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førstehjelp
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Stille  
etter stormen

Mennesker som er involvert i alvorlige ulykker 
trenger oppfølging i etterkant. Hvordan kan 

virksomheten best mulig ivareta de  
ansattes psykososiale behov?

Tekst: Ingeborg Altern

Selv en dreven førstehjelper som er 
drillet i ferdigheter og gjør alt rett 

på øvelser, kan være uforberedt på 
den psykiske belastningen det er å se 
en kollega hardt skadd eller omkom
met. 

– Snakk med hverandre! Ta kon
takt med bedriftshelsetjeneste når det 
er mulig. Ikke sitt alene og tenk, men 
vær sammen med kolleger, familie 
eller venner, oppfordrer bedrifts lege 
Petra Reckert. Hun arbeider i be
driftshelsetjenesten Helse og Sikker
het SA (HESI) ved Mo industripark.

Tett samarbeid
HESI er lokalisert rett ved porten til 
industriparken og har et tett samar
beid både med parkens sikkerhets

senter og industri vernet ved virksom
hetene. Et slikt samarbeid er en stor 
fordel, mener Conny Tove Bruun, 
senior ingeniør i Arbeidstilsynet:

– De bedriftene som bruker be
driftshelsetjenesten mye husker på 
den når det skjer en ulykke. Mange 
er organisert slik at virksomheten har 
en fast kontakt person, en som kan 
dra inn resten av teamet ved behov. Jo 
mer bedriftshelsetjenesten har vært 
involvert på forhånd, jo bedre kjent er 
de med virksomheten slik at de kan 
veilede etter en ulykke. 

HESI blir raskt involvert ved ulyk
ker i industriparken.

– På dagen kan vi høre på samband
et hva som skjer og om de trenger 
hjelp. Bedriftene tar raskt kontakt 

med oss når de trenger støtte. Vi kan 
være tilstede ved debrifing hvis de 
ønsker det, enten umiddelbart eller 
neste arbeidsdag når ting skjer uten
om vår åpningstid, forteller Reckert.

På debrifing går de gjennom en 
rekke spørsmål:

– Hva skjedde? Hvordan ble du 
trukket inn i situasjonen? Hvordan 
opplevde du situasjonen? Hva var 
vanskelig? Hva fikk du godt til? sier 
Reckert.

Bruun understreker at bedrifts
helsetjenesten også kan hjelpe selv 
om de ikke er direkte involvert:

– En leder som er usikker på hvor
dan han eller hun skal takle ulykken 
kan bruke bedriftshelsetjenesten som 
coach. 
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Bedriftshelsetjenesten vil normalt 
også tilby hjelp utover debrifing og de 
bør vite hvem man skal kontakte i det 
øvrige hjelpeapparatet.

– Hvis det er noen som sliter mer tar 
vi enkeltsamtaler og vurderer om det er 
nødvendig med flere samtaler hos oss 
eller henvisning til voksenpsykiatrien. 
Det er viktig å snakke tidlig med de ut
satte for å forhindre at de utvikle post
traumatisk stress etter en hendelse, sier 
Reckert.

Hun understreker at både den skadde 
og hjelperne får oppfølging, og at be
driftshelsetjenesten kontakter fastlegen 
hvis arbeidstakeren slutter i virksom
heten og han eller hun trenger videre 
oppfølging.

Kommunen kan hjelpe
Alle kommuner er pålagt å ivareta be
folkningen ved ekstraordinære hend
elser. Mange har organisert denne 
bered skapen i psykososiale kriseteam 
som raskt kan kalles ut. 

– Primært skal virksomheten og be
driftshelsetjenesten selv debrife og ellers 
ta seg av sine ansatte, men kommun en 
kan yte faglig støtte om bedriften ønsker 
det. Dersom barn er involvert fordi mor 
eller far er skadet er det viktig å hjelpe 
disse tidlig, påpeker Kjell Magnar Mel
lesdal, kommunalsjef i Bømlo.

Virksomheten selv, bedriftshelse
tjenesten eller politiet kan varsle krise
teamet ved behov. Siden det er flere i 
kriseteamet som arbeider med barn 
kan disse være behjelpelig med å ivareta 
barna umiddelbart og veilede videre i 

det ordinære hjelpeapparatet på lengre 
sikt. 

– Ikke glem ringene i vannet, de som 
er indirekte rammet, oppfordrer Mel
lesdal. 

Kriseteamet kan også gi virksom
heten råd og veiledning, og henvise 
videre ved behov. Teamet skal ikke er
statte vanlige kommunale tjenester.

– Kriseteamet skal være fleksible og 
lydhøre for virksomhetens behov, men 
skal ikke gi behandling, understreker 
Mellesdal.

Kriseteamet skal yte øyeblikkelig 
hjelp og etter nærmere vurdering vil 
teamet overlate arbeidet til andre.

– Ved behov for mer langvarig støtte 
vil både det kommunale apparatet, prest 
og spesialisthelsetjenesten bli koblet på, 
forteller kommunalsjefen.

Sett tema på dagsorden
Mellesdal oppfordrer virksomheter til å 
tenke gjennom ulike scenarioer:

– I «fredstid» må man tenke gjennom 
hva som kan skje og hva man skal gjøre. 
Søk råd hos bedriftshelsetjenesten og vit 
hva de tilbyr. Og vit at dere har en kom
mune og et kriseteam i ryggen som dere 
kan kontakte.

Bruun i Arbeidstilsynet mener virk
somheter bør ha klare avtaler med be
driftshelsetjenesten:

– Utfordre tjenesten: Hva kan de gjøre 
i en krise og hva kan kommunen hjelpe 
oss med? Avklar om det er bedriftshel
setjenesten eller virksomheten selv som 
skal ta kontakt med kommunens krise
team ved en hendelse.  ¢ 

HESI
Helse & Sikkerhet SA (HESI) er 
en non-profit bedrift som eies 
av kundene og der overskud-
det brukes til kompetanse-
utvikling.

