 

- Utarbeide en milepælplan for sitt planlagte arbeid (møteplan) 
- Svare ut hovedmål og mandat. 

Adm. direktør, 
Helse Nord RHF 

Faglig arbeidsgruppe: 
- Elisabeth Cecilie Klæbo Reitan, psykologspesialist, 

fautviklingsenheten ved UNN HF   
- Åse Almås Johansen, RBU (regionalt brukerutvalg) 
- Eirik Holand, KTV (konserntillitsvalgt) 
- Gro Morken Nilsen, RVTS Nord (Regionalt ressurssenter 

om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) 
- Ann Torill Kokaas, enhetsleder/psyk. sykepleier 

Nordlandssykehuset HF, Salten DPS  
- Lilli-Ann Rabe-Lytkens, psykologspesialist, 

Finnmarkssykehuset HF    
  

 

Jan Norum, fagdirektør,  
Helse Nord RHF 
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- Ta ansvar for svare ut oppgaver foreliggende dokument til riktig tid og riktig kvalitet 
- Bidra aktivt med innspill i arbeidet, på vegne av dem de representerer og sikre faglig 

forankring i linjen  
- Utarbeide nødvendig beslutningsgrunnlag, komme med anbefaling til fagråd og 

fagdirektør.    
- Organisere og ha ansvar for det faglige arbeidet   

3.2.4 Regionalt fagråd PHV  
- Diskutere og komme med faglige råd til Helse Nord RHF ved fagdirektøren om:  

a. Hvordan sikres tilbudet til denne pasientgruppen i de øvrige helseforetakene 
i regionen, dersom styrevedtaket i Nordlandssykehuset HF blir gjennomført? 

b. Kan det være riktig å ha sentraliserte regionale behandlingstilbud for denne 
pasientgruppen? 
 
 

4 Milepæler og leveranser 
Arbeidet har følgende hovedmilepæler: 

Milepæler Dato 
M1 Fagrådet skal gjennomgå ”arbeidsplanen” og komme med faglig 

råd for det videre arbeidet samt bidra med rekruttering av 
deltakere i arbeidsgruppen  

29.01.2014 

M2 Fagdirektør godkjenner plan for arbeidet 30.01.2014 
M3 Arbeidsgruppemøte 03.02.2014 
M4 Arbeidsgruppen danner en faggruppe som beskriver 

fagområdet, Elisabeth leder faggruppen med frist for 
innlevering 

21.02.2014 

M5 Kartlegging om dagens traumebehandling, Frank + Aina   14.02.2014 
M6 Møte med regionale brukerorganisasjoner 19.02.2014 
M7 Møte med Viken senter om traumebehandling 24.02.2014 
M8 Møte med medarbeidere på traumeenheten 03.03.2014 
M9 Faglig arbeidsgruppe leverer sitt arbeid 06.03.2014 
M10 Fagrådet kommer med råd til fagdirektør om innholdet i saken 10.03.2014 
M11 Behandling i KTV/KVO1   
M12 Behandling i Regionalt brukerutvalg 20.03.2014 
M13 Styret behandler saken i møte  27.03.2014 
M14 Oppfølging av vedtak i styret Helse Nord RHF  28.03.2013 
 

 

                                                 
1 Konserntillitsvalgte/konsernverneombud 
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Arbeidet er delt inn i følgende faser: 

1. Utforme plan for arbeidet   
2. Faglig arbeidsgruppe – utreder to hovedpunkter, jamfør vedtak i styresak  
3. Utarbeide styresak    

  

5 Risiko 
Prosjektet har gjennomført en risikoanalyse, både ifht prosjektgjennomføring og ifht 
realisering av prosjektets mål. Denne skal vedlikeholdes jevnlig. I risikovurderingen er det 
tatt utgangspunkt i Helse Nords mal for risikoanalyser som underlag for risikovurderingen 
og vurdert sannsynlighet og konsekvens etter følgende definisjoner: 
 
 
 

Risiko og konsekvens.  
 
Sannsynlighet er gradert på tilsvarende måte fra 1 til 5, fra ”svært lite sannsynlig” til ”svært 
sannsynlig”. Produktet av sannsynlighet og konsekvens karakteriserer risikofaktorens 
totale risiko. 
 
 
 
 
 
 

Konsekvens Tid Kost Kvalitet 

1: Ufarlig Liten eller ingen 
påvirkning 

Liten eller ingen 
påvirkning 

Liten eller ingen påvirkning 

2: Uønsket Kan medføre 
justeringer på noen 
milepæler 

Mindre justeringer i 
kostnader 

Mindre justeringer på kvalitet i 
leveranser 

3: Uheldig Noen milepæler blir 
forsinket, men 
overordnet tidsplan 
kan holdes 

Vesentlige justeringer i 
kostnader men under 
30 % av total kostnad 

Kvalitet på leveranser blir 
dårligere enn antatt 

4: Farlig Viktige milepæler blir 
vesentlig forsinket som 
setter sluttmilepæl i 
fase 

Budsjettet sprekker 
med mer enn 30 % av 
total kostnad 

Kvalitet på leveranser blir 
vesentlig dårligere enn antatt 

5: Kritisk Kritiske milepæler i 
prosjektet kan ikke 
holdes 

Budsjettet sprekker 
med mer enn 50 % av 
total kostnad 

Kvalitet på leveranser blir så 
dårlig at forprosjektrapport ikke 
danner gir grunnlag for 
beslutning 
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Kvantifisering av risiko. 
 

 
6 Interessentanalyse og kommunikasjonsplan 
Det er laget et første utkast/forslag til interessentanalyse og kommunikasjonsplan. Disse vil 
behandles og oppdateres av fagavdelingen jevnlig. 

Interessentanalysen skal gi et helhetlig bilde av hvilke aktører som har en form for direkte 
eller indirekte interesse til eller påvirkes av det arbeidet som skal gjøres i forbindelse med 
arbeidet.  

De viktigste interessenter er: 

- pasienter og pårørende  
- brukerorganisasjoner 
- ledergruppen RHF, spesielt fagdirektør, adm. direktør RHF 
- direktører, medisinske fagsjefer og PHV ansvarlige i HF-ene 
- Regionalt brukerutvalg 
- konserntillitsvalgte (KTV)/konsernverneombud (KVO)  
- styret i RHF 
- media  
- politikere  
- politiske partier  
- enkeltpersoner 

 
Kommunikasjonsplanen tar utgangspunkt i interessentanalysen og gir en mer detaljert plan 
for hvordan man skal kommunisere mot og med prosjektets ulike interessenter. 

  

Produkt (S*K) Risiko Tiltak 

1 – 4   Lav risiko Akseptabel risiko. Eventuelle tiltak kan iverksettes, men 
er ikke påkrevd 

5 -12  Middels risiko  Tiltak bør iverksettes så snart det er praktisk og 
økonomisk 
 mulig. 

15 – 25  Høy risiko  Risikoreduserende tiltak er påkrevd straks eller innen 
en fastsatt tidsfrist som kan aksepteres av berørte 
parter. 
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Interessent 

 
Interesse i prosjektet 

 

Innflytelse på 
prosjektets 
arbeid/ 
leveranser 
(H, M, L) 

Konsekvenser 

for 
interessentene 

 

Hvordan skal interessentene ivaretas? Hvem sørger for at interessenten ivaretas? 

 

Pasienter/brukere/ 
pårørende og 
brukerorganisasjoner 

Ivareta pasientenes 
behov i regionen og for 
opptaksområdet til 
traumeavdelingen ved 
NLSH 

M H Samarbeid, møter og involvering.  
RBU deltar i arbeidsgruppen.  
Møte med brukere og ansatte ved NLSH.  
Behandling i RBU  

Helse Nord RHF, fagavdelingen  
ved seksjon psyk. og rus.  

Styret i Helse Nord  Ivareta sitt ”Sørge for”  
ansvar   

H  H Styresak til behandling  Lars Vorland 

Styret i NLSH Ivareta sitt følge 
opp/behandlingstilbud 
til sin befolkning i  
opptaksområdet 

H H Lager egen sak til sitt styre på bakgrunn 
av styret for Helse Nord 

 Paul Martin Strand 

Ledelsen i Helse Nord og Sikre at det blir gitt et 
adekvat tilbud  

H  H Holdes orientert i ledermøter, 
fagsjefsmøte   

 Direktører og fagdirektør 

Media  Holdes orientert   
 

   Pressemelding 
Informasjon på egen nettside 

 Kommunikasjonsdirektør, fagavd.  

Ansatte i Bodø, avd. sør ved 
NLSH 

 Ønske om gi et faglig 
tilbud til pasientene 

H  H Gi god informasjon på nettet og til NLSH 
som gir videre info. til ansette  

   

Politikere, pol. partier  Holdes orientert  M M HN RHF kan delta på møter. Gi god 
informasjon.  

  
 

KTV/KVO  
 

 Sikre og beholde 
arbeidsplasser? 

