
 

Møtedato: 28. oktober 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Linn Gros, 75 51 29 00   Bodø, 16.10.2015 
 

Styresak 112-2015/3 Regionalt program for traumekompetanse - 

informasjon 
 
 
Formål 
Denne styresaken har til formål å informere styret i Helse Nord RHF om det regionale 
traumekompetanseprogrammet Stø kurs – Traumeforståelse og behandling som er i 
gang fra oktober 2015. 
 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 105-2015 Kompetanseprogram om traume 
og traumeforståelse (psykisk helsevern) - informasjon om oppfølgingen av styrets vedtak i 
styresak 47-2014, jf. styresak 96-2014 i styremøte, den 2. oktober 2015. Styret fattet 
følgende vedtak i punkt 1: Styret i Helse Nord RHF ber styrene i helseforetakene i Helse 
Nord om å sørge for at helseforetakene deltar i kompetanseprogrammet om traume og 
traumeforståelse i regi av Helse Nord RHF og i samarbeid med RVTS Nord. 
 
Helse Nord RHF, helseforetakene, RVTS1  og brukerorganisasjonene arrangerte en 
regional traumekonferanse i februar 2015. Konferansen markerte starten på den 
regionale kompetansesatsningen, og 66 personer fra helseforetakene i Helse Nord 
deltok på konferansen. 
 
Det store kompetanseløftet i helseforetakene skjer gjennom det regionale 
traumekompetanseprogrammet Stø kurs – Traumeforståelse og behandling, som er 
utviklet av RVTS. Programmet er rettet både mot miljøpersonell og behandlere. 
Kompetanseprogrammet er nettbasert, og ligger gratis tilgjengelig for alle. RVTS er nå i 
gang med veilederopplæringen i helseforetakene, og vil starte forelesningene fra 
november 2015.   
 
Styret i Helse Nord RHF bevilget kr 2 000 000 til kompetansehevende tiltak innen 
traume og traumeforståelse, jf. styresak 78-2014 Plan 2015-2018 – inkl. rullering av 
investeringsplanen 2015-2022 (styremøte 18. juni 2014). kr 300 000 ble brukt til å 
arrangere den regionale traumekonferansen.   
 
  

1 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging 
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De resterende regionale kompetansemidlene vil fordeles slik: 
 

Institusjon Kroner 
Regional traumekonferanse 300 000 
RVTS 500 000 
Finnmarkssykehuset 198 000 
UNN    473 000 
Nordlandssykehuset     334 000 
Helgelandssykehuset     195 000 
SUM 2 000 000 

 
Midlene som tildeles RVTS skal dekke reise og opphold for veiledere fra 
helseforetakene, samt administrasjonsutgifter knyttet til programmet. Tilskuddet til 
helseforetakene skal dekke utgifter i helseforetakene knyttet til deltakelse i 
programmet.   
 
Brukermedvirkning 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF vil bli orientert om Regionalt 
traumekompetanseprogram i møte, den 21. oktober 2015, jf. RBU-sak 70-2015/6.  
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