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INNLEDNING  
Dette er en håndbok basert på erfaringer fra oppfølgingen etter 22. juli 2011 
i Nord-Trøndelag. Under interkommunalt samarbeid i forbindelse med 
rettsoppgjøret, ble ideen om denne håndboken født. Skjønnsmidler fra 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ga muligheter til å arrangere en erfarings-
konferanse for de som hadde stått i oppfølgingen av berørte, pårørende, 
etterlatte og familie, samle deres erfaringer og lage denne håndboken.

Håndboka har et praktisk fokus på hjelperen og hjelperrollen, og den er lett å 
ta med seg når en skal på oppdrag. Den skal være til hjelp for å tune seg inn når 
krisearbeidet starter, som huskeliste underveis og refleksjonsverktøy i ettertid. 
Det er viktig å minne om at refleksjon gjøres best i rolige perioder, da kriser setter 
begrensninger kognitivt både for hjelperen og de som er i krise.
Det er avsatt plass for å sette inn lokale navn og telefonnummer.

Innholdet bygger på;
·  IS 1810, Veileder for psykososial tiltak ved kriser, ulykker 
 og katastrofer. aug. 2011
·  Evalueringene etter 22.juli fra kommunene i Nord-Trøndelag
·  Erfaringer delt på erfaringskonferansen 16.10.12 på Rica Hell, Stjørdal
·  Erfaringer og ideer hentet fra RVTS, senter for krisepsykologi og andre

Eli-Anne T.Willard 
Tidligere rådgiver psykisk helse, Namsos kommune.
Nå psykiatrisk sykepleier Sarpsborg kommune.

Heidi A. Aurstad 
Tidligere kommunepsykolog, Levanger kommune.
Nå psykolog St.Olavs Hospital, Psykisk Helsevern, Avd. Østmarka.

Torill Thun 
Avdelingsleder psykisk helse, Verdal kommune.

Marianne Vollen 
Enhetsleder Barn og familie, Steinkjer kommune. 
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VIKTIGE TING SOM GJELDER EGEN KOMMUNE

PSYKOSOSIALT KRISETEAM

.....................................................................................KOMMUNE;

 Funksjon      Navn Telefonnr.
 Leder  
 Medlem  
 Medlem  
 Medlem  
 Medlem  
 Medlem  
  
  

Aktivering av psykososial krisehjelp/ kriseteam følger retningslinjene i 
kommunens kriseplan. 
I vår kommune skjer dette på følgende måte;

Dette aktiveres ved;

Aktuelle hendelser er;
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 KRISELEDELSEN

 Funksjon Navn Telefonnr.
 Ordfører  
 Rådmann  
  
  

Aktuelle samarbeidspartnere

Funksjon  Telefonnr.
Politi  02800/

Legevakt  
Brann  
Spesialisthelsetjenesten  
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Egne notater
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Akuttfasen  
Hva er lurt å ta med seg ut på oppdrag?
• Notatark, penn og blyant
• Loggark/loggbok – start å skrive logg med en gang
 (tidspunkt, telefoner inn og ut, kontakter og hendelser etc.)
• Informasjonsskriv om mulige krisereaksjoner og hvordan takle 
 disse - til utdeling til berørte, pårørende, familie og nettverk
• Informasjonsskriv om psykososial krisehjelp, hva denne innebærer
  og hvem som kan kontaktes - med telefonnummer og gjerne navn

Hvordan forberede deg mentalt på situasjonen?
• Skaff deg mest mulig informasjon på forhånd, 
 slik at du er best mulig forberedt
• Forsøk å se for deg hva som møter deg
• Tenk over og vurder om du skal dra alene eller om dere skal være to
• Uansett må noen vite hvor du drar - og mer hjelp må være kun en  
 telefon unna. Dette handler om trygghet og sikkerhet, samt at en  
 aldri vet hva som møter en, hvor mange som er der etc.

 For vår kommune gjelder;
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•  Ha realistiske forventninger til deg selv som hjelper. 
 Hva kan du gjøre og hva kan du ikke gjøre?
• Det viktigste er ikke hva du gjør, men den du er, 
 og at du er tilstede
• Vær proaktiv og oppsøkende
  –  ta kontakt med berørte for å tilby hjemmebesøk/kontakt 
   så tidlig som mulig etter hendelsen 
• Hvis de avslår 
  –  vær på tilbudssiden og si at du vil ta kontakt på ny, 
   slik anbefalingen er for å møte kriseutsatte familier til en 
   samtale og for å dele ut informasjonsmateriale

Du trenger ikke å være så“flink”
- det enkle er ofte det beste!

Hvem sitt behov fyller du
-ditt behov for å hjelpe

eller den du hjelper sitt behov?

Det barn ikke vet-
har de vondt av

Det er bedre å gjøre en feil
enn ikke å gjøre noe

Det er lov å vise følelser, men
ikke gråt mer enn de du hjelper!

Jeg skal ikke gjøre alt selv!
Hvilke samarbeidspartnere kan 

kobles på?

Den dagen du er ferdig utlært -
er du ferdig!

