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Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 121-2013 Eventuelt i styremøte, den 30. 
oktober 2013. I sak A. Nordlandssykehuset HF – forslag om nedleggelse av enhet for 
traumelidelser fattet styret følgende vedtak: Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om 
en skriftlig redegjørelse hvor vidt den foreslåtte nedleggelsen av enheten for 
traumelidelser ved Nordlandssykehuset HF og den planlagte overføringen av tilbudet til 
DPS Salten vil gi et fortsatt tilfredsstillende tilbud til pasientene i regionen. 
 
Denne styresaken gir styret en beskrivelse av selve saken, og hvordan pasientene 
ivaretas.  
 
I Helse Nord RHFs styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan 
framgår det at oppdraget for 2014 er å fullføre den funksjonsfordelingen som 
strategigruppe II og oppdragsdokument til helseforetakene 2013 har lagt opp til. Dette 
innebærer bl.a. å styrke DPS-ene ressursmessig og kompetansemessig til å bli 
hovedveien inn og ut av psykisk helsevern og TSB1

 

. Dette krever en flytting av ressurser 
fra sykehus til DPS-nivå, slik at fordelingen innen voksenpsykiatri er 50/50 mellom 
sykehusnivå og DPS-nivå fra 1. januar 2014 og 40/60 innen utgangen av 2015. 

Nordlandssykehuset HF (NLSH) har gjennom 2012 og 2013 gjennomført 
moderniseringsprosjektet for å oppfylle krav i oppdragsdokumenter fra Helse Nord 
RHF om etablering av akuttberedskap ved DPS-ene og å øke ambulant virksomhet, 
poliklinikk og dagbehandling. Fra 1. januar 2014 vil etter planen ambulante akutteam 
være etablert ved alle DPS-ene i Nordlandssykehuset HF. DPS-ene vil ha utvidet 
åpningstid på ettermiddag og kveld, i helger og beredskap på natt i form av 
vakthavende lege.  
 
Funksjonsfordelingen stiller krav til helseforetaket om en spissing av 
sykehusavdelingene, der disse kun skal inneholde tjenester til alvorlige sinnslidende 
med behov for lukkede avdelinger og andre tvangstiltak, regionale funksjoner for 
spiseforstyrrelser, sikkerhetspost og pasienter med kompliserte alderspsykiatriske 
utredninger.  

                                                        
1 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbruk 
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Inntektsfordelingsmodellen for psykisk helsevern og TSB bygger opp under de samme 
føringene. Helse Nord RHF har pålagt helseforetakene å flytte ressurser fra sykehusnivå 
til DPS-nivå, og for 2014 får Nordlandssykehuset HF en rammereduksjon på til sammen 
10,2 mill kroner knyttet til psykisk helsevern og TSB. Helgelandssykehuset HF får en 
økonomisk styrking.  
 
Handlingsalternativer med konsekvenser 
I 2012 ble det lagt ned tre døgnenheter i Psykisk Helse og Rusklinikken ved NLSH for å 
oppfylle krav om å vri fra døgn til dag og poliklinikk, samt for å starte 
funksjonsfordelingen mellom de to nivåene. I 2014 vil det være nødvendig å ta ned 
ytterligere virksomhet ved sykehusavdelingene for å oppnå den vedtatte 
funksjonsfordelingen mellom sykehus og DPS.  
 
Allmennpsykiatrisk avdeling, enhet for traumelidelser, er i dag den eneste enheten i 
klinikken som driver et tilbud på sykehusnivå som Nasjonal strategigruppe II mener 
bør ligge på DPS-nivå. Omlegging av tjenestetilbudet ved enhet for traumelidelser ble 
derfor vedtatt for å oppfylle intensjonene om å gjøre DPS-ene til veien inn og ut av 
psykisk helsevern og TSB, og for å tilpasse budsjettet til de nye rammene. 
 
Allmennpsykiatrisk avdeling, enhet for traumelidelser ved NLSH har en årlig aktivitet 
hvor ca 35 pasienter får et døgntilbud. 2/3 av pasientene kommer fra 
Helgelandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge. Enheten har åtte senger, og 
pasientene har en liggetid på ca. tolv uker. De aller fleste med traumelidelser får sin 
behandling ved DPS. Saltenregionen har svært få pasienter ved enheten, da de allerede 
gir tilbud til egne traumepasienter ved Salten DPS. 
 
Både Helgelandssykehuset HF (HLSH) og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) 
er innstilt på å ta hjem sine pasienter og gi de tilbud i eget helseforetak. Videre har 
Helse Nord RHF en avtale med Viken senter i Troms for denne pasientgruppen. 
 
Vurdering og konklusjon 
Konsekvensene for pasientene vil være bortfall av tilbud om utredning og behandling i 
sengepost på sykehusnivå i NLSH. De vil dermed, ved behov for innleggelse, måtte 
benytte tilbudet ved DPS i NLSH, HSYK eller UNN samt Viken senter. 
 
Mange av pasientene vil kunne nyttiggjøre seg av dagtilbud, poliklinikk og 
hjemmebehandling. NLSH vil benytte behandlerstaben fra enhet for traumelidelser i 
noen av de vakante spesialiststillingene/behandlerstillingene i Salten DPS. Dette vil gi 
en kompetanseoverføring til DPS-et.  
 
Det er gjennomført risikovurdering som ligger til grunn for forslaget. Risikovurderingen 
konkluderte med de foreslåtte tiltak om at Salten DPS tillegges et DPS-overgripende 
ansvar for traumeutredning, kompetansebygging, veiledning og opplæring av 
personalet ved de ulike DPS-ene i NLSH. Dette vil også bli kombinert med tilbud ved 
Viken senter.  
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HSYK og UNN vil ”ta hjem” sine få pasienter og gi de et tilbud i eget helseforetak. HSYK 
vil kunne motta veiledning/ambulering fra NLSH ved behov og etter avtale.   
 
Fastleger, pasientorganisasjoner, de ansatte og deres tillitsvalgte er blitt informert. 
NLSHs brukerutvalg har støttet endringene.  
 
Adm. direktør vurderer at de endringer som Nordlandssykehuset gjennomfører fra 1. 
januar 2014 er i tråd med nasjonale føringer, og sørge-for-ansvaret for denne 
pasientgruppen ivaretas på en god måte. Endringene vil bli fulgt opp gjennom møte 
mellom Nordlandssykehuset HF, Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF og 
gjennom oppfølgingsmøtene med helseforetakene. 
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