H  H Gi god og riktig informasjon. Deltagelse i 
prosessen ved at en fra KTV/KVO deltar i 
arbeidet   

 Fagavdelingen ved Psyk. og rus 
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 Samarbeid og drøftingsmøte i Helse Nord RHF 

Planen, oppfølging av styresak 133-2013/7 ble behandlet i samarbeid og drøftingsmøte 
mellom i henhold til AML kap. 6 og Hovedavtalens § 30 m.v. mellom 
konserntillitsvalgt/konsernverneombud og Helse Nord RHF. Følgende vedtak: 

 

Partene er enige om følgende: 

 

1. Partene tar mandatet for utredning av Psykisk helse - oppfølging av styresak om 
traumebehandling i Helse Nord til orientering. Mandatet skal legges til grunn for denne 
utredningen med de endringer/innspill som kom frem under behandling av saken. 
 

2. Partene er enige om at brukerorganisasjoner inviteres til dialogmøte med 
arbeidsgruppen i forbindelse med dette arbeidet. 

 

Bodø, den 12. februar 2014 
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 1 

Vedlegg 3 
 
Traumelidelser, sammendrag: 

Pasientgruppen trenger differensiert behandlingstilbud. Det er ikke en ensartet gruppe.  

Det er behov for grunnleggende traumekompetanse i alle deler av 
spesialisthelsetjenesten og spisset behandlingskompetanse i psykisk helsevern og rus. 

Anbefalinger: Anamneseopptak der det spørres om vold og overgrep, kartlegging, 
poliklinisk behandling, opphold ved døgnpost, varierende lengde behandlingsforløp med 
individuelt tilpassede tiltak for beskyttelse og stabilisering/regulering.  

Traumer kan inndeles etter hvorvidt de er resultat av naturkatastrofer, menneskeskapte 
hendelser eller av relasjonelle art. Forekomsten av traumelidelser sammen med annen psykisk 
lidelse, ansees være høy og underdiagnostisert. Sykdomsbildene er ofte kompliserte og 
berører mange diagnostiske grupper i psykisk helsevern, somatikk og andre deler av 
helsetjenesten.  Livskvalitet og funksjonsnivå (psykisk, somatisk og sosialt) påvirkes. På 
gruppenivå sees økt sykelighet og risiko for tidlig død.   
 
De alvorligste relasjonstraumene ser en hos de som gjentatte ganger, i tidlig barndom, utsettes 
for omsorgssvikt, vold eller overgrep, av nær omsorgsperson. Relasjonstraumer i oppveksten 
kan gi nevrale skader. Å ha tilknytningsskade (relasjonstraume) kan medføre at en ikke har 
tillit til at andre kan hjelpe en. Behandlingsrelasjonen kan derfor være vanskelig. 
  
Traumatiske minner lagres på en annen måte en andre minner. De lagres slik at de lett trigges 
når noe påminner om den opprinnelige faren. Ved slik trigging, vil atferd, tanker og følelser 
respondere ved å gå i overlevelsesmodus som om faren var tilstede til tross for at den aktuelle 
situasjonen ikke er farlig. Responsen blir ikke lengre hensiktsmessige reaksjoner men låste 
mønster.  
 
Det er flere måter å jobbe med traumer på. Per nå er det ikke norske nasjonale retningslinjer/  
/veiledere for feltet. Det er likefullt faktorer med sterk konsensus og evidens knyttet til:   
 

1. Uavhengig av hvilke hendelser pasienten har opplevd, trenges individuelt tilpasset tilbud. 
2. Tilbudet må oppleves trygt, forutsigbart og tilgjengelig med medbestemmelse og kontroll.   
3. Grundig diagnostikk hvor anamnesen eksplisitt inkluderer traumeerfaringer. 
4. Semistrukturerte differensialdiagnostiske kartlegginger med påfølgende vurderinger og 

behandlingstiltak. Differensialdiagnostiske vurderinger for å hindre feilbehandling. 
5. Det er viktig å kunne differensiere mellom retraumatisering og destabilisering. 
6. Det er viktig å gjenkjenne dissosiasjonssymptom og dissosiasjonslidelser.  
7. Faser i traumebehandling representerer stabilisering, bearbeiding og (re)habilitering.  
8. Å behandle traumefokusert ved traumerelaterte tilstander.   
9. Helhetlige pasientforløp behandlingsnivåene imellom. Pasientgruppen vil kunne ha behov for 

et godt samarbeid med de kommunale tjenestene i form av videre oppfølging fra rus- og 
psykiatritjeneste eller tilbud fra NAV i forhold til økonomi, jobb og bolig.  

10.  Involvering av pårørende, for både voksne og barn, anses som viktig både i behandlende men 
også med forebyggende hensikt. 

11.  Forebygging og forståelse av sekundærtraumatisering. 
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 2 

Traumelidelser 
 
 
Innhold:  1.  Potensielt traumatiserende hendelser 
   

2.  Forekomst 
2.1 Studie fra DPS 
2.2 Forekomst og prognose 
2.3 Refleksjon over tall og studier 
2.4 Voksne og barn 
 

4.  Hvorfor blir en traumatisert? 
4.1 Traumatisering 
4.2 Traumeerfaringer påvirker nåtidig atferd,  

           skaper symptomer og lidelser   
 

5.  Tilknytning og affektregulering 
  5.1 Affektregulering 
  5.2 Toleransevinduet 
  5.3 Tilknytningsatferd etter traumatisering 

 
6.  Diagnoser: Grunnleggende inndeling av lidelser etter traumer 

6.1. Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) 
6.2 Kompleks PTSD, DDNOS, DID 

6.2.1 Kompleks PTSD 
    6.2.2 Dissociative dissorder not otherwise specified 
      (DDNOS) 
    6.2.3 Dissosiativ identitetsforstyrrelse (DID) 

 
7.  Hva pasientene trenger at behandlerne kan  

    7.1 Differensiert tilbud 
    7.2 Anerkjente behandlingsprinsipp i traumebehandling 

7.3 Hvilken kompetanse trenger personalet, behandlere og 
      miljøpersonell i spesialisthelsetjenesten? 

7.3.1 Kartlegging 
7.3.2 Traumeforståelse 
7.3.3 Kunnskap og behandlingskompetanse –  
         Faseorientert tilnærming  
7.3.4 Annen kunnskap 

7.4 Sekundærtraumatisering 
7.5 NKVTS’s anbefalinger  
      (Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress) 
7.6 Pårørende 
 7.6.1 Barn som pårørende 

7.6.2 Partnere, voksne pårørende 
 

8.  Vurdering 
 
9.  Litteratur 
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 3 

Dette er en beskrivelse av fagfeltet traumelidelser. Rammene for arbeidet legger 
begrensninger i hvordan beskrivelsen er bygget opp. Innholdet er i hovedsak tuftet på 
evidensbasert materiale. Vi har ikke vurdert ulike behandlingstilbud, men beskriver fagfeltet 
ut fra hvilke behandlingstilbud som er hensiktsmessig for de ulike pasientgruppene som har 
vært utsatt for ett eller flere traumer.  
 
Det anbefales differensiert behandlingstilbud, avhengig av hvilke type traumatiske hendelser 
pasienten har opplevd, hvilken traumelidelse pasienten har, samt hvilke samtidige lidelser 
pasienten har.  Menneskeskapte traume (fysiske, psykiske, eller vitne) er mer skadelig enn 
katastrofer og ulykker.  
 
 
1. Potensielt traumatiserende hendelser (eksempler) 
 

– Migrasjon 
– Ulykker (menneske skapte / naturkatastrofer, ulykker, fysisk sykdom) 
– Systemsvikt 

 
– Krigshandlinger (utsatt og utøvd) 
– Tortur 
– Blind vold 
– Gissel 
– Det å bli tatt til fange 
– Mobbing 
– Etterlatte etter selvmord 

 
– Utsatt for vold i oppvokst 
– Vitne til vold = utsatt for vold 
– Overgrep 
– Forsømmelse/vanskjøtsel 
– Voldtekt i voksen alder 
– Vold fra partner i voksen alder 
– Rus 

 
 
2. Forekomst 
 
2.1 Studie fra DPS 
 
Fosse og Dersyd, (2007) har undersøkt pasientpopulasjonen ved Alna DPS med utgangspunkt 
i hoveddiagnosen til pasientene.  De har videre gjort en litteraturgjennomgang der de har sett 
på forekomst av potensielle traumer innen ulike ikke-traumespesifikke diagnosegrupper. Ved 
å knytte egne undersøkelser og andres studier sammen, har de laget et estimat av forekomst av 
traumeutsatte pasienter ved DPS’ene. Fosse og Dersyds, (2007) undersøkelsen var begrenset 
til forekomst av seksuelt overgrep eller fysisk overgrep som barn. Det betyr at estimatet kan 
være høyere dersom en inkluderer andre typer traumatiske hendelser.   
 
