
Fra: Monika Helen Kvam[monikahelenkvam@gmail.com] Dato: 22.11.2013 05:05:22 Til: 
Kaldhol Bjorn; imyrvoll@hotmail.com; sokneprest.buksnes@vestvagoy.kirken.no; 
sissel.alteskjaer@helgelandssykehuset.no; RHF-Webmaster; RHF-Postmottak; 
postmottak@hod.dep.no Tittel: Nedleggelsen av Traume avdelingen i Bodo 
Kj?re dere i Helse Nord styret som om fa dager skal avgjore mange av medlemmene i gruppa pa 
fb- styrk psykiatrien ikkje legg ned- sin fremmtid eller mangel pa fremmtid.

Som front kjemper for denne saken vil jeg bare si noen ord til dere og haper dere tar dere tid til a 
lese denne mailen for dere skal ha styremotet 27.11. Jeg antar att dere har fatt informasjon om 
saken via media, mailer og facebook, om ikke kan jeg kontaktes for mere informasjon og jeg vil a 
legge ved ett hjerte sukk skrevet i dyp fortvilelse av prosessen som er gjort fra overste ledere i 
styret i Bodo blant annet av en av erfaringskonsulentene ved NLSH. 

Vi pasienter, parorende, politikere og eksperter skjonner ikke at vi snart ikke blir hort fra dere som 
burde hore oss, dette til tross for alle ekspert uttalelser som er kommet frem i saken.
Dette berorer mange flere enn oss brukere av avdelingen i dag. Mange av oss har barn, samboere, 
venner og ogsa noen har kollegaer som blir berort av en nedleggelse. Ogsa alle de som i dag star i 
ko pa venteliste ved Modum og Viken berores, fordi en nedleggelse vil oke ventetiden med a fa 
plass ved deres tilbud. Traume lidelser vil i fremtiden oke viser all forskning, soldater hjemvendt 
fra utenlandsopphold, 22 juli offre, flyktninger og stadig flere relasjons traumatiserte vil soke 
hjelp etterhvert som tabuene  blir brutt og motet til a soke hjelp oker.
sa jeg vil bare na minne dere pa hva Helse Nord skriver pa sin nettside.

Brukere har rett til a medvirke, samtidig som brukermedvirkning har en egenverdi, en terapautisk 
verdi og er et virkemiddel for a forbedre og kvalitetssikre tjenestene.
Dere skriver ogsa som visjon til Helse Nord-
" Pasientene skal bli mott med rett kompetanse til rett tid og foretrekke undersokelse og 
behandling i helse nord. Helse i Nord der vi bor. "

La oss bli hort, sett og forstatt, hjelp oss til a oyne en fremtid, ett hap om en bedre hverdag, for oss 
og alle de rundt oss. Legg ikke ned noe som fungerer, men la avdelingen besta og fa bevilget 
penger slik at ansatte pa DPS ene og behandlere pa VOP rundt om i nord Norge kan komme 
innom avdelingen a se, l?re og erfare hvordan det ogsa kan jobbes rundt om i alle DPS ene for a 
styrke de. For det er tross alt hjemme vi tilbringer mest tid, og noen med hjelp fra DPS, VOP og 
lokale tilbud innimellom.

Dette er hjertesukket skrevet av erfaringskonsulenten apent og offentlig til oss medkjempere.

Kj?re Monika og alle dere andre. 

