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Revidering av Helsedirektoratets Veileder for psykososial tiltak ved kriser, 
ulykker og katastrofer (IS-1810) - Ekstern høring 

 

Det pågår en revidering av Veileder for psykososial tiltak etter kriser, ulykker og 

katastrofer (IS-1810). Arbeidet vil sluttføres våren i 2015. Revidering av veilederen er 

en del av Helsedirektoratets oppfølgingsplan for psykososial oppfølging etter 22.07.11. 

Revideringen tar utgangspunkt i tidligere veileder utgitt i 2011. I den reviderte 

veilederen vil læringspunkter og erfaringene med hendelser etter 2011 bygges inn. I 

tillegg vil veilederen oppdateres mht. nytt lovverk.  

Arbeidsgruppen for revidering av veilederen består av representanter fra Senter for 

krisepsykologi (SfK), Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og 

selvmordsforebygging (RVTS) og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk 

stress (NKVTS). 

Det skal i tillegg til en papirversjon av veilederen utarbeides fordypende nettbasert 

materiell knyttet til temaområder omtalt i veilederen. En liste over temaområder som 

her tenkes utdypet, ligger vedlagt i denne høringen.    

Helsedirektoratet ønsker tilbakemelding på veilederens innhold og oppbygning. Dette 

for å sikre at veilederen oppfattes som målrettet og relevant for tjenestene. Det er 

særlig ønskelig med tilbakemeldinger om: 

 oppbygning og struktur  

 tema som oppfattes som mangelfullt dekket i veilederen 

 hvilke temaområder som bør redegjøres for /utdypes videre i en nettbasert 

løsning som vil bli utviklet for å komplettere papirversjonen (se vedlagt liste)  
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Veilederen sendes til følgende høringsinstanser:  
- bruker- og pårørendeorganisasjoner og frivillig sektor   
- et utvalg av kommuner                                                                                                                     
- et utvalg av Distrikts psykiatriske sentra (DPS)  
- et utvalg av Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) 
- fylkesmannsembetene 
- aktører som deltok i utarbeidelse av opprinnelig veileder  
- kompetansemiljø på traumefeltet  

Det er ønskelig at innspill gis i vedlagt tilbakemeldingsskjema. Tilbakemelding sendes: 

wenche.oiestad@helsedirektoratet.no senest 18.12.14. Eventuelle spørsmål 

vedrørende høringen kan rettes til samme adresse. 

Dette utkastet til veileder er et høringsutkast og er således ikke et ferdig dokument. 

Det vil være stor sannsynlighet for betydelige endringer før den endelige versjonen 

foreligger.  

Vi håper dere har anledning til å svare på denne eksterne høringen. Deres 

kompetanse og erfaring vil kunne bidra til et godt og viktig produkt. På forhånd takk! 

 
 
Vennlig hilsen 
 
Anette Mjelde e.f. 
avdelingsdirektør 
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seniorrådgiver 
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