Fosse og Dersyd (2007) skriver i sitt avslutningskapittel: ’’De høye forekomsttallene for de 
vanligste psykiatriske lidelsene indikerer at fysiske og seksuelle overgrep i barndommen og 
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 4 

post-traumatiske lidelsesbilder i voksen alder er hyppig forekommende blant pasienter ved 
Alna DPS i Aker og i spesialisthelsetjenesten generelt.’’ 
 
De skriver også: ’’Basert på de tilgjengelige dataene synes mellom 28-41 % av pasientene 
behandlet ved DPS’et å ha vært utsatt for overgrep i løpet av barndommen, mens mellom 22 
% og 35 % synes å ha vært utsatt for seksuelt overgrep.’’  
 Videre står det: ’’Litteraturgjennomgangen antyder at et sted mellom 25 % - 42 % av 
pasientene ved Alna DPS i 2006 kan ha hatt PTSD. Når også andre definerte posttraumatiske 
diagnosebilder tas i betraktning, inklusive kompleks PTSD, øker det anslåtte tallet til 32 % - 
48 %.  
 
Fra artikkelen har vi plukket ut noen referanser om forekomst knyttet til ulike diagnoser:  
 

– Studier viser at pasienter med PTSD svært ofte (87 % av tilfellene) hadde andre 
lidelser i tillegg. Det er flere studier som viser stor samsykelighet mellom PTSD og 
personlighetsforstyrrelser, angstlidelser, depresjoner og rusmisbruk.  

– Vedvarende traumatisering gjennom oppvekst er assosiert med betydelig forhøyet 
risiko for utvikling av PTSD.  

– Dissosiative lidelser: Studier indikerer at minst 15 % av alle pasienter kan ha 
symptomer på dissosiasjon som et aspekt i lidelsesbilde uavhengig om vedkommende 
har en dissosiativ lidelses diagnose eller ikke (Saxe et al, 1993). 

– Personlighetsforstyrrelser: Fosse og Dersyd trekker spesielt frem en studie av Sar et al 
(2006), hvor assosiasjonen mellom ustabil personlighetsforstyrrelse og dissosiative 
symptomer opptrer samtidig i 71-73% av tilfellene. 

– Angstlidelser: Det er gjort flere studier på PTSD og angstlidelser. I en studie av 711 
pasienter med ulike angstlidelser, fant man at 13 % hadde generalisert angst, 9 % 
panikkangst og 9 % agorafobi i tillegg til PTSD symptomer (Goisman et al, 1995). 

– Depresjon: Det er gjort flere studier om tilstedeværelse av både depresjon og traumer. 
De viser at vold og/eller seksuelle overgrep i oppvekst dobler risikoen for depresjon. 
Det kommer frem at dersom en har vært utsatt for vold og/eller overgrep i oppvekst – 
kan man få økt sårbarhet for å utvikle depresjon dersom en blir utsattfor potensielt 
traumatiserende hendelser i voksen alder. Videre peker studier i retning av at 
depresjon synes å være både en risikofaktor for- og en konsekvens av traumer i voksen 
alder. 

– Psykoser: Flere studier viser relativt høy forekomst av PTSD blant personer med  
schizofreni og assosierte psykotiske lidelser, mellom 20-45 % av pasientene i denne 
gruppen har en samtidig PTSD lidelse. (Read, referert av Fosse og Dersyd, har gjort 
litteraturstudier som inkluderer1500 pasienter.)  

– Bipolar lidelse: Her viser de blant annet til en metaanalyse av Otti et al, (2004). Av  
1200 pasienter med bipolar lidelse,  hadde 16 % med en samtidig PTSD lidelse.  Noen 
studier viser også en forekomst på nærmere 50 % (noe avhengige av hvordan en 
utreder). Her nevnes også den store samsykeligheten mellom rus og traumerfaringer. 

– Spiseforstyrrelse: Flere studier vedrørende kvinner med spiseforstyrrelser viser at 30-
50 % antas å ha vært utsatt seksuelt misbruk i barndommen.  

– Ruslidelser: Flere studier Fosse og Dersyd nevner, viser til en samsykelighet mellom  
ruslidelser og  PTSD, hos kvinner på  30-60 %.   I en studie av menn fant man en 
forekomst av vold og/eller seksuelle overgrep i oppvekst hos 77 % av pasientene som 
var i behandling.  
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50-70 % av de som er henvist/behandlet i psykisk helsevern med rusmiddelmisbruk, ADHD, 
ADD, vold, psykose, personlighetsforstyrrelser, ustabil personlighetsforstyrrelse, dyssosial 
personlighetsforstyrrelse har ved nærmere kartlegging en sameksisterende traumelidelse 
(Fosse, 2007). 
 
En norsk studie av ungdommer 12-18 årsalderen som var i BUP, fant en ved journal gjennom 
gangen at 1,6-1,9 % av dem hadde vært seksuelt misbrukt og 0,4% hadde vært utsatt for 
fysisk vold. I selvrapporteringen fremgikk det at 28,8 % var seksuelt utnyttet og 33,9 % hadde 
vært utsatt for fysisk vold (Reigstad, Jørgensen, Wichstrøm, 2006).  
 
 
2.2 Forekomst og prognose 
 
ACE Adverse Childhood Experience Study viser at jo flere negative barndomsopplevelser i 
tidlig alder, dess mer sensitivt blir stressresponssystemet. Dette får konsekvenser for den 
nevrale utvikling hos barnet. Blant annet kan tidlige traumer føre til færre forbindelser 
mellom høyre og venstre hjernehalvdel, og en utvidelse av hjernens hulrom. Denne nevrale 
skjevutviklingen kan svekke et barns utvikling, og kan vises som alvorlig psykisk sykdom i 
voksen alder; høyere sannsynlighet for sosiale, emosjonelle og kognitive forstyrrelser, og/ 
eller tilegnelse av atferd som kan være skadelig for en selv og andre. Til sammen kan dette gi 
funksjonsnedsettelser, fysisk og psykiske sykdommer, vansker med konsentrasjon og sosiale 
problemer - som igjen gir økt risiko for tidlig død. 
 
 

    
 
Pyramiden bygger på ACE studien og arbeidet til Allan Schore.  
For mer informasjon se Adverse Childhood Experience-study [http://www.cdc.gov/ace] og 
Allan Schore [http://www.allanschore.com])  
 
Sammenhengen mellom tidlig alvorlig traumatisering og tunge psykiatriske diagnoser er sterk 
(Read et al, 2004, 2005, Ross 2009, Moskowitz, Shäfer & Dorahy 2009, Shäfer, Ross & Read 
2009). Mishandling i barndommen øker sannsynligheten for depresjon, angst, PTSD, 
spiseforstyrrelser, rusmisbruk, seksuelle forstyrrelser, personlighetsforstyrrelser samt 
dissosiative lidelser. 
 
Det er imidlertid ikke alle som er utsatt for potensielt traumatiserende hendelser som får en 
traumelidelse. ACE studien viser at av barn som har vært utsatt for alvorlig traumer i nære 
relasjoner,  får 1/3 alvorlig lidelser, 1/3 mindre lidelser, 1/3 uten symptomer 
 

Tid 
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I en normalpopulasjon kan man se at omlag 75 % av de som utsettes for en potensiell 
traumatiserende hendelse ikke utvikler symptom på PTSD, (Murry 2011). Livstids 
forekomsten av PTSD i befolkningen , ligger på mellom 1 - 3%. I en flyktningepopulasjon, er 
forekomsten mellom 15 – 30 % (Gerge, Dualis Förlag, 2010). 
 
2.4 Refleksjon over tall og studier  

 
Refleksjon over disse funnene ut fra klinisk erfaring (i arbeidsgruppen): Erfaring fra 
poliklinisk virksomhet, viser at man får mange pasienter med såkalt lettere psykiske lidelser i 
tilbudet Raskere tilbake. De har klart seg relativt bra lenge, men så kommer en belastning, 
skilsmisse, jobbet altfor mye, konflikter på jobb, konflikter i familien og annet. Disse 
belastningene synes uoverkommelig å klare, de blir sykemeldt. Når man spør om erfaringer i 
livet, om vold, overgrep i oppvekst eller i voksen alder kommer det ofte fram en utsatthet.  Er 
disse en del av statistikken? 
 
2.5 Voksne og barn  

 
Mekanismene bak traumatisering er ikke spesifikt knyttet til noen aldersgrupper. Således vil 
det være naturlig å tenke at tematikken gjelder både barn og voksne. Som nevnt er 
gjentagende og alvorlige traumer i tidlige barneår antatt å ha større konsekvenser enn 
tilsvarende traumer i voksen alder. Det er likevel på det rene at både barn og voksne kan 
oppleve alvorlige ettervirkninger også av enkeltstående traumer.   
Vi beskriver her psykisk traumatisering hvilket også kan opptre samtidig med somatisk 
traume.  
 
Oppsummert: Traumeerfaringer i oppveksten kan føre til alvorlig psykopatologi, somatisk 
sykdom og skade.  
 