Har kunder i hele Nord-Norge, 
med hovedtyngden i Rana og 
nabokommunene.

I avdelingen i Rana er det 5 
sykepleiere, 2 fysioterapeuter, 
2 leger, 1 yrkeshygeniker

Sykepleierne er kontakt-
person for hver sine virksom-
heter.

Har felles samband med 
industri vernet, fører logg og 
bistår ved hendelser. 

Utfører medisinsk og fysisk 
test av røykdykkere.

Gjør behandling etter let-
tere skader (for eksempel å sy 
kuttskader) og tyngre skader 
(rehabilitering). Gir også psy-
kososial oppfølging.

Kilder: HESI

«Søk råd hos bedriftshelsetjenesten og 
vit hva de tilbyr. Og vit at dere har en 
kommune og et kriseteam i ryggen»

Kjell Magnar Mellesdal, kommunalsjef i Bømlo

Bømlo

Mo i Rana

førstehjelp
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Vil du lære mer?
 � «Mestring, samhørighet og håp – 
Veileder for psykososiale tiltak ved 
kriser, ulykker og katastrofer»:  
helsedirektoratet.no
 � «Fra sjokk til mestring: Norges 
respons på et nasjonalt traume», av 
Lars Weisæth og Freja U. Kärki
 � Sivilforsvarets kurs «Psykisk- og 
sosial omsorg ved hendelser/ulykker 
– POSOM», se  
sivil forsvaret.no/Distrikter/Oppland/
Opplaring/kurselev/eksternekurs/ 
 � Nasjonalt kompetansesenter for 
psykisk helsearbeid: napha.no
 � Arbeidstilsynet.no: HMS > Roller 
i HMS-arbeidet > Bedriftshelse-
tjeneste (BHT)
 � Luftkrigsskolen: kollegastotte.com

Bedriftshelsetjenesten
Noen bransjer har et mer risiko-
fylt arbeidsmiljø enn andre og er 
pålagt å knytte til seg bedrifts-
helsetjeneste som er godkjent av 
Arbeidstilsynet. 

Bedriftshelsetjenesten skal være 
fagkyndige og rådgivende innen 
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, 
men har ikke et selvstendig ansvar 
for arbeidsmiljøet.

Nesten alle industri vernpliktige 
virksomheter er pålagt bedrifts-
helsetjeneste, se forskrift om 
organisering, ledelse og medvirk-
ning§13. 

Arbeidsgiver har plikt til å bruke 
bedriftshelsetjenesten i forebyg-
gende arbeid og oppfølging av 
de ansattes helse, men kan også 
bruke den ved akutte hendelser.

Arbeidsgiver kan velge å kjøpe 
ulike pakkeløsninger fra mini-
mumskravet til tett samarbeid 
med deltakelse på øvelser, testing 
av industri vernmannskap osv.

For å få godkjenning må bedrifts-
helsetjenesten blant annet kunne 
bidra med debrifing og annet 
psykososialt arbeid, se forskrift om 
organisering, ledelse og medvirk-
ning.

Se liste over godkjente bedrifts-
helsetjenester: arbeidstilsynet.no. 

Kilder: Arbeidstilsynet og forskrift om 
organisering, ledelse og medvirkning

Kommunens psyko-
sosiale kriseteam
Kommunene har plikt til å yte 
psykososial oppfølging ved kriser, 
ulykker og katastrofer, men kan 
selv bestemme organisering av 
tjenestene. De fleste kommunene 
har etablert psykososiale krise-
team for å kunne følge opp folk på 
en rask og faglig forsvarlig måte.

Teamet er en tverrfaglig sam-
mensatt gruppe som har ansvar 
for tidlig innsats ved psykososial 
oppfølging. Kriseteamene skal 
også medvirke til at rammede og 
berørte får tilbud om forsvarlig 
psykososial oppfølging og støtte 
fra det ordinære tjenesteapparatet 
i etterkant av kritiske hendelser.

Når arbeidstakere i en bedrift 
eller organisasjon rammes kan 
psykososial oppfølging ivaretas 
av organisasjonen. En slik modell 
ble utviklet for oppfølging av de 
ansatte etter eksplosjonen i Jotun 
maling fabrikk, Sandefjord i 1976.

Det er viktig å inkludere familien 
til den rammede i oppfølgingen, 
og kontakte det øvrige hjelpe-
apparatet ved behov. Noen 
hendelser krever et nært samspill 
mellom kommunale tjenester og 
virksomheten. Felles øvelser kan 
bidra til god samhandling.

Kilde: «Mestring, samhørighet og håp –
Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, 
ulykker og katastrofer», Helsedirektoratet

Bømlo
Kommune i ytre Hordaland.

Areal: 247 km2

Innbyggere: 11.778
Industrivernvirksomheter: 8, 
hvorav 5 med forsterkning første-
hjelp, 3 med brann vern,1 kjemika-
lievern og 2 røykdykker

Kriseteamets medlemmer: leder 
for barne- og familietjenesten og 
for helsetjenesten, kommune-
overlege, psykisk helsearbeider, 
helsesøster, diakon, prest. 

Kilder: Bømlo kommune,  
NSOs virksomhetsregister og SSB

HUSK RINGENE I VANNET: Det oppfordrer 
Kjell M. Mellesdal, kommunalsjef i Bømlo.

HJELPER BEDRIFTENE: Petra Reckert er 
lege i bedriftshelsetjenesten HESI.

UTFORDRE BHT: Det mener Conny Tove 
Bruun, senior ingeniør i Arbeidstilsynet.


