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    Karin Paulke/Kristian Fanghol  Bodø, 26.3.2014 
 

Styresak 29-2014 Valg av styrer i helseforetakene, jf. 

helseforetaksloven § 21 
Sakspapirene var ettersendt. 
Saken behandles unntatt offentlighet, jf. Offl. § 13, 
 jf. Fvl § 13, 1 ledd nr 1). 

 
Formål/sammendrag 
I henhold til helseforetaksloven § 24 velges styremedlemmene for to år. Nåværende 
styremedlemmer ble valgt i foretaksmøte, den 4. mai 2012. 
 
I styremøte, den 5. februar 2014 behandlet styret i Helse Nord RHF styresak 6-2014 Valg 
av styrer i helseforetakene i Helse Nord 2014-2016, oppnevning av arbeidsutvalg. Styret 
fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret oppnevner følgende styremedlemmer til arbeidsutvalget som skal utarbeide et 

forslag til HF-styrenes sammensetning: 
• Bjørn Kaldhol 
• Inger Lise Strøm 
• Ann Mari Jenssen 

 
2. Styret ber arbeidsutvalget i samarbeid med administrasjonen i Helse Nord RHF om å 

utarbeide et forslag til HF-styrenes sammensetning i tråd med innspill og føringer fra 
styret. 

 
Styret i Helse Nord RHF diskuterte blant annet følgende kriterier for sammensetning av 
HF-styrene – i uprioritert rekkefølge: 
• styrets samlete kompetanse 
• ikke ordførere i vertskommuner 
• primærlege  
• samisk representasjon 
• styreerfaring 
• økonomisk kompetanse 
• kompetanse i god virksomhetsstyring 
• representant oppnevnt av adm. direktør i Helse Nord RHF 
• forskning 
 
Styrets arbeidsutvalg har avholdt flere telefonmøter for å diskutere HF-styrenes 
sammensetning og aktuelle kandidater.  
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Bakgrunn/fakta 
I Helseforetakslovens § 21 reguleres styrets sammensetning i helseforetakene, jf. 3. og 
4. ledd som følger: 
 
Styremedlemmene velges av foretaksmøtet med de unntak som følger av §§ 22 og 23. I 
regionalt helseforetak skal styremedlemmene som velges av foretaksmøtet, ha tilknytning 
til den regionen som foretaket hører under. Styremedlemmenes godtgjørelse fastsettes av 
foretaksmøtet.  
 
Styret skal ha en leder og en nestleder som velges av foretaksmøtet. Det kan bestemmes i 
vedtektene at styret velger leder og nestleder blant de styremedlemmene som 
foretaksmøtet har valgt.  
 
Styret i Helse Nord RHF valgte nye styrer i helseforetakene for 4. mai 2012 til 
avholdelse av foretaksmøte i mai/juni 2014 i styremøte, den 3. mai 2012, jf. styresak 48-
2012 Valg av styrer i helseforetakene, jf. helseforetaksloven § 21. Styrene i 
helseforetakene ble deretter oppnevnt i foretaksmøter, den 4. mai 2012.  
 
Endring i prinsippene for sammensetning av styrene  
I brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene av 19. 
november 2013 heter det: 
 
Regjeringen har besluttet å oppheve kravet om at et flertall av de eieroppnevnte 
styremedlemmene til de regionale helseforetakene skal oppnevnes blant politikere 
foreslått av fylkeskommuner, kommuner og Sametinget. Dette innebærer at 
helseforetakslovens minimumskrav legges til grunn for utnevning av styrer for 
helseforetak.  
 
Politisk og samfunnsmessig kompetanse vil fortsatt være viktig for styrene, men eier vil 
med disse endringene få større fleksibilitet til å sette sammen kompetente styrer tilpasset 
utfordringsbildet for det enkelte helseforetak. Det samlede antall styremedlemmer skal 
også reduseres. 
 
Kommuner og fylkeskommuner i Nord-Norge og Sametinget er, som tidligere, invitert til 
å foreslå kandidater. De ble orientert om denne endringen, og frist for forslag var satt til 
1. februar 2014.  
 
Antall medlemmer i styrene 
I foretaksmøtet for Helse Nord RHF ble antall medlemmer i styret redusert. Det gjaldt 
både eier- og ansattevalgte.  
 
I dag har styret i Universitetssykehuset Nord-Norge åtte eiervalgte medlemmer. Styrene 
i Nordlandssykehuset HF, Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har syv 
eiervalgte medlemmer. De fire sykehusforetakene har fire ansattevalgte medlemmer i 
styrene. Styret i Sykehusapotek Nord HF har fire eiervalgte og to ansattevalgte 
medlemmer.  
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Minimum to og maksimalt 1/3 av styremedlemmene kan være ansattevalgte, jfr. 
Helseforetakslovens bestemmelser. I helseforetak med mer enn 200 ansatte skal det 
velges et styremedlem og vararepresentant i tillegg til minimumsrepresentasjonen.  
Endringer i representasjon av ansattevalgte kan skje, når nåværende valgperiode for 
disse går ut. Det er noe forskjellig tidspunkt på dette i helseforetakene.  
 
Mindretallsbemerkning fra medlem i styrets arbeidsutvalg: 
Ansattevalgt styremedlem Ann-Mari Jenssen er uenig i at antall ansattevalgte medlemmer 
i helseforetakenes styrer reduseres. Dagens ordning med 4 ansattevalgte styremedlemmer 
muliggjør en representasjon som gjenspeiler bredden av medarbeidere i sykehusene, og 
som tilfører et nyansert perspektiv i behandling av saker som har innvirkning på 
medarbeidernes arbeidsforhold. Ansattevalgte representerer en kompetanse som er et 
viktig supplement til de øvrige styremedlemmers kompetanse, noe som anses som svært 
relevant med hensyn til helseforetakenes situasjon, også når det gjelder investeringer, 
nybygg og øvrig drift. Det vil etter mitt syn være uheldig å gjøre endringer som kan røre 
ved dagens struktur for medbestemmelse og medvirkning, som fungerer på en 
tilfredsstillende måte i helseforetakene. 
 
Habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven 
Det vises til foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 7. januar 2014, behandling av sak 3 
Valg av styremedlemmer, jf. helseforetaksloven § 21. Foretaksmøtet presiserte i 
forbindelse med denne saken følgende:  
 
Styret som kollegialt organ og styremedlemmene er bundet av habilitetsbestemmelsene i 
forvaltningsloven kapittel 2. Styremedlemmer som er av den oppfatning at de kan være 
inhabile, skal gjøre styret oppmerksom på dette. Avgjørelsen treffes av styret uten at det 
aktuelle styremedlemmet deltar i avgjørelsen. 
 
Det foreslås å videreføre samme presisering også ved oppnevning av styrer i 
helseforetakene i vår region. 
 
Styreleder Bjørn Kaldhol legger frem endelig forslag til HF-styrenes sammensetning i 
forbindelse med behandling av saken. 
 
 
 
Vedlegg: Foreslåtte kandidater, oversikt 
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Forslagsstiller Etternavn Fornavn Bosted Foreslått styre Yrke/politisk verv Mobil E-post Kommentarer

Alta kommune Olsen Ivan Finnmarkssykehuset HF Markedssjef 94167876
ivol@alta.kommune
.no

Alta kommune Bakken Geir Ove Finnmarkssykehuset HF Tømrer 90070109
geir.ove.bakken@ho
tmail.no

Alta kommune Pedersen Arnt Ivar Finnmarkssykehuset HF
Selvstendig 
næringsdrivende 40485423

arpe@alta.kommun
e.no

Finnmark Fylkeskommune Vassvik Ragnhild
Gaskavuovdi 51B, 
9730 Karasjok Finnmarkssykehuset HF

Finnmark Fylkeskommune Bakken Geir Ove
Myggveien 9, 9514 
Alta Finnmarkssykehuset HF

Finnmark Fylkeskommune Johansen Eva
Tamsøyringen 26, 
9700 Lakselv Finnmarkssykehuset HF

Finnmark Fylkeskommune Bergeng Lene Norum
Fearnleys gate 4, 
9900 Kirkenes Finnmarkssykehuset HF

Hammerfest kommune Rollefsen Gudrun Hammerfest Finnmarkssykehuset HF 97501733
gudrun.rollefsen@b
ng.no

Hammerfest kommune Syvertsen Ulf Nordkapp Finnmarkssykehuset HF 90073607
ulf.syvertsen@kystv
erket.no

Hammerfest kommune Prytz Peter Hammerfest Finnmarkssykehuset HF 97773616
prypet@hammerfes
t.kommune.no

Hammerfest kommune Uchermann Arnt  Kirkenes Finnmarkssykehuset HF
91327321/ 
78991922 ucher@online.no

Karasjok kommune Vassvik Ragnhild Finnmarkssykehuset HF

Karasjok kommune Teigmo Amund Peder Finnmarkssykehuset HF

Karasjok kommune Balto
Anne Toril 
Eriksen Finnmarkssykehuset HF

Karasjok kommune Markussen Odd Finnmarkssykehuset HF

Nesseby kommune Olsen Heidi Finnmarkssykehuset HF AP

Nesseby kommune Andressen Jarle Finnmarkssykehuset HF FrP

Nordkapp kommune Syversen Ulf Nordkapp Finnmarkssykehuset HF 90073607
ulfsyversen@gmail.c
om

Porsanger kommune Johansen Eva Marie Finnmarkssykehuset HF Høyre 90938356 evmariej@online.no
eva.johansen@porsanger 
kommune.no

Sametinget Utsi Inger Elin Kristina
Geitramsvn, 11, 
9514 Alta Finnmarkssykehuset HF Journalist 97046729

Inger.elin.kristina.ut
si@samediggi.no Ingerutsi@hotmail.com
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Tana kommune Rajala Kristin Finnmarkssykehuset HF

Kvalifikasjoner beskrevet 
som: "meget solid 
økonomisk og pedagogisk 
utdanning"

Brønnøy kommune Hanssen Johnny Helgelandssykehuset HF Ordfører, AP 41337273
johnny.hanssen@br
onnoy.kommune.no

Brønnøy kommune Trælvik Pål Helgelandssykehuset HF
Rådmann 
/Administrasjon 90790000

pal.traelvik@bronno
y.kommune.no

Brønnøy kommune Solli Tove Karin Helgelandssykehuset HF Administrasjon 90954703
tove.k.solli@bronno
y.kommune.no

Brønnøy kommune Bang Grete Helgelandssykehuset HF AP/Administrasjon 41931425
grete.bang@bronno
y.kommune.no

Nordland fylkeskommune Solås Bente Anita

Postboks 69, 
Trolldalsfaret 29, 
8377 Gravdal, 
Rauds gt 8, 8002 
Bodø Helgelandssykehuset HF

Fylkestingspolitiker, 
Høyre 99 26 38 00

bente.anita.solas@n
fk.no

Nordland fylkeskommune Lervåg Ann Hege
Risbakken, 8980 
Vega Helgelandssykehuset HF Kirkeverge, SP 95 11 93 25 ahl@sp.no

Nordland fylkeskommune Hilmesen Halvor
Teienveien 8 8700 
Nesna Helgelandssykehuset HF Seniorrådgiver, SV 93248441

hhilmers@gmail.co
m

Nordland fylkeskommune Amundsen Tone 

Nordstrandveien 
47. Leilighet 217. 
8012 Bodø Helgelandssykehuset HF

Prosjektleder SANKS, 
Finnmarkssykehuset, 
AP 46 80 31 14

tonefinnesen@gmai
l.com

tone.kristin.amundsen@h
else-finnmark.no

Rana kommune Tovås Svenn Helgelandssykehuset HF Høyre 91122882 svenn.tovas@ru.no

Rana kommune Jakobsen Gerd Helgelandssykehuset HF AP 91824206
gerd.jakobsen@uin.
no

Rødøy kommune Eriksen Odd Helgelandssykehuset HF

Sametinget Kappfjell Irja 8600 Mo i Rana Helgelandssykehuset HF 97618917
Irja.kappfjell@gmail.
no

Sør-Helgeland regionråd Hanssen Ken Richard Helgelandssykehuset HF Ordfører

vara Guro Knygh. Brevet 
ser uferdig ut - mangler 
vedtak.

