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LÆRINGSMÅL 

 Ha ferdigheter i å gjennomføre en 

kultursensitiv psykiatrisk undersøkelse  og 

vurdering av flyktninger og asylsøkeres 

psykiske helse  som også omfatter 

kartlegging av tortur- og krigsskader og 

relevante eksilrelaterte faktorer 

 Kjenne til behandlingsmetoder som egner 

seg  for  flyktninger som har vært utsatt for 

langvarige og ekstreme traumer 



Integrere forståelse av kulturell bakgrunn, 

traumeeksponering og eksilsituasjonens 

utfordringer 

Forutsetninger: 

Evne til å forstå og samhandle effektivt med pasienter med 

forskjellig kulturell bakgrunn, livshendelser og traumer  

  

 Oppmerksomhet på egen kulturell virkelighetsoppfatning 
(worldview) 

  Oppmerksomhet på egne traumer og tap 

 Holdninger til kulturelle forskjeller  

  Kunnskap om forskjellige kulturelt betingede 
handlingsmønstre og virkelighetsoppfatninger   

 Krysskulturelle ferdigheter 

  

  



Noen av eksilsituasjonen 

utfordringer 
 Mestring av følgene etter ekstreme påkjenninger 

 Andre komplekse tap og forsinket sorgarbeid, inkludert 
atskillelse fra familie i hjemlandet 

 Minoritetsposisjon 

 Ukjente kulturelle koder  

 Usikker tilbakevending 

 Opplevelse av diskriminering og rasisme 

 Opplevelse av maktesløshet 

 Etablere en tryggest mulig sosial og økonomisk 
situasjon, utfordringer mht arbeid/trygd, men også nye 
muligheter og meningsbærende prosjekter 

 

 



Noen opplysninger som bør 

inkluderes i journalopptak 

 Juridisk  oppholdsgrunnlag 

 Språkkompetanse 

 Oppvekstforhold (misbruk, omsorgssvikt?) 

 Traumehistorien 

 Oversikt over flukten 

 Hvor oppholder øvrige familiemedlemmer 

seg? 

 



Følgetilstander etter eksponering for 

traumer (potentially traumatizing events  

PTE) 

  Akutt belastningsreaksjon 

 PTSD 

 Complex PTSD 

 Tilpasningsforstyrrelse 

 Personlighetsendring etter katastrofeopplevelse  

 PTSD  with dissociative symptoms (DSM-5) 

 DESNOS  

 Forlenget sorgreaksjn 

 Dessuten: dissosiative lidelser, depressive lidelser, 

psykotiske reaksjoner, somatoforme lidelser etc 

 



C-PTSD 

Complex post-traumatic stress disorder (Complex 

PTSD) is a disorder that may develop following 

exposure to an event or series of events of an 

extremely threatening or horrific nature, most 

commonly prolonged or repetitive events from 

which escape is difficult or impossible (e.g., 

torture, slavery, genocide campaigns, prolonged 

domestic violence, repeated childhood sexual or 

physical abuse).  



Kriterier i ICD-11 for Complex PTSD 

(C-PTSD) 
Symptom pattern 

Core symptoms of PTSD (re-experiencing in the present, 

avoidance, hyperarousal)  

plus 

persistent and pervasive impairments in  

 affective functioning: Affect dysregulation, 

heightened emotional reactivity, violent outbursts, 

tendency towards dissociative states when under 

stress  

 self functioning: Persistent beliefs about oneself as 

diminished, defeated or worthless; pervasive feelings 

of shame, guilt 

 relational functioning: Difficulties in sustaining 

relationships or feeling close to others  



PTSD with dissociative symptoms 

 Inkludert for første gang i DSM-5 

 Pasienten må møte kriteriene for PTSD 

 I tillegg må pasienten ha vedvarende eller 

tilbakevendende symptomer på  

 Depersonalisasjon og/eller 

 Derealisasjon 

 

 



Hvor mange av pasientene med 

flyktningebakgrunn ved psyk. poliklinikker  har  

DESNOS?  

 Post-traumatic Stress Disorder (PTSD) ble diagnostisert hos 82% av 

pasientene 

 Disorders of Extreme Stress Not Otherwise Specified (DESNOS) : 

16% 

 Komorbiditet: 64% av pasientene hadde både PTSD og depresjon  

(MDD) 

 80% av de som hadde PTSD hadde tre eller flere tilleggsdiagnoser  

 

 

Teodorescu, D.-S et al (2012). Scandinavian Journal of Psychology 53, 316–

332. 

