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Gunnar	Wøllo	Egeberg

Spesialist	i	psykiatri	og i	samfunnsmedisin

Overlege	ved	Enhet	for	traumelidelser,	Nordlandssykehuset.

																																																																																																																										Bodø,	25.	03.	2014

Helse	Nord	RHF,	ved	adm.	direktør	og	styremedlemmer

Ang.	Styresak 31-2014:

Organisering	av traumebehandling	innen	psykisk	helsevern	for	voksne,	
oppfølging	av	styresak	133-2013/7

Med	kort	frist	har	Helse	Nord	skrevet		et	omfattende,	og	kanskje	tilsynelatende	grundig,	
saksframlegg.		Det	må	imidlertid	være	vanskelig	å	ta	stilling	til	saken,	siden	det	ikke	er	
god	sammenheng	mellom	beskrivelse	og	konklusjon	/ forslag	til	vedtak.	Dessuten	er	det	
viktige	spørsmål	som	ikke	er	besvart.	

Enhet	for	traumelidelser	ved	Nordlandssykehuset,	heretter	kalt	ETL,		er	i	overraskende	
liten	grad	beskrevet.	Informasjon	om	enheten	og	behandlingsopplegget	sendt	inn	fra	vår		
avdelingsleder	er	ikke	framlagt,	heller	ikke	grundig	evaluering	av	behandlingen	skrevet	
at	tidligere	klinisk	psykolog	ved	enheten.

I	arbeidsgruppen	som	skulle	utrede saken	og	utarbeidet	vedlegg	3,	var	det	ikke	noen	
representant	som	arbeider	med	spesialisert	døgnbehandling.	Ingen	legespesialist	
/psykiater	var	heller	med	i	arbeidsgruppen.	(Det	vises	også	til	brev	sendt	11.03.14	til	
Helse	Nord: Vedrørende	pågående	utredning	rundt	det	psykiatriske	traumetilbudet	i	
NordNorge , på vegne	av	legegruppa	rus	og	psykiatri	NLSH,	Tone	Klæboe,	tillitsvalgt.)

I	Utgangspunktet	hadde	3	av	i	alt	6 medlemmer	sin	virksomhet	i	Tromsø,	men	p.g.a	et	
frafall	og	at	Finmark	i	starten	ikke	var	representert,	kom	en	person	inn	derfra	i	stedet	
for	representanten	for	DPS	Tromsø.	

Representant	for	Nordlandssykehuset	var	enhetsleder	/psyk.	sykepleier	for 5- dagers	
allmennpsykiatrisk	enhet	ved	Salten	DPS,	som	ikke	driver	spesialisert	
traumebehandling,	men	som	er	tenkt	å	få	tilført	noen		av	de	ansatte		som	må	
omplasseres	hvis	ETL	legges	ned.	

I		arbeidsplan		for	utredningen	framgikk	at	Helse	Nord	skulle	ha	eget	møte	med	Viken	
Senter.	Det	skal	også	ha	vært	ytterligere	et	møte.	
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ETL	var	derimot	ikke	tenkt	kontaktet.	Det var	først	etter	initiativ	fra	staben	ved	ETL	at	2	
personer	herfra	fikk	være	med	i	dialogmøte,	som	opprinnelig	var	satt	opp	for	at	bare	
brukerorganisasjoner		skulle	møte	Helse	Nord.		Her	deltok	også		4	fra	arbeidsgruppen,	3	
av	de	gjennom telestudio.	Fagdirektør	i	Helse	Nord	var	til stede		bare	i	innledningen	av	
møtet,	men	måtte	forlate.	Etter		vårt	ønske	fikk	alle	4	i	staben	ved	ETL	også	et	eget	møte	
med	 rådgiver	Frank	Nohr	og	seksjonsleder	Aina	Irene	Olsen i	HelseNord.

