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1.0 Innledning. Definisjon av krise 
 

Tana kommune har et ansvar for å ha en planlagt psykososial akuttberedskap i utvidet perspektiv av 

mulige hendelser og forhold. Dette behovet sikres gjennom kommunale kriseteam. Dette 

dokumentet er kommunens overordnede plan for det psykososiale arbeidet. I tillegg vises det til 

Håndbok for kriseteamarbeid i Tana kommune (vedlegg). 

En definisjon av krise eller krisesituasjon forstås som dramatiske fordi de kan være potensielt 

traumatiserende hendelser. Dette kan være: 

 Ulykker som kan ramme menneskers liv og helse. 

 Eksempelvis trafikkulykke, barnedødsfall, spedbarns død, selvmord, voldtekt, ran, 

brann og savnede personer.  

 Katastrofer som er av større omfang der mange mennesker rammes samtidig. Denne typen 

kriser kan ofte overskride de tilgjengelige hjelperessursene som finnes i nærområde.  

 Eksempelvis industriulykker, terror, naturkatastrofer, massedrap. 

De overnevnte krisekategorier kan utgjøre en trussel og svekke viktige dagligdagse funksjoner og 

verdier. 

 Uforutsigbarhet, uoversiktlig, opplevelse av mangel på kontroll, forvirring, brudd i daglige 

rutiner. 

 Verdier og oppfatninger om en stabil hverdag og liv, trygghet, rettferdighet og håp kan bli 

truet. 

Innvirkningen av krise skjer ikke bare på individnivå men kan også ramme familier og lokalsamfunn, 

dermed svekke deres muligheter til å utføre viktige og sentrale oppgaver omkring egen ivaretakelse, 

famille og i lokalsamfunnet. 

 

2.0 Målsetting 
 

Tana kommune har en plikt til å yte psykososiale tiltak/gi tilbud om akutt hjelp/støtte til mennesker 

som er direkte involvert, eller i berøring av ulykker, katastrofer, kriser og dramatiske hendelser. 

Tana kommune har en plikt til å sørge for tilfredsstillende rammer rundt det psykososiale kriseteam 

sitt arbeid og virke gjennom hele døgnet. Dette innebærer rammer for hvordan teamet skal agere og 

gi oppfølging i og utenom kontortid.  

Det psykososiale kriseteam har ansvar for oppfølgingen av de berørte/involverte ved kriser, ulykker 

og katastrofer av større eller mindre omfang.  Det stilles krav til koordinering og oppfølging av 

arbeidet i krisen samt koordinere videre oppfølging etter akuttfasen.  
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3.0 Hensikten med kommunal psykososialt kriseteam 
 

Formålet med psykososialt kriseteam er at kommunen har det faglige ansvaret for ivaretakelsen av 

befolkningens helseoppfølging etter kriser og katastrofer.  

Med helse menes det både somatiske og psykiske forhold. Det utformede apparatet omkring akutt 

ivaretakelse av somatisk helse er i betydeligere grad mer etablert sammenliknet med den psykiske 

helseivaretakelsen under betingelser som loven nevner som: Ulykker, krise eller katastrofer i ulik 

omfang og karakter.  

Den psykiske helsen under slike kritiske hendelser blir ofte berørt i en slik utstrekning at et 

ressursbærende apparatet må foreligge slik at kommunen kan ivareta den psykososiale delen av 

innbyggernes helse. Dette innebærer kommunens ansvar for å ha en planlagt psykososial 

akuttberedskap i utvidet perspektiv av mulige hendelser og forhold (jfr. Helseberedskapsloven). 

Dette behovet for psykososial helsehjelp sikres gjennom kommunale kriseteam.  

 

3.1 Rettslig grunnlag 
 

Helse- og omsorgstjenesteloven er det juridiske fundamentet vedrørende kommunens (§1-2.) ansvar 

for ivaretakelse av innbyggernes helse. Der spesifiseres det (§1-1.) at kommuner skal forebygge, 

behandle sykdom og sørge generelt for nødvendige og forsvarlige (§4-1), helhetlige og samordnende 

helsetjenester (§3-1.) til alle innbyggere i den enkelte kommunen. Det innebærer at kommunen skal 

yte likeverdige og tilrettelagte tjenester til alle, uavhengig av årsak til hjelpebehov. Det lovpålagte 

ansvaret omfatter et bredspekter av helseområder, som nevnt over, og som inkluderer akutte 

situasjoner og ulykker; altså potensielle krisesituasjoner, der psykososiale tiltak er en integrert del av 

ansvaret. 