Denne saken viser hvordan alvorlige avgjorelser tas pa vegne av ei sarbar gruppe. Det er et grelt 
eksempel pa maktmisbruk og ansvarsfraskrivelse pa alle niva av enkelte myndighetspersoner i vart 
samfunn. Vi er sarbar, men vi har et unikt overlevelsesinstinkt. Vi har statt fram, vis ansikt, har 
fortalt var historie, informert venner, unger og familie om ting vi aldri for hadde fortalt. Ikke for 
den dagen da dere modige tok kampen opp. Det er hemmeligheter som aldri ville ha blitt fortalt til 
noen andre en vare behandlere. Dere har utsatt dere for risiko for avvisning og mange andre 
reaksjoner. Dere har lagt skammen til side. Dette hadde aldri blitt gjort om ikke dette tilbudet 
hadde gitt dere en unik behandling. Gitt HAP. Et HAP som hadde blitt borte etter mange ar med 
urett. Traumatiserte pasienter er blitt syke FORDI noen andre har pafort dem smerte sa stor at man 
blir syk av det. Sv?rt syk. Derfor blir jeg sint, jeg blir sa ufattelig forbanna. Det er vist til nasjonale 
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planer, det er vist til besparelser, selv om det riktig nok na proves a tones ned. Det sies at tilbudet 
ikke skal legges ned, bare flyttes. De sier at DPS ene sier de skal klare a ivareta denne oppgaven. 
Det skal gis et tilfredsstillende tilbud pa DPS Salten. Ja Salten er et godt fungerende DPS, men 
hvor ble det av at vi skal behandles lokalt. Salten er like langt hjemmefra for folk i Lofoten og 
Vesteralen som Sor 1. Og hva med vare medpasienter fra andre deler av Nord Norge ?? Og hva er 
tilfredsstillende, og for hvem ? Vi trenger faglig godt utrustet DPS er, de er grunnmuren i 
psykiatrien, men vi trenger ogsa et hus oppa denne grunnmuren. Vi trenger et hus som innholder 
mer enn akuttpsykiatri , alderspsykiatri og sikringspost. For det er vel det som star igjen nar ogsa 
ENP gar en usikker fremtid i mote. Bade ENP ( Enhet for nysyke med psykoseproblematikk) 
traumeenhet og avdeling for spiseforstyrrelser er tilbud som gir et spisset tilbud. Det trengs lang 
erfaring, spesialisering og veiledning for a gi en god og treffsikker behandling. Dette har 
traumeenheten og det har de to andre avdelingene ogsa. I denne prosessen har enkelte i ledelsen 
provd a sette pasientgruppene opp mot hverandre. Det vil ikke vi v?re med pa fordi ALLE som 
mottar behandling pa de respektive avdelingene er sv?rt syke mennesker som har rett til helsehjelp 
som er kvalitativ.

Denne prosessen har forundret meg pa mange vis, og jeg skal ikke nevne sa mange her i fare for a 
bli tatt for a v?re ulojal. Den dagen jeg tok min utdanning ble vi oppl?rt til ? v?re "klientens" 
forsvarer, vi ble oppfordret til a si fra om urett og kritiske forhold. Empowerment sto og star 
sentral. Som du Monika skriver, og siterer fra sa skrives det side opp og side ned om 
brukermedvirkning, men hvor hoy verdi har disse ordene? Ingen . De er der som en glasur pa ei 
kake som ikke er helt spiselig. Men som onsker a fremsta som en delikatesse.

Ingen ansatte i Nordlandssykehuset har uttalt seg, men de sier i stillhet; Dette er galskap. det tiskes 
og viskes. Alle disse behandlerne som vi skal stole pa skal gi oss helt nodvendig helsehjelp tor 
ikke si hva de egentlig mener. Si meg kan vi stole pa dere ? Overbevis meg! Som ansatt i en 
stilling som skal jobbe med brukermedvirkning pa systemniva i denne organisasjonen turte jeg 
heve stemmen. Hva tror dere skjedde ? Her er det noen som ikke er trygge nok pa sin faglighet 
fordi de frykter to damer som til sammen har 70% stilling for a v?re bla brukermedvirkningens 
voktere. Enkelte taler ikke at vi er uenige, og de taler virkelig ikke at vi sier det hoyt. Si meg hva 
er det verste som kan skje ? At vi far en dialog? At vi samarbeider og lytter til hverandre ? At vi 
respekterer hverandre ?

