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Til styret i Helse Nord     8 mars 2013 
 
 
 
 
 
Etter flere henvendelser fra kommunene stiller vi spørsmål om Helse Nord muligens har oversett en 
svært sårbar pasientgruppe: Psykisk utviklingshemmede som sliter med rus og psykiske vansker der 
psykisk utviklingshemming kompliserer symptombildet og behandlingsprosessen ytterligere. 
 
I drøftelser med kommunene fremkommer det at pasienter i denne gruppen faller mellom alle

 
Vi har ved flere anledninger bidratt til å gi et skreddersydd og adekvat behandlings- / 
rehabiliteringstilbud for denne pasientgruppen. Vi kan vise til gode behandlingsresultater og  positive 
tilbakemeldinger fra kommunene og pårørende, samt ulike spesialisthelsetjenester (psykiatrisk 
innsatsteam, habiliteringsteamet, psykiatriavdelinger).   

 stoler. 
Pasientene har prøvd ulike behandlinger, både på rusklinikker og psykiatriske avdelinger, men 
behandlingsopplegget strekker ikke til og pasientene blir der kun kort tid. I enkelte tilfeller opplever 
pasientene/brukerne at de ikke får noe tilbud i det hele tatt, fordi henviser innser eller har lært at det 
som tilbys av behandling ikke gir effekt. Vår oppfatning er derfor at det ikke foreligger et tilrettelagt 
og forsvarlig behandlingstilbud for denne pasientgruppen i Helse Nord. 

 
I oppdragsdokumentet til Helse Nord står det at deres oppgave er å sikre god behandling for de som 
sliter med rus og psykiske lidelser. Det har tradisjonelt vært utfordrende å gi personer med psykisk 
utviklingshemming et kvalitetsmessig tilpasset tilbud innenfor spesialisthelsetjenesten for psykisk 
helsevern og rus. 
Selv om det er kommunens ansvar å gi et adekvat omsorg/helsetilbud til personer med psykisk 
utviklingshemming, så mener vi at det er spesialisthelsetjenestens 
ansvar å sørge for et helhetlig spesialisert behandlingstilbud, som er på lik  
linje med befolkningen for øvrig, når kompleksiteten og alvorlighetsgraden i den samlede 
problematikk tilsier det. 
 
Vi har fått henvendelser fra fengsler som fortvilet søker å finne egnede behandlingsplasser for innsatte, 
som helt klart befinner seg innenfor denne pasientgruppen. Siden vi ikke er godkjent som § 12 
institusjon, er vi forhindret i å hjelpe disse pasientene. Det er da snakk om personer med psykisk 
utviklingshemming med rus og psykiatri-utfordringer, som har en ubetinget dom,  
men som ikke kan sone under vanlige soningsvilkår. Disse pasientene bør ikke erklæres  
sonings udyktig fordi de er så ekstremt sårbare med tanke på videre rusmisbruk og kriminell atferd.  
De krever ofte klare og faste rammer for idet hele tatt å kunne bli i stand til å ta imot nødvendig 
helsehjelp. 
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Vi ber om at styret i Helse nord gjør en vurdering/undersøkelse av hvorvidt denne sårbare gruppen 
ikke er tatt med i Helse nord sitt arbeid der hovedmålet er å sørge for en spesialisthelsetjeneste som 
ivaretar de overordnede verdier om kvalitet, trygghet og respekt, der god tilgjengelighet skal gjelde for 
alle brukergrupper.  
 
Vi håper på svar på denne henvendelsen da verken vi eller kommuner vi har samarbeid med klarer å 
kartlegge hvorvidt denne gruppen har et klart definert spesialisert helhetlig behandlingsalternativ. 
 
 
Med vennlig hilsen for KOA AS 
 
Heidi Johnsen(sign) 
Daglig leder, KOA Midt Troms 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
21. mars 2013 - sakspapirer

side 106