Helseberedskapsloven er den som regulerer formålet om vern av befolkningens liv, helse, og at 

helse-, omsorgs-, og sosiale tjenester skal tilbys under kriser og katastrofer både i krig og fredstid.  

Denne loven bygger på ansvarsprinsippet som innebærer at den [kommunen] som har det 

alminnelige ansvaret for en [helse] tjeneste også har ansvaret for den nødvendige beredskapen slik 

at den kan utøves både under fredstid/krig og ved katastrofer og kriser (§2-1). Dermed flyttes ikke 

ansvaret i en krise/katastrofesituasjon, men forblir hos den samme myndighet, det vil si kommunen.  

Beredskapen og krisehåndteringen skal både forberedes og planlegges1, noe kommunen er pliktig til. 

I tillegg inkluderer ansvaret aktiv internkontroll, kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet, 

nødvendig opplæring, helhetlig planverk, tilstrekkelig samarbeid og dekkende samarbeidsavtaler er 

sentrale momenter for å sikre et forsvarlig helsetjenestetilbud. Det er vesentlig å presisere at 

begrepet helse i disse lovene, forskriftene og veilederne inkluderer somatiske og psykiske skader eller 

lidelser, og inkluderer spesifikke forhold som rusmiddelproblemer, sosiale problemer eller nedsatte 

funksjonsevner (Helse- og omsorgstjenesteloven §3-1.).  

Kommunen er pliktig til å inngå en samarbeidsavtale med helseforetakene (spesialisthelsetjenesten) 

jfr. §6-1 i Helse- og omsorgstjenesteloven. Denne avtalen kan gjøres av kommunen alene eller 

                                                           
1 veilederen om helseberedskap, og  Veileder i kriseplanlegging for kommunens  kriseledelse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap gir anbefalinger til innhold i en kriseplan, samt Helse og Omsorgstjenesteloven (§5-2).            
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sammen med andre kommuner. Samarbeidet har som målsetting å bidra til at innbyggerne mottar 

helhetlige helse og omsorgstjenester.  

 

Det juridiske formålet oppsummert: 

Både helse- og omsorgstjenesteloven og beredskapsloven utfyller og supplerer hverandre, der det 

tydeliggjøres at det er kommunens ansvar for innbyggernes helse og beredskap.  Dette medfører at 

enhver kommune må sørge for psykososial oppfølging ved kriser, ulykker og katastrofer av enhver 

omfang og karakter, enten det dreier seg om hendelser av mindre grad eller hendelser av et slikt 

omfang og karakter at det akutte hjelpebehovet er større enn tilgangen på ressurser. Kommunen har 

også ansvaret for kvalitetssikring, tilpasning og evaluering av helsetjenestene og beredskapen. 

Kommunen skal for øvrig yte bistand til andre kommuner ved ulykker og situasjoner som nevnt 

ovenfor dersom forholdene tilsier det. 

 

3.2  Organisering og forsvarlighet ved psykososialt kriseteam 
 

Ut fra gjeldende og overnevnte lover og regelverk har kommunen stor grad av frihet til selv å 

organisere og utvikle det psykososiale tjenestetilbudet på en faglig forsvarlig måte som sikrer 

tilfredsstillende helsetjenester til alle innbyggere.  

De overordnede prinsippene fremkommer av beredskapsarbeidet i Norge som baserer seg på 

ansvars-, nærhets- og likhetsprinsippet. Den virksomheten som har det daglige ansvaret har også 

ansvar for beredskapsforberedelser og for den utøvende tjenesten. Nærhetsprinsippet betyr at ved 

kriser, ulykker og katastrofer skal disse håndteres på lavest mulig nivå, dvs. kommunen i de fleste 

tilfellene. Og det skal være størst mulig likhet mellom daglig organisering og den under kriser, ulykker 

og katastrofer. Dette må sees i viktige organisatoriske prinsipper som rammebetingelser, 

lokalsamfunn, kultur, faglige ressurser og innbyggernes forventinger. Med rammebetingelser menes 

at mandat, rutiner og plan for kriseteamet foreligger. Lokale forhold som angår demografi, lokal 

kultur og samarbeid med andre organisasjoner må tas med i organiseringen av psykososiale 

kriseteam, som også må bygges etter de fagpersoner og andre ressurser som er tilgjengelige i 

kommunen. 