 

 



SIDES (Structured Interview for 

Disorders of Extreme Stress) 

 Forstyrrelser i affekt- og impulsregulering 

 Forstyrrelser av oppmerksomhet og bevissthet 

 Forandringer i selv-persepsjon 

 Endringer i oppfatningen av overgriperen (når 

det er aktuelt) 

 Endringer i oppfatningen av andre mennesker 

 Somatisering 

 Endringer i meningssystemer 



Noe andre relevante 

instrumenter: 

 Clinician-Administered PTSD Scale for 

DSM-5 (CAPS-5) 

 The Post-Traumatic Stress Disorder 

Check List (PCL) 

 Impact of Events Scale (IES) 

 SCID I section on PTSD 

 MINI section on PTSD 

 Harvard Trauma Questionnaire (HTQ) 



Kartlegging av tortur- og krigsskader og 

annen traumeeksponering 

 Nå  og hvordan bør en slik kartlegging 

foregå? 

 Hva er tortur? 

 Hva er de vanligste torturformene? 



FNs torturkonvensjon: 

I denne konvensjon skal uttrykket «tortur» bety enhver handling 

hvorved alvorlig smerte eller lidelse, enten fysisk eller psykisk, bevisst 

blir tilføyet en person i den hensikt å oppnå fra vedkommende eller en 

tredje person opplysninger eller en tilståelse, straffe vedkommende for 

en handling som denne person eller en tredje person har begått eller 

mistenkes for å ha begått, eller true eller tvinge vedkommende eller en 

tredje person, eller av hvilken som helst årsak basert på diskriminering 

av noen art, når slik smerte eller lidelse påføres av eller på tilskyndelse 

av eller med samtykke eller aksept fra en offentlig tjenestemann eller 

annen person som opptrer i embeds medfør. Det omfatter ikke smerte 

eller lidelse som alene stammer fra, er forbundet med eller følger av 

lovlige straffereaksjoner. 



Istanbulprotokollen  

(ohchr.org) 

 Angir retningslinjer for arbeid med utredning og 

dokumentasjon av tortur, og konsekvensene av 

tortur   

 Helsepersonell skal kjenne til symptomer på 

tortur, diagnostikk, behandlIng  og oppfølging i 

tråd med protokollen 

 Arbeidet skal resultere i en sakkyndigrapport 

basert på protokollen 

 



Eksempler på tortur:  

 
 Slag og spark, blant annet mot hode 

(bevissthetstap?) 

 Elektrisk tortur 

 Opphenging 

 Falanga 

 Nesten-drukning 

 Fingerte henrettelser 

 Voldtekt og annen seksuell tortur 

 Trusler mot pårørende 

 



Behandling 

 

 Psykoterapi er førstevalg i behandling av 

PTSD 



Hvordan bedre behandlings- og 

rehabiliteringstilbudet til ekstremt 

traumatiserte pasienter? 

 Kjenne til nyere funn om 

alvorlighetsgraden av følgetilstandene 

 Indentifisering snarest mulig etter ankomst 

 Tilby behandling over lang nok tid 

 Tilby mer helhetlige og omfattende 

rehabiliteringsopplegg (3.linje)  



Eksempler på manualbaserte 

psykoterapiformer 
 Traumefokusert kognitiv atferdsterapi 

 Prolonged Exposure Therapy (PE) (e.g. 

Edna Foas modell) 

 EMDR (Eye Movement Desensitization 

and Reprocessing) 

 Brief Eclective Psychotherapy for PTSD  

 (BEPP) 

 Narrative exposure therapy (NET)  

 EMDR 



Narrative exposure therapy: 
Stenmark et al (2013) 

 
 Sammenliknet NET med vanlig behandling (TAU) i 

spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge 

 NET: 10 x 90 minutter 

 N=81, flyktninger og asylsøkere 

 Begge behandlingsformer ga reduserte symptomer på 

PTSD og depresjon 

 NET ga større symptomreduksjon og større reduksjon i 

PTSD diagnoser 

 Ingen forskjell mellom flyktninger og asylsøkere 

 Men ingen registrering av funksjonsnivå, livskvalitet e.l. 

 

 

 



Noen utfordringer ved bruk av enklere 

eksponeringsmetoder i behandlingen av pasienter 

med skader etter ekstreme og sammensatte 

traumer 

Kortvarige manualbaserte eksponeringsterapier har vist god effekt ved 

behandling av PTSD. Men for kroniske lidelser hos pasienter i eksil 

som har vært eksponert for ekstreme og multiple traumer, ofte langt 

tilbake i tid, er slike tilnærminger ofte ikke tilstrekkelige.  

