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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 



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.



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.



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