Vefsn kommune Jonassen Britt Helgelandssykehuset HF

Fauske kommune Jostensen Harald Nordlandssykehuset HF Høyre 90 918 031
harald@jostensen.n
o
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Fauske kommune Skotam Per-Gunnar Kung Nordlandssykehuset HF Rødt 95 231 129
pskotam@gmail.co
m

Fauske kommune Norensjø Ingelin Nordlandssykehuset HF KrF 95763866 ingelin_n@yahoo.no

Fauske kommune Jøstensen Harald Nordlandssykehuset HF Pensjonist 90918031
harald@jostensen.n
o

Fauske kommune Skoråm Per Gunnar Nordlandssykehuset HF
Selvstendig 
næringsdrivende 95231129

pskotam@gmail.co
m

Fauske kommune Noresjø Ingelin Nordlandssykehuset HF Organisasjonsrådgiver 95763866 ingelin_n@yahoo.no

Fauske kommune Jørstensen Harald Nordlandssykehuset HF Pensjonist 90918031
harald@jostensen.n
o

Fauske kommune Skotåm Per Gunnar Nordlandssykehuset HF
Selvstendig 
næringsdrivende 95231129

pskotam@gmail.co
m

Fauske kommune Noresjø Ingelin Nordlandssykehuset HF Organisasjonsrådgiver 95763866 ingelin_n@yahoo.no

Hamarøy kommune Valle May Hamarøy Nordlandssykehuset HF Adjunkt 977 39 636 may.valle@nfk.no

Nordland fylkeskommune Bjørgås Astrid Nordlandssykehuset HF Høyre

Nordland fylkeskommune Rønning Ketil Hadsel kommune Nordlandssykehuset HF
Brannsjef (ingeniør), 
AP

Nordland fylkeskommune Gaarder Kari
Øvre Høydal, 8430 
Myre Nordlandssykehuset HF

Folkehelsekoordinator
, SV 47758579

kari.gaarder@oksne
s.kommune.no

Sametinget Kappfjell John
Majavatn, 8680 
Trofors Nordlandssykehuset HF Reineier 99049450 john@kappfjell.no

Vesterålen regionråd, 
arbeidsutvalget Nordmo Knut A Andøy Nordlandssykehuset HF

Varaordfører Andøy, 
SV

95949146 k.nordmo@frisurf.n
o

Vestvågøy kommune Wiik Terje Nordlandssykehuset HF KrF 91 741 943 tewii@frisurf.no

Vestvågøy kommune Holand Elisabeth Nordlandssykehuset HF SP 95 891 167 e-holand@online.no

Vågan kommune Bjørgaas Astrid Nordlandssykehuset HF Høyre
915 90855

Vågan kommune Johansen Dan Jimmy Nordlandssykehuset HF AP 90 699 271

Nordland fylkeskommune Karlsen Tom Cato
Stordalsveien 1A
8011 Bodø Nordlandssykehuset HF 

Overlege NLSH HF, 
varaordfører/FrP 90590913

tom.cato.karlsen@b
odo.kommune.no tok@bodo.kommune.no

Vesterålen regionråd, 
arbeidsutvalget  Elvik Åsa Bø Nordlandssykehuset HF  

Rådmann i Bø, SV-
politiker 92 645 098

Asa.Elvik@boe.kom
mune.no
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Bodø kommune Karlsen Tom Cato
Stordalsveien 1A
8011 Bodø

Nordlandssykehuset HF og 
Sykehusapotek Nord HF

Overlege NLSH HF, 
varaordfører, FrP 90590913

tom.cato.karlsen@b
odo.kommune.no

Sørfold kommune Willumstad Turid Johansen Styret i Helse Nord Høyre 47275894
fmvara2@sorfold.ko
mmune.no

Alta kommune Hammari Oddveig Sykehusapotek Nord   HF 
Selvstendig 
næringsdrivende 99496267

oddh@alta.kommun
e.no

Alta kommune Iversen Stein Sykehusapotek Nord   HF Daglig leder 90 79 42 80
svein@betania-
alta.no

Finnmark Fylkeskommune Iversen Svein
Gakorivn. 10, 9512 
Alta Sykehusapotek Nord HF

Finnmark Fylkeskommune Jørstad Inger 9600 Hammerfest Sykehusapotek Nord HF

Finnmark Fylkeskommune Robertsen Raymond
Blinken 104, 9600 
Hammerfest Sykehusapotek Nord HF

Karasjok kommune Aikio Marilene Sykehusapotek Nord HF

Karlsøy kommune Lorentsen Alf 9130 Hansnes Sykehusapotek Nord HF 97501095
alf.lorentsen@karls
øy.kommune.no

Meldt inn to ganger (to e-
poster) fra Karlsøy k.

Karlsøy kommune Lorentsen Alf Hansnes Sykehusapotek Nord HF FRP 97301095
alf.lorentsen@karls
øy.kommune.no

Lenvik kommune Hanssen Anne Helene Tromsø Sykehusapotek Nord HF Foreslås som leder

Lenvik kommune Wahl Børge Bodø Sykehusapotek Nord HF Pensjonist Foreslås som nestleder

Lenvik kommune Lorentzen Alf Karlsøy Sykehusapotek Nord HF Helse- og sosialsjef
Foreslått som 
styremedlem

Lenvik kommune Jenssen Bjørg Helene Bodø Sykehusapotek Nord HF Venstre
Foreslått som 
styremedlem

Lenvik kommune Larssen Kristin Bodø Sykehusapotek Nord HF Farmasøyt
Foreslått som 
styremedlem

Lenvik kommune Lundblad Sissi Tromsø Sykehusapotek Nord HF Apotektekniker
Foreslått som 
styremedlem

Lenvik kommune Iversen Svein Alta Sykehusapotek Nord HF Krf
Foreslått som 
styremedlem

Nordland fylkeskommune Jensen Bjørg Helene
Lauvåstoppen 8, 
8072 Bodø Sykehusapotek Nord HF Daglig leder, Venstre

Nordland fylkeskommune Wika Hanne  Sykehusapotek Nord HF Jordmor, AP 99736308
hanne_wika@hotm
ail.com

Nordland fylkeskommune Munkerud Per Sykehusapotek Nord HF Høyre (leder Bodø H)

Nordland fylkeskommune Næss Randi Myrvang
Hambogvn. 7, 
(Ørnes?) Sykehusapotek Nord HF KrF 97092834

Randimyn@gmail.co
m
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Nordreisa kommune Karlsen John
Utsikten 17 9151 
Storslett Sykehusapotek Nord HF Frp

johkar1954@gmail.c
om

Nordreisa kommune Evanger Torbjørn
Bjørklisvingen 4 
9152 Sørkjosen Sykehusapotek Nord HF AP

torbjorn.evanger@h
alti.no

Nordreisa kommune Hansen Siv Elin
Lundefjellveien 16 
9151 Storslett Sykehusapotek Nord HF Sv siv@nordtroms.net

Nordreisa kommune Hestdal Sigrund
Goppa 16 9152 
Sørkjosen Sykehusapotek Nord HF AP

sigrund.hestdal@no
rdtroms.net

Nord-Troms i Regionråd Jensen Solvi Sykehusapotek Nord HF 40 02 85 60
solvi.jensen@lyngen
.kommune.no

Porsanger kommune Myrheim Roy Sykehusapotek Nord HF AP 97667695 roy@myrheim.no
roy.myrheim@porsanger.k
ommune.no

Rana kommune Berg Ida K.S. Sykehusapotek Nord HF Høyre 91317416 idakrish@gmail.com

Sørfold kommune Hansen Gisle Sykehusapotek Nord HF SP 95181990 kobbelv@online.no

Troms fylkeskommune Lorentzen Alf Sykehusapotek Nord HF FRP

Tromsø kommune Lorentsen Alf Karlsøy Sykehusapotek Nord HF

Tromsø kommune Bjerke Helga Marie Tromsø Sykehusapotek Nord HF

Vefsn kommune Eriksen Odd Sykehusapotek Nord HF

Vestvågøy kommune Ellingsen Magnus Sykehusapotek Nord HF FRP 90 991 499 mag-elli@online.no

Vestvågøy kommune Wiik Terje Sykehusapotek Nord HF KrF 91 741 943 tewii@frisurf.no

Vestvågøy kommune Holand Elisabeth Sykehusapotek Nord HF SP 95 891 167 e-holand@online.no

Bodø kommune Jørgensen Kirsti Sykehusapotek Nord HF 

Hemnes kommune Trones Christine
Trones, 8646 
Korgen

Sykehusapotek Nord HF og 
Helgelandssykehuset HF Høyre 479 79 230

mch_1964@yahoo.
no

Meløy kommune Myrvang Ness Randi Halsa
Sykehusapotek Nord HF og 
Nordlanssykehuset HF

Meløy kommune Solfall Greta Glomfjord
Sykehusapotek Nord HF og 
Nordlanssykehuset HFStyremøte i Helse Nord RHF 
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Meløy kommune Kampli Jørgen Ørnes
Sykehusapotek Nord HF og 
Nordlanssykehuset HF

Meløy kommune Selstad Amundsen Lisbeth Glomfjord
Sykehusapotek Nord HF og 
Nordlanssykehuset HF

Nordreisa kommune Karlsen John Roald
Utsikten 17, 9151 
Storslett

Sykehusapotek Nord HF og 
UNN HF Politiker / FrP 952 05 542

johkar1954@gmail.c
om

Nordreisa kommune Evanger Torbjørn
Sykehusapotek Nord HF og 
UNN HF Daglig leder, AP 908 34 385

torbjorn.evanger@h
alti.no

Litt uklart om alle 
kandidatene er valgt til 
begge nevnte styrer, se 
brevet, ref. 2013/3349-11

Nordreisa kommune Hansen Siv Elin
Sykehusapotek Nord HF og 
UNN HF Konsulent, SV 402 48 925 siv@nordtroms.net

Litt uklart om alle 
kandidatene er valgt til 
begge nevnte styrer, se 
brevet, ref. 2013/3349-12

Nordreisa kommune Hestdal Sigrund
Sykehusapotek Nord HF og 
UNN HF Spesialpedagog, AP 970 29 007

sigrund.hestdal@no
rdtroms.net

Litt uklart om alle 
kandidatene er valgt til 
begge nevnte styrer, se 
brevet, ref. 2013/3349-13

Ballangen kommune Nicklasson Anne Rita UNN HF Høyre 91155503
arn@ballangen.kom
mune.no

Dyrøy kommune Olsen Karl Johan UNN HF Psykiatrisk sykepleier 915 35 349
karljrolsen@gmail.c
om

Finnmark Fylkeskommune Isaksen Lisbeth
Fylkeshuset, 9815 
Vadsø UNN HF

Finnmark Fylkeskommune Andersen Roy-Arne
Lomvannsveien 23, 
9690 Havøysund UNN HF

Finnmark Fylkeskommune Andreassen Jarle
Idrettsveien 12, 
9840 Varangerbotn UNN HF