Faktorer for organisering av 
kriseteam 

Konkretisering 

Lover og regelverk Helse- og omsorgstjenesteloven og Beredskapsloven 
Akuttmedisinsk 

Beredskapsprinsipper  Ansvar  

 Nærhet 

 Likhet 

Rammebetingelser  Mandat 

 Plan 

 Lederens rolle 

 Kvalitetssikringsrutiner  

 Godtgjørelser 

Lokale forhold og kultur  Vurdere interkommunal samarbeid 

 Multiplekse relasjoner 

 Samisk/kvensk/norsk kultur 
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Faglige og personal ressurser  Tverrfaglig team 

 Kompetanseutviklingsplan 

Forventinger og evaluering  Dokumentasjon, metode og rutiner for tilbakemeldinger 
for teamets arbeid. 

 Kunnskap om innbyggernes forventninger for teamets 
arbeid. 

 Informasjonsformidling omkring kriseteamets arbeid og 
rolle. 

 

3.3  Spesialisthelsetjenestens ansvar for psykososiale tiltak 
 

Kommunene har et helhetlig ansvar for ytelse av helse- og omsorgstjenester, avgrenset mot 

spesialisthelsetjenesteloven. Grensen mellom de to tjenesteorganisasjoner følger av hva som til 

enhver tid defineres som spesialisthelsetjeneste, i tillegg er denne ikke entydig og vil endres over tid, 

basert på forsvarlighetsvurderinger og øvrig utvikling i samfunnet.  

Spesialisthelsetjenesten har veiledningsplikt overfor kommunen for å bidra til forsvarlig kompetanse 

og oppgaveoverføring. 

I kriser bistår ambulant psykiatrisk akutte team (APAT-team), Psykiatrisk ungdomsteam (PUT) og 

barne- og ungdomspsykiatri (BUP) dersom det dreier seg om barn og unge. Rutinen er at alt annet 

arbeid legges til side, og prioriterer de som trenger hjelp. Ved en henvendelse er målet for 

spesialisthelsetjenesten å få innsatspersonell ut til kommunen senest neste dag, noen ganger også 

samme dag dersom de får beskjed tidlig på dagen. Spesialisttjenesten kan rykke ut innen 24 timer. 

Kriser i høytider og ferietid kan spesialisthelsetjenesten mobilisere innsatspersonell innen 24 timer.2 

 

4.0  Organisering av det psykososiale kriseteam 
 

Det psykososiale kriseteam er organisert under helse- og omsorgstjenesteloven, avdeling for 

hjelpetjenester er tillagt ansvaret for å drifte og organisere kriseteamet. 

Det psykososiale kriseteamet er tverrfaglig sammensatt og består av sentrale grupper som er 

anbefalt etter hendelsen 22. juli. 

Den tverrfaglig sammensetningen består av helsefaglig- og barnefaglig kompetanse. I tillegg er det 

viktig å ha tilgang til personell med minoritetskompetanse slik at det kan ytes god og likeverdig 

psykososial oppfølging til personer med ulik etnisitet. Kompetanse i psykisk helse og rusarbeid vil 

styrke den psykososiale beredskapen. 

Følgende sammensetting er anbefalt: 

 Lege/kommunelege 

 Politi/lensmann 

 Prest/diakon 

 Psykiatrisk sykepleier 

                                                           
2 Mailutveksling Gunn Hætta 



Plan for psykososialt kriseteam Tana kommune – vedtatt i HOOK 07.11.2017 

side 7 
 

 Psykolog/psykiater 

 Hjemmesykepleien 

 Helsesøster 

 Sosionom 

 Barnevern/PP – tjenesten 

 Representant fra skoleverket 

 Barnevernsarbeidere  

 

Teamet bør ha faste medlemmer som innkalles etter behov. Det psykososiale kriseteamet bør 

etablere god kontakt med relevante instanser som blant annet legevakt/lege, politi, kirken og andre 

tros- og livssynssamfunn, avhengig av hendelsens art.  For å sikre god ivaretakelse av innbyggere med 

innvandrerbakgrunn, bør mangfoldkompetanse sikres i psykososiale kriseteam. 

Leder av teamet bør ha en viss erfaring med hensyn til å organisere arbeidet, det vil si; vurdere 

hjelpebehovet og antall nødvendig innsatspersonell, konkretisere og planlegge tiltak, samt 

oppfølging videre (hvem, hva og evt videre henvisning).  

For å kunne støtte andre i krise må en selv være i psykisk balanse, eller ha mulighet til å sette sitt 

eget til side, klare å forholde seg rolig i kaotiske situasjoner, være tydelig på egen rolle, grenser og 

kompetanse, kunne arbeide i team, samt støtte seg til andres kompetanse. 