Arbeidsgruppens	rapport,	vedlegg	3:

Her	gis	en god	oversikt	over fagfeltet.	Mange	referanser	viser	at	traumatisering	ligger	
bak	mange	vanlige	psykiatriske	diagnoser,	noe	som	først	de	siste	årene	er	blitt		godt	
dokumentert.	Inneholder	også beskrivelse	av	normal	mental	utvikling	og	funksjon	og	av	
sykdomsmekanismer,	både	psykologiske	og	innvirkning	på	hjernefunksjoner.	Kunnskap	
og	ferdigheter	om	dette	er,	som	anført,		svært	viktig	for	å	utvikle	best	mulig	
behandlingstilbud.	Det	vektlegges	også	viktigheten	av	differensiert	behandling.

Når	det	kommer	til	konklusjonen	er	det	riktig	at	basis	for	traumebehandling	må	være	
poliklinisk	behandling.	 Men	det	er	ingen	drøfting	eller	konklusjon	i.f.t	spørsmålet	om	
behov	for	spesialisert	døgnbehandling,	og	om	den	i	så	fall	må	sentraliseres.	Det	er	jo	
dette	viktige	spørsmålet	som	skulle	utredes	og	som	styret	i	Helse	Nord	må	ta	stilling	til	!

Det	er	beskrevet	at	ved		destabilisering	”…bør	det	også	være	mulighet	for	kortere	eller	
lengre	opphold	på	døgnpost	….- for	beskyttelse	og	stabilisering/regulering.	
Beskyttelsesbehovet	vil	kunne	variere	fra	skjerming,	bruk	av	tvangsmidler	til	gode	
miljøterapeutiske	rammer.”		

Selvsagt	kan	det	oppstå situasjoner	der	man	må	sette	inn	skjerming	og	i	siste	instans	
tvangsinnleggelse	og	tvangstiltak	for	å	hindre	fare	for	liv eller	alvorlig	helsefare.	Vår	
erfaring	ved	ETL	er at	mange	av	de	alvorligst	syke	har	vært	i	 gjentagne	situasjoner	med	
f.eks	utagering,	selvskading	og	suicidalitet	og	som	har	ført	til	innleggelse	på	
akuttavdeling,	ev.	med	tvang.	Ofte	uten	at	pasienten	videre får	hjelp	som	bedrer	
tilstanden.	For	noen	av	de	dårligste	pasientene	er	det	først	ved	opphold	i	enhet	med	
spesiell	kompetanse	og	behandlingstilbud,	og	ikke	minst	pasient- sammensetning	og	–
miljø	som	tar	hensyn	til	sårbarhet	for	retraumatisering	og	destabilisering,	at	pasienten	
kan	finne	tilstrekkelig	trygghet	til	å	vise	sårbarhet,	streve	for	å	forstå	og	lære, og	utprøve	
bedre	strategier.		

Mange	pasienter	har	heller	ikke	tidligere	fått	tilstrekkelig	diagnostisk	vurdering.

De	fleste	pasienter	som	henvises	ETL	har	prøvd	og	ofte	bruker	medikamenter	som
hjelper lite,	og	som	i	mange	tilfelle	er	med	på	å	vedlikeholde	lidelsen,	og	noen	ganger	
også	forverre	den.

Derfor	er	det	viktig	at	det	finnes	 spesialiserte	døgnplasser.	Og	ikke	bare	innleggelse	på	
allmennpsykiatrisk	enhet,	der	lidelsesuttrykket for	en	del	andre	typer	pasienter	lett gir	
mer	uttrygghet	og	ev.	traumatiske	gjenopplevelser,	i	stedet	for	å	oppleve	forståelse	og	
støtte	fra	de	andre.	På akuttavd.,	eller	annen	enhet	med	mye	psykose,	uro	og	utagering,	
der	det	nødvendig	nok	er	mer	fokus	på	kontroll	og		tvang,	kan	traumepasienter	lett	bli	
destabilisert,	og mangle	muligheten	for	å nyttiggjøre	seg	behandlingsopplegget.
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Tilbakemeldinger	fra	Finnmarkssykehuset	(feilaktig	skrevet	Helgelandssykehuset?),	
UNN	HF	og	Helgelandssykehuset:

Felles	for	disse	3	tilbakemeldingene:

- Svært	korte	tilbakemeldinger,	uten	å	svare	på	de	spørsmål	som	er	stilt og	med	
ubegrunnet	konklusjon.