Finnmark Fylkeskommune Jungård Thorbjørn

P.b. 8704, 
Youngstorget, 0028 
Oslo UNN HF

Hammerfest kommune Olsen Ingrid Petrikke Kirkenes UNN HF 92637747
ipetrikkeo@hotmail.
com

Lenvik kommune Andreassen Jorhill
Postboks 116, 9370 
Silstand UNN HF Foreslått som styreleder

Lenvik kommune Førde Olav Helge
Stalloveien 136, 
9016 Tromsø UNN HF

Foreslått som nestleder i 
styret
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Lenvik kommune Iversen Hanne C. S.
Ringgata 18, 9405 
Harstad UNN HF

Foreslått som 
styremedlem

Lenvik kommune Moe Rune
Fagforbundet, Boks 
5, 9038 Tromsø UNN HF

Foreslått som 
styremedlem

Lenvik kommune Nicklasson Anne-Rita
Slåttstrand, 8540 
Ballangen UNN HF

Foreslått som 
styremedlem

Lenvik kommune Frøyshov Hanne
Utsikten 13 B, 9406 
Harstad UNN HF

Foreslått som 
styremedlem

Lenvik kommune Espeland Erling
Skiveien 4, 9511 
Alta UNN HF

Foreslått som 
styremedlem

Lenvik kommune Skjelvik Tove
Rønvikveien 20, 
8009 Bodø UNN HF

Foreslått som 
styremedlem

Lenvik kommune Pettersen Jan Eivind
Postboks 76, Delta, 
9038 Tromsø UNN HF

Foreslått som 
styremedlem

Lenvik kommune Martinsen Mai-Britt
Kårvikvegen 14, 
9010 Tromsø UNN HF

Foreslått som 
styremedlem

Lenvik kommune Skjellhaug Ottar
Emil Knudsensvei 5 
a, 8230 Sulitjelma UNN HF

Foreslått som 
styremedlem

Lenvik kommune Nilesen Svenn A.
Varden 115, 9018 
Tromsø UNN HF

Foreslått som 
styremedlem

Narvik kommune Hansen Geir Ketil
Monsbakken 10, 
8516 Narvik UNN HF

Påtroppende 
prosjektleder 97158295

geirketil1303@gmail
.com

Narvik kommune Sletten Kristin
Falkbertetsv. 11c, 
8517 Narvik UNN HF

Regionsjef Nordea, 
Honorær konsul 91348550

kristin.sletten@nord
ea.no

Nordreisa kommune Karlsen John
Utsikten 17 9151 
Storslett UNN HF Frp

johkar1954@gmail.c
om

Nordreisa kommune Hestdal Sigrund
Goppa 16 9152 
Sørkjosen UNN HF AP

sigrund.hestdal@no
rdtroms.net

Nordreisa kommune Evanger Torbjørn
Bjørklisvingen 4 
9152 Sørkjosen UNN HF AP

torbjorn.evanger@h
alti.no

Nordreisa kommune Hansen Siv Elin
Lundefjellveien 16 
9151 Storslett UNN HF SV siv@nordtroms.net

Nord-Troms Regionråd DA Jensen Sølvi Lyngen UNN HF

Sametinget Dahlheim Anne 9046 Oteren UNN HF Cand.Polit. 91324326
Annemor.dalheim@
gmail.com

Troms fylkeskommune Andreassen Jorhill UNN HF Høyre

Troms fylkeskommune Bjerkaas Hans Tore UNN HF ?
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Troms fylkeskommune Iversen Hanne C.S. UNN HF FRP 90836024

Troms fylkeskommune Østberg Ivar UNN HF KrF

Nordland fylkeskommune Valle May
UNN HF eller 
Nordlandssykehuset HF??

Gruppeleder for 
Venstre, Nordland 
fylkeskommune

Uklart hvilket styre dette 
gjelder. Det står UNN HF i 
overskriften og NLSH i 
brevteksten. Ref. 
13/45260. vår ref. 
2011/299-70

Nordland fylkeskommune Smeplass Ola
UNN HF eller 
Nordlandssykehuset HF?? Virksomhetsleder, SP

Uklart hvilket styre dette 
gjelder. Det står UNN HF i 
overskriften og NLSH i 
brevteksten. Ref. 
13/45260. vår ref. 
2011/299-71

Nordland fylkeskommune Stenhammer Anne  
Geitbergvn. 16, 
8200 FAUSKE

UNN HF eller 
Nordlandssykehuset HF?? Venstre 95 707 167

annestenhammer@
hotmail.com

Uklart hvilket styre dette 
gjelder. Det står UNN HF i 
overskriften og NLSH i 
brevteksten. Ref. 
13/45260. vår ref. 
2011/299-72

Nordland fylkeskommune Fygle Odd Tore
UNN HF eller 
Nordlandssykehuset HF??

Lederstilling Bodø 
kommune, AP

Uklart hvilket styre dette 
gjelder. Det står UNN HF i 
overskriften og NLSH i 
brevteksten. Ref. 
13/45260. vår ref. 
2011/299-73

Harstad kommune

Utsatt sin behandling - 
venter på avlaring fra HN 
RHF, jfr. brev av 25.11.13 
ref 3013/6748/033            
Har RHF sendt denne 
avklaringen??

Nesseby kommune Olsen Heidi AP
Nesseby kommune Andreassen Jarle FrP
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Møtedato: 27. mars 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Randi Brendberg, 75 51 29 00  Bodø, 25.3.2014 
 

Styresak 33-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring av 

nye metoder – de regionale helseforetakenes 

rolle og ansvar, oppdatert 
    Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Det er innført et nasjonalt system for innføring av nye metoder i 
spesialisthelsetjenesten. Med metoder menes her forebygging, utredning, diagnostikk, 
behandling, rehabilitering og organisering av helsetjenester.  
 
RHF-ene fikk i oppdragsdokumentet for 2013 som oppgave å delta i etableringen av 
systemet, og er av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) tillagt viktige oppgaver 
vedrørende driften av systemet, beslutninger om hvilke nye metoder som skal vurderes, 
beslutninger om hvilke nye metoder som skal innføres i spesialisthelsetjenesten og 
omfanget i bruk av den enkelte nye metode som innføres.  
 
Det er behov for:   
 
1) å informere styrene i RHF-ene om det etablerte nasjonale systemet for innføring av 

nye metoder i spesialisthelsetjenesten, med vekt på RHF-enes rolle og ansvar 
2) å informere om og få tilslutning til de vurderingene og prosessene RHF-ene må legge 

til grunn for beslutninger på nasjonalt nivå ved innføring av nye metoder i 
spesialisthelsetjenesten  

3) å søke styrets tilslutning til at RHF-enes beslutninger om å innføre/ikke innføre nye 
metoder legges til et møte mellom de administrerende direktører i de fire regionale 
helseforetakene.  

 
Likelydende styresak fremmes i alle regionale helseforetak til styrets behandling. 
 
Systemet for innføring av nye metoder  
For å ivareta ”sørge for”-ansvaret overfor befolkningen er det en viktig oppgave for 
RHF-ene å sikre at pasienter så raskt som mulig får tilgang til nye, virkningsfulle 
metoder, og at behandlingsmetoder som er ineffektive eller skadelige for pasienten ikke 
brukes.  
 
Metodevurderingene som er tatt i bruk, bygger på internasjonalt anerkjent metodikk, 
for å sikre at beslutningene baseres på et best mulig kunnskapsgrunnlag. Det skal gjøres 
gode vurderinger, før det tas beslutninger om å innføre nye tiltak, prosedyrer, nytt 
medisinsk utstyr, nye legemidler eller nye måter å organisere tjenestene på.  

Styremøte i Helse Nord RHF 
27. mars 2014 - sakspapirer

side 12



 

Videre skal det gjøres systematiske oppsummeringer og vurderinger av metodens 
effekt, sikkerhet, kostnader, organisatoriske konsekvenser, kostnadseffektivitet, 
budsjettkonsekvenser, etikk og jus. Kravet til omfanget av vurderingene avhenger av 
metoden. Se figuren nedenfor: 

 
 
Som vist i figuren ovenfor utføres mini-metodevurderinger i avgrenset format lokalt i 
helseforetakene (prosedyrer, medisinsk utstyr, organisering). Hurtig metodevurdering 
utføres nasjonalt på enkle indikasjoner og ofte på godkjente legemidler (utføres på 
legemidler av Statens legemiddelverk, andre metoder utføres av Nasjonalt 
kunnskapssenter). Fullstendig metodevurdering utføres nasjonalt og er en omfattende 
vurdering av for eksempel et sett av behandlingstiltak innen et terapiområde (utføres 
av Nasjonalt kunnskapssenter).  
 
Metodevurderingene skal inngå som del i beslutningsgrunnlaget ved spørsmål om å 
innføre nye metoder. I tillegg må beslutningene bidra til riktig prioritering av 
samfunnets ressurser og samfunnet og pasientene/brukernes preferanser. 
Beslutningsprosessene skal være åpne.  
 
RHF-ene, Nasjonalt kunnskapssenter, Statens legemiddelverk og Helsedirektoratet 
samarbeider om å implementere systemet i spesialisthelsetjenesten.  
   
Virkemidler og faser i systemet 
• Metodevarsling  
• Metodevurdering  
• Prioritering og beslutning  
• Implementering  
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Metodevarsling:

 

 Gjennom en nasjonal funksjon innhentes informasjon om nye, ventede 
metoder opptil 2-3 år før eventuell ventet innføring. Dette skal bidra til at myndigheter 
og helsetjenester kan legge godt planlagte og strukturerte løp for innføring av nye 
metoder. 

a. Mini-metodevurderinger utføres lokalt. Hensikten er å vurdere om og eventuelt 
hvordan metoden skal tas i bruk i det enkelte helseforetak (HF)/sykehus. Disse 
mini-metodevurderingene vil bli samlet i en nasjonal database, slik at de er 
tilgjengelige for andre helseforetak / sykehus. Lokale prosesser for innføring av nye 
metoder omtales ikke videre i denne styresaken. 

Metodevurdering:  

 
b. Hurtig metodevurdering eller fullstendig metodevurdering utføres nasjonalt. Noen 

områder skal

 

 vurderes nasjonalt: Screening, høyspesialisert helsehjelp, legemidler 
og når det ønskes samfunnsøkonomisk eller helseøkonomisk evaluering av 
metoden. 

Prioritering og beslutning

 

: Prioritering og beslutning gjennomføres når 
faktagrunnlaget, inkludert metodevurderingen, er på plass. For nasjonale beslutninger 
om innføring av nye metoder er det avgjørende at dette skjer koordinert mellom de fire 
RHF-ene, for å sikre befolkningen lik tilgang til metoden. Beslutning tas i møte mellom 
de adm. direktører i de fire regionale helseforetakene. 

Implementering: 

 

Beslutningene i møte mellom de administrerende direktører formidles 
til styrene i de fire RHF-ene og til sekretariatet i Helsedirektoratet. Helsedirektoratet 
koordinerer arbeidet med å ta nye metoder inn i nasjonale faglige retningslinjer. De 
ferdige metodevurderingene publiseres og helseforetakene informeres. 

RHF-enes rolle og ansvar 

Beslutninger om eventuell innføring av metode etter gjennomført mini-
metodevurdering fattes i helseforetakene. Det er RHF-ets ansvar å sørge for at 
helseforetakene har kompetanse til å utføre mini-metodevurderinger, at de får støtte 
ved behov og at det samarbeides med Nasjonalt kunnskapssenter om skjema og 
veileder. 