Det er bedre å gjøre en feil
enn ikke å gjøre noe
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Når du møter berørte, pårørende, etterlatte og familien

“IS-1810; Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer”

• Ingen kan ta bort krisen, men ditt nærvær og din omsorg betyr noe for andre
• Demp aktivering ved å roe ned, gå sakte, snakk langsomt og bruk gjerne   
 fysisk berøring om det er passende og naturlig
• Bruk korte setninger og vær tydelig
• Be gjerne om lov – “er det greit for deg at…”
• En trenger ikke si så mye, men det er viktig at du tåler sterke følelser og kan  
 være tilstede med hele deg
• Husk din non-verbale kommunikasjon; blikk, mimikk, stemmeleie, pust,   
 skuldre, hvordan du sitter, at du signaliserer ro, trygghet og kontroll
• Hold fokus på her- og nå, den/de du skal hjelpe, og orienter deg ut fra dem
• God informasjon og fakta opplysninger er viktigere enn å prate om følelser –  
 det kan med fordel vente
• Tål at det blir stille
• Veiled i viktige spørsmål som dukker opp

• Bidra til trygghet og omsorg 
• Vær med å skape orden og struktur
• Berolige 
• Skape mulighet for mestring
• Bidra til samhørighet 
• Sosial støtte; mobilisere nettverk - familie, venner, 
 naboer og arbeidskolleger
• Stimulere håp
• Tilrettelegge for kontrollert re-eksponering
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 •  Sett ord på normale reaksjoner på en unormal hendelse
  -  Anerkjenn og bekreft
  -  Normaliser – men ikke bagatelliser
  -  Hvordan man reagerer varierer, her er ingen fasit   
 •  Det er også normalt at enkelte ikke opplever disse reaksjonene 

 •  Ved kritiske reaksjoner formidles/tas kontakt med 
   fastlege eller legevakt.

  

Normale reaksjoner er;

• Sjokk, nummenhet, uvirkelighet, tomhet
• Endret tidsopplevelse og hukommelse/evne til å tenke klart
• Handlingslammet, apatisk og “følelsesløs”
• Sterke følelsesmessige reaksjoner som redsel, fortvilelse, sinne,   
 gråt eller latter
• Uklar oppfattelse av det som skjer, eller knivskarp oppfattelse av   
 enkelte detaljer som vedrører hendelsen
• Somatiske reaksjoner som bl.a. kvalme, munntørrhet, skjelving,   
 svimmelhet, hjertebank, press i brystet, sterk uro eller fysisk smerte
• Endret atferd; rastløs, overaktiv og skvetten
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Råd du kan gi til de rammede…

• Det er viktig med mat, drikke og hvile

• En bør ikke sove rett etter en hendelse – søvn kan bidra til å bevare  

 minner. Anbefal at de bør vente noen timer, og om de ikke får sove eller  

 sover urolig er dette normalt.

 Over tid er det viktig å sikre søvn, og da kan en snakke med fastlegen  

 for å få noe å sove på som en kortvarig løsning. 

 Ved vedvarende søvnproblemer bør andre helsetjenester kobles inn

• Oppmuntre dem gjerne til å være sammen med sosialt nettverk og søke

 likemansstøtte

• Man kan godt vente med å gi verbalt uttrykk for sine følelser

• Forklar at det er mange måter å reagere på og at det er viktig at alle blir  

 respektert og at det er rom for alle

• Oppfordre de berørte til å møte andre rammede

• Oppfordre dem til aktiviteter – gjør noe de vet hjelper seg eller er godt  

 for seg. Det er lov å tenke på noe annet. Fysisk aktivitet er sunt

•  Oppfordre dem til å være restriktiv i forhold til alkohol og bruk av 

 beroligende medikamenter

•  Oppfordre dem til ikke å ta store avgjørelser i en akuttsituasjon 

 – dersom det kan vente

11



• Legg igjen skriftlig informasjonsmateriale om kriser, sorg, mulige reaksjoner  
 og hvordan takle disse
• Det kan være lurt å tegne nettverkskart for å få mest mulig informasjon om;  
 hvem er berørt og hvordan, relasjoner, er det andre som bør kontaktes, er det  
 noen de er bekymret for?
• Hva med barnehage, skole, arbeidsplass, lag- og foreninger?

• Aktiver kriserammedes familie og sosiale nettverk så fort som mulig. Er de  
 også rammet, aktiver noen som er litt mer perifer (nabo, slektning, kollega)
• Det som fungerer skal ikke erstattes, men støtt opp og tydeliggjør   
 viktigheten av dette 
• Evt hjelpe til med å skape forståelse og åpenhet på hvordan nettverket kan  
 støtte, hjelpe og snakke med de kriserammede

Det er viktig å ta opp hvordan man skal forholde seg til media.
• Hvor mye informasjon er lurt å ta inn/oppsøke? Vær bevisst på hvordan   
 forholde seg til aviser, internett, TV
• Individuelle behov
• Vær forberedt på hvordan håndtere pressen om de tar kontakt - 
 snakk om dette og veiled berørte

• Som ansatt i kommunen – hvordan skal du forholde deg til media?

For vår kommune gjelder;
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  Reflekter over,  sammen med berørte, hvorvidt dette er en sak 
  som handler kun om individ - er privat, 
  involverer familie - og nettverk, 
  eller om hendelsen kan ha betydning for lokalsamfunnet

• Det er lurt å spørre om veien videre – og gjøre konkrete og tydelige avtaler.  
 Den det gjelder kan ha tungt for å få med seg alt som blir sagt på grunn av 
 redusert kognitiv kapasitet. Som hjelper kan man ikke gå ut fra at den 
 kriserammede husker avtaler/info som er gitt.
 Skriv gjerne disse ned slik at de også får dette skriftlig
• Hvilken hjelp er tilgjengelig? Hvem kan kontaktes om noe oppstår før neste  
 avtale? Det er viktig med tydelig informasjon om hvor en kan få hjelp hele   
 døgnet (legevakt, fastlege osv.)