- Ingen	detaljert	beskrivelse	og	dokumentasjon	av	eget	behandlingstilbud
- Ingen	forklaring	på	henvisning	til	ETL,	der	Helgelandssykehuset	har	brukt	ETL	

aller	mest.
- Ingen	anvisning	hvordan	de	kan	gi	mer	differensiert	behandling	til	disse	

pasientene	innen	kort	tid.
- Uttrykker	ikke	kunnskap	og	forståelse	for	svære	mørketall,	pasienter	som	ikke	

får	riktig	behandling.

I	hvilken	grad	er	konklusjonene	kommet	fram	til	ved	samråd	med	klinikere	på	eget	DPS	
og	ved	søking	på	oppdatert	kunnskap	om	fagfeltet	?

Brev	fra	Nordlandssykehuset:	Tilbakemelding	på	styresak	knyttet	til	pasienter	
med	traumelidelser	i	Helse	Nord:

”NLSH	HF	mener	at	det	med	fordel	kan	opprettes	et	regionalt	tjenestetilbud	for de	sykeste	
traumepasientene.	Et	slikt	oppdrag	lokalisert	til	vår	sentralinstitusjon	på	Rønvik	vil	vi	hilse	
velkommen”.	

Men	videre	gis	svært	negativ	og	til	dels	uriktig beskrivelse	av	ETL,	som lett vil oppfattes	
som	motargumenter,	fordi	det	ikke	vektlegges	ressurser	og	muligheter.	Da	blir	det	ikke	
nok	å	”hilse	velkommen”	et	slikt	oppdrag.

- ”Brev	fra	Helse	Nord	av	7.	Februar	og	avklarende	runder	med	Helse	Nord	RHF´s	
fagavdeling”: Innhold	??	Når	skjedde	det	?	- i	forhold	til	møter	med	
brukerorganisasjoner	og	fag /	behandlingsinstanser. ETL	ikke	konsultert	i	
forbindelse	med	disse	”avklarende	runder”.	Vår	avdelingsleder	og	klinikksjef	har	
heller	ikke	kunnet	gi	noe	informasjon.	

-
- Brevet	innholder		beskrivelse	av	at	ETL	vakler,	må	avvikles	nå	uansett,	også	for	at	

RESSP	ikke	skal	bli	skadelidende,	og	at	hvis	Nordlandssykehuset	skulle	få	i	
oppdrag	å	etablere	en	regional	enhet	for	spesialisert	traumenbehandling,	måtte	
det	bygges	opp	helt	fra	grunnen	av.

-
- Jeg	kan	berolige	med	at	bekymringen	for	”helsetilstanden”	for	ETL	er	sterkt	

overdrevet.
-
- Det	er	riktig	at	usikkerhet	om	framtiden	for	ETL	de	siste	2	år	naturlig	nok	har	

gjort	det	vanskelig	å	rekruttere	nye	personer	i	fag- og	lederstillinger.	Disse	
stillingene		har	i	denne	perioden	heller	ikke	vært	utlyst.	

-
- Men	enheten	har	hatt	tilnærmet	full	drift	helt	til	de	siste.	Miljøstillingene	er		

besatt	med	høyt	utdannete	og	erfarne	personer	i	dette	fagfeltet,	psykiatriske	
sykepleiere	og	andre,	og	som	ønsker	å	arbeide	her	videre.
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- På	enheten	er	det	dyktig	psykolog	med	lang	erfaring,	klinisk	sosionom	med	
omfattende	kunnskap	og	lang	erfaring	på	fagfeltet,	både	i	forhold	til	diagnostiske	
instrumenter	og	terapimetoder,	samt	yngre	psykolog	med	økende	erfaring	og	
interesse	i	dette	fagfeltet.

- Fysioterapeut,	som	har	ca	½	år	igjen	av	permisjon til	vikariat	ved	Salten	DPS,	har	
spesialkompetanse	innen	traumefeltet	og	er	sterkt	ønsket	tilbake	til	ETL.	