Helseforetakene 

 

Det er etablert bestillerforum bestående av fagdirektørene i de fire RHF-ene, to 
medlemmer fra Helsedirektoratet, en observatør fra Kunnskapssenteret og en fra 
Statens legemiddelverk.  Forslag til bestillinger av metodevurderinger på nasjonalt nivå 
sendes til bestillerforumet via en sekretariatsfunksjon i Helsedirektoratet.  
Bestillerforumet prioriterer og beslutter hvilke metodevurderinger som skal 
gjennomføres, type metodevurdering og grad av hast. Forslag til nye metoder som skal 
behandles i systemet kan sendes inn fra spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten, 
produsentene, pasientorganisasjonene, Helsedirektoratet, Nasjonalt kunnskapssenter, 
Statens legemiddelverk og andre.   

Bestillerforum RHF 
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Etter gjennomført metodevurdering på nasjonalt nivå, tas beslutninger om innføring av 
ny metode i møte mellom de adm. direktørene i de fire RHF-ene. Det er avgjørende at 
det tas samordnede beslutninger i de fire RHF-ene, slik at hele befolkningen får samme 
tilgang til nye metoder. RHF-ene må derfor også sikre at det i avtaler med private 
ideelle og kommersielle aktører forutsettes at RHF-enes beslutninger om hva som skal 
inngå i RHF-enes ”sørge for”-ansvar etterleves. 

RHF-ene og møte mellom de administrerende direktører i de fire regionale 
helseforetakene  

 
Når de nasjonale metodevurderingene er gjennomført, skal RHF-ene basere sine 
avgjørelser om eventuell innføring av metoden på vurderingene fra Statens 
legemiddelverk og Nasjonalt kunnskapssenter. Det interregionale fagdirektørmøtet skal 
i forkant ha gitt sin anbefaling om metoden bør tas i bruk og omfanget. Det legges til 
grunn at beslutningene de fire adm. direktører skal fatte, er basert på enighet. Sakene 
behandles i eget møte med egen innkalling og protokoll. 
 
Tilkommer ny kunnskap om effekt, bivirkninger, komplikasjoner eller kostnader, kan 
dette tilsi at det kan være grunn til å vurdere en sak på nytt og eventuelt starte en ny 
metodevurdering. Pasienter som mener å ha krav på å få en spesiell behandling kan på 
vanlig måte klage til fylkesmannen, dersom de mener at helsehjelpen de mottar ikke er 
forsvarlig. 
 
Det er de fire RHF-enes ansvar å sørge for en koordinert deltakelse av 
eksperter/klinikere til ulike oppgaver i systemet, herunder de nasjonale 
metodevurderingene og oppdatering av de nasjonale faglige retningslinjene.  
 
Vurderinger RHF-ene må legge til grunn for beslutningene 
Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten 2005-20015 
beskriver (s. 12) hvordan de tjenestene pasienter og bruker mottar skal være:  
Tjenestene skal kjennetegnes av at de: 
 
• Er virkningsfulle  
• Er trygge og sikre  
• Involverer brukere og gir dem innflytelse  
• Er samordnet og preget av kontinuitet  
• Utnytter ressursene på en god måte  
• Er tilgjengelige og rettferdig fordelt  
 
Disse prinsippene vil også være førende ved vurdering av nye metoder. 
 
Hovedprinsipper for innføring av nye metoder: 
De systematiske metodevurderingene skal bidra til rettferdig prioritering av ressurser i 
helsetjenesten gjennom å gi helseforetakene dokumentasjon på effekt og kostnader før 
det besluttes om en ny metode skal tas i bruk.  
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Ved vurderingene og beslutningene legger RHFene Lov om pasient- og brukerrettigheter 
og Prioriteringsforskriften til grunn. Tre sentrale kriterier vil være: 
 
• Prognosetap ved den aktuelle tilstand 
• Effekt av metoden 
• Kostnadseffektivitet ved bruk av metoden på aktuell indikasjon. 
 
I denne saken understrekes de viktigste hovedprinsipper som oppfattes å være i 
samsvar med pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1b 2. ledd og 
prioriteringsforskriftens § 2. Disse hovedprinsippene skal legges til grunn for AD-
møtets beslutning om innføring av nye metoder:  
 
a. Diagnosenøytralitet. Det er alvorlighet, effekt og kostnadseffektivitet som skal 

være avgjørende ved vurdering og eventuell innføring av nye metoder, ikke ved 
hvilken diagnose eller diagnosegruppe den nye metoden skal brukes.  
 

b. Aldersnøytralitet. Alder alene er ikke et kriterium ved innføring av nye metoder. 
Det er den aktuelle metodens eventuelle dårligere effektivitet eller økende 
bivirkninger/komplikasjoner med økende alder som vil måtte trekkes inn i den 
enkelte vurdering, ikke alder i seg selv.  
 

c. Nøytralitet hva gjelder pasientgruppens størrelse. Ved vurdering av nye 
metoder må det tas hensyn til at det for de aller minste pasientgrupper/grupper 
innenfor enkeltdiagnoser vil være vanskeligere å fremskaffe den evidens som 
vurdering av prognosetap, nytte og kostnadseffektivitet skal bygge på.  
Man stiller i utgangspunktet samme krav til et rimelig forhold mellom kostnader og 
nytte for nye metoder, uavhengig av pasientgruppens størrelse. Innføring av 
metoder som er svært kostbare per pasient, vurdert mot helsegevinsten, vil ha små 
budsjettkonsekvenser hvis pasientgruppen er liten. Problemstillingen blir mer 
krevende dersom en stor sykdomsgruppe deles opp i mange smågrupper, og nye 
medikamenter bare er aktuelle for definerte undergrupper. For store 
pasientgrupper vil budsjettkonsekvensene kunne være en barriere for innføring av 
metoden, uansett om det er godt forhold mellom nytte og kostnad.  
 

d. Legitimt ikke å innføre effektiv, men lite kostnadseffektiv diagnostikk og 
behandling. Prinsippene som fremgår av lov om pasient- og brukerrettigheter og 
prioriteringsforskriften innebærer at spesialisthelsetjenesten ikke bør innføre eller 
tilby helsehjelp som er nyttig, der de forventede kostnadene ikke står i et rimelig 
forhold til tiltakets effekt. 
 

e. Likebehandling på tvers av pasientgrupper og metoder: Aksepteres et nytt og 
høyere nivå for kostnad/nytte (d.v.s. lavere kostnadseffektivitet) ved innføring av en 
ny metode for en pasientgruppe, skal i prinsippet dette nye og høyere nivå for 
kostnad/nytte legges til grunn for alle andre nye metoder det i fremtiden er aktuelt 
å innføre i spesialisthelsetjenesten. Videre vil dette nye kost/nytteforhold også 
måtte gjelde når man fastsetter nye bruksområder/indikasjonsgrenser for allerede 
innførte kostbare behandlingsmetoder. 
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En fullstendig metodevurdering skal svare på hva konsekvensen av å innføre den nye 
metoden er for pasientene, helseforetaket og samfunnet. Det skal også svare på hvilke 
tiltak som er best for denne pasientgruppen (alternativkostnaden).  
 
I tillegg må beslutningen bidra til riktig prioritering av samfunnets ressurser og 
samfunnet og pasientens preferanser. I den forbindelse kan Nasjonalt råd for kvalitet og 
prioritering konsulteres.   
 
Prioriteringsutvalget (Nordheim utvalget, opprettet i 2013) vil i løpet av 2014 levere sin 
rapport.  Når dette utvalgets rapport foreligger og er behandlet administrativt og 
politisk, vil de regionale helseforetakene vurdere hvilken konsekvens dette vil få for 
videre arbeid med innføring av nye metoder.   
 
Basert på metodevurderingene, vil RHF-ene kunne sørge for at det gjennomføres 
prisforhandlinger der det er aktuelt.  
 

Sjekklisten kan benyttes før beslutningen tas i AD-møtet (de samme spørsmålene 
brukes av helseforetakene etter mini-metodevurderinger): 

Sjekkliste til hjelp i forberedelsene  

1. Er det gjort greie for effekt, sikkerhet, kostnader, organisatoriske konsekvenser, 
kostnadseffektivitet, budsjettkonsekvenser, etikk og jus på en tilfredsstillende måte? 

2. Er det sannsynlig at klinisk effekt av ny metode er like god eller bedre enn 
eksisterende behandlingstilbud? 

3. Er det andre aktuelle overlappende nye metoder som bør inkluderes i 
vurderingene? 

4. Vurderes det at sikkerheten i form av komplikasjoner og bivirkninger er 
tilstrekkelig avklart og at metoden ikke medfører større risiko for pasienten enn 
eksisterende behandling? 

5. Kan metoden innføres innenfor eksisterende økonomiske rammer? 
6. Vil innføring av metoden kreve organisatoriske endringer (som for eksempel 

endring i arbeidstidsordning, vaktplan og annet)? 
7. Vil innføringen av metoden kreve kompetansehevende tiltak? 
8. Finnes det lokaler som er egnet til bruk for gjennomføring av metoden? 
9. Vil innføring av metoden kunne reise viktige problemstillinger? 
10. Konklusjon: Bør metoden innføres i RHFene? 
11. Er det oppgitt en tilfredsstillende plan for oppfølging av metoden i 

innføringsperioden? 
 
Konklusjon og oppfølging 
RHF-ene skal samarbeide om og legge til rette for gode beslutninger om eventuell 
innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Det foreslås at beslutninger om 
eventuell innføring av nye metoder i hver enkelt av de fire regionene, etter gjennomgått 
metodevurdering, fattes ved konsensus i møte mellom de fire administrerende 
direktører i de fire regionale helseforetakene. Oppfølgingen av beslutningene skal 
koordineres med Helsedirektoratets arbeid med å ta nye metoder inn i nasjonale faglige 
retningslinjer.  
 
Styrene i de regionale helseforetakene anbefales å slutte seg til forslagene til vedtak.  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om nytt system for innføring av nye 
metoder i spesialisthelsetjenesten til orientering. 

 
2. Styret slutter seg til de prinsipper for vurdering og innføring av nye metoder i 

spesialisthelsetjenesten som er presentert i saksdokumentet av 25. mars 2014. 
 
3. Styret legger til grunn at de regionale helseforetakene (RHF-ene) i sine avtaler med 

private ideelle og kommersielle aktører forutsetter etterlevelse av beslutningene 
som er tatt av RHF-ene hva gjelder innføring av nye metoder. 

 
4. Styret understreker betydningen av at RHF-enes ansvar og rolle følges opp i et tett 

samarbeid mellom RHF-ene for å sikre pasienter i hele landet samme tilgang til nye 
metoder. 

 
5. Styret gir sin tilslutning til at beslutninger om eventuell innføring av nye metoder i 

spesialisthelsetjenesten, fattes slik det er beskrevet i saksdokumentet av 25. mars 
2014.   

 
 
Bodø, den 25. mars 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Møtedato: 27. mars 2014 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
2013/298-22/012       Bodø, 26.3.2014 
 

Styresak 42-2014/9 e-post fra Hildur Gunnarsdòttir 

v/Nordlandssykehuset HF av 25. mars 2014 ad. 

styresak 31-2014 
    Kopi av e-posten var ettersendt. 
 
Se vedlagte kopi. 
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Fra: Gunnarsdottir Hildur[Hildur.Gunnarsdottir@Nordlandssykehuset.no]
Dato: 25.03.2014 09:15:09
Til: RHF-Postmottak
Kopi: Pettersen Stine; Fredheim Silje Kathrine; Grønlund Trude Margareth; Gunnarsdottir Hildur
Tittel: Til styret i Helse Nord RHF vedr. styresak 31-2014

Styret i Helse Nord RHF skal ha møte førstkommende torsdag 27.03.14. 
Vedrørende styresak 31-2014 sender undertegnede på vegne av de ansatte ved Enhet for Traumelidelser 
3 vedlegg som vi ber blir sendt til styremedlemmene før møtet. 