God planlegging og forberedelse er viktig for å sikre god gjennomføring av de psykososiale 

kriseteamsoppgaver. 

 

4.1  Kriseteamets mandat  
 

Nedenfor er det en skjematisk oversikt over hvilke type hendelser planen omhandler, hva som ikke er 

saker til kriseteamet og hvilke saker som kan vurderes. 

SAKER TIL KRISETEAM IKKE SAKER TIL KRISETEAM SAKER TIL VURDERING 
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Store hendelser og 
katastrofer (flom, ras, 
branner, terrorangrep, 
massedrap, og situasjoner 
der lokalsamfunn er rammet, 
for eksempel der en eller 
flere personer er savnet eller 
ved ulykker der omfanget er 
ukjent. 
Person eller grupper som har 
vært eksponert for 
traumatiserende 
sanseinntrykk eller opplevd å 
være truet på livet som drap, 
ulykker, gisseldrama. 
 
Uventende dødsfall som 
spebarns død og selvmord 
 
Ulykker som medfører brå 
død 

 Vurdering av personer 
med selvmordsrisiko 

 Alvorlige 
sykdommer/diagnoser 

 Aktuell psykiatrisk sykdom 

 Berusede personer 

 Rusmisbruk 

 Pårørende av psykisk syke 
eller rusmisbrukere 
dersom familiære 
belastninger i forbindelse 
med psykisk sykdom 
og/eller rus er årsak til 
oppfølgingsbehovet. 

 

Savnede eller pårørende til 
savnede 
 
Arbeidsulykker, der slikt 
tilbud ikke finnes på 
arbeidsplassen 
 
Alvorlige og uventede 
hendelser, især de som 
rammer eller involverer barn 
og unge. 
 
 

 

 

4.2  Aktivering av psykososialt kriseteam 
 

Det fast organiserte kriseteamet kan aktiveres i forhold til konkrete hendelser når hjelpebehovet er 

større enn tilgang på ordinære ressurser. Dette betyr at teamet er et supplement til de øvrige 

tjenestene. Kriseteamet og de øvrige tjenestene skal samarbeide når krisen oppstår.   

Når deltakerne i teamet blir innkalt til oppdrag skal de kunne gå fra sine ordinære jobber og delta i 

krisen som er oppstått.  

Kriseteamets arbeid skal ha høy prioritert og de skal kunne rykke ut på kort varsel.  

Fordelen med et psykososialt kriseteam er at en unngår at ansvaret for det psykososiale tiltaket og 

hjelpen kun hviler på en person, faren for utbrenthet i arbeidet vil reduseres. 

Ved større katastrofer er kriseteamet en del av kommunens overordnede/sentrale kriseledelse under 

ledelse av rådmannen. Det psykososiale kriseteamet er en delplan under den kommunale 

beredskapsplanen. 

Her er medlemmene i kommunens overordnede kriseledelse (stedfortreder i parentes): 

 Rådmann (kommunalsjef for oppvekst) 

 Ordfører (varaordfører) 

 Kommunalsjef for helse og omsorg (rådgiver PLO) 

 Kommunalsjef for oppvekst (utviklingsleder) 

 Leder for bygg, anlegg og IT (bygningsleder) 

 Informasjonsleder (virksomhetsleder for økonomi og service) 
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4.3  Mobilisering av kriseteamet 
 

Det psykososiale kriseteamet kan mobiliseres på følgende måte: 

 I Tana kommune er det vakthavende lege som mobiliserer kriseteamet i Tana. Dette gjøres 

etter at vakthavende lege har gjort en behovsvurdering av den totale situasjonen i samarbeid 

med en annen: Lege, sykepleier på vakt i sykeavdeling, kriseteamleder, leder for 

hjelpetjenesten, eller innsatspersonell. 

 Rådmann eller kommunalsjef kan mobilisere kriseteamet direkte via leder for kriseteam eller 

leder for hjelpetjenesten.  

 Overordnet kriseledelse i kommunen. 

 Ved ulykker, katastrofer, kriser og dramatiske hendelser som ledes av skadestedsleder fra 

politiet, kan politi rekvirere bistand fra det psykososiale kriseteamet. 

 Ved større nasjonale hendelser skal leder av det psykososiale kriseteamet bli informert og 

innkalt til kommunens kriseledelse slik at nødvendig forberedelse kan igangsettes. 