 
4. Hvorfor blir en traumatisert? 
 
4.1 Traumatisering 
 
Begrepet traume kommer fra gresk og betyr sår. Et psykologisk traume kan defineres som 
«den unike individuelle erfaringen av en hendelse der ens evne til å integrere den emosjonelle 
opplevelsen er overveldet, og man opplever trussel mot liv, kroppsintegritet eller mental 
helse» (Fosse og Dersyd, 2007). Selv om traumer er subjektive tilstander, så er de utløsende 
hendelsene som regel av en så truende eller katastrofal karakter, at de aller fleste vil reagere 
med intens angst, hjelpeløshet eller frykt.  
 
4.2 Traumeerfaringer påvirker nåtidig adferd, skaper symptomer og lidelser. 
Vanlige og farlige hendelser lagres forskjellig. Når en vanlig hendelse skal gjenfortelles har 
personen tilgang til alle deler av hendelsen, hvor, når, hva, hvem. Farlige opplevelser lagres 
annerledes. Kort beskrevet: Når thalamus får et signal som kan minne om fare sendes melding 
til amygdala som sjekker ut dette - dersom det er fare - går individet i overlevelsesmodus - 
kroppen gjøres klarer til kamp, flukt, underkastelse - cortex og hippocampus kuttes helt eller 
delvis ut. Dette medfører at farlige minner lagres som bilder, inntrykk, i amygdala. Det er 
smart for å gjenkjenne fare. Når et menneske er blitt skadet av et annet menneske, spesielt av 
en som er nær, er det uendelig mye som kan trigge den som har vært utsatt, en bevegelse, lukt, 
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lyd, en stemning, nærhet, fjernhet, sinne, ikke bli hørt på, tatt hensyn til m.m. og gjør at tidlige 
traumeerfaringer påvirker nåtidig atferd, kognisjon og emosjon.    
 
Når en blir trigget settes det i gang tanker, følelser og atferd som var adaptiv og det beste en 
kunne gjøre den gang en var i fare, men som ikke er hensiktsmessig nå, til og med farlig; rus, 
vold, selvmord, selvskading. Tankene, følelsene, atferden blir symptomer og diagnostisert 
som mer eller mindre alvorlige lidelser.  Se figurer under. 
 

 
 
Traumeutsattes gjenopplevelser, mareritt og søvnproblemer (med påfølgende frykt og angst) 
kan komme til utrykk som konsentrasjons- og oppmerksomhetsproblemer. For noen fører 
dette til at de ikke klarer det de tidligere fikk til i skole- og arbeidsliv. Enkelte isolerer seg og 
atter andre håndterer hele eller deler av situasjonen ved hjelp av rus.  
 
5. Tilknytning og affektregulering 
 
Mennesket har en medfødt evne til å knytte seg til andre for å få dekket grunnleggende behov; 
inkludert behovet for trygghet ved fare. En trygg tilknytning utvikler barnets mentale 
kapasitet til å takle stress, og en relasjonell kapasitet til å søke andres nærhet når det er behov 
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for det (Bowlby, 1969). Tilknytningserfaringen blir på denne måten et mønster for hvordan en 
forholder seg til seg selv og sine omgivelser. Dette mønsteret varierer avhengig av kvaliteten i 
tilknytningen til omsorgsgiver. I familier med vold og overgrep kan barnet utvikle strategier 
som blir et ikke-adaptivt mønster når individet senere er i trygge omgivelser. 
 
5.1 Affektregulering 
 
Følelsene har flere funksjoner. De gir informasjon om hva en liker og misliker både i seg selv 
og sine omgivelser. Følelsene motiverer både positivt og negativt til handling (ved å initiere 
bevegelse), og de påvirker kognitive funksjoner slik som oppmerksomhet. Følelsene er 
sentrale i kommunikasjon og samhandling med andre. 
 
Det å ha vært utsatt for relasjonstraumer i oppvekst fører til vansker med affektregulering. 
Adaptiv affektregulering er lært i interaksjon med nære omsorgspersoner. Det er funnet at 
tilknytningsvansker er assosiert med vansker med affektregulering. Flere forskere har hevdet 
at vansker med affektregulering er et av de komplekse symptomene som utvikles etter tidlige 
relasjonstraumer. Kort sagt; vansker med å regulere følelsene sine, lav bevissthet rundt hvilke 
følelser en har, får ikke tak i informasjonen som ligger i følelsesopplevelsen, og kan 
undertrykke- eller utagere følelser. 
 
Affektregulering er: Bevissthet og forståelse av egne emosjoner, evne til å akseptere negative 
følelser, evne til å engasjere seg i målbevisst atferd samt kontrollere impulsiv atferd når en 
erfarer negative følelser.  Affektregulering innebærer også at individet evner å bruke adaptive 
regulerende strategier når en blir aktivert. Vold, selvskading, selvmordsatferd, 
spiseforstyrrelser kan være et resultat av manglende affektregulering. (Van der Kolk et al, 
1996).  
 
5.2 Toleransevinduet 
 
Å bevege seg innenfor et såkalt toleransevindu (se figur nedenfor), innebærer å klare å 
forholde seg til det en opplever.  

Overaktivering –   kamp eller flukt > roe ned.  
Sympatikus aktivering, frontallappen avstenges, høy puls, 
blodtrykk hjerterytme, stoffeskifte, motorisk uro, stress, 
ukonsentrert 
---------------------------------------------------------------------- 

 
Innenfor tolleransevinduet:  
Tenke, føle, handle > snakke seg ut av det 
Optimal aktivering, tilgang til kognitive funksjoner 

 
---------------------------------------------------------- Frys 
Underkastelse nummen > vekking 
Nedsatt kognitiv fungering. Lav puls, blodtrykk, hjerterytme 
og stoffskifte. Nummen slapp/stiv, tom i hodet, sliten, trist 

 
 
 
 
5.3 Tilknytningsatferd etter traumatisering 
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Traumer som er påført en fra nære omsorgspersoner, kan utløser frykt for nærhet og føre til at 
selve tilknytningssystemet blir traumatisert. Når omfattende og smertefulle påkjenninger varer 
over tid, kan dissosiasjon bli en form for tilpassing til det uløselige dilemmaet mellom 
behovet for tilknytning og behovet for å beskytte seg mot fare (Allen, 2001). 
 
En desorganisert tilknytningsstil medfører en skadet affektreguleringsevne med øket risiko for 
dissosiative responser i sammenheng med traumet (Liotti 2004), økt risiko for relasjonelle 
traumer samt mentaliseringskader (Bateman & Fonagy 2004).  
 
 
6. Diagnoser: Grunnleggende inndeling av lidelser etter traumer 
 
Samme hendelse rammer ulikt hvilket gjør at en og samme hendelse kan medføre en 
traumereaksjon hos noen, men ikke hos andre. Symptomene varierer også i styrke gjennom et 
sykdomsforløp og mellom pesoner med samme lidelse.   
 

– Posttraumatisk stresss lidelse(PTSD)  
– Kompleks PTSD  
– Dissociative disorders not otherwise specified (DDNOS) 
– Dissosiativ identitetsforstyrrelse (DID)  

 
6.1 Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) 
Sykdommen skal oppfylle diagnosekriteriene i ICD-10, punkt F 43.1.  I dette punktet står det 
beskrevet:  

– Forsinket eller langvarige reaksjon på en belastende hendelse av usedvanlig 
truende eller katastrofal art, som sannsynligvis vil framkalle sterkt ubehag hos 
de fleste.  

– Det er gjerne en latensperiode fra traume til symptomdebut. Denne 
latensperioden kan vare fra noen uker til flere måneder, men sjelden mer enn 
seks måneder etter.  

– Predisponerende faktorer som f. eks. personlighetstrekk eller tidligere nevroser 
kan senke terskelen for utviklingen av syndromet eller gi en forverring av 
forløpet.  

– Omfattende bruk av stoff og/eller alkohol kan komplisere forløpet.  
– Typiske symptom: 

– Gjenopplevelse av traume i flashbacks, drømmer, mareritt 
– Nummenhet og følelsesmessig avflating  
– Distansering fra andre  
– Nedsatte reaksjoner på omgivelsene  
– Anhedoni (manglende evne til å føle glede og lyst) 
– Unngåelse av aktiviteter og situasjoner som minner om traumet. 

Unngåelsesadferd kan utløses av reaksjonen på traumet, gjenopplevelsen av traumet eller at 
noe trigger minnet av traumet. Unngåelsesadferden kan arte seg som akutt frykt, panikk eller 
aggresjon.  
 Autonom hyperaktivitet og vaktsomhet, lettskremthet og søvnløshet følger vanligvis med. 
Det betyr at lidelser som angst, depresjon og suicid- problematikk kan være del av 
sykdomsbildet.  
Sykdomsbildet er svingende, og en kan forvente forbedring i de fleste tilfeller. Situasjonen 
kan bli kronisk med eventuell overgang til varig personlighetsforandring.   
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6.2 Kompleks PTSD, DDNOS, DID 
Disse lidelsene er karakteriseres som et sammenbrudd av de vanlige integrerende funksjoner 
som bevissthet, hukommelse, identitet, forståelse av seg selv og persepsjon av andre og 
omgivelsene. 
I en traumatiserende situasjon opptrer dissosiasjon som en psykobiologisk reaksjon på 
ekstrem stress og frykt, og er en måte å overleve mentalt sett i en ekstrem situasjon – en 
kobler fra. Den enkelte opplever det gjerne som frykt kombinert med endret opplevelse av seg 
selv og/eller omgivelsene, alternativt som nedsatt bevissthetsnivå. Senere kan denne 
dissosiative reaksjonen bli kronisk dersom ikke traumene prosesseres og integreres. 
I så fall kan dissosiasjon forstås som et forsøk på å unnslippe overveldende følelser, smerte, 
angst, minner - assosiert med traume. 
 
