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• I Helse Stavanger er det 128 medlemmer i KSO
• Operasjonsavdelingen har 1 kollegastøttekontakt

• Googlesøk gir 10.600 treff på Kollegastøtte



Hvordan forebygge stress og utbrenthet

• Å sette seg i en situasjon hvor en kan bli 
traumatisert!!!

• Hva gjør det med oss som over lang tid jobber med 
mennesker med alvorlig sykdom?

• Traumer (Voksne – barn)
• Cancer
• Livet
• Manglende samsvar mellom hva som forventes av 

oss på jobb og hva vi er i stand til å mestre



Akutte reaksjoner

• Emosjonell utkobling
– Uvirkelighet
– Undertrykking
– Distansering
– Humor
– Frustrasjon, sinne
– Frykt, angst

• Fokus på handling
– Aktivitet
– Tar avgjørelser
– Blir perseptuelt 

begrenset

Kilde: Atle Dyregrov



Ettervirkninger

• Økt sårbarhet
• Påtrengende tanker og minner
• Selvbebreidelser
• Irritabilitet, sinne
• Tristhet
• Søvnvansker
• Konsentrasjonsvansker
• Verdiendringer
• Somatisk reaksjoner
• Tidligere traumer vekkes til live
• Vansker i kontakten med andre

Kilde: Atle Dyregrov





Arbeidsgivers ansvar

• Gjennomføre risikovurdering av arbeidsmiljøet -
vurdere behov for kollegastøtte

• Tilrettelegge slik at KSO kan fungere
• Sørge for at KS kan få opplæring og delta på 

fagsamlinger
• Ved behov iverksette tiltak utover KSO
• Saksbehandle meldinger i synergi



Mestring av akutt stress i arbeidslivet

• Forberedelse gjennom trening og øvelse
• Realistiske forventninger til egen innsats
• Mental forberedelse
• Klima som aksepterer reaksjoner
• Mulighet for individuell oppfølging
• Råd om strategier for mestring
• Psykologisk debrifing

Kilde: Atle Dyregrov



Lovgrunnlag

• Arbeidsmiljøloven §§ 1, 2, 3, 4, 5 og 6.
• Forvaltningsloven § 13
• Spesialisthelsetjenesteloven § 6
• Helsepersonelloven § 5
• Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, 

kapittel 7
• Internkontrollforskriften (HMS), § 5



Kollegastøtte ved SUS

Hensikten med ordningen
• Lavterskeltilbud til ansatte som har vært utsatt for 

belastende/kritiske situasjoner og hendelser i 
arbeidstiden (emosjonell førstehjelp)

• Mellommenneskelig omsorg satt i system
• Redusere psykisk slitasje, helseplager og sykefravær
• Frivillig tilbud – Noen ønsker – andre ikke
• Avdekke eventuelle behov for videre oppfølging og 

hjelp til den enkelte



Starten

• Prehospitalt tidlig ute
– Debriefing etter truende hendelser (emosjonell db)
– Instrumentell debriefing for å lære

• Opr / Anestesi / Mottak ( Akuttklinikken)
– Instrumentell debriefing for å lære
– Etter hvert samtaler etter traumatiske hendelser
– Strukturert etter endt vakt

Lang tid før organisasjonens ansatte så behovet



Rekruttering til 
Kollegastøtten ved SUS

Velges blant arbeidstakerne, i samråd med 
arbeidsgiver.
• Høy grad av tillit.
• Kollegastøtter innehar vervet inntil vedkommende 

slutter, skifter avdeling og/eller frasier seg vervet.
• Frivillig og ulønnet oppgave
• Støtte og forebygge – Ikke behandle



Oppfølging etter traumatiske hendelser

Definisjoner

• Psykisk krise/traume
• En krise 
• Kollegastøtteordning (KSO)
• Kollegastøtte
• Støttesamtale
• BHT







Kollegastøtte (KSO) ved SUS

Uavhengighet og taushetsplikt
• Kollegsatøtteordningen bygger på tillit og fortrolighet.
• Kollegstøttene har taushetsplikt og har ikke rapporteringsplikt til 

ledelsen

Kontakt – 3 måter
� Medarbeider tar selv direkte kontakt med kollegastøtten for å 

snakke ut om en hendelse som har skjedd.
� Kollegastøtten tar direkte kontakt med medarbeideren etter en 

kjent hendelse.
� En leder eller medarbeider kan be om at kollegastøtten kontakter 

en medarbeider ved behov.



Kollegastøtte (KSO) ved SUS
Samtaler / debriefing
� Den gode samtalen, benyttes ved mild stressor..
� Støttesamtalen, benyttes ved moderat stressor. 
� Psykologisk debrifing

Hurtig hjelp umiddelbart etter kritiske hendelser, ved sterk stressor. 
Kollegastøtten kan bistå umiddelbart etter en kritisk hendelse eller så snart 
som mulig.
Felles:

– Ikke notater
– Klare rammer for tid og sted
– Vanligvis i grupper, men også individuelt
– Målet er å forebygge

Henvisning til spesialist: En kollegastøtte er ikke en behandler



Hendelser og situasjoner det er aktuelt å 
iverksette tiltak i forhold til
Eksempler på avdelingsnivå :

• Hvis kollega dør på arbeidsplassen

• Hvis dødsårsak til kollega er selvmord.