 

 

4.4 Rutiner 
 

Det psykososiale kriseteamet har følgende rutiner i arbeidet: 

4.4.1  Selvmordsforebyggende arbeid 
 

Ansvarlig: Kriseteamleder 

 Det psykososiale kriseteamet er en del av selvmordsforebyggende plan. Det er tre 

sekundærforebyggende tiltak nevnt der hjelpetjenesten/kriseteamleder har ansvar 

for:  

 Kriseteamets leder skal samarbeide med spesialisthelsetjenesten i å spre 

kompetanse om førstehjelp ved selvmordsfare. Arrangere VIVAT-kurs- førstehjelp 

ved selvmordsfare. Det skal arrangeres grunnkurs til ansatte i Tana kommune årlig.  

 Videre skal kriseteamleder og RVTS som mulig samarbeidspartner annen hvert år ha 

kompetanseheving i kartlegging og vurdering av selvmordsrisiko.   

 Kriseteamleder i samarbeid med LEVE Tana/Nesseby, og mulig samarbeidspartner 

RVTS Nord, skal ha seminar om krisehåndtering ved selvmord annet hvert år. Målet 

med seminaret er å sette kriseteamet og helsepersonell i stand til oppfølging av 

etterlatte ved selvmord. Bistå barnehagene/skolene/arbeidsplasser og andre i 

etterkant av selvmord.  

4.4.2  Kompetanseutvikling 
 

Ansvarlig: Kriseteamleder 

 Å gi krisehjelp i spesielt krevende situasjoner er i dag blitt et samfunnskrav. For å få 

dette til skal kriseteamets medlemmer ha årlig tilbud om kurs, både for 
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kompetanseopprettholdelse i teamet, nyrekruttering og for å beholde deltakerne i 

teamet.  

 Kriseteammedlemmer skal ha kurs om Samisk språk og kulturkompetanse- og 

forståelse i samarbeid med SANKS 

 Kriseteammedlemmer skal ha kurs om multiple relasjoner i små samfunn 

 Kriseteammedlemmer skal ha kurs i kunnskaper om normale krise- og sorgreaksjoner 

 Alle i teamet skal ha gjennomgått E- læringskurset «Når krisen rammer». Er det flere 

nybegynnere dannes studiegruppe sammen med kriseteamleder eller annet medlem 

som kan bistå. Det kan og dannes studiegruppe interkommunalt. For de som ønsker 

oppdatering av E-læringskurset skal de også ha mulighet til dette.  

4.4.3 Øvelser 
 

Ansvarlig: Kriseteamleder 

 Kriseteamet er en del av beredskapsplan for Tana kommune. Derfor er deltakelse i 

beredskapsøvelser viktig. Øvelser sammen med øvrige tjenester bidrar til å skape 

trygghet og mestring i teamet. Sammen vil dette øke kvaliteten på teamets funksjon 

og ivaretakelsen av den psykososiale delen av innbyggernes helse. 

4.4.4  Møteplan 
 

Ansvarlig: Kriseteamleder 

 Kriseteamleder skal innkalle kriseteamsmedlemmene og legevakt til faste møter hver 

6. uke for gjennomgang av rutiner og prosedyrer, samt faglige refleksjoner og 

oppdatering på faglige problemstillinger. Sted: Møterom på Hjelpetjenesten.  

 

4.4.5  Oversikt over ressurspersoner for det psykososiale kriseteamet 
 

 Kriseteamleder skal sørge for oppdaterte lister over ressurspersoner i kriseteamet på 

Tana helsesenter ved sykeavdelingen, Tana legesenter, rådmann, kommunalsjef, 

kommunens krise- og beredskapsledelse og politi. I sommerhalvåret utarbeides egen 

liste for ressurspersoner i kriseteamet i forhold til ferieavvikling.  

 

 

4.4.6 Fri fra ordinær jobb  
 

 Deltakerne i teamet skal kunne gå fra sine ordinære jobber ved utkallelse til 

kriseteamet. Det forventes at medlemmer av det psykososiale kriseteamet tillates å 

rykke ut.  

  

5.0 Interkommunalt samarbeid 
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Samarbeid ved multiple relasjoner. Når kriseteamets medlemmer er sterkt involvert/rammet av 

krisen.  Kursvirksomhet. Bli kjent og utveksle erfaringer. 

 

6.0 Dokumentasjon av kriseteamets virksomhet 
 

Det er et lederansvar å påse at det foreligger rutiner for dokumentasjon. 

Kriseteamet skal systematisk dokumentere den administrative delen av sin virksomhet: Møte-  og 

øvelsesvirksomhet i teamet med hensyn til brukerrettigheter, ettersyn og systematisk 

kvalitetsarbeid. 