For vår kommune gjelder;
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TIPS I FORHOLD TIL BARN OG UNGE 
• Barn har behov for god, riktig og mye informasjon om det som er skjedd   
 tilpasset deres alder, og at dette gjentas når barnet er mottakelig
• Har noen barn sett eller vært involvert i det som har skjedd? 
• Kartlegge barn som er/kan være rammet eller påvirket
 •  Hvordan er situasjonen blitt forklart barnet/a? 
 •  Hvilke reaksjoner og spørsmål har barnet/a hatt? 
 •  Hvilken støtte og veiledning trenger foreldrene? 
 •  Hvem kan være nære støttepersoner for barnet/a når foreldrene 
   har det vanskelig? 
 •  Kan barnet/a være sammen med noen som er mindre preget av   
   hendelsen for å leke og ha det moro – få litt “friminutt” fra det 
   som er trist innimellom? 
 •  Barn går inn og ut av sorgen/det som er vanskelig – 
   og det er veldig sunt
 •  Hvilken barnehage/skole går barnet/a på, og hvem kjenner
    barnet godt?
 •  Har familien behov for/ønsker de hjelp til å kontakte barnehage/skole  
   for å informere om hendelsen?
 •  Kan førskolelærer/lærer evt. komme på hjemmebesøk/snakke med   
   barnet/a og familien før de skal tilbake på barnehage/skole, slik at det  
   kan avtales hvilken oppmerksomhet de skal ha rundt hendelsen, og at 
   barnet er forberedt på dette, samt har møtt noen etter det som er   
   skjedd?
   Det anbefales raskt tilbake til barnehage 
   og skole, men da med tilrettelegging/
   tilpasning og at barnet/a vet hvem 
   som vet, og hvordan de skal si fra om 
   noe blir vanskelig

For vår kommune gjelder;
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Vanlige reaksjoner og behov hos barn og unge kan være;
• Utrygghet og generell engstelse
• Redsel for at det skal skje noe med dem selv og andre i familien 
• Lei seg og mer sårbar enn tidligere
• Tristhet
• Uro og kroppslige reaksjoner
• Trass i hverdagssituasjoner
• De lager sine egne forklaringer og fantasier
• Søvnforstyrrelser; både vanskelig innsovning og oppvåkning om natten
• Stillhet (mye menneskelig erfaring er vanskelig å sette ord på)
• Vansker med å forstå det som skjer eller misforstår i kaotiske situasjoner 
 som f.eks ved brå død
• Hjerteskjærende kommentarer og spørsmål
• Kan ta for mye hensyn til sine foreldre og at de forsøker å muntre dem opp
• Større behov for det ordinære og hverdagslige. Trygge hverdagsrutiner
• Ubehagelige ”påminnere”, i form av gjenopplevelser av dramatiske   
 hendelser i drømmer og våken tilstand
• Ambivalente følelser; både lettelse (hvis situasjoner eller 
 relasjoner har vært vanskelig før dødsfallet) og savn
• Ensomhet og overbeskyttelse fra foreldre og nettverk
• Lavere frustrasjonstoleranse, mer sinne, gråt og aggresjon
• Vansker med å fremme egne behov
• Taushet og vegring mot å delta i situasjonen

Det er krevende for et barn å leve i en familie med de 
andres reaksjoner; f.eks kan det ha stor innvirkning på 
barnet å se foreldre gråte.

Det er viktig å gi støtte til ungdom og venner,
det kan være behov for hjelp til formidling av informasjon 
til nettverket, i samarbeid med de det gjelder.
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Barn og unge i krisesituasjoner har behov for;
• Trygghet, forutsigbarhet og tilhørighet. Rammer, informasjon og hjelp 
 til å delta
• Å forstå det som skjer med andre og dem selv. Hjelp til å gjenkjenne og   
 skille mellom ulike emosjoner, tolke kroppslige reaksjoner og dempe   
 kroppslige reaksjoner
• Ro og trygghet rundt legge-situasjonen. Viktig med vante rutiner
• Få delta og være til nytte. Bekreft det barna gjør for å støtte
• Informasjon om hendelsen ut ifra alder og modenhet. 
 Evt. gi fakta-informasjon til barna sammen med de voksne på en tydelig   
 og enkel måte tilpasset barnets alder. Gi dem rom til å fortelle hva de 
 har opplevd, evt. gjennom tegning og lek
• Få forståelse for reaksjoner og ubehag og hjelp til å dempe dette. 
 Bekreft normale reaksjoner på unormal situasjon
• Ritualer og markeringer – f.eks tenne lys, pynte med blomster, ha en plass  
 med bilde av rammede/avdøde, lage tegning til rammede eller avdøde,   
 legge blomst på ulykkesstedet etc.
• Hva er familiens forståelse av døden - hvordan vil de forklare det å dø? 
 Evt. hjelpe foreldre/foresatte til å sette ord på dette. 
 NB! Aldri si at døde sover
 Gi tips og ideer til nettsider og aktuelle barnebøker samt informasjons-
 materiell om barn i sorg.