Pasient med dissosiativ lidelse - tegning av oppdelthet: 

 
6.2.1 Kompleks PTSD 
Blir brukt av forskere og klinikere om alvorlige posttraumatiske skader etter vold og 
overgrep i hjemmet, tilknytingstraumer i familien og traumatisering i andre nære 
relasjoner, Courtois, (2004). I tillegg til PTSD-symptomer har personer med kompleks 
PTSD oftere problemer med å: orientere seg i tid og rom, planlegge, styre impulser, ha 
relasjoner til andre, og de har oftere kroppslige symptomer. I tillegg har de oftere en 
forstyrrelse i opplevelsen av seg selv og sine omgivelser enn det personer med PTSD 
har. 

 
6.2.2  Dissociative dissorder not otherwise specified (DDNOS) 
DDNOS, Dissosiativ forstyrrelse som ikke beskrives på annen måte,  defineres ved 
tilstedeværelsen av en alvorlig dissosiativ  tilstand, med det samme mønster som 
beskrevet over, uten at symptomene er så spesifikke at de kvalisfiserer for en bestemt 
dissosiasjonsdiagnose  
 
6.2.3 Dissosiativ identitetsforstyrrelse (DID) 
DID dissosiative identitsforstyrrelse – mest alvorlig. 
DID er definert ved tilstedeværelse av minst to relativt varige dissosiative 
personlighets tilstander, der hver tilstand har sin egen måte å se, forstå, oppleve seg 
selv og omgivelsene.  De ulike personlighetstilstandene veksler på å fremstå med 
kontroll  over personens, tanker, følelser og atferd. Over tid kan hver del utvikle sitt 
eget sett av personlige minner som ikke nødvendigvis er tilgjengelig for de andre 
delene.  Denne ”glemselen” er så omfattende at den ikke kan forklares som vanlig 
glemsomhet.  
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Fragmentering (gjelder både DID og DDNOS) er symptomer som kan komme til uttrykk som 
angst, depresjon, selvskading, selvmordsatferd m.m. og kan ofte maskere kjernelidelsen – 
dissosiasjon. Slike pasienter får ofte ikke relevant behandling, både fordi dissosiasjonen ikke 
kartlegges, og fordi pasientene underkommuniserer slike symptomer.  
 
For hvem disse pasientene kan være, viser vi for øvrig til ICD-10, F44; dissosiative lidelser.   
 
 
7. Hva pasientene trenger at behandlere kan 
 
De som skal behandle DID / DDNOS trenger høy kompetanse.  Dette er både i lys av selve 
behandlingsforløpene men også med hensyn til det å gjøre riktig utredning/diagnostiske 
vurdering. Symptombilder kan være tilsynelatende likt flere andre alvorlig lidelser. Derfor er 
det viktig med kunnskap om kartlegging og differensialdiagnostikk.  
 
7.1 Differensiert tilbud 
 
Feltet er bredt, symptomene kan variere og kompleksiteten er ulik. En kan tenke seg ulike 
behandlingstilbud/nivå relatert til hvorvidt det er kompleks komorbiditet sammen med 

– PTSD 
– Dissosiative symtom   
– Dissosiativ lidelser 

 
Det vurderes som viktig at behandlere og miljøpersonalet har kunnskap om traumatisering og 
behersker anerkjente behandlingsmetoder for denne pasientgruppen. Vi går ikke inn på den 
enkelte behandlingsmetoden her. Flere RVTS’er har utarbeidet eller holder på å utarbeide 
utdanningspakker med hensyn til å bygge opp generell traumebehandlingskompetanse med 
utgangspunkt i fasene i behandling, utredning av traumebakgrunn og forståelse av psykiske 
traumer. I tillegg til disse programmene finnes det utdanninger i spesifikke metodikker rettet 
mot traumebehandling, potensielt for hele løp og andre for enkelte deler av et 
behandlingsforløp. 
 
7. 2 Anerkjente behandlingsprinsipp i traumebehandling 
 
Grunnprinsipper:  
– Psykoedukasjon 
– Stabilisering 
– Bearbeiding 
– Rehabilitering 
 
Fase- og dose tenkning er anerkjent innen traumefeltet. Dette betyr at en både bør sette inn 
tiltak etter hvor vedkommende er i et sykdomsforløp, men også endre form ettersom 
behandlingsforløp utvikler seg.  Dette betyr at behandlingsapparatet som sådan må ha en 
fleksibilitet i forhold til type tiltak som iverksettes både med hensyn til metoder, men også 
med hensyn til rammer for behandlingen (eksempelvis polikliniske konsultasjoner for 
personer med et relativt høyt funksjonsnivå, mulighet for observasjon av de ulike 
personlighetstilstandene hos pasienter med et lavere funksjonsnivå, god traumefokuserte 
miljøterapeutisk behandling, mulighet for å skjerme psykosepasienter).   
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7.3 Hvilken kompetanse trenger personalet, behandlere og miljøpersonell i 
spesialisthelsetjenesten? 
 
7.3.1 Kartlegging 
– I anamnesopptak rutinemessig spørre om vold, overgrep og andre traumatiserende 

erfaringer. Kartlegge traumeerfaringer, og å kjenne til verktøy som kan brukes ved behov 
(f.eks. TEC).  

– Ha kjennskap til og kunnskap om bruk av traumespesifikke kartleggingsinstrumenter 
(f.eks. DES, SCID-D, IDDTS) 

– Ha kunnskap om samsykelighet, slik at ikke traumeerfaringer blir oversett hos pasienter 
med for eksempel selvskading, selvmordsatferd, depresjon, angst, ADHD, rus, tvang, 
psykose 

– Ha kunnskap til å kartlegge ulike deler av personligheten  

 
7.3.2 Traumeforståelse 
– Kjenne til likheter og forskjeller mellom traumer og kriser 
– Kjenne til og mestre behandlingsformer og tilnærminger som egner seg for kriser 
– Ha kunnskap om hvilke konsekvenser traumer har for: 

– Kroppen, tankene, følelsene, reaksjonsmønstre og barns utvikling 
– Tilknytning og relasjonsevne  
– Ha kunnskap til å kunne differensiere mellom:  

– Enkeltstående traumer (menneskeskapte traumer vs traumer med annen årsak) 
– Relasjonstraumer og komplekse traumer 

– Ha kunnskap om dissosiasjon, deriblant 
– Kunnskap om dissosiasjonssymptomer 
– Kunnskap om dissosiasjon av personligheten 
– Kunnskap om likheter og forskjeller mellom dissosiasjon, psykose, og 

personlighetsforstyrrelser 
 

7.3.3 Kunnskap og behandlingskompetanse - Faseorientert tilnærming  
Fase I – Stabilisering og håndtering av dagliglivet 
Målet med fase I er å skape en relasjon til klienten, gjøre tilstanden og situasjonen forutsigbar, 
og vise klienten hvordan den kan mestre seg og sine omgivelser  

–  Gi tilpasset undervisning om traumer og traumers konsekvenser for: relasjoner til 
andre, kroppen, følelsene, konsentrasjon, oppmerksomhet, hukommelse, 
toleransevindu, triggere, gjenopplevelser, og hvorfor det er slik 

– Gi hjelp til hvile, søvn og håndtering av mareritt 
– Relasjonsbygging – inkludert å skape allianse med eventuelle deler av 

personligheten 
– Gi hjelp til å arbeide med trygghet og sikkerhet 
– Fysisk aktivitet 
– Gi hjelp til å regulere kroppen 
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– Gi hjelp til planlegging og håndtering av dagliglivet (planlegge uken, kontakt med 
NAV, bolig, økonomi, skole, arbeid - med mer) 

– Gi hjelp til håndtering av relasjoner og relasjonelle vansker 
– Kartlegging i forhold til dissosiasjon, symptomer og lidelser 
– Traumebevisst omsorg 

  
Fase II – Bearbeiding 
Målet for fase II er at minnet i så stor grad som mulig skal bli lik andre minner, i den forstand 
at hendelsen er noe som har skjedd, slik at klienten i mindre grad blir påvirket av minnet om 
hendelsene. 