Helsepersonelloven (kap 8) sier at den som yter helsehjelp skal nedtegne eller registrere relevante og 
nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen i en journal. Relevante og nødvendige 
opplysninger vil være opplysninger som anses å ha betydning for senere behandling og oppfølging av 
pasienten. Ytterligere regler er gitt i pasientjournalforskriften. 

Et forhold som kompliserer dokumentasjonen for psykososialt kriseteam er at det ofte er tverrfaglig 
sammensatt på tvers av institusjoner og profesjoner. Det bør derfor avklares i kriseteamets rutiner 
hvem som kan føre journal og i hvilket godkjent journalsystem dette skal gjøres, slik at 
dokumentasjon kan gjøres på forskriftsmessig måte. 

Hva skal nedtegnes i en pasientjournal: 

 I kriseteamarbeid føres logg for hendelsen. I en logg dokumenteres hvordan den 

aktuelle hendelsen ble håndtert av kriseteamet. Kommunen må være forsiktig med å 

registrere detaljerte opplysninger om involverte 

 Fysiske- og psykiske reaksjoner  

 Psykiske reaksjoner fra akuttfasen er viktige observasjoner og ved behandling i 

etterkant av ulykker med tanke på senere vurdering og diagnostisering av potensielle 

psykiske ettervirkninger i behandlings- og erstatningsøyemed 

 Tilgang på nettverksstøtte 

 Videre oppfølging 

 Helseopplysninger som kan knyttes til enkeltpersoner skal ikke dokumenteres annet 

sted enn i pasientjournal 

 I situasjoner der det ytes helsehjelp som følge av en alvorlig hendelse, vil det være 

naturlig at det også nedtegnes informasjon om ulykken og at det var andre involvert 

 Når det gis råd og informasjon til pasient som faller inn under definisjon av 

helsehjelp skal denne informasjonen journalføres på den enkelte 

 Det skal føres i journal at vedkommende har barn, og hvilket arbeid som gjøres i den 

forbindelse 

 Opplysninger om andre personer skal ikke føres i en pasientjournal, med mindre 

dette har betydningen for helsehjelpen til pasienten 

 

7.0  Samisk språk, kompetanse og kultur 
 

http://www.lovdata.no/all/hl-19990702-064.html
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20001221-1385.html
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Samene er et urfolk med utbredelse i Norge, Sverige, Finland og Russland, og har sin særegne kultur, 

språk og politisk historie. Dette har i mange sammenhenger ikke blitt tilstrekkelig anerkjent eller tatt 

hensyn til. Helsepersonell må ha en kulturell og språklig kompetanse som avspeiles i den faglige 

tilnærmingen. Dette anses å være en forutsetning for å kunne yte god helsehjelp. 

I henhold til § 3 – 5 i sameloven har den som ønsker å bruke samisk for å ivareta interessene sine i 

samisk forvaltningsområde, rett til å bli betjent på samisk. 3 

Ifølge pasientrettighetsloven og samelovens språkregler skal personer med samisk som morsmål få 

bruke dette i møte med helsepersonell dersom de ønsker det.  

I NOU, 2016:18 Hjertespråket blir samiske pasienters og brukeres rett til å få skriftlig informasjon på 

samiske språk fra offentlige organer tydeliggjort. Aktuell informasjon fra offentlige organer skal 

utarbeide informasjonsmateriell på aktuelle samiske språk.  

Forutsetningen for at helsepersonell skal kunne ivareta pasientsikkerheten og kvaliteten på 

tjenestene som tilbys til pasientene er at de forstår hverandre. Det betyr at samer behøver et helse- 

og omsorgsvesen der de kan motta tjenester tilpasset samisk kultur og språk. Det skaper tillit til 

helse- og omsorgspersonell når pasient eller bruker kjenner seg ivaretatt og forstått. God 

kommunikasjon handler om mer enn språk. Det handler og om hvordan samer forholder seg til 

sykdom, måter og uttrykke seg på og uskrevne normer. Dette gjelder også i krisesituasjoner, og som 

det må tas hensyn til ved konkrete hendelser.  

Behovet for språk- og kulturforståelse kommer også fram i en doktorgradsavhandling som 

konkretiserer dette. 

Sykepleier og stipendiat Inger Dagsvold ved Samisk nasjonalt kompetansesenter har intervjuet fire 

pasienter med samisk bakgrunn. Doktoravhandlingen viser at selv om samiske pasienter snakker 

norsk, kan de ha et ønske om å snakke samisk i akutte situasjoner og når sykdom oppstår. Hun så 

også eksempler på det motsatte der samiskspråklige foretrakk å snakke på norsk om tema som 

følelser og psykiske problemer.  