Det	er	riktig	at	det	må	rekrutteres	ny	leder	og	ny	overlege.	Det	er	imidlertid	ikke	grunn	
til	å	tro	at	det	vil	være	vanskelig	å	rekruttere		dyktige	og	motiverte	personer	hvis	det	blir	
bestemt	at	enheten skal	bestå	og	videreutvikles.	Senior-overlege	med	lang	erfaring, og	
som	har	vært	med	å	bygge	opp	enheten,	vil	kunne	være	en	viktig	mentor	for	nye	
overleger	og	bidra	i videreutvikling	av	behandlingstilbudet.	

Spesialist	i	både	psykiatri	og	barn- og	ungdomspsykiatri	Kristin	Stavnes	har	permisjon	
fra	stillingen	som	overlege,		for	forskning	om	barn	av	psykisk	syke. Hennes	omfattende	
kompetanse	og	seriøse	engasjement	vises	også	i	flere	kronikker	hun	har	skrevet	i	
forbindelse	med	saken.	Og	det	er	grunn	til	å	håpe	at	hun	også	etter	permisjonen	kan	bli	
en	viktig	ressurs	for	fagmiljøet.

Jeg	forutsetter	at	ytterligere	detaljer	om	bemanningssituasjonen	ev.	kan	innhentes.

- At	man	”….står	i	fare	for	å	miste	nøkkelpersonell	(behandlere	og	ledere)………også	
for	RESSP.”	og	at	”…tjenestetilbudet	der	(på	Traumeenheten)	nå	avvikles	snarest	
for	å	unngå	ubotelig	skade	for	RESSP” er	en	svært	sterk	påstand,	som	kan	
oppfattes	som	villedende.	Det	er	riktig	at	dagens	situasjon	ikke	kan	fortsette.	Men	
satsing	på	ETL	vil	ikke	bare	fjerne	merbelastning	på	RESSP,	men	også	gi	grunnlag	
for	økt	samarbeid	(Konf.	Doktorgradsarbeid	som	viser	behov	for	økt	fokus	på	
tidligere	seksuelle	overgrep	hos	de	som	utvikler	spiseforstyrrelse)	

I	en	overgangsperiode	kan	det,	som	fra	februar	2014,	være	nødvendig	med	
fortsatt	noe	innleie	av	psykiater-vikar,	men	slik	innleie	av	vikar	er	jo	kjent	fra	
mange	avdelinger,	både	i	somatikk	og	psykiattri.	

-
- ”Dersom	et	regionalt	tilbud	skal	opprettes	må det	bygges	opp	fra	grunnen	av”.	Det	

må	rekrutteres	nye	fagfolk,	tjenesteinnhold	og	arbeidsmetoder	må	utvikles	med	nye	
faglige	ansvarlige	og	mye	(nye)	ledere”.

- Vi	har	over	ca	8	år	utviklet	et	omfattende behandlingstilbud	som	har	gjort	at	vi	
har	kunnet	ta	imot	og	hjelpe	de	med	alvorlig	funksjonsforstyrrelse	og	
symptomer,	med	fokus	på etter	hvert	å	kunne	nyttiggjøre	seg	behandling	på	DPS	
og	i	kommune.	Flere	pasienter	med	tidligere	mange	innleggelser	på	akuttavdeling	
har	fått	riktig	behandling.	

- Behandlingstilbudet	med	organisering,	innhold	og	rutiner	er	godt	dokumentert.	
Behandlingsprogrammet	for	en	periode	med	gruppebasert	inntak	er	beskrevet	i	
en	oppgave	skrevet	av	klinisk	psykolog	Elin	Solvang,	med	evaluering	av	
sykelighet	og	behandlingseffekt, også	med	diverse	måleinstrumenter.	
Behandlingseffekt	er	på	linje	med	nylig	publisert	doktorgradsarbeid	ved	
psykiater	Ellen	Jepsen,	utgående	fra	Traumeavdelingen	ved	Modum	Bad.	

- Det	er	over	flere	år	utviklet	svært	høy	kompetanse,	der	en	stor	del	av	ansatte
både	i	stab	og	miljø	har	deltatt	på	den	beste	videreutdanning	innen	fagfeltet	som	
gies	i	landet.	Og	dette	skulle	man	altså	ikke	kunne	bygge	videre	på	!	
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-

Ang.	”faglig	uenighet”	om	behovet	for	innleggelse:	Det	vises	med	rette	til		god	omtale	av	
kronikker	skrevet	av		Kristin	Stavnes,	 overlege	 med	forskningspermisjon	fra	ETL.	Det	
er	imidlertid	påfallende	at	verken	i	arbeidsgruppens	utredning	eller	i	saksbehandlingen	
for	øvrig	er	det	beskrevet	hvordan	behandlingen	er	i	andre	regioner.	