–  Vite når pasienten er klar for å starte på fase II (dobbel oppmerksomhet) 
–  Vite forskjellen på destabilisering og retraumatisering 
–  Kjenne til ulike metoder, slik at behandlingen i størst mulig grad kan tilpasses 

klienten, eksempelvis 
EMDR 
Kognitiv adferdsterapi (TF-CBT)   
Kroppsorienterte retninger   
Narrativ eksponerings terapi  
Relasjonell psykoterapi 
Andre 

 
 

Fase III – (Re)habilitering 
Målet for fase III er å gjøre klienten i stand til å delta i samfunnet og møte resten av livet. For 
noen vil dette være en rehabiliteringsfase der de kommer tilbake til et liv de en gang hadde, 
for andre vil det være en habiliteringsprosess der mye nytt må læres 

 
– Hjelpe klienten til å håndtere sorg over det som har vært, og kanskje sørge over det 

som kanskje aldri kommer  
– Hjelpe klienten til å tenke fremover og se muligheter 
– Hjelpe klienten til videreutvikling av ferdigheter 

 
7.3.4 Annen kunnskap 
– Kjenne til ulike etater og instanser, vite hvilke roller de har og hva de kan bidra med 

(f.eks. barnevern, politi, krisesenter, flyktningetjeneste, NAV, rus- og psykiatritjeneste, 
med flere). 

– Kunnskap om bruk av tolk 
– Kultursensitivitet og kunnskap om kulturer egenart 
– Somatisk undersøkelse, dokumentasjon og behandling  

7.4 Sekundærtraumatisering 
 
Kunnskap om sekundærtraumatisering er av betydning for terapeuters evne til å ivareta seg 
selv. Sekundærtraumatisering oppstår når terapeuter utvikler traumereaksjon/ tretthet som et 
resultat av å høre detaljerte beskrivelser av grusomheter. (Se f.eks. artikkel i tidsskrift for 
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norsk psykologforening av Berge, 2005). Når en møter traumatiserte er det viktig å kunne 
regulere seg selv i forkant og i løpet av en samtale med pasient for å unngå å smitte pasienten 
med egen uro eller bli smittet av pasientens uro.  
 
7.5 NKVTS’s anbefalinger (Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress) 
  
Holt, psykolog og forsker ved Nasjonalt Kompetansesenter for vold og traumatisk stress, 
svarer på spørsmål om traumebehandling: 
Det en vet er at behandling virker bedre enn ikke behandling. Det er viktig at behandlingen er 
traumespesifikk og at behandler har en traumeforståelse i bunn samt at pasienten også er 
inneforstått med at en jobber med dette. Videre: Flere traumespesifikke behandlingsmetoder 
har effekt, og noen metoder har knyttet til seg mer evidens enn andre, men det trengs 
fremdeles mer forskning på hvordan de ulike behandlingene virker. En vet også noe om 
viktige faktorer i et behandlingsforløp. 
 
7.6 Pårørende 
 
7.6.1 Barn som pårørende 
Behovet for å se barn til traumepasienter i lys av deres behov som pårørende, er viktig. De 
generelle føringene vedrørende barn som pårørende forutsettes kjent.  
 
Forskning viser at traumatiserte og redde kan være dårlige omsorgspersoner i perioder når en 
er utenfor toleransevinduet. Altså; omsorgsevnene til personer med traumeerfaringer kan 
påvirkes i større eller mindre grad. 
 
Det kan være av betydning å inkludere barn som pårørende i deler av et behandlingsforløp 
både for barnet og dets utvikling og for foreldre - barn relasjonen. 
 
7.6.2 Partnere, voksne pårørende 
Å leve med, være voksen pårørende for en med traumelidelse, innebærer å måtte forholde seg 
til lidelsens art da symptomene likeså vel som på indre plan, uttrykkes i relasjon. 
 
Viser og til Lov om Pasient- og brukermedvirkning fra 2001 spesifikt kapittel 3 og 4 som 
gjeldende også i denne sammenhengen. 
 
Noen pasienter lever fremdeles i fare for å bli utsatt for nye overgrep. I slike tilfeller må 
behandlingstilbudet forholde seg til dette.   
 
 
8. Vurdering  
 
Pasienter som har vært utsatt for alvorlige skadelige hendelser i oppvekst og i voksen alder 
trenger et godt tilbud. Skader kan repareres.   
 
Spesialisthelsetjenesten har utfordringer i forhold til flyktninger og asylsøkere. Mange har 
utført og/eller vært utsatt for ulike former for krigshandlinger, flukt, tortur og forfølgelse. 
Videre vil det å leve i eksil og det å være der hvor de er i  asylsøkerprosess, få betydning for 
tilbudet som skal gis. Traumebehandling av denne gruppen vil i tillegg også kreve 
flyktningefaglig kompetanse og kompetanse om bruk av tolk.   
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Videre er Norge involvert i skarpe militære oppdrag i utlandet. Norske soldater som har utført 
og vært utsatt for krigshandlinger vil kunne ha behov for behandling.  
  
Disse gruppene trenger et variert tilbud fra et hjelpeapparat som har kunnskap om og 
handlingskompetanse i forhold til traumatisering, beskrevet over.  
 
Behandlingen av traumatiserte pasienter bør gis av kvalifisert personell med god kunnskap 
om traume og traumebehandling gjennom poliklinisk behandling. Hvis/når pasienten blir 
destabilisert, som kan skje i forbindelse med poliklinisk behandling eller tilknyttet 
sykdomsforløp og / eller livssituasjon, bør det også være mulighet for kortere og lengre 
opphold på døgnpost med mulighet for et individuelt tilpasset opplegg - for beskyttelse og 
stabilisering/regulering. Beskyttelsesbehovet vil kunne variere fra skjerming, bruk av 
tvangsmidler til gode miljøterapeutiske rammer.   
 
Traumepasienter vil i tillegg kunne trenge et godt samarbeid med de kommunale tjenestene 
når dette trengs. (Samhandlingsreformen og pasientforløp). Tilbudet kan blant annet handle 
om videre oppfølging fra psykiatrisk hjemmesykepleie eller tilbud fra NAV i forhold til 
økonomi, jobb og bolig.  
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Vedlegg 4 
 
ROS-ANALYSE (Risiko- og sårbarhetsanalyse) 
I arbeidet med oppfølging av styresak om traumebehandling i Helse Nord er det bestemt at det 
skal gjennomføres en risikoanalyse, i forhold til realisering av styresakens to definerte 
spørsmål som besvares i styresaken, som er: 

a. Hvordan sikres tilbudet til denne pasientgruppen i de øvrige helseforetakene i 
regionen, dersom styrevedtaket i Nordlandssykehuset HF blir gjennomført? 

b. Kan det være riktig å ha sentraliserte regionale behandlingstilbud for denne 
pasientgruppen? 

c.  
I risikovurderingen er det tatt utgangspunkt i Helse Nords mal for risikoanalyser som underlag 
for risikovurderingen og vurdert sannsynlighet og konsekvens etter følgende definisjoner: 

 

Risiko og konsekvens.  
 
Sannsynlighet er gradert på tilsvarende måte fra 1 til 5, fra ”svært lite sannsynlig” til ”svært 
sannsynlig”. Produktet av sannsynlighet og konsekvens karakteriserer risikofaktorens totale 
risiko. 
 

Kvantifisering av risiko. 

Konsekvens Tid Kost Kvalitet 

1: Ufarlig Liten eller ingen 
påvirkning 

Liten eller ingen 
påvirkning 

Liten eller ingen påvirkning 

2: Uønsket Kan medføre justeringer 
på noen milepæler 

Mindre justeringer i 
kostnader 

Mindre justeringer på kvalitet i 
leveranser 

3: Uheldig Noen milepæler blir 
forsinket, men 
overordnet tidsplan kan 
holdes 

Vesentlige justeringer i 
kostnader men under 30 
% av total kostnad 

Kvalitet på leveranser blir 
dårligere enn antatt 

4: Farlig Viktige milepæler blir 
vesentlig forsinket som 
setter sluttmilepæl i fase 

Budsjettet sprekker med 
mer enn 30 % av total 
kostnad 

Kvalitet på leveranser blir 
vesentlig dårligere enn antatt 

5: Kritisk Kritiske milepæler i 
prosjektet kan ikke 
holdes 

Budsjettet sprekker med 
mer enn 50 % av total 
kostnad 

Kvalitet på leveranser blir så dårlig 
at forprosjektrapport ikke danner 
gir grunnlag for beslutning 

Produkt (S*K) Risiko Tiltak 

1 – 4   Lav risiko Akseptabel risiko. Eventuelle tiltak kan iverksettes, men er 
ikke påkrevd 

5 -12  Middels risiko  Tiltak bør iverksettes så snart det er praktisk og økonomisk 
 mulig. 