Hun viser til kulturelle normer som kan innvirke til at det er ganske taust om slike tema i samiske 

samfunn, og pasientene ikke er vant til å snakke om det. Å utforske pasientens språklige og kulturelle 

bakgrunn kan åpne for bedre forståelse og samarbeid med pasienten. 

Dagsvold peker på at manglende rutiner for hvordan man kartlegger om det er behov for tolk. 

Hun anbefaler at helsepersonell tilbyr tolk før de står ansikt til ansikt med pasienten. Da er det ofte 

for sent og mange vil være høflige og si at det går fint å snakke norsk.  

Selv om det vil koste mer mener Dagsvold det vil lønne seg på lang sikt.  Man kan tenke at bedre 

kommunikasjon gir mer effekt av behandlingen, det vil være lønnsomt å tilrettelegge mest mulig.  

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer: Mestring, samhørighet og håp 

viser til tolketjenestens målgruppe: Personer med fremmedspråk, samisk språk, hørselshemmede, 

døve og døvblinde. 

                                                           
3 http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/psykoselidelser/14.s%C3%A6rskilte-

pasientgrupper/den-samiske-befolkningen  

 

http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/psykoselidelser/14.s%C3%A6rskilte-pasientgrupper/den-samiske-befolkningen
http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/psykoselidelser/14.s%C3%A6rskilte-pasientgrupper/den-samiske-befolkningen
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Helsepersonell har ansvar for å vurdere behov og bestille tolk. Barn eller familiemedlemmer skal ikke 

brukes som tolk.4 

Kulturkompetanse 

Ordet kultur bygger på de latinske substantivene cultura, som stod for dyrking av jorden, og cultus 

som stod for dyrking av gudene. Det betegner altså menneskelig aktivitet som på den ene siden 

innebærer en bearbeidelse av naturen – en foredling – og på den andre siden en åndsaktivitet. 

Felles for alle er at kultur er menneskeskapt.  

Dynamisk kulturforståelse er noe et menneske ikke har, men noe individer gjør gjeldende i det 

sosiale samspillet med andre mennesker.  

En rekke sammensatte forhold spiller inn: 

Egen erfaring, andres erfaring, situasjon, egen og andres målsetting, samspill, sosiale forhold, 

maktkonstellasjoner: kulturforståelsen blir dynamisk, man må se på situasjonen der og da og vurdere 

forskjellige betydninger, holdninger og verdier i interaksjonen.  

Dette betyr at mennesker deler ulike kulturelle elementer med andre mennesker, og velger ut fra 

situasjon og posisjon hva som skal gjøres gjeldende i et konkret møte eller hendelse. Vi bærer på en 

kulturarv som synliggjøres gjennom det vi gjør. Når vi bruker ordet gjør kan vi forstå kultur som et 

verb – som noe vi gjør. 

En dynamisk kulturforståelse er spesielt viktig å ha med seg for å kunne arbeide i et område som er 

flerkulturelt. Konkret kan en stille spørsmål som «hva gjør den samiske/kvenske person i krisen?» 

Begrepet kultur avgrenses fra å være en gjenstand til en prosess – den behandler kultur som noe folk 

gjør, utfører eller konstruerer, oftest i samspill med andre, fokuset i prosessene er samspillet mellom 

menneskene. 5 

Øvrige faktorer som er vesentlige innen krisearbeid hvor blant annet samisk, kvensk/finsk eller andre 

kulturelle- og språklige grupper er involvert: 

Skriftlig informasjon 

 Når vi reiser ut i møte med de rammede har vi med informasjonsfolder på 

samisk/norsk/finsk om normale fysiske og psykiske krisereaksjoner med oversikt over 

viktige telefonnummer.  

Språk 

 Det psykososiale kriseteamet skal ha samisk- og bør ha finskspråklig kompetanse  

 Det psykososiale kriseteamet skal kartlegge de berørtes morsmål og undersøke 

hvilket språk de foretrekker å snakke på  

 Still spørsmålet: Trenger jeg tolk 

                                                           
4 https://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/05/28/-fa-far-tilbud-om-a-snakke-samisk/4 

