KRISE HANDTERING

-

Gi-v Stalsett 26.07201 I

>

En hendelse eller en situasjon som er slik at individets normale evne til å mestre ikke
er tilstrekkelige

>

Kan resultere i en rekke spesifikke emosjonelle reaksjoner og atterdsendringer

Stikkord.
Det viktigste arbeide i krisehandtering gjør man ifredstid’- være Forberedt
Mulig traume:
Ila en plan- ha et krise team- ha øvelser-ha kompetanse på handtermg av folelser

En overveldende. uunngåelig hendelse som innebærer trussel mot liv og helse for en
sels eller noen nære personer.

Mote med den enkelte
•
•
•
•

Krisekunnskap. kompetanse pa følelser og Forstaelse as situasjon
Mestre aggresjon og a visniilg

•

Hente inn informasjon —konkret os tolelsesmessig
1-lensikismessig prioritering is t maoen

•
•
•
•
•
•

umiddelbare proesser og mobilisering SOM SKJER:
Endret bevissthetstilstand

være oppsokende

•
•

-

-

Store men2der informasjon til hjernen

.

—

rask prosesserin

-

—

Henter inn tidligere erfaring

henvise videre— samarbeide-delegere
Sikre oppfolging ( ha lister pa torhand)
Noen ganger gjelder det lorehvgc- og ikke starte behandling/terapi

Endret tidsopplevelse

.

-

Andre uanger behandle
Bekrelie den som er rammet pa at han hun er rammet det er virkelig
Bekrefte den psykiske belastning— smerten-at noen har SETT
Bekrefte reaksjoner som naturlige se eget ark-ha dette tilgjengelig)
Gi den rammcde opplevelsen a’ AT NOEN HAR FORSOKT A 1-IJELPE- AT EN
IKKE ER VAR HELT ALENE RETT ETTERPA

Superhukommelse

--

—

fbr viktig informasjon

Stei kere mer intense sanseopplevelser
.

Fokuserer oppmerksomhet—toner

lit

ikke kritisk informasjon

Fysiske reaksjoner
Skjelvinger. fis’sing. svetting

Stress:

Kvalme. klump

Defineres som en ubalanse eller misforhold mellom krav objektive og
subjektive fra omgivelsene ou evne til a mote disse

-

Støtte i situasjonen on det vi trettoer for vår tilfredstillelse
Begrcnsntnger en situasjon lenaer pa oss i forhold til det som er viktig for å
klare eller ha kontroll i denne situasjonen
-

Dzskrcpaov mellom k,-ai.

-

(Ol-lellesøy)

i

magen. manglende appetitt

-

-

-

-

i

finare munntorrhet
-

Sterk angst: hperventilering
Emosjonelle reaksjoner
Fravær av sterke folelser bortskvvning
-

-

lonenulinger og/orolsetningel.

Nar personen opplever overveldelse. trusseL utfordring. tap eller andre
endringer i miljøet oppstår en tilstand as psykologisk og fvsiologisk
aktivering som igjen tbrcr til stress og stress—relaterte helseproblemer.
-

.

Krattlos. prikking

-

Krise:

Folves gjerne as intense Iblelser av fi-kt og redsel eller fravær as sterke følelser
nuiumenhet

Anerkjenne
Ftahlere kontakt-empati (Følelser smitter!- Krever selvkontroll! Noen ganger a be
andre ledere trekke seg unna hvis de er irritable eller reagerer med upassende
aifrd I

•
•

-

‘-

Uvirkeliahet
Bedovele

> Nummen
Drøm. vantro benekting

-

4

3

GI:
Trygghet

Krise reaksjon:
Sterk frvkL angst

—

nummenhei’bedovelse

Ansvar og oversikt

Over/underreaksjoner
Sterk hjclpeloshetsfolclse
‘

,‘

—

Kontroll

—

usikkcrhet’uvisshei

Se helheten

( )pplevelse av kontrolitap

Bli mott med medmenneskelighet

Forvirnng

Bli mott med spesifikk og generell kunnskap

Sinne

Grubling: “hvordan’ “hva

—

fraværenhet

Stort beho for informasjon —svekket konsentrasjon og vanskelig ä huske informasjon
krise reaksioner etter fbrste reaksjon- mobilisering fase Il

Redusere lidelse
Slabilisering av situasjonen
Redusere rekonsalesens tiden
Gjenopprette funksjon (og rutiner)for personer. familier og samfunn

V

Angst og frykt

v’

Tristhet og sorg

v’

Konsentrasjonsvansker

V

Påtrengende tanker og minner mareritt

V

Irritahilitet og sinne

Fremme god folelsesregulering, validere folelser( bekrefte de) folelser allel er naturlige.
Fokusere pa å få ned angst. redusere skyld og skam forebygge depresjon