Dette som et innspill til saken når den blir styrebehandlet.

Med vennlig hilsen

Hildur Gunnarsdòttir
Klinisk sosionom
Nordlandssykehuset HF
PRK Almennpsykiatrisk avdeling
Postboks 1480
8092 Bodø
Tlf. 755-01332
e-postadresse: hildur.gunnarsdottir@nlsh.no

Side 1 av 1
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                                                                                                                                         Bodø 24.03.14         

Til styret i Helse Nord RHF  vedr. styresak  31-2014

Kopi: Enhetsleder Stine Pettersen enhet for traumelidelser, konstituert avd.leder v/alm.psyk.avd. Silje 
Fredheim og  klinikksjef  for PHR klinikken Trude Grønlund.        

Kommentar til brev til Helse Nord datert 10-03-2014 fra NLSH v/ adm.dir. Paul Martin 
Strand og viseadm.dir. Barthold Vonen angående:
«Tilbakemelding på styresak knyttet til pasienter med traumelidelser i Helse Nord».

Vi, ansatte ved Traumeenheten ved NLSH synes det er positivt at styret i Helse Nord i nov 
2013 ba om utsettelse av nedleggelse av traumeenheten og vedtok utredning av saken. Bl.a. 
med hensyn til om det kunne være riktig å ha sentraliserte regionale behandlingstilbud for 
denne pasientgruppen. 
Vi er også glade for at NLSH deler vårt synspunkt om at det med fordel kan opprettes et 
regionalt tjenestetilbud for de sykeste traumepasientene og at NLSH vil hilse et slikt oppdrag 
fra styret i Helse Nord velkomment til NLSH`s sentralinstitusjon på Rønvik.
Men i beskrivelsen av situasjonen ved traumeenheten kjenner vi oss ikke helt igjen.
Med en viss forbauselse leser vi at:
«behandler- og ledelsesmiljøet innen traumebehandling har siden 2012 forvitret». 
Det er riktig at enheten har hatt reduksjon/utskiftinger i viktige lederstillinger de siste par 
årene. Dette har ført til belastninger både for Traumeenheten og Regionalt Senter for 
spiseforstyrrelser (RESSP). Herunder  også når det gjelder lege/psykiaterdekning. 

Det kliniske arbeidet i enheten v/ stab og miljøpersonalet, er og har imidlertid vært godt 
ivaretatt, noe positive tilbakemeldinger fra pasienter bekrefter.  Behandlerstaben består pr.dato 
av 2 psykologspesialister, en erfaren klinisk sosionom og en psykiater i deltidsstilling. Også 
miljøpersonalet er meget stabilt, kompetent og erfarent.
Vi vurderer således dagens traumeenhet ved NLSH å ha en kompetanse og et godt 
behandlingstilbud som er blitt utviklet over mange år. Dette mener vi er et godt utgangspunkt 
for  videreutvikling til et regionalt spesialisert behandlingstilbud for denne pasientgruppen. 
Vi deler derfor ikke NLSH sitt syn om at:  
« dersom et regionalt  tilbud skal opprettes må det bygges opp fra grunnen av».

Uten et «nedleggelsesspøkelse» hengende over oss, vil dette sette enheten i en offensiv 
situasjon og bidra positivt til rekruttering av legespesialist og øvrig ledelse. Dette er en viktig 
forutsetning for videre oppbygging av en regional enhet.

Vi henviser til vedlegg 1 og vedlegg 2 som ikke fremgår av Helse Nord sitt saksfremlegg til 
styret. Her tydeliggjøres våre synspunkter ytterligere. 

Vedlegg 1:   Kopi av notat datert 19.02.2014 fra staben ved traumeenheten til Helse Nord med 
                     overskriften: ” Hvorfor trenger vi et sentralisert regionalt behandlingstilbud?”
Vedlegg 2:  Kopi av redegjørelse fra Psykisk helse og rusklinikken til Helse Nord  i  
                     februar/mars 2014 om behandlingstilbudet ved enhet for traumelidelser slik det
                     er i dag. 

Mvh

Ansatte ved Traumeenheten NLSH Rønvik
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VEDLEGG 1

Hvorfor trenger vi et sentralisert regionalt behandlingstilbud?

Hva sier forskning:

Det er dokumentert gjennom forskning at det er en svært høy sammenheng mellom 

traumatiserende hendelser, spesielt når det skjer i ens omsorgssystem, og senere psykisk helse 

hos mennesker.

Selv om beskrivelse av symptomer og funksjonssvikt etter alvorlige traumer, særlig under 

krig, finnes lengre tilbake, er det først fra 1970 - 80-tallet at diagnosen PTSD ble utformet og 

ga støtet til utvikling av mer effektive behandlingsstrategier. Kunnskapen om mer omfattende 

og komplekse traumetilstander er imidlertid kommet enda senere. Det har vært en sterk 

fagutvikling internasjonalt innen traumefeltet de siste årene. Også her i Norge har interessen 

for traumefeltet akselerert etter Utøya og norske soldaters deltakelse i krig på fremmed jord. 

Media har synliggjort mangelen på god traumebehandling, og et utilstrekkelig 

behandlingstilbud.

Hva er traumatisering:

En kan skille mellom Type I og Type II traumatisering. Type I traumatisering (enkle traumer)

er psykiske traumer utløst av enkeltstående eller kortvarige hendelser. Type II traumatisering 

(komplekse traumer) utløses av gjentakende og krenkende livsbetingelser som varer over tid.

For eksempel vold i nære relasjoner, fysiske, psykiske og/eller seksuelle overgrep, 

omsorgssvikt og krigstraumer.

Pasientene på Enhet Sør tilhører type II der behandling på DPS-nivå ikke er vurdert 

tilstrekkelig av henviser/ behandler grunnet kompliserte traumetilstander. 

Konsekvenser av alvorlig traumatisering:

Konsekvensene av traumatisering i barndom er tydelig, både fysiologisk, psykologisk, sosialt 

og samfunnsmessig. Forskning viser at det er grunn til å anta at traumatisering i barndom 

kanskje er vår tids største helseproblem, og sannsynligvis den største årsaken til psykiske 

vansker i oppvekst og voksen alder. 

Undersøkelser der en har studert personer som har vært seksuelt misbrukt, viser blant annet 

økt grad av depresjon, selvskading, angst, isolasjon, svakt selvbilde, rusmisbruk, og en 
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tendens til å oppleve vold og overgrep på nytt i relasjoner, flere innleggelser i psykisk 

helsevern, suicidal atferd, somatiske plager og svakere fungering som foreldre. 

Pasienter med ubearbeidede traumatiske livserfaringer er overrepresentert i mange kliniske 

populasjoner. Likevel fremstår denne gruppen som lite påaktet. Det tar gjerne lang tid og 

mange behandlingsforsøk før man ser hvordan de psykiske plagene står i sammenheng med 

tidligere traumatiserende hendelser og oppvekstklima, og pasienten er i stand til å gå inn i den 

vonde problematikken.

Ressursfordeling innen psykisk helsevern:

Vi er nå inne i en prosess der flere funksjoner overføres til DPS-nivå, og der ”sykehusene skal 

ha viktige oppgaver, men i langt mindre omfang og med mer spissede funksjoner som ikke kan

eller bør ivaretas av DPS” (Nasjonal Strategigruppe II, september 2011).

Jfr. styrevedtak i NLSH styresak 72/2012 Rapport 2, er vi klare over følgende mål: ”De 

spesialiserte og spissede behandlingstilbudene i sykehusavdelingene skal omstilles slik at de 

ikke benytter mer enn 40% av ressursene innen psykisk helsevern. En fordeling omkring 50/50 

bør implementeres innen utgangen av 2013 og videreutvikles til fordeling omkring 60/ 40 i 

DPS-enes favør innen utgangen av 2015. Sykehusene skal bli mer spesialiserte med mer 

spissede behandlingstilbud.”,

Vårt samarbeid med DPS-ene over år, har vist at behandling ved DPS er nødvendig men ikke 

tilstrekkelig for flere med traumelidelser. De hardest rammede med høyt lidelsestrykk, vil i 

perioder ha behov for innleggelse innenfor trygge rammer som med spesialisert 

traumebehandling. Dette gir pasientene nødvendig trygghet, tid og rom for å komme videre i 

sin tilfriskningsprosess. 

Pasientene med de alvorligste traumetilstandene har derfor behov for et behandlingsnettverk

der flere instanser fra ulike nivå samhandler til pasientens beste. For mange av ”våre” 

pasienter og samarbeidspartnere er vi en viktig del av behandlingsnettverket. Både gjennom 

vårt konkrete behandlingstilbud og det faktum at vi eksisterer som et egnet behandlingstiltak 

når pasienten er klar for videre spesialisert traumebehandling, som av ulike årsaker ikke lar 

seg gjennomføre på DPS-nivå. 

Traumeenhet Sør i dag:

Avdelingens behandlingstilbud er basert på de ”fire søylene”: Gruppeterapi, miljøterapi, 

individualterapi og medikamentell behandling, der relasjonsarbeid er en rød tråd i 
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behandlingen. Dette er et strukturert behandlingsopplegg forankret i utviklingspsykologi og 

nevrobiologi, generell/ faseorientert traumeteori og psykoedukasjon.

Mange års erfaring innen traumefeltet viser at kronisk traumatiserte mennesker trenger 

spesialisert hjelp av fagpersoner som har god forståelse og kunnskap om hva dette handler om 

og hva en skal gjøre for å hjelpe. 

Selv om det er klare tegn til bedring, står dessverre ikke bevisstheten og kunnskapen i 

samfunnet i stil med det dype alvoret som disse problemene innebærer. For eksempel det 

faktum at i store deler av psykisk helsevern er det svært lite fokus på oppvekstvilkår som 

vold, seksuelt misbruk og emosjonell omsorgsvikt (Reigstad et al., 2006).

Siden 2004 er det systematisk bygget opp god kompetanse og et godt behandlingstilbud ved 

Traumeenhet Sør, inkludert stabilitet i personalgruppen. Denne kunnskapen, kombinasjon 

teori og erfaring, står i fare for å utarmes. Utdanning av personalet tar tid og mye erfaring 

kreves for å bli gode til å behandle kronisk traumatiserte mennesker.

Vi mener det er svært hensiktsmessig å ivareta og videreutvikle det spesialiserte og spissede

behandlingstilbudet vi har ved vår enhet.

Vi som jobber ved enheten har klare tanker og ideer om hva som skal til for å kunne ivareta 

en slik spesialisert funksjon og samarbeid med DPS-ene innen traumefagfeltet. Vårt ønske er 

at vi kan bli en regional enhet for traumelidelser.

Mvh   

Gunnar Egeberg Hildur Gunnarsdottir
overlege klinisk sosionom
(sign) (sign)

Mariann Olsen Kristin Camilla Salomonsen
psykologspesialist psykologspesialist
(sign) (sign)

Bodø 19.02.14
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VEDLEGG 2

Redegjørelse for behandlingstilbudet ved ALM, enhet for traumelidelser

Enhet for Traumelidelser tilbyr spesialisert behandling på døgnenhet til pasienter som ikke kan gis et tilstrekkelig 
tilbud i primærhelsetjenesten og på Distriktspsykiatriske senter (DPS). Opphold ved Enheten er basert på 
frivillighet, og motivasjon for behandling.

På Enheten er det stilling for psykiater, psykologer, klinisk sosionom, psykomotoriske fysioterapeut, psykiatriske 
sykepleiere, psykiatrisk vernepleier, hjelpepleier, idrettskonsulent og kjøkkenassistent. Det er 10 sengeplasser, og 
det er utdannet helsepersonell hele døgnet.