• I tilfeller hvor hele avdelingen er berørt bør 
medarbeiderne samles til felles markering og 
gjennomgang. 

Evt med bistand fra BHT/HMS



Hendelser og situasjoner det er aktuelt å 
iverksette tiltak i forhold til

Eksempler på individnivå :
• Utsatt for vold
• situasjoner som involverer ansatte og pasienter
• plutselig og uventet dødsfall hos barn
• langvarig og krevende pasientarbeid
• ved feil behandling, feilmedisinering og medisinske uhell
• ved rettslig forfølgelse av hendelser / fare for å miste 

lisens / autorisasjon
• når det fremkommer kritikk i media
• ved vold/trusler mot personalet
• ved akutte, alvorlige stress- og krisereaksjoner hos 

ansatte



Hurtig hjelp

• Kollegastøtten bistår umiddelbart etter en kritisk hendelse, eller så 
snart som mulig.
– Vaktrapport

• Det kan være tilfeller hvor bistanden bare består i å være sammen 
med og tilby allmenn støtte og selskap til en kriserammet.

• Umiddelbart etter en hendelse kan de som er rammet være preget av 
sjokk og uvirkelighetsfølelse, dette er ikke tiden for systematiske 
samtaler men det er viktig å unngå isolasjonstendenser.





Oppfølging av ansatte etter traumatiske hendelser 

Ansvar:
• Nærmeste leder har ansvar for å følge opp egne medarbeidere 
• Leder skal også dokumentere oppfølging og tilbud som blir gitt.

Beskrivelse:
Nærmeste leder skal innkalle aktuell medarbeider til samtale

Helse Stavanger HF har vi:
– Støttesamtale med kollegastøtte - Kollegastøtteordning, se 

vedlegg
– Samtale hos BHT/HMS
– Strukturert gruppesamtale - Psykologisk debriefing

HUSK! Ingen går hjem til tomt hus



Støttesamtaler
• Det vanligste tiltaket er at kollegastøtten gjennomfører en eller 

flere støttesamtaler med en eller flere medarbeidere.

• Støttesamtalen kan gjennomføres etter maler 
– Fakta ark – Individuelle støttesamtaler eller 
– Fakta ark – TIR (Traumatic Incident Reducsion).

• En støttesamtale finner gjerne sted dagen etter hendelse

• Eventuelt gjentatte samtaler.







Kollegastøttesamtaler og debrifing
• Første utsnakking – samme dag

– Individuelt og i gruppe

• Psykologisk debrifing – i løpet av uken
– Gruppe (alle berørte)

• Oppfølgingsdebrifing – 3-5 uker etterpå
– Gruppe (alle berørte)

• Ved langvarig stress og belastning benyttes daglig 
oppsummering.

Kilde: Atle Dyregrov



Kollegastøttesamtalen

• Sett en ramme for samtalen
• Gå igjennom hendelsen fra begynnelse til slutt
• Ikke ta notater
• Ikke snakk om egne reaksjoner eller andre hendelser
• Husk alle sansene: hva hørte du, hva kjente du, hva tenkte du, hva 

følte du, lukt…
• Normaliser reaksjoner
• Bekreft det du hører /  historien / følelsene
• Ikke kom med forslag eller diskusjon om hva som kunne vært gjort

– (eks: det høres lurt ut, men det snakker vi om en annen gang)
• Vær tydelig på råd om å følge rutiner etter alvorlig hendelse



Informasjonsmøter
• Kollegastøtten kan støtte ledelsen og andre i gjennomføring av 

gruppemøter.
• Kollegastøtten kan bistå ledelsen med tiltak for å sikre god 

informasjon.
Frivillighet
• Kollegastøtte er et frivillig tilbud
Opplæring/erfaringsoverføring
• Alle kollegastøttere skal gjennomgå grunnopplæring.
• Kollegastøttere får tilbud om å delta på fagsamlinger internt og det 

skal legges til rette for erfaringsutveksling på divisjonsnivå.
Tiltak utover KSO
• Bedriftshelsetjenesten tilbyr samtale, bistår med oppfølging av 

ansatte etter traumatiske hendelser og koordinerer foretakets ordning 
med ekstern klinisk psykolog.



Personalgruppereaksjoner

• Splitting i gruppen
• A-lag og B-lag
• Vanskelig å lede gruppen, ta beslutninger
• Kan føre til uformelle ledere
• Akutte løsninger
• Den sterkestes rett



Hvordan forebygge - avslutningsvis

• Hva er reaksjoner på stress?
• Hva er ansatte som gruppe sin reaksjoner på stress?
• Finne temperaturmålere - egne og på gruppenivå
• Hva er gode rammebetingelser/kultur?
• Lag rutiner, - tren på metode
• Hvordan samarbeide med HMS?

• Fremfor alt: Sats på kunnskap!