15 – 25  Høy risiko  Risikoreduserende tiltak er påkrevd straks eller innen en 
fastsatt tidsfrist som kan aksepteres av berørte parter. 
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Kvalifisering av risiko knyttet til å sikre tilbudet til denne i de øvrige helseforetakene i 
regionen, dersom styrevedtaket i pasientgruppen Nordlandssykehuset HF blir 
gjennomført? 
Nr Risiko S K S*K Risikoreduserende tiltak  

1 DPS - ene er ulike og har 
ulik kompetanse i forhold til 
å behandle traumelidelser 

3 4 12 Kompetanseheving ved alle DPS ene i 
samarbeid med RVTS, NLSH og andre 
instanser. Det er behov for kompetanse i 
traumeforståelse, behandling og kunnskap 
om dissosiasjon og kartlegging. 

Hvert helseforetak bør vurdere å opprette 
et eller flere DPS som får et særskilt 
ansvar for denne pasientgruppen i sitt 
helseforetak.     

2 Ulik bemanning i DPSene, 
spesielt på døgnavdelingene.  

3 4 12 Kompetanseheving, god traumefokusert 
miljøterapeutisk kompetanse. Når det skal 
rekrutteres må det etterspørres kompetanse 
om forståelse og behandling av 
traumelidelser. 

3 Noen DPSer kan få for få 
pasienter med alvorlig 
traumelidelser, som igjen kan 
gi liten erfaring og mulighet 
til å gi et godt spesialisert 
tilbud. 

4 3 12 Hvert helseforetak må vurdere hvordan de 
organiserer sitt tilbud. Det vil gi et 
fagmiljø og mulighet til å etablere bl.a 
nettverk. 

4 Utskifting av personell ved 
DPS- ene, som gjør at det de 
blir sårbar når det gjelder å 
sikre stabil kompetanse og 
erfaring når det gjelder 
utredning og behandling. 

3 3 9 Det er viktig å bevare kompetanse, som 
krever at viktigheten av traumebebandling 
må ledelsesforankres og at kompetanse på 
området skal finnes.  Å gi veiledning og 
kompetanse vil bidra til å stabilisere 
personalgruppen.   

5 Det må være nok arealer i 
døgnavdelingene til 
pasientgruppen. 

2 3 6 Arealbruk og behov til pasientgruppen må 
kartlegges. Hvert foretak kan se på den 
samlede arealbruken og evt. omstrukturere 
for å gi tilbud til traumepasienter.     

6 Risikoen ved å legge ned 
avdelingen i Bodø synes å 
være større for pasienter ved 
DPSene i Ofoten, Vesterålen, 
Lofoten og ved 
Helgelandssykehuset HF. 

4 3 12 Gjeldende helseforetak bør vurdere å 
opperette et eller flere DPS som får et 
særskilt ansvar for denne pasientgruppen i 
sitt helseforetak.     
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Kvalifisering av risiko knyttet til å ha et sentraliserte regionalt behandlingstilbud for 
denne pasientgruppen, et eller flere 
Nr Risiko S K S*K Risikoreduserende tiltak  

1 Lang reisevei for mange 
pasienter og pårørende.  

3 2 6 Bygge opp tilbud nærmere der pasienten 
bor. Bygge gode forhold til familie og 
pårørende.  Bruk videokonferanse i 
veiledning og oppfølging.  

2 Noen DPS- er får mindre 
kunnskap om 
pasientgruppen, mindre 
fagmiljø  

3 3 9 Skolering og fagnettverk. Ha en bevisst 
holding til fagutvikling. Belønning, faglig 
sett.  

3 Et regionalt tilbud vil gi lang 
ventetid. Dette kan føre til 
mer bruk av sykehus -
avdelinger i påvente av plass 
i regional enhet. Det vil bli 
færre pasienter som får 
spesialisert tilbud.   

4 3 12 Mange oppgaver kan gjøres lokalt (DPS) 
mens pasienter venter på et regionalt 
tilbud. Det må være god dialog og rutiner 
for samarbeid om og med pasienten, 
spesielt når pasienten skrives ut eller 
sendes hjem på permisjon.   God 
kommunikasjon og informasjon om 
pasienten må formidles til de som skal ha 
den. 

 

Styremøte i Helse Nord RHF 
27. mars 2014 - sakspapirer

side 62



Vedlegg 5 

 

Tilbakemeldinger fra Finnmarkssykehuset, UNN HF og 
Helgelandssykehuset 

Helgelandssykehuset, e-post fra 6. mars 2014 

A)     Posttraumatisk stress og traumebehandling er et viktig felt innen psykisk helse. Flere av 
DPSene har blant annet ansatte med EMDR-kompetanse. Viken senter har også blitt benyttet 
for behandling. 
Hvis tiltaket gjennomføres bør det bygges opp kompetanse ved de lokale DPSene i regionen, 
noe som vil være i tråd med nasjonale føringer som sier at flere funksjoner skal legges til 
DPSene. En kan videre styrke kompetansen ytterligere gjennom fagnettverk som omfatter alle 
DPSene i nord. SANKS bør ha et særskilt ansvar for å utvikle tjenesten til den samiske 
befolkningen.  

B)      Et poliklinisk tilbud bør gis så nært pasienten som mulig. Et sentralisert regionalt 
behandlingstilbud vurderes ikke som nødvendig dersom DPSene har god nok kompetanse. 
Tilbudet kan evalueres etter 2-3 år for å vurdere hvorvidt tilbudet til traumepasienter har vært 
tilfredsstillende eller om døgnbehandling bør gis ved en sentralisert høykompetent avdeling. 

 
Mvh 

Gunn Kristin Heatta 

 

UNN HF, e-post fra 12. mars 2014 

Viser til forespørsel vedr behandlingstilbud for pasienter med "traumelidelser" fra Helse Nord 
datert 07.02.14. 

En svært stor andel av pasientene i psykisk helsevern har erfart ulike former for traumer. De 
siste årene har bevissthet og kompetanse i forhold til dette økt i behandlingsapparatet. I alle 
deler av de psykiatriske klinikkene i UNN gis det tilbud til personer som har vært utsatt for 
traumer. Vi oppfatter at klinikkenes ordinære tilbud er tilfredsstillende i forhold til denne 
problematikken, samtidig som det selvfølgelig også i forhold til dette er et potensiale for 
videre utvikling. UNN ser ikke behov for et sentralisert regionalt tilbud på dette området.  

  

Med vennlig hilsen  

Magnus P. Hald  
Klinikksjef  
Allmennpsykiatrisk klinikk  
Universitetssykehuset Nord-Norge  
Telefon: 77 62 70 36 / 90 51 81 35  
E-post: magnus.p.hald@unn.no  
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Helgelandssykehuset HF, e-post fra 11. mars 2014 

Helgelandssykehuset mener det ikke er nødvendig med sentraliserte regionale 
behandlingstilbud for voksne med traumelidelser, men at vi anbefaler et regionalt tilbud med 
sengeavdeling for ungdom med omfattende traumelidelser.  

med vennlig hilsen 

Fred A. Mürer 

Medisinsk direktør 

Helgelandssykehuset HF - foretaksadministrasjon 

Tlf: 75 12 51 27 - Mob: +47 909 72265 

 

Rådgiver 
Helgelandssykehuset HF 
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Uttalelse fra Nordland fylkesting februar 2014 

 

Uttalelse fra SV og Rødt - Traumeenheten ved Nordland sykehus 
 

Nordland fylkesting er svært fornøyd med at Helse Nord RHF  i fjor høst vedtok å opprettholde 

driften av Traumeenheten ved Nordlandssykehuset i Bodø.  

 

Brukere, ansatte og pårørende var viktige for å få fram konsekvensene av en eventuell nedleggelse.  

 

Nå er det viktig at de som er avhengige av dette tilbudet slipper å leve i usikkerhet om tilbudet på 

sikt vil bestå. Derfor ønsker Nordland Fylkesting at Helse Nord RHF nå kjører en åpen prosess når 

tilbudet innen psykiatri i fylket framover vurderes, slik at de som er involverte i saken både får 

informasjon som er relevant for tilbudet, og kan bli hørt.  

 

Uttalelsen ble behandlet i plenum og enstemmig vedtatt med 53 stemmer. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Sonja Alice Steen 

fylkesordfører 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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Til  
Helse Nord 
ved Frank Nohr 
                                                                                                             Tromsø 27.02.14 
 
 
 
Tilbakemelding til Helse Nord fra RVTS Nord angående styresak Traumeenheten. 
  
RVTS Nord er lokalisert i Tromsø, tilknyttet Rus og spesialpsykiatrisk klinikk ved UNN-HF. Det er 
ca. 15 stillinger ved RVTS Nord. Vi har 3,5 polikliniske stillinger (UNN finansiert) ved senteret. Vi 
er samlokalisert med VIVAT selvmordsforebygging. 
 
RVTS Nord har som hovedoppgave å være ”en tjeneste til tjenesteapparatet”, og skal bidra med 
kompetanseheving på tema vold og seksuelle overgrep, flyktninghelse og tvungen migrasjon og 
selvmordsforebygging. 
 