• God og informativ forberedelse til å delta i viktige hendelser, ritualer, 
 markeringer, syning, begravelse
• Godt og tett samarbeid mellom familien, barnehage/skole og hjelpeinstanser

(Kilde; Bugge, K.E., Røkholt, E.G.; Barn og ungdom som sørger. 
Fagbokforlaget, 2009)
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Tips relatert til arbeidet med flyktninger og asylsøkere
Kjennskap til det landet/den kulturen familien kommer fra er vesentlig   
kunnskap å ha med seg i en krisesituasjon. Har du ikke denne    
kompetansen kan f.eks flyktningtjenesten være til hjelp. 
Med dette kunnskapsbakteppe er det lettere å møte familien med ydmykhet 
og forståelse. 
Vær obs på at familier fra samme land og kultur kan være svært forskjellige.
Tolk kan være nødvendig selv til de som snakker norsk når krisen rammer. 
Det sist lærte språket kan “glemmes” i akutte situasjoner. Det er viktig å bruke 
tid på kontaktetablering.
Noen viktige momenter det er lurt å følge;
• Sjekk ut behov, hva trenger de berørte/rammede?
• Hva er familiens forestilling og opplevelse av det som har skjedd?
• Vet vi noe om tidligere opplevelser? Sårbarhet?
• Hva er kulturspesifikt - ideer, verdier, normer og tradisjoner?
• Hva er forventet hjelpeatferd? 
• Hvem ville hjulpet familien med hva hvis de hadde bodd i hjemlandet?
• Hvem/Hva finnes i nærheten som kan støtte, gi omsorg og være tilstede 
 for dem?
Bruk din egen kulturelle dimensjon for å forsøke å forstå….

(Kilde; www.rvts.no ) 

NB! For alle gjelder;

• Undersøk personer med sterke sjokkreaksjoner for å utelukke fysisk skade
• Vurdere bruk av legemidler i samråd med fastlege/ legevaktslege ved   
 voldsom uro selv om dette ikke er indisert ved akutte stressreaksjoner.   
 Behandles hjemme? Akutt innleggelse?  
 Konferer med lege også ved mistanke om akutte psykotiske reaksjoner
• Kartlegg suicidfare! Er det noen som kan ha ekstra stor skyldfølelse?
 Konsulter gjerne en mer erfaren kollega dersom du er usikker
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Den videre oppfølgingsfasen
• Mye av det fra akuttfasen gjelder fortsatt….
• Informasjon om normale reaksjoner må gjentas og bekreftes 
 Når akuttfasen er litt over gjelder også;

• Hvordan er veien videre? Avklare videre forløp og oppfølging? 
 Viktig med hjelp som strekker seg over tid og at tilgjengelighet vedvarer.   
 Hvor finnes hjelp og når bør en ta kontakt med hjelpeapparatet, 
 er viktige tema 
• Anbefal å skrive ned det som er viktig – og når ting skjer, for å rydde tankene  
 og ha oversikt

  

Normale reaksjoner er;

 - Sjokk, nummenhet, uvirkelighet, tomhet
 - Endret tidsopplevelse og hukommelse/evne til å tenke klart
 - Handlingslammelse, apatisk og “følelsesløs”
 - Sterke følelsesmessige reaksjoner som redsel, fortvilelse, sinne,   
  gråt eller latter
 - Uklar oppfattelse av det som skjer, eller knivskarp oppfattelse av   
  enkelte detaljer som vedrører hendelsen
 - Somatiske reaksjoner som bl.a. kvalme, munntørrhet, skjelving,   
  svimmelhet, hjertebank, press i brystet, sterk uro eller fysisk smerte
 - Endret atferd; rastløs, overaktiv og skvetten
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• Støtt familie og nettverk slik at de holder ut lenge - for det har de berørte  
 behov for
• Vurder sammen med familien om det kan være lurt med en samling for   
 familien? Nettverksmøte?
• Dersom du er usikker på noe - ikke ta ting for gitt - spør, snakk og reflekter 
 sammen med dem det gjelder
• Innhent samtykke for begrenset tidsrom, til å snakke med aktuelle   
 samarbeidspartnere slik at hjelpen kan koordineres og ansvar avklares 
 f.eks fastlege, andre helsepersonell, behandlere. Skriftliggjør dette samtykket  
 i oppfølgingsperioden
• Dersom noen avstår fra tilbudet om hjelp, ta ny kontakt senere. 
 Vær passe påtrengende.
 NB! Journalfør tilbud som er avslått
• Sikre videre oppfølging eller i alle fall kontaktperson/-er for berørte/familien  
 over tid
• Sikre god overføring til de som skal følge opp videre/ ordinære 
 hjelpeinstanser, og at anbefalinger blir forstått og fulgt opp. 
 Dette kan gjerne skje ved overføringsmøte/  trekantsamtale hvor både   
 informasjon og relasjon overføres.
  - Har noen kontakt med profesjonelt nettverk? 
   - Kan dette være til støtte i denne  situasjonen?