Enheten betjener primært befolkningen i Nordland Fylke, men det kan også søkes for pasienter i forbindelse med 
Fritt Sykehusvalg.

Vårt behandlingsprogram er inspirert av nyere traumeteori,og erfaringer fra Modum Bad.

Målgruppe

Enheten har et overordnet fokus på behandling for menn og kvinner som sliter psykisk som en følge av 
relasjonstraumer i oppvekst. De kan ha opplevd seksuelle overgrep, mishandling og/eller ulike typer 
omsorgssvikt, og utrygg tilknytning.

Følgende erfaringer kan videre ha bidratt til å forverre senskader av slike traumer:

 Fysisk forsømmelse

 Følelsesmessig forsømmelse

 Følelsesmessig overgrep

 Fysisk overgrep

Et sammensatt og komplekst symptombilde er vanlig. PTSD, dissosiasjon, spiseproblemer, depresjon og angst er 
vanlig symptomer. Det samme er problemer med selvbildet, affektregulering og relasjonelle vansker.

Videre forutsettes det at disse erfaringene har bidratt til psykisk lidelse og/eller større funksjonstap

Diagnostisk vil mange pasienter tilhøre kategoriene PTSD, og dissosiative lidelser.

Lidelser som ikke behandles ved Enheten er:

Schizofreni, og andre psykoser. Mani. Alkohol- og rusmiddelmisbruk når dette er hovedproblemet.

Behandlingstilbud og metoder

Et opphold vil vare i inntil 3 måneder. Behandlingsteamet skal sammen med pasienten finne ut hvordan 
behandlingstilbudet kan brukes til å jobbe med de problemer pasienten har.

Behandlingsprogrammet har fokus på å:

 Gi den enkelte pasient økt forståelse av sammenhengenmellom traumeerfaring og egne psykiske 
symptomer.

 Øke forståelse for symptomets funksjon.

 Øke bevissthet og toleranse for egne tanker, følelser og handlinger.
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 Øke bevissthet på egne ressurser, samt utvikling av nyemestringsstrategier.

Behandlingstilbudet består av: 

 Miljøterapi

 Gruppeterapi

 Individualterapi

 Medikamentell behandling

I tillegg kan det ved behov tilbys 

 Psykomotorisk fysioterapeutisk behandling

 Individuelt tilpasset treningsopplegg

Det tas utgangspunkt i en faseorientert behandlingstenkning;

 Fase 1 – Symptomreduksjon og Stabilisering

 Fase 2 – Behandling av traumeminner

 Fase 3 - Integrering og rehabilitering

Behandlingsideologi

Verdigrunnlaget

Enhet for Traumelidelserer en del av det offentlige helsevesenet, og arbeider innenfor de rammer som til enhver 
tid er gitt. Vi baserer i utgangspunktet vår tenkning på en anerkjent vitenskaplig plattform. Dette utelukker dog 
ikke at vi er åpen for nye strømninger innen fagfeltet som kan supplere vårt behandlingstilbud. Vår etiske tenkning 
er basert på samfunnets felles grunnverdier og tankesett.

Menneskeforståelsen

Vi vil at vår menneskeforståelse skal vises gjennom vår profesjonelle yrkesutøvelse. Grunntanken er å vise 
respekt for det enkelte menneskes personlige verdier. Vår fremtreden skal være preget av forståelse for 
deressituasjon og vi skal respektere deres kulturelle og religiøse ståsted. l behandlingen søker vi å 
væreressursorientert - både med hensyn til personlige ressurser og sosiale ressurser den enkelte pasient har. 
Viønsker å være oppriktig i vårt møte med pasientene. Vi skal ha holdninger basert på åpenhet i forhold til våre 
vurderinger av deres problemer, og vår mulighet til å hjelpe den enkelte.

Behandlingsmetode

Avdelingens tenkning er basert på en flerdimensjonal forståelse av mennesket. Her inngår teori/erfaring fra den 
psykodynamiske, den eksistensielle, den kognitive, den systemiske, den kroppsorienterte og den biologiske 
forståelse. Vi tilbyr et kombinert behandlingstilbud som består avmiljøterapi, gruppeterapi, individualterapi og 
medikamentell terapi. Disse ulike terapiformene fremstår medulike tilnærmingsmetoder. Vi ønsker å fremme et 
samspill mellom de ulike terapigruppene, kombinert med deindividuelle erfaringer fra miljøterapien og 
terapisamtalene.

Målsettingen

Enhet for Traumelidelser ønsker at behandlingsmålsettinger skal være individuelle og realistiske.

Det er sentralt at det fremmes en endringsprosess der mål / delmål kan være:

 Minsking av psykisk lidelsestrykk

 Bevisstgjøring rundt den enkeltes situasjon

 Selvstendiggjøring

 Individuelle mestringsstrategier
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 Ansvar for eget liv

 Oppleve betydningen av relasjoner

 Som minimum reetablere pasienten til å fungere på sitt tidligere nivå, alternativt at pasienten 
fungerer med en selvopplevd livskvalitet ved hjelp av en kombinasjon av egne 
mestringsstrategier og ytrestøtteordninger.

Innhold i behandlingsopplegget

Miljøterapi

Den viktigste forskjellen mellom poliklinisk behandling og behandling i en sengepost er miljøterapien. Pasientene 
er sammen 24 timer i døgnet, og det gjør at man må forholde seg til hverandre, og til personalet over tid. Miljøet i 
avdelingen kan gi en slags "rolle prøve" for livet ute.

Under oppholdet i avdelingen kan man få tilbakemeldinger på sine reaksjoner og handlingsmønstre.Her får man 
øvet seg på samarbeid og grensesetting. Noen trenger å bli mer synlig, og tørre å vise seg fram, mens andre 
trenger å utvikle følelsen av å være del av en større sammenheng.

Personalet gir pasienten mulighet til å arbeide bevisst med seg selv i et miljø, og legger til rette for at man 
sammen kan reflektere og snakke om hvordan dette går. Samtidig skal miljøterapien gi støtte og trygge rammer å 
arbeide innenfor.

Fellesmøte l morgenmøte

Hver morgen på hverdagene samles alle pasienter til et kort møte, og deretter i smågrupper. Her gis informasjon 
om avtaler for dagen, og aktiviteter planlegges. Mandag er det fellesmøte der også alt personale deltar. Her 
gisførst informasjon om det som skal skje i uken. Så er det åpent for å stille spørsmål og ta opp tema.

Gruppeterapi

Enhet for Traumelidelser har et stort innslag av gruppeterapi. Den forståelsen som ligger bak, er at det er i 
samhandling med andre vi alle har utviklet oss fra barn, til den vi er i dag. Ut fra slike tidligere forhold til, og 
erfaringer med andre har vi dannet oss bilde av oss selv og mønstre for hvordan vi oppfatter og forholder oss til 
andre. Slike mer eller mindre ubevisste mønstre kan hindrelivsutfoldelsen og skape problemer, selv om man har 
gode hensikter og anstrenger seg.

Siden pasientene lever tett sammen under oppholdet på avdelingen, er gruppesamtalene en viktig mulighet til å 
snakke om det som rører seg av tanker og følelser i forholde til hverandre og til personalet. l gruppene kan man 
bli kjent med hverandre, utvikletillit, og trene på å delta og å uttrykke seg.

For mange er det befriende å høre at andre også sliter med lignende problemer som en selv, og gjennom en mest 
mulig åpen meningsutveksling kan man få støtte av og lære av andre. Det er viktig å være villig til å prøve ut nye 
måter å være på og ta imot tilbakemelding fra andre, for å få best mulig utbytte av gruppeterapien.

Målsettingsgruppe

I behandlingsplan for hver enkelt pasient beskrives målet for oppholdet. Ut fra dette utarbeider pasienten sammen 
med personalet konkrete målsettinger for den kommende uke. Dette skjer i mindre grupper. Her evalueres også 
arbeidet med målene i den uken som har vært.

Samtalegrupper 

To ganger i uka møtes pasientene i Enheten til samtalegruppe, som varer 45 min. Gruppene ledes av 2 erfarne 
gruppeterapeuter.

Kroppsbevissthetsgruppe

Gruppenledes av psykomotorisk utdannet fysioterapeut, og annen gruppeterapeut.
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Følelser oppstår i, og oppleves gjennom kroppen. Psykisk smerte kan også lagres i kroppen som smertetilstander 
og kroppslig sykdom. Vår evne til å fortolke egne kroppslige signaler har stor betydning for selvopplevelse, 
identitet og avgrensning. Det legges derfor vekt på stabilitet, balanse og pust, samspill, sosial samhandling, 
grensesetting, språklig uttrykk i det å stå fram og representere seg selv.

Psykomotorisk individualterapi

Noen pasienter vil få tilbud om dette. Psykomotorisk fysioterapi er basert på en forståelse av at kroppslige 
reaksjoner henger sammen med følelser og tanker. Gjennom ulike behandlingsmåter ønsker vi at pasienten skal 
oppnå økt forståelse og mestring avsymptomer, og egenmåte å reagere på.

Fysisk aktivitet

Det er grundig dokumentert at fysisk treninghar en rekke helsefremmende effekter ved psykiske lidelser. Det er 
derfor ansatt idrettskonsulent som leder obligatoriske aktivitetsgrupper for pasientene. Det er også tilrettelagt 
andre fysiske treningstilbud, både individuelle, og i grupper. Vi har mulighet for å benytte oss avtreningssenter og 
svømmehall.

Treningsøktene blir tilpasset pasientenes nivå, slik at alle kan delta. Idrettskonsulenten kangi personlig veiledning 
på aktiviteter som kan videreføres etter utskrivelse.

Undervisning

Vi tror det er viktig å forstå mer av hva psykisk lidelse er, og at kunnskap kan hjelpe den enkelte i arbeidet med 
seg selv. Undervisning skjer som del av behandlingsopplegget.

Frivillig gruppe

Vi har også en frivilliggruppe, Kreativ gruppe. Her kan du med veiledning fra 2 utdannede terapeuter få mulighet 
til å uttrykke deg gjennom for eksempel maling, tegning, collage.

Behandlingsansvar og individualsamtaler

Som en integrert del av behandlingen har hver pasient en ansvarlig behandler. Det er i gjennomsnitt planlagt 2 
samtaler i uken med ansvarlig behandler. Her kan pasienten arbeide med de viktige personlige tema som er 
bakgrunnen for innleggelsen eller somoppstår underveis. Det er den ansvarlige behandler som er koordinator for 
en samlet behandling under innleggelsen.

Familiesamtaler

Når det er viktig for behandlingen,og pasienten samtykker, vil de nærmeste pårørende som regel bli invitert til 
fellessamtaler. Nav dekker utgifter til reise og opphold etter egne satsernår pårørende er innkalt til samtale av 
ansvarlig behandler i avdelingen.

Enheten disponerer ikke overnattingsmuligheter for pårørende, så de må enten overnatte på hotellet, pensjonat i 
byen eller eventuelt privat.

Taushetsplikt

De ansatte har selvfølgelig taushetsplikt når det gjelder all informasjon vedrørende hver enkelt pasient. Som 
pasient må du forplikte deg til å ikke fortelle andre menneskerdet du får vite av, eller om andre pasienter som er 
innlagt.