 

Mange vil ikke være klare til eller villige til å gå inn i 

eksponeringsbehandlingen. 

Videre vil behovene for psykologisk, sosial og kognitiv utvikling og 

rehabilitering vanligvis være store og sammensatte og vil ofte gjøre det 

nødvendig med lengre behandlingsforløp.   



Eksempler på andre 

tilnærminger med svakere 

evidensgrunnlag 

 
 Interpersonell psykoterapi (IPT) 

 Sensorimotorisk terapi  

 Korttidsdynamisk terapi 

 Oppmerksomhetstrening (mindfulness) 



ISTSS Expert Consensus Guidelines for 

PTSD treatment (2012) 

 «The treatment of Complex PTSD then, 

emphasizes not only the reduction of 

psychiatric symptoms, but equally 

improvement in key functional capacities 

for self-regulation and strengthening og 

psychosocial and environmental 

resources» 



Fasespesifikk psykoterapi 

Mange erfarne traumaterapeuter anbefaler en fasespesifikk 

behandling for Complex PTSD. Min erfaring tilsier at en slik 

tilnærming også ofte vil være aktuell for andre  

traumeeksponerte pasienter i eksil (også uten å tilfredsstille 

C-PTSD kriteriene)  



Faser: 

 Fase 1: «Stabilisering». Etablere allianse, sikre 

pasientens trygghet og sikkerhet, 

diagnostisering, psykoedukasjon, fokus på 

kontekst og kulturbakgrunn 

 Fase 2: Gjennomgang og revurdering av minner 

om traumene, nærmere kartlegging av triggere 

etc ( f.eks. ved narrativ tilnærming) 

 Fase 3: Reintegrering, rehabilitering, 

oppfølgingssamtaler, vedlikeholdelse av 

oppnådde mål, fremtidsorientering 

 



Målsetting ved rehabilitering 

 Bedring av sosial og eventuelt 

arbeidsmessig funksjon 

 Bedring av livskvalitet, men fokus på 

meningsbærende prosjekter 

 Symptombedring/unngå forverring  

 Bistand i forhold til NAV og andre 

myndigheter 

 



Medikamentell behandling 

 Hvordan oppnå allianse mht den 

medikamentelle behandlingen? 

 Evidensbasert behandling av PTSD 

 Evidensbasert behandling av Complex 

PTSD eller DESNOS? 

 En utfordring: Medikamentell behandling 

av komorbiditet 

 Etnopsykofarmakoterapi 

 



Anbefalte medikamenter 
Brukes ikke som eneste behandlingsform, og vanligvis 

sammen med psykoterapi (ikke komplett liste): 

 Venlafaxine (Efexor)  

 Sertralin (Zoloft)  

 Fluoxetine (Fontex) 

 Paroxetine (Seroxat) 

 Atypiske antipsykotika? 

 Prazosin (α1-blokker) mot mareritt 

 NB! Husk evt medikamentell behandling av depresjon og 

andre komorbide lidelser! 

 



Samarbeid med tolk 

 Telefontolking vs. kontakttolking 

 Vanlige tolkeregler 

 Feil vi ofte gjør 

 Ivaretakelse av tolken 



Psykososialt arbeid i mottaksfasen: 

Arbeider vi forebyggende? 

 Psykiaterens rolle og funksjon i forhold til 

asylsøkere og asylmottak. 

Legerklæringer? 

 Hvilke forbyggende intervensjoner er 

aktuelle? 

 Samarbeid med førstelinjen 



Mental Health and Psychosocial 

Support 

for Refugees, Asylum Seekers and 

Migrants on the Move in Europe 

A MULTI-AGENCY GUIDANCE NOTE 

data.unhcr.org/mediterranean/download.php?id=280 

(2015) 



SPESIALKOMPETANSE I 

NORGE 
 Nasjonal kompetanseenhet om minoritetshelse (NAKMI): 

www.nakmi.no 

 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 
(NKVTS): www.nkvts.no 

 Regionale psykososiale team: 
 Øst:   ost.rvts.no Tlf. 22 89 40 00   

 Nord:  nord.rvts.no Tlf. 77 75 43 80 

 Midt-Norge: rvtsmidt.no Tlf. 72 82 20 05  

 Vest:  rvtsvest.no Tlf. 55 97 66 95 

 Sør:  sor.rvts.no Tlf. 926 94 100 
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