På	dialogmøte	med	Helse	Nord,	der	flere	representanter	fra	arbeidsgruppen	også	var	til
stede,	informerte	vi	fra	ETL	om	et	svært	viktig	doktorgradsarbeid	fra	Modum	Bad	som	
nettopp	var	publisert.	Dette	er	ikke	omtalt	eller	referert,	i	en	ellers	ganske	lang	liste	over	
referanser.	 Vi delte	også	ut	referanse	og	sammendrag	av	doktorgradsarbeid	som	viste	at	
av	de	som	får	behandling	for	spiseforstyrrelser,	er	det	1/3	som	ikke	får	effekt	av	
behandlingen.	Ved	undersøkelse	viser	det	seg	at	disse	pasientene	kjennetegnes	med	
seksuelle	overgrep	og	unnvikende	personlighetsforstyrrelse.

Vi	anbefalte	også	Helse	Nord	å	ta	kontakt	med	Helse	SørØst	og	Modum	Bad,	som	de	siste	
årene	har	fått	økt	ressurser	for	å	utvide	behandlingstilbudet,	både	i	døgnavdeling, med	4	
differensierte	enheter, og	spesialisert	poliklinisk	enhet	i	Oslo.	Heller	ikke	dette	 er	omtalt	
og	drøftet	i	saksframlegget.	Det	er	imidlertid	beskrevet	i	2 kronikker	av	overlege	Kristin	
Stavnes,	som	det	framgår	av	vedlegg.	Hvordan	passer	det	i	forhold	til	å	innhente	best	
mulig	opplysninger	om	fagfeltet	?	Hvordan	passer	det	med	å	gi	et	likeverdig	
behandlingstilbud	for	hele	landet?

Under	pkt	3	beskrives	EMDR.	Det	er	ikke	riktig	at	dette	kan	brukes	ved	alle	typer	
traumer,	da	de	med	dårligst	funksjon	faktisk	i	stedet	lett	får	flash-backs	og	dissosierer.	
Beskrivelse	av	øvrige	behandlingstilbud	ved	DPS	er	heller	ikke	tilstrekkelig	differensiert	
eller	spesialisert	for	pasienter	med	de	alvorligste	relasjonsskader	og	stor	grad	av	
dissosiering.	Hvis	ikke	pasientsammensetning	i	en	døgnenhet	og	personalets	
kompetanse	innrettes	ut	fra	det,	vil	disse	pasientene	ikke	kunne	nyttiggjøre	seg	tilbudet,	
og	vil	i	stedet	stå	i	fare	for	alvorlig	forverrelse,	med	f.eks	selvskading,	psykosenære	
symptomer	og	suicidalfare,	og	som	kan	medføre	nødvendig	innleggelse	på	
akuttavdeling.	Også	gruppebehandling	må	være	innrettet	spesielt	på	pasienter	med	
alvorlig	traumeproblematikk,	slik	vi	har	utviklet	tilbudet	ved	ETL

RVTS:	

- Svært	god	redegjørelse	som	viser	stor aktivitet	på	mange	viktige	områder.
- Er	først	og	fremst	rettet	inn	mot	”hjelp	til	hjelperne”
- Driver	noe	direkte	pasientbehandling,	men	ikke	døgnbehandling.

ROS-ANALYSE:

- Urealistisk	forventning	til	at	spesialisert	døgnbehandling	helt	kan	erstattes	av	
tilbud	på	DPS,	både	i	forhold	til	kompetanse	og	tilrettelagt	behandlingsmiljø.	

- Konferer	erfaringene	fra	Modum	Bad	/	Helse	SørØst,	som	påfallende	nok	ikke	er	
beskrevet	i	saksframlegget.

