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 Til 
 Styret i Helse Nord RHF 
 
 
 
 
 Deres ref    Vår ref.   Dato 
      Ss-59/13ls-2   18.11.13 
 
 

 
Ad. Nordlandssykehuset HF 
VEDTAK OM NEDLEGGELSE AV ENHET FOR TRAUMELIDELSER. 
 
Den 5. november 2013 behandlet Nordlandssykehusets Brukerutvalg og 7. november 
Nordlandssykehusets styre ”nedleggelse av Enhet for Traumelidelser” 
Både brukerutvalget og Nordlandssykehusets styre fattet enstemmige vedtak om 
videreføring av nedleggelsesprosessen og nedleggelse av enheten per 01.01.2014. 

 
Mental Helse hadde sendt uttalelse til både Brukerutvalget og styret for 
Nordlandssykehuset HF, uten at det har fått innvirkning på endelig vedtak.  
Styret for Helse Nord behandlet samme tema under eventuelt som styresak 121-2013. 
 
I forkant av Styremøte i NLSH har det i tillegg til uttalelsen fra Mental Helse vært mange 
bruker-/pasientinnlegg i en rekke forskjellige medier. Også fra fagfeltet har det kommet 
kritiske vurderinger til forslaget om nedlegging og konsekvensene av dette. 
 
I saksframlegget til styret går det fram at det er DPS’ene som nå skal gi denne 
pasientgruppen et behandlingstilbud. Også Modum Bad og Viken senter for psykiatri og 
sjelesorg er nevnt som aktuelle behandlingssteder.  Etter at vedtaket ble fattet har både 
Viken senter og Modum Bad uttrykt at deres informasjon om nedleggelsen er kommet 
gjennom media, at de ikke har grunnlag for å forberede en økt tilbudskapasitet, og at de 
ikke har ledig kapasitet i dag. Direktøren ved Modum Bad har også gitt uttrykk for at 
behandling av traumatiserte barn som har blitt voksne er svært spesialisert psykiatrisk 
behandling. 
 
Slik Mental Helse Nordland ser det, så er det uavklart hvor denne pasientgruppen skal få 
kvalifisert hjelp i framtiden utenom DPS’ene. 
Mental Helse Nordland mener at nedlegging av traumeavdelingen uten at et like godt og 
entydig definert tilbud er på plass, er uforsvarlig. 
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Mental Helse Nordland henviser til både Moderniseringsprosjekt PR-klinikken rapport 1 
fra juni 2012 og rapport 2 fra oktober 2012.  
Rapport 1 beskriver flere ganger at alle DPS’ene har store problemer med å få rekruttert 
spesialister, særlig leger. Utfordringene som beskrives er å opprette og å opprettholde 
kompetansen på alle felt. Det er i tillegg vurdert behov for flere stillinger, særlig på lege 
og psykolognivå (side 18,26 og 27).  
 
I rapport 1, s. 32, er behovet for traumebehandling beskrevet som stabilt til økende. Det 
er oppgitt at av 12 pasienter på venteliste, er det 9 som har behov for denne typen 
behandling. Som en konsekvens av dette, kan man til og med tenke seg en profilering av 
avdelingen som en spesialisert traumeavdeling med et ytterligere utvidet 
opptaksområde, (Rapport 1, s. 33).     
 
I rapport 2, s. 12, blir det gjentatt at spesialistdekningen har vært en stor utfordring for 
psykiatrien. Spesielt i DPS’ene som har få spesialister, kan dette gi et svært sårbart 
behandlingstilbud.  
Det skrives videre at:  
”prosjektgruppen ikke foreslår en ytterligere reduksjon i sengetallet i de spesialiserte 
sykehusavdelingene i de neste 2 årene, men vil ta spørsmålet opp til vurdering igjen etter 
hvert som man ser virkningen av tiltakene”. 
Enhet for traumelidelser foreslås beholdt flere steder i rapporten, og det foreslås 
ytterligere spesialisering (sidene 23 og 28) 
 
Mental Helse Nordland uttrykker forundring over at en konklusjon som ble trukket 
høsten 2012, kan settes til side ett år senere uten betenkeligheter og at behandlingen av 
traumatiserte personer nå skal ivaretas ved DPS’ene.  I rapportene kommer det klart fram 
at DPS’ene ikke kan ha eller gi den kvalitativt like gode, nødvendige og spesialiserte 
behandling av voksne som har blitt traumatisert som barn. Ventelistene viser at 
kapasiteten som eksisterer i dag er utilstrekkelig. Ved en nedleggelse blir gapet mellom 
behov og tilbud økt fordi det er store mangler ved DPS’ene både med hensyn til antall 
døgnplasser og spesialisert kompetanse.  
Mental Helse Nordland mener at en nedleggelse av tilbudet som blir gitt ved Klinikk Sør 1, 
vil være svært uheldig for personer som har vært utsatt for overgrep/krenkelser over lang 
tid som barn og at de ved det blir vist en uverdig behandling av tjenestesystemets 
beslutningstakere.   
  
Fra brukersiden virker planleggingen og driften av det spesialiserte psykiske helsetilbudet 
tilfeldig og planløs, styrt primært av økonomiske hensyn. Det skaper utrygghet, 
uforutsigbarhet og viser manglende respekt overfor dem som trenger tjenestene. 
 