Disse ukene har gitt meg en del aha opphevelser ,og det har gitt meg muligheten til a bli kjent med 
de beste sidene hos folk, og de verste sidene. Jeg har mott sa mye kampvilje omsorg, latter, tarer 
og styrke. Nydelige mennesker som har rort meg. Stottende ansatte rundt om i klinikken som heier 
taust pa pasientene og meg. Den andre siden gjor meg redd, skuffet og jeg har mistet tro og tillitt.

Da jeg i dag fikk vite at risikoanalysen ikke ble frigitt i sin helhet, fordi de skulle beskytte 
enkeltpersoner brast noen illusjoner. Offentligheten vet ikke hvem arbeidsgruppens medlemmer 
er, vi vet deres yrkestittel. Folk gar a skuler pa hverandre, hvem er hvem? Om denne lille gruppen 
er trygg pa at de har gjort et faglig godt arbeid sa vil jeg anta at de kan vise ansikt og sta for sine 
avgjorelser og begrunnelser. Men denne tryggheten mangler de visst. Har man myndighet vil det 
si at man ogsa ma ta ansvar. Om man ikke kan ta dette ansvaret og sta for avgjorelser bor man 
unnga a sette seg selv i slike posisjoner. Hvem er disse fagpersonene ? Som er sa pa kollisjonskurs 
med spesialister som har jobbet med traumer over ar, Norges fremste fagkompetanse pa traumer. 
Hvem er de som mener dette er en eksperimentell behandling ?

Jeg er sa enkelt konstruert at jeg skiller sak og person. Ogsa i denne saken. Men na begynner jeg a 
tvile pa om ikke en eller annen har et personlig engasjement mot bade traume behandling, 
brukermedvirkning og undertegnede. Nar jeg blir personlig angrepet, ja da har jeg etter mange ars 
kamptrening l?rt a forsvare meg. Og helt sikkert er det noen av dere som leser dette, og ja dere vet 
hvem jeg er, jeg er modig jeg toner flagg og star for det jeg sier og tar ansvar for det enten det er 

Side 2 av 3

22.11.2013file:///C:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/64359.HTML



feil eller rett. Jeg er den forste til a beklage nar jeg tar feil. Men jeg vet med sikkerhet at jeg i 
denne saken har 110% rett. Og jeg har et stort fagfelt i ryggen, jeg har pasienter og jeg har ansatte. 
Det jeg skriver na er vel litt pa kant med retningslinjene for bruk av sosiale medier som 
"tilfeldigvis" dumpa pa innboksen min for ei uke siden. Sa jeg understreker dette er min helt 
private mening. Og jeg ma understreke at i vart sykehus inkl alle DPS ene jobber det fantastiske 
mennesker med et mal a gi pasientene mulighet til bedring av helseplager eller i bestefall gjore oss 
friske. Som storforbruker av helsetjenester i Nordlandssykehuset har 99% av tilfellene fatt god 
helsehjelp og motte flott helsepersonell. Som ansatt har jeg en spennende jobb og jeg har 
glimrende kollegaer og samarbeids partnere. Men jeg forbeholder meg retten som et politisk 
engasjert menneske, som pasient og som fagperson a ytre min mening i det offentlige rom. Jeg vil 
nok aldri fa prisen som arets ansatt. Og om noen i enkelte posisjoner ikke har tillitt til meg, sa 
sorry da har dere et problem. Jeg har ikke gitt en opplysning til noen som ikke har v?rt offentlig 
tilgjengelig, og det vil jeg aldri heller ikke gjore fordi jeg kan skille snorr og barter selv om noen 
har turt a pastatt det motsatte.

La oss bli hort og mott, vis at dere mener det dere skriver om brukermedvirkning pa sidene deres.

Med vennlig hilsen

Monika Helen Sorensen

Tlf 95420560
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