V

Rastloshei

Livskvalitet:

V Sovnvansker

kilde Dyregrov 2001)
1-låndtering av t’olelser : f’olelser er psykisk Om- har egen hukomiiielse og bærer informasjon:
interesse. glede. redsel, sinile, tristhet. sjalusi. skam, skyld. oinlieunærhet, forrakt..

folelsesmessig og fysisk velvære

V

Sosial tilbaktreknino

Nære relasjoner

v’

I nngaelse av tema

\‘elvære

V

Benektino av reaksjoner

hverdagsruliner

v’

Bagatelliserino

V

Skyld, skam. selyhebreidelse

V

Vansker i kontakt med andre

v’

Manglende appetitt

Ifra Alle Dvregov
Dette har AVGJORENDË BETYDNING!

Informasjon til deg som har vært utsattfor eiz alvorlig hendelse
Etter en alvorlig hendelse er det vanlig og normalt med ulike reaksjoner.
ke reaksjoner.
Vær oppmerksom på at tidligere opplevelser eller en stresset hverdag kan forster
reagerer vet en
Umiddelbart etter hendelsen kan alt oppleves uvirkelig for deg. Hvordan den enkelte
mens andre har
ikke på forhånd, ikke alle reagerer med gråt. Noen mennesker har få reaksjoner,
elbart, mens andre
mange. I en familie er det sjelden at alle at alle reagerer likt. Noen reagerer umidd
setter “sorgen sin på vent’.
r du reagerer som
Kjennskap til reaksjoner etter en alvorlig hendelse kan hjelpe deg til å forstå hvorfo
du selv kan gjøre som
du gjør. Dette er en imformasjon om vanlige reaksjoner og noen råd om hva
kan forebygge uØnskede langtidseffekter av hendelsen.

Mulige reakersjoner:
•

er ogsâ
Kroppsllge plager som hjerteklapp, pustehesvær, svimmelhet, svetting og kraltløshet
vanlig.

•

plager.
Muskeispenninger som stivhet i nakke, skuldre, hodepine eller mer diffuse

•

Søvnforstyrrelser.

•

Varierende matlyst.

•

k.
Gjenopplevelser i form av bilder, smaks-, berørings- eller hørselsinntryk

•

Konsentrasjonsvansker.

•

ere seg fra det som
Uvirkelighet, når inntrykk og følelser blir sterke, kan behovet for å distans
har hendt, øke.

•

Tristhet, du kan reagere med tristhet og fortvilelse.

•

Selvbebreidelser.

•

Uro, angst og redsel.

•

Sinne og Økt grad av frustrasjon.

•

Sorg.

i-lia kan du re s•iv?
Det viser seg at en vekselvirkning mellom “å være i hendelsen/konsekvensen” og ta “friminutt”
ser ut
til å forebygge senskader. Der flere har vært involvert i hendelsen kan det å komme sammen
gi en
god støtte og felleskapsfølelse.
Felleskap med venner/familie som gir deg støtte, trygghet og ro er viktig.
Snakk med mennesker du er trygg på og del tanker og følelser rundt det som har hendt, selv om det
er vanskelig.
Ta gjerne tidlig kontakt med kriseteamet for stØtte, råd og veiledning.
Ikke føl deg forpliktet til å fortelle om hendelsen til alle som spør.
Ikke press deg til noe du ikke føler er riktig.
Lag struktur i hverdagen din, fortsett gjerne på jobb, skole, trening og annen aktivitet. God struktur
fører til at du raskere får kontroll over livet.
Vær forsiktig med alkohol, sovernedisin og beroligende tabletter den første tiden, fordi dette kan
utsette og forstyrre bearbeiding av hendelsen.
Kontakt fastlegen hvis du har vedvarerde konsentrasjonsproblemer, søvnvansker eller indre ro.
Vær ekstra raus med deg selv, fortsett å gjøre ting du tidligere syntes var hyggelig og vær sammen
med mennesker som gir deg energi.

HIelp til barn i krise:
Små barn reagerer nødvendigvis ikke på krisens budskap, men på krisens konsekvenser. Undersk
hva barnet har oppfattet, og forklar med enkle ord hva som har skjedd.
•

Skap trygghet rundt barna ved:

•

Rolige voksne

•

Ærlig og saklig informasjon om det som har skjedd.

•

Beskytt barnet mot unødige påkjenninger og intrykk.

•

Unngå unødig atskillelse mellom barnet og nære omsorgspersoner.

•

Oppretthold daglige rutiner.

•

Gi forutsigharhet.

•

Ta imot barnets reaksjoner og gi støtte på disse.

Husk at barn sørger annerledes enn voksne og kan gå mer “ut og inn’ av sorgen.