Nordlandssykehuset viser i etterkant av behandlingen i nedleggingssaken til en 
risikovurdering som er utført, men vil ikke legge fram risikovurderingen til media, og 
styreleder ved sykehuset oppgir at han ikke har sett denne. 
En risikoanalyse som brukes i argumentasjonen for saksbehandlingen, er å anse som et 
vurderingsgrunnlag for saken.  Å unnta den fra offentligheten, må derfor likestilles med å 
unndra saksdokumentasjon fra behandlingen. 
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Mental Helse Nordland har fått opplyst fra Nordlandssykehuset at brukerrepresentant 
var tilstede
Organisasjonen har bedt om detaljerte opplysninger vedrørende denne ”tilstedeværelsen 
av brukerrepresentant”, men har så langt bare mottatt en informasjon om at brevet er 
sendt videre i sykehussystemet. 

 under forarbeidet til administrasjonens framlegg om nedleggelse. 

Organisasjonen viser til Helsedirektoratets presisering av at:  
”Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed ikke noe tjenesteapparatet 
kan velge å forholde seg til eller ikke. Det er også et virkemiddel på flere nivå. Blant 
annet kan brukermedvirkning bidra til økt treffsikkerhet i forhold til utformingen og 
gjennomføringen av både generelle og individuelle tilbud.” 

Helsedirektoratet understreker også at en vesentlig forutsetning for at 
brukermedvirkning er ivaretatt etter intensjonene, er at brukernes representant har fått 
anledning til å delta i hele prosessen, har hatt tilgang til samme informasjon og 
opplysninger og har fått likeverdig mulighet til forberedelse som tjenestesystemets 
representanter. 
 
Mental Helse Nordland kan ikke se at disse forutsetningene er oppfylt ved 
saksbehandlingen fram til vedtak i styret og brukerutvalget ved Nordlandssykehuset, og 
anser saksprosessen som lite tillitvekkende med hensyn til både saksgrunnlag, 
saksbehandling og tidsramme. Det samme gjelder uttalelsene som er gitt fra 
Helseforetaket til vurdering av konsekvensene og pasientgruppens utsikter til behandling 
etter nedleggelse av Klinikk Sør 1, traumeavdelingen ved Nordlandssykehuset. 
 
Mental Helse Nordland mener at Klinikk Sør 1 må opprettholdes som en spesialisert 
traumeavdeling med ansvar for pasienter i de tre fylkene som omfattes av Helse Nord 
RHF slik den i praksis har fungert til nå, og at det tilføres nok ressurser for å kunne gi 
pasientgruppen et kvalitativt godt tilbud. 
 
Vedlegg: 
MH Nordlands uttalelse til Nordlandssykehuset HFs styre og brukerutvalg. 
MH Nordlands anmodning om opplysninger vedr brukermedvirkning i saksbehandlingen 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
MH Nordland 
 
Leif G. Strømdal 
leder  
 
 
Kopi sendes 
FFO Nordland 
Erfaringskonsulenten ved Nordlandssykehuset, Marianne Finstad 
Regionsekretær i Mental Helse, Kirsten Paasche 
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 Til 
Steinar Pleym Pedersen 
Avdelingsleder 

 Samhandlingsavdelingen NLSH. 
 
 
 Deres ref    Vår ref.   Dato 

2013/716/SPP   ss59/13-ls   06.11.2013 
 
 
Administrasjonens forslag om nedleggelse av Traumeenheten ved 
Nordlandssykehuset.  
 
Vi bekrefter å ha mottatt brev av 06.11.2013 som refererer Brukerutvalgets vedtak i sak om 
nedleggelse av Traumeenheten ved Nordlandssykehuset. 
Brevet vil bli forelagt styret i Mental Helse Nordland. 
I brevet blir det uttalt: 

”For øvrig kan vi opplyse at det har vært brukerrepresentant tilstede i arbeidet som er 
utført i klinikken knyttet til denne endringen.” 
 
Jeg ber om følgende opplysninger: 

1. Hvem som har representert brukerne, - representantens navn og 
organisasjonstilhørighet. 

2. Hvordan prosessen med oppnevning er gjennomført, dvs. invitasjon til deltakelse, 
oppnevningsvedtak i organisasjonen, hvilke kriterier sykehuset har lagt til grunn ved 
utvelgelse av organisasjon og hvem som har gjort dette valget. 

3. Tidsrommet fra invitasjon til brukerdeltakelse ble sendt ut til oppstart av 
arbeidsprosessen i klinikken. 

4. Om brukerrepresentanten har deltatt i hele arbeidsprosessen, og hvilke frister 
brukeren har hatt ved utsendelse av saksdokumenter – dvs. hvilken mulighet 
vedkommende har hatt til forberedelse.  

5. Om representanten har hatt tilgjengelig alle saksdokumenter, opplysninger og 
informasjon underveis i arbeidet 

6. I hvilken grad brukerepresentantens vurderinger er synliggjort i administrasjonens 
forslag. 

 
 
Mvh 
 
 
Leif G. Strømdal 
leder MH Nordland 
 
Kopi til  
Styrets medlemmer Mental Helse Nordland, regionsekretær Kirsten Paasche, 
Landsleder Mental Helse, politiske partier 
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Til medlemmene av Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset.  
Kopi: Klinikksjef for psykisk helse og rus, NLSH og Helse Nord HF 
 
 
 

Deres ref:    Vår ref: l.g.s    Dato: 27.10.2013 
            
 
 
 
 

 
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 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. 
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