- Kompetanseprogram	i	basiskunnskap	om	traumelidelser	over	3	år:		kan	ikke	
forvente	at	man	like	etter	kan	evaluere	effekten.	Og	er	det	riktig	å	ta	risikoen	på	
at	man	da	likevel	finner	å	måtte	etablere	et	mer	spesialisert	tilbud,	og	at	det	som	
er	bygget	opp	på	Enhet	for	Traumelidelser	da	er	borte?.	
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- Både	UNN	Tromsø	og	Viken	har	svart	at	de	ev.	kan	utvide	tilbudet.	I	stedet	for	å	
bygge	på	etablert	behandlingsopplegg	og	kvalifisering	av	ansatte	ved	ETL,	bygget	
opp	over	flere	år?

Saksframlegg	til	direktør	for	Helse	Nord	RHF:

Med	det	som	er	framført	over	kommer	direktørens	sammendrag,	konklusjoner	og	
forslag	til	vedtak	i	et	merkelig	lys.

På	den	ene	siden	”….abefaler	adm.	direktør	at	behandlingstilbudet	til	traumatiserte	
pasienter	ivaretas	i	det	enkelte	helseforetak	på	DPS.nivå.	Det	foreslås	ikke	etablert	et	
tilbud	på	regionalt	nivå.” Men	han	refererer	også	at	”Universitetssykehuset	Nord	Norge	
(UNN)	svarer	at	det	er	potensial	for	videre	utvikling	av	tjenestetilbudet	i	deres	
organisasjon” og	at	”Viken	Senter	har	i	dialog	med	Helse	Nord	RHF	uttrykt	at	de	er	
interessert	og	villig	til	å	utvide	traumetilbudet,	både	når	det	gjelder	kapasitet	og	også	
kompetanse”.

I	avsnittet	”Om	traumebehandling”	vises	til	statistikk over	antall	pasienter	henvist	fra	de	
forskjellige	helseforetak	i	regionen	i	2012	og	2013.		Her	framgår	at	Helgelandssykehuset	
har	henvist	aller	flest.	Det	kommenteres	med	at	”…	blant	annet	Helgelandssykehuset	har	
hatt	tradisjon	for	å	bruke	sykehusavdelinger	ved	Nordlandssykehuset.” Det	er	ikke	drøftet
verken	om	dette	er	uttrykk	for	et	reelt	behov,	eller	hvordan	de	lokale	helseforetak	
nærmest	umiddelbart	selv	skal	kunne	gi	tilsvarende	behandling.	Satsing	på	
kompetanseøkning	på	DPS vil	i	beste fall	kreve	flere	år	før	full	effekt.	Og	som	det	er	godt	
dokumentert	er	det	også	nødvendig	med	spesialisert	døgnbehandling	i	perioder	for	de	
dårligste	pasientene.

De	svært	korte	og	ubegrunnede	svarene	fra	de	3	foretakene	utenom	NLSH	er	svært	
påfallende.	Det	er	heller	ikke	tatt	hensyn	til	store	mørketall	når	det	gjelder	
traumerelaterte	lidelser	som	trenger	spesifikk	behandling,	slik	det	er	sannsynliggjort	i	
nylig	doktorgradsarbeid	ved	psykiater	Ellen	Jepsen fra	Modum	Bad.

Anbefalinger	fra	regionalt	fagråd	psykisk	helse	for	voksne:

”Det	enkelte	helseforetak	kan	vurdere	om	et	eller	flere	DPS skal	(ha)	et	særskilt	ansvar	for	
spesielle	traumerelaterte	lidelser	i	sitt	helseforetak.”Men	en	slik	konklusjon	står	i	
motsetning	til	første	linje:	”	Fagrådet	anser	ikke	det	som	sin	oppgave	å	gi	en	anbefaling	
om	NLSH	HF	skal	gjennomføre	sitt	vedtak	om	å	avvikle	enhet	for	traumelidelser”.		Denne	
enheten	vil	jo	nettopp	være	naturlig	å	bygge	på	hvis	Nordlandssykehuset	skulle	velge	et	
særskilt	ansvar	innen	sitt	helseforetak.		Enheten	gir	dessuten	den mest	omfattende	
døgnbehandlingen	i	helseregion	nord,	og	behandlingseffekten	er	godt	dokumentert,	med	
resultater	på	linje	med	nylig	doktorgradsarbeid	om	behandlingen	ved	Modum	Bad.