Helsedirektoratet:  Mestring, samhørighet og håp. Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker 

og katastrofer, utgitt februar 2016 

5 Øyvind Dahl, Møter mellom mennesker, innføring i interkulturell kommunikasjon, 2. opplag 2015 

https://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/05/28/-fa-far-tilbud-om-a-snakke-samisk/
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 Tilby kontaktperson med den språklige kompetansen som finnes i teamet. Lik 

etnisitet tar naturlig vare på tilliten i relasjon. Forskning (Møllersen 2008) viser at 

sjansen for et positivt behandlingsresultat er større om pasient og terapeut har 

samme etniske bakgrunn6  

 Dersom den språklige kompetansen ikke er tilgjengelig i teamet tilbys og kontaktes 

tolketjenesten i vår kommune 

 Har dette innvirkning på vilje/ønske om å motta hjelp 

 Har dette innvirkning for de berørtes oppfattelse av hjelpen som skal gis 

 Har den/de berørte tilknytning til en bestemt trosretning 

 

Kultursensitivitet 

 Still åpne spørsmål 

 Hva er naturlig å gjøre? Hva er naturlig for deg/dere å gjøre? Hvordan, kan du fortelle 

mer om det, hvorfor, hva tenkte du da, er det  

 Åpen med barna – barna får svar på det de spør om tilpasset alder 

 

8.0 Taushetsplikt 

Helsepersonelloven (kap 5) og pasientrettighetslover (§ 3-6) pålegger helsepersonell taushetsplikt 
om pasientforhold, men pasienten kan samtykke til at taushetsbelagte opplysninger blir gitt videre. 
Det stilles krav til hvilken informasjon som gis pasienten forut for et samtykke. Pasienten skal 
informeres om hvem som skal motta informasjon, hvilken informasjon som gis og hva informasjonen 
skal brukes til. Jo mer sensitive opplysninger det er tale om, dess strengere blir kravet til å sikre 
informert samtykke. Jamfør Helsedirektoratets rundskriv IS-6/2010. 

Også helsepersonell som yter helsehjelp utenfor arbeidssted og -tid er underlagt taushetsplikt. Andre 
enn helsepersonell som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan vil ha taushetsplikt etter 
forvaltningsloven. Ethvert organ for stat eller kommune regnes som et forvaltningsorgan. 

Foreldre kan samtykke til at opplysninger gis videre når barnet er under 16 år. For personer som er 
over 16 år, og som ikke er i stand til å samtykke til helsehjelp, kan nærmeste pårørende samtykke til 
at helseopplysninger gjøres kjent for andre. 

 

                                                           
6 https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/forskning/doktorgrader/doktorgrader-tilknyttet-

sanks/snefrid-mollersen  

 
 
 
 
 
 

http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-064-005.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-063-003.html#3-6
http://www.helsetilsynet.no/upload/shdirliste.pdf
https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/forskning/doktorgrader/doktorgrader-tilknyttet-sanks/snefrid-mollersen
https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/forskning/doktorgrader/doktorgrader-tilknyttet-sanks/snefrid-mollersen
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9.0 Økonomi 
 

Å gi krisehjelp i krevende situasjoner er i dag et samfunnskrav. Dette er også tydeliggjort juridisk (se 

pkt. 3.1). Det å være en del av kriseteamet er frivillig for en del av medlemmene. De må være villige 

til å rykke ut på kort varsel hele døgnet og i helger/ fritid. De må delta på møter og kurs, selv om de 

gjør det i arbeidstiden medfører det et større arbeidspress ved at de må ta igjen ordinære oppgaver 

som ikke blir gjort når de er i aktivitet for kriseteamet. Det er derfor rimelig å tilby en kompensasjon 

for å være medlemmer i kriseteamet ved at det utbetales en fast godtgjørelse. Etter forhandlinger 

med organisasjonene høsten 2017 ble funksjonstillegget satt til:  

Leder kr 15 000 

Nestleder kr 8000 

Medlemmer (6 stk) kr 4000 pr. medlem 

Funksjonstillegget legges inn på lønnsarket på hvert enkelt tjenesteområde der medlemmene er 

ansatt. 

Ledere, leger, psykolog og prest skal ikke ha fast godtgjørelse da arbeidet i kriseteamet er en del av 

deres arbeidsoppgaver.  

For aksjoner utenfor arbeidstid gis det kompensasjon ved ordinær overtidsgodtgjørelse. Hvert enkelt 

tjenesteområde der medlemmet er ansatt dekker overtidsgodtgjørelsen. 

Kostnader knyttet til kriseteamet  

  

Kurs for kriseteamet kr 20 000,00 

Årlig godtgjørelse for å være med i teamet, kr 4 000x6 personer kr 24 000,00 

Ledergodtgjørelse kr 15 000,00 

Nestledergodtgjørelse kr 8 000,00 

Til sammen kr 67 000,00 

  

 

 

  

 