Permisjoner

Under oppholdet er det viktig at pasienten reiser hjem på permisjoner. Det kan være for å prøve seg ut hjemme,
for å bli klar over hva man har oppnådd i behandlingen, og hva man trenger mer hjelp til. Trygdekontoret dekker 
ikke permisjonsreiser. Pasienten må påregne at han/hun selv må dekke slike reiser hjem. Permisjon kanvanligvis 
avtales fra fredag til søndag kveld.Den første helga etter innleggelsen innvilges det ikke permisjon.
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Individuell plan

Enheten skal være medvirkende til at pasienter med rett til individuell plan får denne rettigheten innfridd. Ipraksis 
betyr dette at vi vil informere våre pasienter om hva retten til individuell plan innebærer. Videre vil vi etablere 
kontakt medden del av hjelpeapparatet der det er naturlig at koordinator for planarbeidet blir etablert. Vi deltar på 
samarbeidsmøter om detteer ønsket. Vi har gode erfaringer med at disse kan gjennomføres via telematikk.

Utskrivning

For mange er oppholdet ved Enhet for Traumelidelser et ledd i en større behandlingsplan.

De fleste har kontakt med sin lokale psykiatriske poliklinikk, eller med en annen behandler før innleggelse, og 
skrives ut til fortsatt poliklinisk behandling. Før utskrivning er det ofte aktuelt å ha samarbeidsmøte med ekstern 
behandler og andre instanser innen kommunal helse- og omsorgstjeneste, ved telefon eller telestudio. Noen 
ganger er det aktuelt at vi reiser ut, eller at lokale samarbeidspartnere kommer til oss for møte. I forståelse med 
pasienten blir det etter oppholdet sendt rapport ("epikrise") til henvisende og oppfølgende instans.

Vi behandlet 61 personer i 2013.

Her er en oversikt over hvor pasientene kom fra:

2013

Kommune Totalt

0301 OSLO 1

1804 BODØ 2

1805 NARVIK 7

1818 HERØY 1

1822 LEIRFJORD 2

1824 VEFSN 2

1826 HATTFJELLDAL 1

1832 HEMNES 1

1833 RANA 5

1836 RØDØY 1

1850 TYSFJORD 1

1851 LØDINGEN 1

1860 VESTVÅGØY 1

1865 VÅGAN 1

1866 HADSEL 2

1870 SORTLAND 4

1903 HARSTAD 2

1911 KVÆFJORD 1

2030 SØR-VARANGER 1

Totalsum 37
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2012

Kommune Totalt

1804 BODØ 1

1805 NARVIK 2

1813 BRØNNØY 1

1818 HERØY 1

1820 ALSTAHAUG 3

1824 VEFSN 4

1832 HEMNES 1

1833 RANA 7

1834 LURØY 1

1841 FAUSKE 1

1848 STEIGEN 1

1850 TYSFJORD 2

1851 LØDINGEN 2

1859 FLAKSTAD 1

1860 VESTVÅGØY 3

1866 HADSEL 1

1870 SORTLAND 2

1901 HARSTAD 1

1902 TROMSØ 1

1911 KVÆFJORD 1

1924 MÅLSELV 1

2004 HAMMERFEST 1

Totalsum 39
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Til:
Styret ved Helse Nord RHF

21.3.2014

Vedrørende	organisering	av	traumebehandling	innen	psykisk	helsevern	for	
voksne.

Voksne for barn er innforstått med at utvikling bidrar til å endre innholdet i tilbudene ved 
sykehus. Vi vil påpeke at vi ser en samfunnsmessig utvikling i retning av at flere har 
behov for et tilbud innen psykiatrien. Vi ser også at stadig flere tilstander kan behandles 
med godt resultat. Enheter som driver i tråd med nyere forskning på området kan vise til 
svært gode resultater innen behandling av bl.a. dissosiative lidelser.

Det vil komme brukerne til gode at man får kompetanseheving i DPS ene. Samtidig kan 
det ikke forventes at høyspesialiserte tilbud innen traumebehandling kan tilbys ved alle 
DPS’ er. På lik linje med somatikken vil behandlerne trenge et visst pasientgrunnlag for å 
bygge opp og vedlikeholde sine ferdigheter. Behandlingtilbud innen psykiatrien bør 
underlegges samme prinsipper for faglig vurdering der man gjennom å samle 
kompetanse og utvikle solide fagmiljøer innenfor området styrker tilbudet til pasientene.
Videre vil det alltid være innhold i tjenesten altså pasientenes behov og kompetanse 
relatert til dette, som må styre organiseringen.

Barn og unge som utsettes eller vold og overgrep i nære relasjoner, som opplever 
katastrofer som f.eks. 22. juli eller som kommer til Norge etter krigstraumer, får ofte 
senskader og må behandles etter myndighetsalder. 
Barn med foreldre innen denne pasientgruppen er pårørende og vil være en sårbar
gruppe som også berøres av et for dårlig behandlingstilbud for voksne. Viken senter i 
Troms opplyser å ha en ventetid på 52 uker for behandling. Av det må man kunne tolke 
at det er behov for økt kapasitet på døgntilbud. Ett års ventetid kan ikke aksepteres for 
denne pasientgruppen.

Det fremstår som svært foruroligende at man i NSLH og Helse Nord avvikler et tilbud 
som av brukere vurderes svært kompetent, uten å ha et reelt alternativ til denne 
pasientgruppen. I en omorganiseringsprosess - særlig desentralisering av tilbud, er det 
viktig å synkronisere nedbygging sentralt med oppbygging desentralisert, ellers rammes 
brukerne utilbørlig av omorganiseringen.

Organisasjonen Voksne for barn støttet innspillene fra Mentale Helse i kravet om å 
opprettholde enheten for traumelidelser ved Nordlandsykehuset HF samtidig som de 
starter et grunnleggende kompetanseprogram for regionen.

Voksne for barn
Nordland

Merethe Schjem

Kopi: Adm.direktør Lars Vorland
        Leder for regionalt brukerutvalg Mildred Pedersen
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Helse Nord 
Ved Aina Olsen og Frank Nohr,
Seksjon psykisk helsevern og rus,
Bodø.

Vedrørende pågående utredning rundt det psykiatriske traumetilbudet i NordNorge.

Legegruppa ved PR-klinikken, Nordlandssykehuset følger spent med i prosessen, i etterkant 
av at vi engasjerte oss i denne saken. Vi er svært glad for Helse Nord sitt initiativ til å se på 
totaltilbudet for denne pasientgruppa i landsdelen, og utrede behovet for en regional 
traumeenhet.

Viser til telefonsamtale 17.02,der vi ba om orientering om saksgangen i utredning, og takker 
for oversendt informasjon. Saken ble drøftet på legeforum 03.03. Vi ønsker å gi en kort 
tilbakemelding om våre tanker om utviklingen i saken så langt.

Legegruppa ser det som svært positivt at det er lagt opp til et bredt tilfang av innspill fra ulike 
interessenter. At prosjektgruppa har en brukerrepresentant og at man også har hatt møte med 
brukere og brukerorganisasjoner er betryggende. Det er videre viktig at det er en bred 
sammensetning av faggrupper og geografisk tilhørighet i en prosjektgruppe. Vi stusser derfor 
over at gruppa er dominert av psykologer og at den ikke har med fagfolk med erfaring i 
sengepostbehandling av traumelidelser. Det er ingen legespesialister i prosjektgruppa. Videre 
er det overraskende at man ikke i utgangspunktet hadde tenkt å invitere Traumeenheten ved 
Nordlandssykehuset inn som informanter i utredningen. Vi er informert om at Traumeenheten 
likevel selv har invitert seg inn og har deltatt på møter.

Informasjonen til offentligheten om prosessen kom kanskje noe sent på nettsiden, med tanke 
på den store offentlige interessen for saken.

En annen bekymring er at denne kompliserte saken skal behandles på relativt kort tid, og det 
synes derfor som at man har gått bort fra tanken om en høringsrunde. Dette er beklagelig, og 
vi vil foreslå at man likevel vurderer å få dette til. 

Vi ønsket å komme med disse kommentarene mens prosessen fortsatt pågår. 

Igjen vil vi berømme styret i Helse Nord for å ha tatt denne saken på alvor. 

På vegne av Legeforum, NLSH ,(leger i rus og psykiatri)
Nora Miller, leder, Legeforum og  Tone Klæboe, medlem i styret for Legeforum.
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www.lmso.no	   1	  

Landsforeningen	  mot	  seksuelle	  overgrep	  
Postboks	  70	  
7201	  Kyrksæterøra	   	   	   	   	   	   	   Kyrksæterøra,	  17.	  mars	  2014	  
	  
Helse	  Nord	  RHF	  	  
Adm.	  direktør	  Lars	  Vorland	  	  
Styreleder	  Bjørn	  Kaldhol	  	  
Leder	  for	  regionalt	  brukerutvalg	  Mildred	  Pedersen	  
	  
	  
Uttalelse	  i	  forbindelse	  med	  styresak	  31-‐2014,	  Organisering	  av	  traumebehandling	  innen	  psykisk	  
helsevern	  for	  voksne.	  
	  
Styret	  i	  Helse-‐Nord	  RHF	  skal	  behandle	  saken	  i	  styremøte	  27.	  mars	  2014.	  I	  saksframlegget	  for	  styresak	  
31	  -‐2014,	  Organisering	  av	  traumebehandling	  innen	  psykisk	  helsevern	  for	  voksne,	  gjøres	  det	  rede	  for	  
en	  utredning	  gjort	  ledelsen	  i	  Helse-‐Nord.	  
	  
I	  utredningen	  stilles	  det	  spørsmål	  om:	  	  
	  

a.	  Hvordan	  sikres	  tilbudet	  til	  denne	  pasientgruppen	  i	  de	  øvrige	  helseforetakene	  i	  regionen,	  
dersom	  styrevedtaket	  i	  Nordlandssykehuset	  HF	  blir	  gjennomført?	  	  
b.	  Kan	  det	  være	  riktig	  å	  ha	  sentraliserte	  regionale	  behandlingstilbud	  for	  denne	  
pasientgruppen?	  	  
	  

Helse	  Nord	  RHF	  har	  bedt	  hvert	  helseforetak	  i	  regionen	  om	  oversikt	  over	  hvordan	  det	  arbeides	  med	  
pasienter	  med	  traumelidelser	  og	  bedt	  om	  svar	  på	  alternativene	  1	  a)	  og	  b).	  
	  
I	  saksframlegget	  framkommer	  det	  informasjon	  som	  LMSO	  ønsker	  å	  kommentere:	  

	  
I	  saksframlegget	  framkommer	  det	  at	  det	  ikke	  finnes	  norske	  nasjonale	  retningslinjer	  eller	  veiledere	  
om	  traumebehandling.	  Regionalt	  fagråd,	  psykisk	  helse	  for	  voksne,	  sier	  at	  de	  ikke	  anser	  det	  som	  sin	  
oppgave	  å	  gi	  en	  anbefaling	  om	  NLSH	  HF	  skal	  gjennomføre	  sitt	  vedtak	  om	  å	  avvikle	  enhet	  for	  
traumelidelser.	  LMSO	  mener	  det	  er	  problematisk	  når	  et	  fagråd	  ikke	  ser	  det	  som	  sin	  oppgave	  å	  kunne	  
begrunne	  faglig	  hvordan	  tilbudet	  til	  denne	  pasientgruppen	  i	  de	  øvrige	  helseforetakene	  bør	  sikres.	  Vi	  
stiller	  derfor	  spørsmål	  om	  det	  er	  fordi	  nasjonale	  retningslinjer	  mangler	  og/eller	  fordi	  kompetansen	  
på	  traumelidelser	  mangler	  hos	  fagrådets	  medlemmer.	  Vi	  vil	  peke	  på	  at	  det	  er	  nødvendig	  å	  ha	  
spisskompetanse	  på	  traumelidelser,	  og	  da	  spesielt	  dissosiative	  lidelser	  og	  kompleks	  PTSD/	  DID,	  for	  å	  
kunne	  ha	  et	  faglig	  grunnlag	  for	  å	  uttale	  seg	  om	  hva	  som	  er	  faglig	  forsvarlig	  eller	  ikke.	  Vi	  mener	  at	  
ledelsen	  i	  Helse	  Nord	  burde	  ha	  bedt	  Nasjonalt	  kunnskapssenter	  om	  vold	  og	  traumatisk	  stress,	  NKVTS,	  
om	  en	  faglig	  vurdering.	  	  