For vår kommune gjelder;
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Det er bedre å gjøre en feil
enn ikke å gjøre noe



• Vurder sammen med berørte mulighet for å snakke med andre som har   
 opplevd det samme eller lignende – “likemannsstøtte”
• Gruppetilbud kan være aktuelt for personer som har felles erfaringer, 
 opplevelser og er i situasjoner eller roller som ligner
• Tilrettelegg for evt. kontrollert re-eksponering f.eks retur til hendelsessted.  
 Stimuler til deltagelse i rituelle handlinger f.eks syning, minnesamling,   
 markeringer, bisettelse/begravelse, minnegudstjenester. Ritualer som gir  
 mening f.eks lystenning, en plass med bilde og lys, friske blomster, legge   
 fram ting som har vært viktig eller minner om den avdøde, kan være   
 støttende tiltak.
 Barn bør forberedes og ha følge som kan støtte og forklare underveis og 
 i etterkant – aktivere familie og nettverk til dette dersom foreldrene 
 ikke klarer det.
• Hvordan samarbeide med skole/arbeidsgiver; tilrettelegge og tilpasse. 
 Er det behov for hjelp, støtte og veiledning i forhold til dette? Det er viktig å  
 huske at enkelte tema og situasjoner raskt kan reaktivere krisen. 
 Lurt å ta høyde for dette, både ovenfor barn og voksne.

20

Du trenger ikke å være så“flink”
- det enkle er ofte det beste!

Hvem sitt behov fyller du
-ditt behov for å hjelpe

eller den du hjelper sitt behov?

Det barn ikke vet-
har de vondt av

Det er bedre å gjøre en feil
enn ikke å gjøre noe

Det er lov å vise følelser, men
ikke gråt mer enn de du hjelper!

Jeg skal ikke gjøre alt selv!
Hvilke samarbeidspartnere kan 

kobles på?

Den dagen du er ferdig utlært -
er du ferdig!
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Noen viktige momenter ved selvmord;
• Det er normalt ikke bare å sørge over å ha mistet, men også over å bli forlatt  
 på denne måten
• Selvmord har mange spørsmål, motstridende følelser, tabu og mange trenger  
 råd og veiledning om hvordan forholde seg til at en av deres kjære har tatt  
 livet sitt. Det er viktig å snakke om dette åpent og ærlig - Si det som det er
• Et selvmord er svært sjelden et villet valg om å dø, men en løsning på en   
 uutholdelig situasjon i livet 
• Sterke og motstridende følelser er vanlig – og det er spesielt viktig å gi   
 informasjon om dette og samtale om følelser som kan oppstå ved selvmord;  
 sjokk, lettelse, fornektelse, redsel, skyld, bebreidelser, avvisning, skam, 
 sinne, tap av tillitt, fortapte muligheter, tvil på verdier om egen betydning,  
 selvmordstanker, frykt for nye selvmord  
• Raskt skiftende rasjonelle og irrasjonelle tanker er vanlig
• Alle har ulike relasjoner, ulike felleshistorier og syn på personen som er død.  
 Det er viktig å akseptere at det er slik 
• Det vil være viktig å lære seg å leve med det som har skjedd. Å lære å ha med  
 seg tapet hver eneste dag i resten av ens liv
• Når man lever med noe, så er det fortsatt lov å være trist og lei seg, og det er  
 lov til å være glad og lykkelig
• Ved å snakke realistisk om selvmordet kan man redusere smitteeffekten
• Vær obs på/kartlegg risikofaktorer for selvmordsfare hos gjenlevende
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Veiledere anbefaler at selvmord aktiverer kommunal psykososial krisehjelp.

For vår kommune gjelder;

Hvordan forklare selvmord for små barn?
Viktige prinsipper ved informasjon til barn;
• når andre vet dødsårsaken, vil barn alltid på en eller annen måte få vite det  
 før eller senere. Vær derfor åpen og ærlig ovenfor barnet, snakk enkelt.
• det er best å få vite vanskelige ting av trygge voksne som man stoler på
• som foreldre er det viktig å være ærlig, så barnet i vanskelige situasjoner   
 senere kan stole på foreldrene sine

Åpenhet ved ivaretakelse av barn vil innebære å:
• fortelle sannheten om selvmordet, med grad av detaljer tilpasset ulike   
 alderstrinn
• kommunisere åpent, slik at ikke familiehemmeligheter skaper et anstrengt  
 klima der en rekke temaer ikke kan snakkes om
• være åpen om dødsårsaken, ikke legge opp til en misforstått skåning av barn  
 ved å unnlate å fortelle at avdøde tok sitt eget liv
• hjelpe pårørende til å fremme åpenhet slik at barn opplever at selvmordet er  
 noe vi tåler å prate om

(“Veileder om ivaretakelse av etterlatte etter selvmord”)
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Etterarbeid 

Hendelsen 
• Du som krisearbeider i akuttsituasjonen har ansvar for å sikre eventuell   
 videreføring av arbeidet. 
 Det er derfor viktig å være kjent med kommunens rutiner for 
 oppfølgingsarbeid etter slike hendelser
• Du har ansvar for å loggføre din deltagelse i hendelsen jfr. kommunens   
 rutiner for loggføring.
 Som deltager i et helseteam som yter helsetjenester, er du pliktig til å sikre  
 journalføring i forhold til de berørte

Hvordan mestre det å være hjelper?
(Kilde; Jakob Inge Kristoffersen, psykologspesialist ved Senter for krisepsykologi. 
Forelesning på erfaringskonferansen 16.10.12 på Rica Hell, Stjørdal)

Den som yter psykisk førstehjelp må;
• Være i psykisk balanse og ha mulighet til å sette sitt eget til side
• Klare å forholde seg rolig i kaotiske situasjoner
• Være tydelig i egen rolle, ha grenser og kompetanse
• Kunne arbeide i team, samt støtte seg på andres kompetanse
• Være godt forberedt og orientert om ulykken/krisen/katastrofen
 

23



 Vi beskytter oss gjennom;

• Mental forberedelse
• Å være handlingsfokusert
• Innta følelsesmessig distansering