Konklusjon:

- Nasjonale	føringer:	”…og	enkelte	avgrensede	spesialfunksjoner”:	Dette	siste	leddet
ble	ikke	tatt	med	i	saksframlegg	for	forrige	styremøte	!	 Og	det	er	nettopp	her	
spesialisert	behandling	av	traumerelaterte	lidelser	passer	inn.
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- Det	mangler	drøfting	av	tilpasning	i	forhold	til	b.l.a	geografi	og	
befolkningsstruktur.

-
- Det	er	svært	påfallende	at	saksframlegget	ikke	beskriver	eller	diskuterer	hvordan	

denne	pasientgruppen behandles	i	andre	helseregioner	i	Norge.	 Også	fordi	vi	i	
dialogmøte	med	Helse	Nord,	med	flere	representanter	fra	arbeidsgruppen	til	
stede,	anbefalte	å	ta	kontakt	med Helse	SørØst,	som	utvider	oppdraget	til	Modum	
Bad	og	gjennom	de	siste	årene	har	øket	bevilgning	dit. Vi	tipset	også	om	nylig	
doktorgradsarbeid	derfra	med	svært	viktig	kunnskap	i	forholdet	til	dette	
spesielle	fagfeltet.

- Hvorfor	har	Helse	SørØst	valgt	å	øke	behandlingskapasiteten	og	differensiere	
behandlingen	på	Traumeavdelingen	på	Modum	Bad	?	Mens	i	Nord,	med	mye	
mindre	og	mer	spredt	befolkning,	skal	tilsvarende	tilbud	nedlegges	?	

- Modum	Bad	øker	også	kraftig	behandlingskapasiteten	på	sin	poliklinikk	i	Oslo.	
Mens	i	region	nord skal	man	altså	bare	satse	på	alle	DPSéne.

-
- ”Utarbeide	regional	plan	i	2014”: Hvorfor	foregripe	med	først	nedleggelse	av	ETL	

og	så	iverksette	en	svært	ambisiøs	og	til	dels	urealistisk	satsing	på	DPS	?
-
- ”Kompetansehevingsprogram”: Undervisning	og	veiledning	må	ha	basis	i	fagmiljø	

som	også	har	ansvar	for	og	erfaring	med	behandling	av	de	dårligste	pasientene,	
som	også	trenger	døgnbehandling	i	perioder.	Dette	er	viktig	for	integrering	av	
teoretisk	kunnskap	med	sammensatt	og	praktisk	behandling.	Dette	er	et	av	de	
mest	krevende	fagfeltene	i	psykiatrien.	Opplæring	er	avhengig	av	læring	og	
refleksjon	i	behandlingsteam	og	plenum.	Det	er	i	så	måte	underlig	at	det	anføres	
at	90	%	tenkes	gitt	som	nettbasert	undervisning.

-
- Evaluering	etter	2	– 3	år:	Selvsagt	umulig	å	gjøre	dette	før	eller	på	samme	tid	som	

avslutning	av	kompetansehevingsprogram	!
-
- Ang.	oppfatning	av	brukere	av	Traumeenheten	kommenteres	at	det
- ”….ikke	er	slike	krav	fra	brukere	som	har	fått	sitt	tilbud	på	DPS-nivå.”	
- For	det	første	er	det	jo	naturlig	at	de	som	ikke	har	fått	og	kjenner	til	slik	

behandling,	heller	ikke	kan	kjenne	behandlingen	eller	vurdere	verdien.	 Det	er
grundig	dokumentert,	sist	i	nylig	doktorgradsarbeid	fra	Modum	Bad,	at	det	er	
store	mørketall	for	alvorlige	traumerelaterte	lidelser	som	trenger	spesiell	
oppmerksomhet,	utredning	og	behandling.

- Dessuten:	de	fleste	av	pasientene	som	er	henvist	til	ETL	har	nettopp		blitt	det	
fordi	behandling	ved	DPS	ikke	har	hatt	tilstrekkelig	effekt	!

