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Stjørdal Rotaryklubb 

Distrikt 2275 

STED: Hotel Quality 

TIDSPUNKT: 19:30 

MØTELEDER: President Thorbjørn Kristensen 

REFERENT: Sekretær Finn Jarle Sørli 

ANTALL TILSTEDE: Medlemmer: 20 Gjester: 0 

POLIO PLUS OG KAFFE: Polio Plus:2600,- Kaffe: 60,- 

FØDSELSDAGER: 

Arne Martin Laukvik, 05.01.1961. 56 år 

Stig Morten Aune, 06.01.1968. 48 år 

Bent Anders Salberg, 07.01.1970. 47 år 

Jon Eidsvik, 08.01.1944. 73 år 

 

Thorbjørn ønsker velkommen til ukas møte. Denne perioden er det hele fire stykker som gratuleres 

med dagen. Det er en stor andel av klubbens medlemmer som er født i januar, 11 stykker i alt.  

Det er utrolig bra oppmøte på årets første møte, hele 20 stykker i alt! Av de er også en selvutnevnt 

sjørøver! 

Loddsalget til Polio Plus innbringer en bra sum til bekjempelsen av Polio. En masse gaver loddes ut, 

og klubben bidrar også med 2 flasker. 

Carl Petter tar en 3 minutter. Han bodde hos en familie i USA i 77/78, ei søster fra vertsfamilien er på besøk 

i jula på Stjørdal sammen med mannen. Datteren har flyttet til Barcelona og de har bestemt seg for å flytte 

etter. Utfallet av valget i USA er medvirkende årsak. Et spennende valg av bosted og kanskje litt annerledes 

at amerikanere `emigrerer` til Europa i 2016. 

Trond Haug har kveldens hovedinnlegg og tar for seg «Hvordan møte og forstå det traumatiserte 

Menneske» 

Trond driver i dag egen business og har bakgrunn fra forsvaret som Psykologspesialist. Der har han 

blant annet behandlet veteraner som har ødelagt helsa etter utenlandstjeneste, en oppgave han 

uten tvil brenner for. Han har jobbet med seleksjon av spesialpersonell, blant annet Piloter til 

Luftambulansen. Dette har han opplevd som krevende og interessante oppgaver. 

Et traume er når en er utsatt for en skade som ikke så lett heles. En regner med at ca 10% av 

befolkningen lider av et traume. 

Hvorfor er traumatiserte så vanskelig å forholde seg til? Kjernen er tap av tillit. Et eksempel er Twin 

Tower, det er ikke grenser for hva vi mennesker er i stand til å gjøre mot hverandre. Å bygge tillit tar 

år, men kan brytes ned på et øyeblikk 

Beskyldninger om ikke å bli trodd er det vanskeligste et menneske kan oppleve, å ikke bli trodd når 

man forteller om en opplevelse om for eksempel misbruk. 



 

REFERAT STJØRDAL ROTARYKLUBB UKE 01 DATO: 02.01.17 
 

2 av 3 
 

 

Stjørdal Rotaryklubb 

Distrikt 2275 

Psykologer har ingen krav til beskyttelse, det kreves derimot full åpenhet og tillit mellom pasienten 

og Psykologen. Og det er viktig å være kritisk og årvåken mot de som driver i bransjen. Det er 

pasienten som er kunden og det er viktig å bygge tillit til pasienten. Det er avgjørende for 

behandlingen. 

Trond sier han er stolt av å ha vært så egen og standhaftig når han jobbet i forsvaret. Stolt over at 

han har ivaretatt pasientenes interesser. Og pasientenes interesser er ikke nødvendigvis 

sammenfallende med arbeidsgiverens. Les en kronikk som han har skrevet i Dagbladet. 

Han forteller om en pasient han behandler. Hun har opplevd at hun på en fest der hun ble overstadig 

beruset, våkner opp og opplever at hun har blitt brukt, misbrukt, at det er gjennomført samleie mens 

hun sov. Hun opplever stor skamfølelse og tap av prestisje. Hun går til advokat, blir avhørt av politiet. 

Hun blir ikke trodd. Hun blir nærmest beskyldt at det er hennes egen skyld at det har skjedd.  

