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Ressurssenter om vold, traumatisk stress og 
selvmordsforebygging (RVTS) i region vest inviterte 
Betanien DPS til et ettårig opplæringsprogram innen 
traumeforståelse og traumebehandling. Betanien 
var først ute i denne regionen, mens Indre Sogn 
Psykiatrisenter mottok den samme undervisningen 
parallelt.

Dedikerte forelesere    
Prosjektgründerne Sylvi Ramsli Fiskerstrand og 
Marie-Christine Merametdjian er begge tilknyttet 
RVTS, og mer dedikerte forelesere til tematikken 
kunne vi ikke fått.

Sylvi Ramsli Fiskerstrand er utdannet psykolog 
ved Universitetet i Bergen og er spesialist i klinisk 
voksenpsykologi. Hun har jobbet med behandling 
av mennesker utsatt for traumer siden hun var 
ferdig utdannet i 2002. Hun har videre hatt en 
særfordypning innen arbeid med flyktninger. Hun 
har vært tilknyttet RVTS Vest siden opprettelsen og 
jobber i tillegg ved Kronstad DPS.

Marie-Christine Merametdijan er utdannet psykolog 
ved Universitetet i Paris IX og ved Universitetet i 
Tromsø. Hun er spesialist i klinisk voksenpsykologi 
og har i mange år arbeidet med behandling av 
traumatiserte flyktninger ved Psykososialt Team 

for Flyktninger i Nord-Norge, og ved RVTS Nord. 
Merametdijan har vært ansatt ved RVTS Vest siden 
2007 og jobber nå i tillegg ved Kronstad DPS.

Bygger på nyere tenkning   
Opplæringen bygger på nyere tenkning innen fag-
feltet, med fokus på både PTSD (posttraumatisk 
stresslidelse) og konsekvensene av relasjonelle trau-
mer i oppveksten. Sistnevnte er ofte pasienter med 
sammensatte symptomer og overveldende historier, 
som utfordrer oss faglig og personlig. Traumefeltet 
gir viktige bidrag til forståelse av disse pasientene, 
og hvordan man kan forholde seg til både traume-
historien og arbeide med nåværende symptomer og 
daglig fungering.

Ønske fra personalgruppen   
Ballen startet å rulle da det kom ønsker fra 
personalgruppen ved Betanien DPS om undervisning 
i traumefeltet. Der er fremdeles mange veteraner fra 
eksempelvis Libanon osv., som ikke har fått adekvat 
behandling for sine traumer. For ikke å glemme barn 
og voksne som lever i hjem med daglige overgrep og 
vold.

 

Traumebehandling i vest
Tekst: Anita Nesheim Hagen

Forståelse og behandling av PTSD og komplekse traumer

Marie-Christine Merametdijan foreleser for de ansatte ved Betanien DPS i det store auditoriet ved Høgskolen Betanien. Foto: Brede Aasen.
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Forståelse og trygghet    
Målet for opplæringen er å gi hver ansatt forståelse 
og trygghet i møtet med pasienter utsatt for traumer. 
Dette handler både om å tilegne seg nyttige redskaper 
i det praktiskkliniske arbeidet, men også om egen 
ivaretagelse som hjelper. Traumebehandling i vest er et 
kompetansehevende tiltak for alle; både behandlere og 
miljøpersonale ved samtlige avdelinger. Opplæringen vil 
på denne måten kunne gi en samlende faglig forståelse 
for pasienter utsatt for traumer.

Positive ringvirkninger    
Totalt sett opplever DPSet å ha fått svært mye tilbake 
etter å ha gjennomført kurset. Det er ressurskrevende å 
la alle ansatte få muligheten til denne kurspakken, men 
vi ser allerede positive ringvirkninger av dette totale 
kompetanseløftet! 

Sylvi Ramsli Fiskerstrand og Marie-Christine 
Merametdjian har satt gode, faglige spor ved Betanien 
DPS!

Kort om innholdet i samlingene: 
 
• Innføring i PTSD og kompleks traumatisering

• Nevrobiologisk grunnlag for traumer – hva   
   skjer i hjernen?

• Kartlegging og diagnostisering

• Dissosiasjon og relasjonstraumer

• Innføring i prinsippene for 3-fase behandling

• Stabiliserende traumebehandling – innføring i   
   konkrete metoder og tenkemåte

• Bearbeidende traumebehandling – innføring   
   i prinsippene for eksponeringsbehandling og   
   oversikt over aktuelle metoder

• Sekundærtraumatisering og reaksjoner hos   
   hjelperen – viktigheten av egen ivaretakelse

Psykolgspesialist Marie-Christine Merametdijan. Foto: RVTS.

Psykolgspesialist Sylvi Ramsli Fiskerstrand. Foto: RVTS.

Mellom samlingene har alle mottatt veiledning 
gruppevis. Dette var et svært viktig supplement 
for å overføre teoretisk kunnskap til praktiskklinisk 
arbeid.

Ønsker du å vite mer om hva RVTS kan tilby?

www.rvtsvest.no