	  
Det	  fremkommer	  i	  saksframlegget	  at	  helseforetakene	  ikke	  rapporterer	  om	  traumerelaterte	  lidelser	  til	  
Helse	  Nord	  RHF.	  Manglende	  rutiner	  for	  rapportering	  vil	  gi	  utfordringer	  for	  å	  kunne	  gjøre	  gode	  
vurderinger	  om	  hva	  som	  er	  nødvendige	  rammer	  for	  at	  pasientgruppen	  skal	  være	  ivaretatt.	  
Integriteten	  til	  utredningen	  som	  er	  gjort	  får	  en	  slagside	  når	  disse	  rutinene	  mangler.	  LMSO	  stiller	  
spørsmål	  om	  hvilke	  interne	  rutiner	  helseforetakene	  har	  for	  å	  registrere	  utfordringene	  til	  denne	  
brukergruppen.	  Vi	  mener	  at	  dersom	  disse	  interne	  rutinene	  også	  mangler,	  vil	  uttalelsene	  fra	  
helseforetakene	  som	  ledelsen	  i	  Helse	  Nord	  bygger	  sin	  utredning	  på	  også	  mangle	  troverdighet.	  

	  
Brukerne	  ved	  enheten	  for	  traumelidelser	  har	  utvist	  et	  engasjement	  som	  må	  sies	  å	  være	  uvanlig	  til	  
denne	  gruppen	  å	  være.	  Hemmeligholdelse	  og	  tabu	  er	  sentrale	  tema.	  Ledelsen	  i	  Helse-‐Nord	  sier	  i	  
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saksframlegget	  at	  ”Det	  er	  ikke	  slike	  krav	  fra	  brukere	  som	  har	  fått	  sitt	  tilbud	  på	  DPS-‐nivå.”	  Dette	  
argumentet	  brukes	  for	  å	  sette	  brukernes	  engasjement	  for	  å	  hindre	  nedleggelsen	  av	  enheten	  for	  
traumelidelser	  ved	  Nordlandssykehuset	  i	  perspektiv.	  Det	  kan	  forstås	  som	  om	  brukerne	  ved	  DPS-‐nivå	  
er	  fornøyde	  med	  tilbudet	  de	  får	  der.	  LMSO	  vil	  peke	  på	  at	  brukerne	  ved	  DPS-‐nivå	  har	  få	  eller	  ingen	  
kanaler	  å	  fremme	  slike	  krav	  på,	  og	  spesielt	  dersom	  det	  ikke	  finnes	  rutiner	  for	  rapportering	  eller	  
brukerundersøkelser	  som	  spesifikt	  er	  rettet	  mot	  traumelidelser.	  Manglende	  engasjement	  fra	  disse	  
brukerne	  kan	  ikke	  forstås	  som	  om	  disse	  er	  fornøyde	  med	  tilbudet.	  De	  kan	  være	  for	  syke	  til	  å	  kjempe	  
for	  et	  bedre	  behandlingstilbud	  ved	  DPSene.	  Vi	  vil	  også	  peke	  på	  at	  mange	  av	  brukerne	  som	  er	  
engasjert	  for	  å	  hindre	  nedleggelsen	  av	  enheten	  for	  traumelidelser,	  også	  er	  brukere	  ved	  DPSene.	  Det	  
er	  nettopp	  fordi	  DPSene	  ikke	  kan	  tilby	  samme	  kvalitet	  på	  traumebehandlingen,	  som	  er	  bakgrunnen	  til	  
at	  disse	  brukerne	  engasjerer	  seg	  så	  sterkt.	  	  

	  
I	  saksframlegget	  står	  det	  ”Det	  er	  svært	  forståelig	  at	  mennesker	  med	  slike	  sterke	  erfaringer	  er	  urolige	  
for	  tilbudet	  til	  nåværende	  og	  fremtidige	  brukere,	  når	  et	  tilbud	  en	  selv	  har	  positive	  erfaringer	  med	  blir	  
avviklet.	  Beslutningen	  om	  fremtidig	  organisering	  vil	  ikke	  fjerne	  denne	  situasjonen.	  Det	  vil	  først	  skje,	  
når	  en	  opplever	  at	  et	  annet	  tilbud	  gir	  gode	  resultater.”	  Men	  ledelsen	  i	  Helse-‐Nord	  tar	  ikke	  inn	  over	  
seg	  at	  det	  er	  et	  gap	  mellom	  dagens	  situasjon	  og	  hvordan	  de	  ønsker	  en	  framtidige	  organisering.	  
Hvilken	  løsning	  de	  vil	  satse	  på	  i	  framtiden	  vet	  de	  ikke	  selv	  ennå.	  Det	  framkommer	  i	  saksframlegget	  at	  
Helse	  Nord	  RHF	  ennå	  ikke	  har	  utarbeidet	  en	  regional	  plan	  som	  skal	  ivareta	  et	  fremtidig	  
traumebehandlingstilbud.	  Denne	  utarbeidelsen	  skal	  først	  starte	  i	  2014.	  LMSO	  ser	  i	  saksframlegget	  at	  
det	  gjøres	  et	  stort	  poeng	  av	  at	  det	  skal	  igangsettes	  et	  treårig	  kompetansehevingstiltak.	  Det	  må	  
forstås	  slik	  at	  dagens	  kompetansenivå	  for	  traumelidelser,	  ved	  DPSene	  og	  sykehusavdelingene,	  ikke	  er	  
gode	  nok.	  I	  saksframlegget	  kommer	  det	  fram	  at	  det	  er	  nødvendig	  å	  styrke	  kompetansen	  om	  
traumelidelser	  og	  traumebehandling	  både	  ved	  DPSene	  og	  sykehusavdelingene	  før	  de	  skal	  kunne	  gi	  et	  
godt	  nok	  tilbud	  til	  denne	  pasientgruppen.	  Helse	  Nord	  RHF	  anmodes	  fra	  Regionalt	  fagråd,	  psykisk	  
helse	  for	  voksne,	  om	  å	  få	  planlagt	  og	  igangsatt	  et	  kompetansehevingsprogram,	  som	  skal	  gå	  over	  tre	  
år.	  	  
	  
I	  sin	  anbefaling	  til	  styret	  foreslår	  ledelsen	  i	  Helse	  Nord	  Styret	  ”å	  sørge	  for	  at	  det	  planlegges	  og	  
gjennomføres	  et	  grunnleggende	  treårig	  traumekompetanseprogram	  i	  alle	  deler	  av	  
spesialisthelsetjenesten	  for	  at	  både	  DPS-‐ene	  og	  sykehusavdelingene	  skal	  kunne	  gi	  denne	  
pasientgruppen	  en	  samordnet	  tjeneste	  av	  høy	  kvalitet.	  Det	  skal	  innen	  tre	  år	  gjennomføres	  en	  
evaluering	  av	  ordningen	  med	  foretaksvise	  behandlingstilbud	  og	  effekter	  av	  kompetansehevingen	  
innen	  traumebehandling.”	  På	  bakgrunn	  av	  dette	  vil	  LMSO	  uttrykkelig	  poengtere	  at	  DPSene	  ikke	  har	  
tilstrekkelig	  kompetanse	  på	  traumelidelser	  før	  tidligst	  om	  tre	  år.	  Dersom	  enheten	  for	  traumelidelser	  
ved	  Nordlandssykehuset	  legges	  ned	  nå,	  vil	  ikke	  pasientgruppen	  ha	  et	  godt	  nok	  behandlingstilbud	  i	  
dag.	  Vi	  vil	  også	  påpeke	  at	  brukergruppa	  uansett	  har	  behov	  for	  regionale	  traumeenheter,	  selv	  etter	  at	  
det	  treårige	  traumekompetanseprogrammet	  er	  sluttført.	  
	  
I	  tillegg	  vil	  LMSO	  peke	  på	  at	  brukerorganisasjonen	  har	  lang	  erfaring	  i	  at	  brukerne	  etterlyser	  kapasitet	  
på	  traumebehandling	  innenfor	  rammene	  av	  langvarig	  døgntilbud.	  I	  saksframlegget	  fremkommer	  det	  
at	  Viken	  senter	  for	  psykiatri	  og	  sjelesorg	  har	  driftsavtale	  med	  Helse	  Nord	  RHF.	  Det	  står	  at	  23	  
pasienter	  gjennomførte	  behandlingsopphold	  ved	  senterets	  traumetilbud	  i	  2013.	  Og	  plassene	  for	  
2014	  er	  allerede	  fylt	  opp.	  Ventetiden	  for	  å	  få	  behandling	  ved	  Viken	  senter	  er	  52	  uker.	  I	  tillegg	  har	  
Viken	  senter	  vært	  i	  dialog	  med	  Helse	  Nord	  RHF	  om	  utvidelse	  av	  traumetilbudet,	  både	  når	  det	  gjelder	  
kapasitet	  og	  også	  kompetanse.	  Dette	  må	  forstås	  dit	  hen	  at	  Viken	  senter	  ser	  at	  det	  er	  behov	  for	  økt	  
kapasitet	  på	  døgntilbud.	  Ventetid	  på	  ett	  år	  er	  ikke	  akseptabelt,	  og	  LMSO	  mener	  at	  dette	  burde	  være	  
god	  nok	  grunn	  for	  ledelsen	  i	  Helse	  Nord	  om	  å	  foreslå	  å	  beholde	  enheten	  for	  traumelidelser	  ved	  
Nordlandssykehuset.	  
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LMSO	  er	  kjent	  med	  at	  Helse	  Midt	  har	  vært	  i	  en	  lignende	  situasjon	  da	  de	  vurderte	  å	  legge	  ned	  enhet	  
for	  traumebehandling	  ved	  Betania	  Malvik	  i	  2009.	  Da	  denne	  saken	  ble	  behandlet	  i	  styret	  i	  Helse	  Midt	  
kom	  det	  fram,	  blant	  annet	  i	  sak	  sak	  85/09,	  at	  ”Pasientenes	  egne	  beskrivelser	  om	  subjektive	  
egenopplevde	  endringer	  er	  et	  godt	  grunnlag	  for	  å	  si	  en	  hel	  del	  om	  behandlingen	  oppleves	  som	  
virksom.	  Det	  er	  rimelig	  grunn	  til	  å	  hevde	  at	  tilbakemelding	  fra	  brukerne	  er	  den	  mest	  verdifulle	  
informasjonen	  man	  kan	  få	  tilgang	  til	  når	  man	  skal	  evaluere	  et	  behandlingstilbud.”	  Resultatet	  ble	  at	  
Helse	  Midt	  valgte	  å	  videreføre	  enhet	  for	  traumebehandling	  ved	  Betania	  Malvik,	  samtidig	  som	  de	  gikk	  
inn	  for	  å	  øke	  kompetansen	  på	  traumekunnskap	  i	  regionen.	  	  
	  
LMSO	  mener	  at	  Helse	  Nord	  bør	  opprettholde	  enheten	  for	  traumelidelser	  ved	  Nordlandssykehuset	  HF	  
samtidig	  som	  de	  starter	  et	  grunnleggende	  treårig	  traumekompetanseprogram	  for	  regionen.	  
	  
Med	  vennlig	  hilsen	  
	  

	  
Renate	  Lyse	  Halseth,	  
styreleder	  i	  LMSO	  
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