-
- Siste	linje	før	forslag	til	vedtak	er:	”Dette	vil	sikre	likeverdige	tjenester	til	

befolkningen	i	regionen”.	 Enn	i	Norge?	

Ang.	forslag	til	vedtak:

Pkt.	3:	”…..planlegges	og	gjennomføres	et	grunnleggende	treårig	
traumekompetanseprogram…..”		Punkt	4:	”….innen	tre	år	gjennomføres	en	evaluering	av	
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ordningen	med	foretaksvise	behandlingstilbud	og	effekter	av	kompetansehevingen	innen	
traumebehandling”

Kommentar:	Innen	tre	år:	fra	nå,	eller	 innen	tre	år	etter	etablert	foretaksvise	
behandlingstilbud	og	gjennomført	traumekompetanseprogram?

Hva	dreier	denne	saken	seg	egentlig	om:

I	hvilken	grad	er	det	behov	for	spesialisert	behandling	for	de	alvorligste	traumerelaterte	
lidelser	?

Hvor	mye	og	hvilke	deler	av	denne	behandlingen	er	det	realistisk	kan	legges	til	hvert	
DPS,	med	omsyn	til	kompetent	og	robust	fagmiljø	både	for	poliklinisk	behandling	og,	når
det	er	nødvendig	eller	riktig	med	innleggelse,	tilstrekkelig	tilpasset	behandlingsopplegg	
og	pasientmiljø	?

Hvis	man	i	”Regional	Plan	2014”	eller	senere	evaluering	finner	at	det	er	riktig med	
spesialisert	døgnbehandling,	er	det	da	UNN	og/	eller	Viken	det	skal	satses	på	?

Noen	ytterligere	refleksjoner:

Noen	av	de	dårligste	pasienten	med	traumerelaterte	lidelser	har	omfattende	og	tidlig	
traumatisering	og	omsorgssvikt som	har	gitt alvorlige	symptomer	og	funksjonssvikt.	

Det	var	voksne	personer	som	med	viten	og	vilje	påførte	barna	slike	skader.		

Men	pasientene	lider	også	av	store	unnlatelsessynder	av	de	som	var	rundt	barnet,	som	
visste	hva	som	skjedde,	eller	burde	vite	det,	og	som	ikke	grep	inn.	Som	voksne	kan	
pasientene	oppleve	at	dette	gjentas,	hvis	samfunnet, og	spesielt	vi	som	helsearbeidere,	
ikke	er	villige	til	eller	evner	å	komme	dem	i	møte	med	forståelse	og	kompetanse,	og	gir	
best	mulig	hjelp til	å	etablere	tilstrekkelig	trygghet	til	å	starte	den	tunge	og	smertefulle	
prosessen	mot	et	bedre	liv.	

Dette	er	ekstra	viktig	for	at	disse	pasientene	skal	kunne	gi	nødvendig omsorg	og	
oppvekstbetingelser	for	egne	og	andre	barn.	Forskning	har	også	dokumentert	at	
traumatisk	oppvekst	og	omsorgssvikt	også	er	overrepresentert	blant	de	som	står	for	
overgrep	og	mishandling	av	barn.	

Det	kan	være	grunn	til	å	minne	om	salige	Sigmund	Freud,	som	er	kalt	den	moderne	
psykiatriens	far.	På	bakgrunn	av	sin	behandling	av	 ”hysteriske”	kvinner,	mente	han	
først	at	tilstanden	skyldtes	tidligere	seksuelle	overgrep.	Fordi	han	møtte	så	stor	
motstand,	endret	han	teorien	til	at	det	dreide	seg	om	seksuelle	fantasier	hos	barnet,	
spesielt	i	forhold	til	 mor	og	far.		Andre	videreførte	arbeidet	for	forståelse	av	
traumatisering	av	barn,	men	er	mindre	kjent. En	sentral	er	Alice	Miller	med	flere	bøker,	
b.l.a	”Du	skal	ikke	merke-…” I	dag	vet	vi	heldigvis	etter	hvert	mer.	Og	den	
psykodynamiske	teorien	og	baserte	behandlingen	har	også	utviklet	seg	videre.

Gunnar	Wøllo	Egeberg