Mestringsmekanismer ved krisearbeid;

• Fokus på jobben som skal gjøres
  - Undertrykker reaksjoner
  - Regulerer eksponering
  - Aktivitet og fokusering hindrer refleksjon
  - Gode selvinstruksjoner
  - Distansering og dehumanisering
  - Visshet om at jobben som gjøres er viktig
• Kontakt med kollegaer- sosial støtte underveis
• Humor – en viktig stressmestringsstrategi
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Hvordan hjelpe hjelperen?
Eget ansvar; egenrefleksjon og selvhjelp;
• Å hjelpe andre har en pris.
 Viktig å balansere mellom avstand og nærhet
• Hvor henter du selv påfyll? Hva/Hvem gir deg noe?
• Hvor og hvordan letter du på trykket?
• Kjenn egne stressreaksjoner. Bli bevisst hva som stresser deg
• Hvordan takler du kritikk og egenkritikk/devaluering? 
 Ha realistiske forventninger til deg selv
• Unngå grubling – snakk med noen, gjør noe annet
• Bli bevisst dine prioriteringer
• Si fra når det er nok eller for mye. Sett ord på eget stress
• Lytt til kroppen din 
• Ikke overstrekk deg
• Prioriter rekreasjon - gjør noe du liker
• Fysisk trening – avspenningsøvelser
• Å være forberedt reduserer stress
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Arbeidsgivers ansvar;
• Et godt arbeidsmiljø – at dette prioriteres
• God ledelse;
  -Som bryr seg - som vet at dette er viktig
  -Som “ser” sine ansatte
  -Som bruker tid på sine ansatte
  -Legger til rette for at den ansatte har tid til dette, hjelper til å   
   prioritere om det er ønskelig og nødvendig
• Gode rutiner for oppfølging;
  -Umiddelbare utluftingssamtaler (“defusing”)
  -Aktive debriefingsrutiner
  -Oppfølging over tid - oppfølgingssamtaler
  -Legge til rette for kollegastøtte
  -Ekstern veiledning ved behov 
  -Ivaretakelse av ansattes familier
• Avtaler tidspunkt for mer grundig gjennomgang av hendelsen når den 
 akutte krisen er over
• Gjennomfører god evaluering det akutte hjelpearbeidet

For vår kommune gjelder;
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Oppsummering
For at dette skal være en nyttig håndbok er det viktig å gjøre seg godt kjent med 
den. Da vil den være “nyttig i akuttfasen”, og et redskap til refleksjon i forkant og 
etterkant av en hendelse. 
I akuttfasen av krisearbeidet vil det være den akutte delen som er mest relevant. 
Men det er viktig å berede grunnen for at den skal være nyttig da, ved at du gjør 
deg kjent med den nå. Det er nå du har muligheten til å forberede deg på neste 
krise.
FØR - NÅ - ETTER
Oversikt -  Innsikt - Utsikt 
Mange opplever skyldfølelse – 
- Men da glemmer du at det du har gjort er viktig!
- Reaksjoner er en viktig del av hjelpers bearbeidelsesprosess. 
 Dessverre har mange skyldfølelse, men da fortrenger de tanken om 
 at det de har gjort er viktig og de får mer fokus på det de ikke har gjort 
 enn det de har gjort.
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NYTTIGE OG RELEVANTE LENKER
Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer
 www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/veileder-for-
 psykososialetiltak-ved-kriser-ulykker-og-katastrofer/Sider/default.aspx

Veileder om ivaretakelse av etterlatte etter selvmord
 www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/etter-selvmordet-
 veilederomivaretakelse-av-etterlatte-ved-selvmord/Sider/default.aspx

Håndbok for akutt psykososial støtte ved brå dødsfall
 www.ahus.no/omoss/avdelinger/sorgstotte/om-
 oss/Documents/Publikasjoner/H%C3%A5ndbok%20for%20akutt%
 20psykosial%20st%C3%B8tte%20ved%20br%C3%A5%20d%C3%B8d.pdf 

Psykologisk førstehjelp, felthåndbok 2 utg.
 www.nkvts.no/biblioteket/Publikasjoner/Psykologisk-forstehjelp-norsk.pdf 

Elektronisk opplæringsprogram
 www.helsekompetanse.no/kriseteam   

Andre relevante lenker: 
 www.kriser.no
 www.krisepsyk.no
 www.levenorge.no 
 www.barnsbeste.no
 www.lub.no
 www.etbarnforlite.no 
 www.vfb.no 
 www.rvts.no 

Finansiert av skjønnsmidler fra
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Det er lov å vise følelser,
men ikke gråt mer enn de du

hjelper!

Jeg skal ikke 
gjøre alt selv!

Hvilke samarbeidspartnere
kan kobles på?
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Hvem sine behov fyller du
- ditt behov for å hjelpe eller 
den du hjelper sitt behov?

Den dagen du er ferdig
utlært - 

er du ferdig!

Anerkjenne og bekrefte den 
andres reaksjoner! Normalisere - 

men, ikke bagatellisere!

Tørre å være tilstede!
Tåle sterke reaksjoner!

Det er bedre å gjøre
en feil enn ikke

å gjøre noe!

