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Nedleggelse av Enhet for traumelidelser, Nordlandssykehuset avd Psykiatri.

Mental Helse Nordland er kjent med at det foreligger et forslag om nedleggelse av enhet for 
traumelidelser ved Nordlandssykehuset, avd. Psykiatri.
Ved Nordlandssykehuset avd. Psykiatri er det allerede lagt ned 27 senger. Videre viser vi til 
rapporten vedrørende Moderniseringsprosjekt PR-Klinikken fra juni 2012 som konkluderer med at 
enheten for traumelidelser skal bestå.
Gjennom media er vi gjort kjent med at nedleggelsen primært ikke handler om økonomi, men at man 
må holde seg til nasjonale retningslinjer. Dette finner styret i Mental Helse Nordland lite troverdig.
Styret i Mental Helse Nordland viser til Helsedirektoratets veileder IS-1388, hvor det står:
«På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har direktoratet utformet supplerende mål for 
psykisk helse:
1. Virkningsfulle og trygge tjenester.
2. Involvere brukere og gi dem innflytelse.
3. God samordning og kontinuitet i tjenestene
4. god ressursutnyttelse
5. Tilgjengelige tjenester og rettferdig fordeling»
Nordlandssykehuset, avd. Psykiatri enhet Sør 1 er en spesialavdeling som er eksperter på 
traumebehandling. Pr. i dag er det ikke etablert et godt nok fagmiljø ute i kommunene og DPS-ene. 
Med andre ord, det fins ingen alternative behandlingstilbud for disse brukerne i 1. og 2. 
linjetjenestene. Da mener styret i Mental Helse Nordland det ikke er et faglig, men et økonomisk 
perspektiv som er lagt til grunn for forslaget om nedleggelse av avdelingen.
Det å fjerne et tilbud som er godt etablert og som viser gode resultater mener vi er i strid med 
intensjonene i veileder IS-1388.

Traumer rammer i alle samfunnsgrupper og kan være:
• Personer som opplevde 22.juli, deres pårørende og venner
• Soldater i utenrikstjeneste
• Personer utsatt for vold i nære relasjoner, incest
• Barn av psykisk syke foreldre
• Asylsøkere/flyktninger

Styret i Mental Helse Nordland stiller seg kritisk til manglende brukermedvirkning i prosessen. 
Ifølge Nordlandssykehusets brukerutvalgs mandat skal brukerutvalget:
• Være et rådgivende organ for ledelsen i saker som angår tilbudet til pasienter.
• Arbeide for gode og likeverdige helsetjenester.
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• Være premissleverandør og pådriver i forhold til helsetilbud og planarbeid slik at 
brukerkompetanse blir benyttet som et grunnlag for tjenesteutforming og gjennomføring. 
Helsedirektoratet presiserer at forutsetningen for reell brukermedvirkning er å være deltakende i 
prosessen fra første stund. Det betyr at brukerrepresentantene skal være likestilt og bli hørt på lik 
linje med fagrepresentantene.
Hverken Brukerutvalget i Nordlandssykehuset eller Mental Helse Nordland har ikke vært invitert til 
å delta gjennom denne prosessen. Dette stiller vi oss svært kritisk til.
Styret i Mental Helse Nordland ber om at prosessen utsettes til likeverdige tilbud i 1. og 
2.linjetjenestene er godt etablerte.

Hilsen Mental Helse Nordland.