Gjennom årlige tildelingsbrev fra Helsedirektoratet får vi spesifiserte oppdrag på våre temaområder 
og generelle oppdrag. Vi skal bidra til samarbeid mellom etater og forvaltningsnivå, samt spre 
kompetanse gjennom undervisning, veiledning og konsultasjon.  Vi skal primært jobbe ut mot 
kommunene i Nordland, Troms(inkludert Svalbard) og Finnmark.  
Sekundært skal vi rette vår virksomhet inn mot spesialisthelsetjenesten, høgskole /universitet og 
frivillige organisasjoner.  Dette er viktig å merke seg når vi nå svarer på de to spørsmålene dere har 
stilt oss. 
 
Etter 22.juli 2011 ble behovet for å styrke kompetansen på traumeforståelse og traumebehandling til 
hele tjenesteapparatet i fokus. I tråd med oppdrag fra helsedirektoratet har aktiviteten på tema vært 
rettet mot de psykososiale kriseteamene og familievern, og ikke direkte til spesialisthelsetjenesten. 
Vi har likevel bidratt overfor spesialisthelsetjenesten på teamområdet ut fra kapasitet. 
 
RVTS Nord samarbeider med nasjonale kompetansesenter og universitet som driver forskning. 
Våre ansatte skal ha oversikt hva som er nytt innenfor forskning og formidle det til 
tjenesteapparatet. Videre også si noe om hvordan det kan innvirke på praksis. 
 
Hvordan har RVTS bistått i utforming/utvikling av behandlingstilbudet i spesialisthelsetjenesten 
jamfør pasienter med traumelidelser de siste 3 årene? 
 
RVTS har ikke som oppgave å organisere traumetilbudet til pasienter med traumelidelser i vår 
region.  Vår oppgave er å bidra med kompetanseheving og fange opp eventuelle nye behov for 
kompetanse.  
 
Flere ansatte ved RVTS Nord er gjennom sine polikliniske delstillinger (20-30 % st.) tilknyttet 
direkte pasientrettet behandling.   Pasientene henvises via voksenpsykiatrisk poliklinikk ved 
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Almennpsykiatrisk avdeling. Den kompetansen ansatte tilegner seg ved behandling av spesielt 
kompliserte traumepasienter, er noe de formidler i undervisning og veiledning til tjenesteapparatet.   
 
RVTS Nord tilbyr veiledning og konsultasjon til tjeneseteapparatet. Ansatte fra 
spesialisthelsetjenesten benytter seg av tilbudet, oftest som telefonhenvendelse. Spørsmål rettet til 
alle våre fagområder kan være; 

• hvordan følge opp traumatiserte flyktninger/asylsøkere med svært komplekst 
traumebilde 

• hvordan jobbe i forhold til pasienter som er torturert 
• hva bør jeg vite om hjemlandet pasientene kommer fra 
• hvordan skrive helseerklæringer 
• hvordan forholde seg til barn som har mistet noen i selvmord 
• hvordan hjelpe barn som forgriper seg på andre barn 
• hvordan takle den aggressive og utagerende pasienten 
• utløser saken meldeplikt til barnevernet 
• Hvordan skille mellom psykose og dissosiasjon  

Bruk av videokonferanse er viktig i vårt arbeid, og vi er ofte ved komplekse saker representert fra 
flere fagteam samtidig når vi gir veiledning. RVTS Nord har god tilgang på videokonferanse med 
egne studioer. 
 
Vi har gitt undervisning på traumerelaterte tema etter forespørsel fra spesialisthelsetjenesten eller 
kommunene, arrangert og bidratt på konferanser(konferansene har ofte vært åpen for både 
kommune eller spesialisthelsetjenesten), gitt forelesninger gjennom videokonferanse med ulikt 
innhold (samarbeid med Nasjonalt senter for telemedisin).  Mange av forelesningene det opptak av 
og disse kan lånes ut. 
 
Vi har bidratt til å starte videreutdanninger (samlingsbaserte) i samarbeid med Høgskolen i Narvik, 
og foreleser på disse; 

- Videreutdanning i vold i nære relasjoner og aggresjonsproblematikk, 30 studiepoeng, 
startet kull 7 høsten 2013, fortsatt stor søkning (siste årene arrangert i Tromsø) 

- Videreutdanning i krisehåndtering og traumebehandling, 30 studiepoeng (fra høsten 
2013, stor søkning, arrangeres i Narvik) 

 
Noen av de traumekursene vi har arrangert; 
I 2011 kurs for fysioterapeuter om smerter og hvordan man kan jobbe med traumer på en 
kroppsorientert måte.  
I 2012 Wampold-kurset 
I 2013 ERASOR (som indirekte kan påvirke traumelidelser ved at unge som krenker seksuelt får 
riktig oppfølging) 
EMDR kurs 
TRE kurs 

  
I tillegg kommer ulike fagdager med tema som "hjelp til hjelperne" som har fokus på hjelpere som 
jobber med traumatiserte.  
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Gjennom opplæringsprogrammet “Tidlig inn” har vi også nådd enkelte jordmødre ved 
lokalsykehus, enkelt-ansatte i BUP og enkelt-ansatte i DPS´er. 
Vi er med i konsultasjonsteamet ved Barnehuset, og gir potensielt veiledning til barnefeltet. 
 
RVTS Nord har i samarbeid med de andre RVTSene utviklet nettkurset ” Når krisen rammer” som 
retter seg mot ansatte i psykososiale kriseteam. Kurset er tilgjengelig for alle og har også relevant 
traumekunnskap. I dag er kurset et av arbeidskravene ved en av videreutdanningene i Narvik.. 
 
RVTS Nord har sammen med Bufetat og Fylkesmannen i Finnmark og Troms utviklet 
nettkonferansene ”Lokalt MOT” i forhold til tema om kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og 
æresrelatert vold. Nettkonferansen og e-læringsprogrammet er utviklet i samarbeid med NST, og 
finnes på www.helsekompetanse.no 
 
Vi har under utvikling et kompetansehevingsprogram i forhold til traume og traumeforståelse.  
 
Vi samarbeider tett med VIVAT selvmordsforebygging, og bidrar som kursledere og arrangører av 
2 dagers kurset ”Førstehjelp ved selvmordsfare”. Kurset har også over flere år vært obligatorisk for 
alle medisinerstudenter i Tromsø. 
 
Hvordan kan RVTS bistå i spesialisthelsetjenesten for denne pasientgruppen i fremtiden? – 
uavhengig av utfall i aktuell styresak. 
 
RVTS er en "tjeneste til tjenesteapparatet". Vi skal derfor serve de ansatte som jobber med denne 
pasientgruppen. De som jobber med denne pasientgruppen finner vi i alle deler av 
spesialisthelsetjenesten.  Vi skal ikke bare gi et tilbud til ansatte innen voksen allmennpsykiatri. Vi 
skal også serve ansatte i barnefeltet, de som jobber innen habilitering, somatikken (f.eks. er 
patologen viktig i tortursaker og vi har særskilt kontakt med overgrepsmottakene) og de som 
jobber innen rus og spesialpsykiatri (alder, sikkerhet). 
RVTS Nord koordinerer et nystartet kompetanseteam - barn og unge som krenker seksuelt.  Med 
dette blikket er kompetanseteamet også et forebyggende tiltak for traumepasienter.    
 
Vi skal fortsette å tilby undervisning, veiledning og konsultasjon  på våre temaområder. 
 
Vi skal gjøre kompetanse tilgjengeling på web, og ny nettside er under utarbeidelse. Nettsiden skal 
være informative og brukervennling for vår målgruppe. 
 
RVTS Nord  er i gang med å utvikle et kompetanseprogram i traumeforståelse og traumebehandling 
spesielt rettet inn mot DPSnivå og spesialisthelsetjenesten. Programmet utvikles i samarbeid med 
relevante samarbeidspartnere som Fagutviklingsenhetene ved Allmennpsykiatrisk avdeling og NST 
. Store deler av programmet vil vi utvikle som nettkurs. Det gjenstår å sikre finansiering til  kurset, 
da det ikke ligger innenfor vårt budsjett. Vi vil derfor måtte søke prosjektmidler til dette. 
Implementering av kurset vil kreve noe tid og  ressurser. 
 
Nettkurs om vold i nære relasjoner er også under utarbeidelse. I første omgang vil målgruppen være 
barnehage og skoleansatte, men  kurset vil være åpent. 
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Film og e-læringskurs om tortur er også under utarbeidelse, og gjøres I samarbeid med Universitetet 
I Tromsø. Her har vi fått avslag på våre prosjektsøknader, noe som har medført  at vi har foreløpig 
stopp i prosjektet til finansiering er på plass. Denne filmen og kurset vil være svært viktig 
kompetanse for de som møter sterkt traumatiserte i sitt arbeid, spsielt flyktninger og asylsøkere som 
har vært utsatt for tortur. Men det vil også gi nyttig generell kunnskap om et kompleks tema. 
 
Vi vil forstsette å kunne bringe nyere forskning og oppdatert kunnskap til tjenesteapparatet. 
 
Med vennlig hilsen 
 
Elin Hartvigsen 
Senterleder RVTS Nord 
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