Du trenger ikke være 
så “flink”

 - det enkle er ofte det
beste

Det barn ikke vet
har de vondt av!
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VEDLEGG
Sjekkliste;
De første samtalene i psykososialt krisearbeid 
kan inneholde punktene under:
• Har du noen rundt deg? Har du noen du kan snakke med? 
 Forsøk å få et bilde av det sosiale nettverket og kvaliteten på relasjonene
• Hvordan er humøret ditt?
• Spiser du normalt? 
• Har du smerter som hodepine eller magesmerter?
• Føler du deg uthvilt når du våkner (Hvis nei, hva med innsovning, avbrutt   
 søvn, mareritt, for tidlig oppvåkning)
• Er du i gang med vanlige aktiviteter? Har du mye kontakt med andre (eller  
 tilbaketrekning?). Er dette annerledes enn før hendelsen? Bedre eller verre?
• Fungerer du i daglige gjøremål? Er det noen utfordringer du står overfor   
 akkurat nå (skole/arbeid/studier/flytting etc.)
• Har du vansker med å komme overens med familie, kolleger, venner?
• Føler du deg sviktet av noen du regnet med ville støtte deg?
• Er det noe du mener du trenger hjelp til? Har du den hjelpen du trenger   
 akkurat nå?
• Er andre (foreldre, lærere eller andre) bekymret for hvordan det går med deg?  
 Hvorfor?
• Gi informasjon om eventuelle hjelpetiltak, hvilke instanser og ressurser man  
 kan benytte, nå eller ved senere behov
• Det gjøres avtale om neste kontakt før samtalen avsluttes
• Ved neste samtale er det viktig å registrerer endringer. Hvis plagene gradvis  
 reduseres, er det et positivt utviklingstegn. Dersom plagene vedvarer eller  
 øker i intensitet, bør tettere oppfølging eller videre henvisning vurderes

Kilde; Råd for oppfølging av rammede etter hendelsene på Utøya 22.07.2011
www.helsedirektoratet.no
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Forslag til informasjonsmateriale til utdeling;
Kilde; “Råd i og etter kriser Utøya og Oslo, 22.juli 2011”
Utarbeidet av Senter for krisepsykologi og Helsedirektoratet

Råd til deg som har opplevd en krise eller katastrofe
Etter en krise/ katastrofe er støtte fra familie, venner og andre nære personer 
viktig. Hvor lang tid det tar å bearbeide hendelsen er individuelt.
Vanlige akutte stressreaksjoner;
Det er mange ulike måter man kan reagere på etter en krise/ katastrofe.
Sjokk, redsel, tristhet, følelse av å være forvirret og desorientert, søvnvansker, uro, 
skvettenhet og kroppslige plager som hodepine, magesmerter m.m.
Det er viktig at du tenker at ALT er normale reaksjoner på en unormal hendelse!

Råd til deg;
• Du er trygg nå! – minn deg selv på dette
• Vær sammen – ikke vær alene med vonde tanker og opplevelser. 
 Søk andre  og fortell gjerne hvordan du har det, eller vil du ikke snakke 
 så vær bare sammen!
• Tenk framover av og til – minn deg selv om på dine sterke sider. 
 Disse egenskapene hjelper deg å mestre opplevelsene
• Tilbake til dagliglivet – det er viktig å gjenoppta dagliglivets rutiner som   
 f.eks. skole, studier eller arbeid. Sørg for nok hvile, regelmessige måltid og  
 aktivitet. Gjør noe du liker!
• Det anbefales at du ikke sover før 6 timer etter en hendelse – og sover du   
 dårlig de første nettene er det bare greit! Om dette vedvarer kan du snakke  
 med fastlegen din, for hvile og søvn over tid er viktig!
• Stressnivå i kroppen; fysisk aktivitet bidrar til å redusere uro. Vær forsiktig  
 med alkohol, kaffe, nikotin og sukker som øker aktiviteringsnivået i kroppen.
• Opplevelse av skyld – det er ikke uvanlig å oppleve skyld i forbindelse med  
 kriser og katastrofer
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Råd til familie og venner
• Gjenetabler trygghet – fokuser på at det er trygt nå, 
 og at det som var farlig ligger i fortiden.
• Noen å snakke med – vær sammen. Ta initiativ og vær oppsøkende. 
 Vis innlevelse og medfølelse. Lytt og oppfordre til å dele – men husk vi er   
 forskjellige i forhold til hvor mye vi ønsker å snakke. Gjør noe sammen, 
 gi praktisk hjelp eller bare vær tilstede.

Sorg og savn – noen råd
Når noen dør plutselig og uventet, opplever de etterlatte både sorg og savn, 
i tillegg til traumet. Det er mange måter mennesker reagerer på – og alt er 
normale reaksjoner på en unormal hendelse;
• Savn, lengsel og smerte
• Gjenopplevelse av det som skjedde
• Søvnforstyrrelser
• Selvbebreidelse og skyldfølelse
• Angst og sårbarhet
• Irritasjon og sinne
• Konsentrasjons- og hukommelsesvansker

Sorg tar tid. Noen sider ved sorgen varer livet ut. Nesten umerkbart blir det 
allikevel gradvis lettere. 
Noen trenger hjelp for å komme seg videre.
Så – 
Ikke vær redd for å si fra og oppsøk hjelp. Ikke vær redd for å ta i mot hjelp. 
Ikke vær redd for å si fra om du er bekymret for noen av familiemedlemmene 
eller nære venner.
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Råd til etterlatte
• Aksepter reaksjonene dine
• Sørg for at du har noen å snakke med. det er bra å dele tanker, inntrykk og  
 følelser med andre, selv om det kan være vanskelig. Hvis få tar kontakt med  
 deg, så ta kontakt selv om du orker det. Mange synes det er vanskelig å vite  
 hva de skal si og føler seg hjelpesløse
• Ikke bare sett ord på det som skjedde, men på dine indre opplevelser under  
 og etter dødsfallet. Det hjelper deg å sortere tanker og opplevelser
• Forsøk å opprettholde vanlige rutiner
• Gi deg tid til å sørge og ikke forsøk å flykt fra det som har skjedd gjennom  
 ekstra arbeid og hektisk aktivitet
• Det kan være godt å få faglig hjelp!

