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Høringssvar - revidert nasjonal traumeplan - Traumesystem i 
Norge 2015 

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for 27.000 
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Vi har flere 
medlemmer som arbeider i spesialisthelsetjenester og med traumebehandling.  
 
FO støtter forslaget til ny revidert nasjonal traumeplan. Vi har spesielt sett på 
kapitlene som omhandler rehabilitering og pasienterfaringer, og vi støtter 
anbefalingene som er gitt der. I tillegg har vi kommentarer på enkelte andre 
områder. Det er positivt at psykososialt arbeid og helhetlig tenkning vektlegges i 
arbeid med hardt skadde i spesialisthelsetjenesten. 
 
I kapitelet om rehabilitering er betydningen av helhetlig og tverrfaglig tilnærming 
vektlagt. Det er positivt at sosionom nevnes som målgruppe, og at 
senfaserehabilitering, pårørendearbeid og ambulant arbeid trekkes fra som 
viktige tiltak. Av erfaring vet vi at ambulant virksomhet ofte blir nedprioritert fordi 
det ikke genererer inntekt (kun poliklinisk takst dersom lege, psykolog eller 
sykepleier deltar). Videre er det ofte uenighet om hvem; 
spesialisthelsetjenesten eller kommunen, som skal dekke utgiftene i forbindelse 
med reise. Økonomiske rammebetingelser må legge til rette for ambulant 
virksomhet. Vi mener planen med fordel kunne vært tydeligere på 
ansvarsplassering. 
 
Pårørende må bli ivaretatt i slike situasjoner planen omhandler. I punktet under 
Sterke anbefalinger i kapitlet om rehabilitering står det at det må etableres gode 
systemer for oppfølging av samhandling, og deriblant «mestringstilbud til familie 
(også barn)». FO mener denne setningen bør endres slik at det tydeliggjøres at 
barn spesielt må bli ivaretatt. For eksempel: «Mestringstilbud til familie, spesielt 
overfor barn».  
 
Sykehussosionom, og spesielt klinisk sosionom, har kompetanse til å gi krise- 
og traumbearbeiding både i akuttavdeling og på rehabiliteringsavdeling. Det 
gjelder både psykisk krisehjelp, og økonomisk med informasjon om og 
formidling av velferdsordninger, der forsikringer er en del av dem. Dette vil 
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kunne bedre livskvaliteten for traumepasienten gjennom hele 
behandlingsforløpet, noe som gir bedre mestring og funksjonsnivå både psykisk 
og fysisk. Ikke minst vil pårørende som får god oppfølging og hjelp også være 
viktige støttespillere i pasientens behandlingsforløp. Det fremmer mobilisering 
og rehabilitering av pasienten at det samtidig gis god oppfølging av pasientenes 
psykososiale tilstand. Avslutningsvis vil vi understreke viktigheten av at 
helsepersonell i alle ledd av behandlingskjeden har god kunnskap om akutt 
psykisk krisehåndtering -både når det gjelder pasienter og pårørende.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Sign.               Sign.  
Mimmi Kvisvik Andreas Pedersen Kikvik 
Forbundsleder Rådgiver   
 
 

 
 
 
 
         

 
 