Hun reiser utenlands som aupair, en klassisk fortregningsmanøver, men kjenner at ting skurrer. Når 

hun kommer hjem utfører hun to skikkelige selvmordsforsøk. Det er bare tilfeldig at det går bra. Hun 

blir tvangsmedisinert og sperret inne. INGEN spør om hennes historie. Hun sitter igjen med, og 

oppfatter seg selv som gal og hore. Hun har jo vært behandlet som det.  

Hun er utsatt for et voldtektstraume, ikke ulikt et krigstraume og hennes reaksjoner er høyst normale 

i forhold til slike opplevelser. Hun er ikke behandlet troverdig. Noen har sviktet. Det måles bare 

symptomer. Det er ikke interesse for å finne bakgrunnen. I utgangspunktet skulle hun behandles for 

opplevelsene i forhold til misbruk, men ender opp med å bli behandlet for tap av tillit til 

helsevesenet. 

En annen pasient har tidligere vært FN-observatør i Sierra Leone. Han opplever barn i 13-14 

årsalderen som blir tvangsrekruttert inn i militsen. De blir dopet med stoffer og diesel. 

Opptaksprøven er å ta livet av sine familiemedlemmer, og som bevis på gjerningen, skal de ta med 

seg kroppsdelene fra de forskjellige menneskene de har drept i en sekk. 

Ingen normale mennesker kommer uberørt ut av sånne opplevelser. 

Det gjør ikke han heller. Etter endt tjeneste sliter han med «flashbacks». Han ser bilder med lukt, lys 

og lyd. Disse kan komme når som helst, de er tid og stedløse. Dette er det som blir kalt PTSD (Post 

Traumatic Stress Disorder) Ettervirkninger av traumer. Han blir lagt inn, han er aktiv suisidal og blir 

sendt på utredning med hensyn på krigsskade. Han er en oppegående mann som har satt seg godt 

inn i dette selv, og kommer med masse spørsmål for å teste ut, for å finne ut om han blir tatt alvorlig. 

Diagnosen PTSD er av nyere opprinnelse og kom etter at det i USA kom mange tilfeller av mennesker 

med samme symptomer uavhengig av bosted, rase og bakgrunn. Fellestrekkene var at de hadde vært 

ute i krig, Vietnamkrigen.  De har hatt sterke opplevelser og kommer hjem og opplever at den jobben 

de har gjort ikke blir satt pris på, tvert imot er den uønsket. De er soldater på feil oppdrag, i feil land, 

til feil tid. 

Et menneske som har denne lidelsen er gjerne overårvåken, det er lett å tenne på alarmsystemet. De 

fleste driver selvmedisinering. 2 av 3 bruker en eller annen form for beroligende eller alkohol for å 

dempe dette. Det finnes ingen annen kjent medisinering på denne lidelsen, og flere utvikler en 

avhengighet av beroligende og eller alkohol i tillegg til lidelsen. Det kalles komorbiditet når man har 

http://www.dagbladet.no/kultur/krigens-manglende-psykologi/63202480
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to eller flere lidelser samtidig. Det er større oppmerksomhet rundt dette nå enn tidligere, og 

behandlingen blir en helt annen når det taes hensyn til. Tidligere ble man behandlet for misbruket og 

de psykologiske lidelsene separate, nå ser man de mer i sammenheng 

Flashbacks er vonde, men ikke farlige og man må lære seg at så er tilfelle. 

Det er flere i klubben med egne opplevelser som har satt spor, og flere som har møtt mennesker som 

får gjenopplivet sine traumer gjennom for eksempel å møte på soldater på øvelse.   

Jeg sitter igjen med en oppfatning av at traumer er en lidelse som krever en spesiell kompetanse, en 

kompetanse som ikke mange innen helsevesenet eller ellers i samfunnet har. At rådene som blir gitt 

med at det er viktig for de som har hatt samme opplevelsene holder sammen, egentlig handler om at 

det er utrolig viktig for den traumatiserte å bli møtt med forståelse, å bli trodd. Vi som er så heldige å 

ha vokst opp i et trygt og skjermet samfunn har nok en stor utfordring i å møte mennesker med slike 

hustrige opplevelser som Trond har beskrevet. «Det finnes ikke grenser for hva vi mennesker er 

istand til å gjøre mot hverandre».  Vi har nok en forståelse for at det er hustrig, men ikke hvor mye 

når alle sanseinntrykkene er med, og kanskje man i tillegg er redd for eget liv. 