Til deg som står rundt de etterlatte
• Det viktigste er ikke hva du sier, men at du har tid til å lytte og kan dele 
 sorgen. Vær tilstede, tål følelsene som kommer, men respekter også at de   
 etterlatte kan ha behov for å være litt alene
• Respekter at de sørgende tar pauser i sorgen, og kan le og more seg, 
 selv like etter dødsfallet
• Gi gjerne hjelp med praktiske ting, men forsøk å ikke ta over
• Sterke reaksjoner kan føre til at den sørgende blir irritabelt 
 – ikke ta det personlig!
• Husk å bry deg over tid! Det er viktig at de etterlatte får mulighet til å snakke  
 om den døde etter lang tid. Du gjør ikke det vonde verre om du starter en  
 samtale om den døde og hvordan de har det. De etterlatte bærer på dette  
 hele tiden!
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Sorg og sorgreaksjoner hos barn og unge
Sorg er en naturlig reaksjon på å miste en som har stått en nær. 
Barns sorgreaksjoner vil ligne voksnes reaksjoner med savn, lengsel og gråt, 
men atskiller seg også på en del områder;
Barns reaksjoner avhenger av alder og modenhet.
Umiddelbare reaksjoner kan være;
• Sjokk, uvirkelighet, benekting
• Apati og forvirring
• Protest og sinne
• Raske skifter mellom gråt, nedstemthet og fortsettelse av vanlige aktiviteter

Etter akutt fasen, når konsekvensene begynner å gå inn, vil sjokk og 
uvirkelighetsfølelsen avta, og andre reaksjoner blir mer tydelig;
• Engstelse, redsel for å bli forlatt
• Søvnvansker
• Sinne
• Fysiske “vondter”
• Økt sårbarhet
• Savn, lengsel, tristhet
• Selvbebreidelse, skyld
• Oppmerksomhetssøkende atferd
• Konsentrasjonsvansker og økt uro
• Fantasier og grublerier

Hva trenger barn og ungdom i sorg?
• God støtte fra voksne og venner
• Trygge og stabile rammer – opprettholde en kontinuitet i hverdagen
• Åpen kommunikasjon – gi konkret informasjon om hva som er skjedd
• Hjelp til å gjøre tapet virkelig – hvis mulig få anledning til å se avdøde, 
 delta i begravelse
• Hjelp til å mestre tapet – hjelp til å regulere følelser, endre uhensiktsmessige  
 tanker, og etter hvert samtale om det som har skjedd

Ha lav terskel for å søke hjelp og ikke vent for lenge - om det er noe dere lurer på, 
ting forverrer seg eller dere er bekymret for noen eller noe!
 



Forslag til Sjekkliste;

HENDELSE;

NAVN;  PERSONNR:

De første samtalene i psykososialt krisearbeid 
kan inneholde punktene under:

 Kryss av  Innhold i første samtalene  Kommentarer
 når gjennomført 
 + dato   
  Har du noen rundt deg? 
  Har du noen du kan snakke med? 
  Forsøk å få et bilde av det sosiale 
  nettverket og kvaliteten 
  på relasjonene 
 
  Hvordan er humøret ditt?
  
  Spiser du normalt? 
 
  Har du smerter som hodepine eller 
  magesmerter?
 
  Føler du deg uthvilt når du våkner 
  (Hvis nei, hva med innsovning, 
  avbrutt søvn, mareritt, 
  for tidlig oppvåkning)
  
  Er du i gang med vanlige aktiviteter? 
  Har du mye kontakt med andre 
  (eller tilbaketrekning?). Er dette 
  annerledes enn før hendelsen? 
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   Bedre eller verre?
 
   Fungerer du i daglige gjøremål? 
   Er det noen utfordringer du står 
   overfor akkurat nå (skole/arbeid/
   studier/flytting etc.). 
 
   Har du vansker med å komme 
   overens med familie, kolleger, venner? 
  
   Føler du deg sviktet av noen du 
   regnet med ville støtte deg?
 
   Er det noe du mener du trenger 
   hjelp til? Har du den hjelpen du
    trenger akkurat nå?
 
   Er andre (foreldre, lærere eller andre) 
   bekymret for hvordan det går med  
   deg? Hvorfor?
 
   Gi informasjon om eventuelle 
   hjelpetiltak, hvilke instanser og 
   ressurser man kan benytte, 
   nå eller ved senere behov.
 
   Det gjøres avtale om neste kontakt 
   før samtalen avsluttes.
 
•  Ved neste samtale er det viktig å registrerer endringer. 
  Hvis plagene gradvis reduseres, er det et positivt utviklingstegn. 
  Dersom plagene vedvarer eller øker i intensitet, bør tettere oppfølging  
  eller videre henvisning vurderes.

Kilde; Råd for oppfølging av rammede etter hendelsene på Utøya 22.07.2011
www.helsedirektoratet.no 
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