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v/Frank Ivar Nohr

UNN har de siste mndr fått flere henvendelser fra Helse-Nord med spørsmål  knyttet til 
traumebehandlingstilbudet i virksomheten. I tillegg har sider ved denne problematikken vært 
diskutert/utredet i en egen arbeidsgruppe i Helse Nord regi hvor også UNN har vært representert. Saken 
har dessuten i to møter vært diskutert i Helse Nords Fagråd for psykisk helse hvor UNN for tiden har 
leder.  Det er på denne bakgrunn ikke mye nytt jeg har å bidra med fra UNN i forhold til siste forespørsel 
fra Helse Nord:

1. Er	foretakene	klar	for	å	håndtere	og	behandle	pasienter	med	traumelidelser,	eventuelt	
hvor	lang	tid	vil	det	ta?
En stor andel av pasientene som får et tilbud i forhold til psykiske lidelser i UNN har vært utsatt 
for ulike former for traumer.  Personer med slike erfaringer kan presentere en rekke ulike 
symptomer og lidelser som gir grunnlag for å stille mange forskjellige diagnoser.  Mange ulike 
terapeutiske tilnærminger vil være relevante i forhold til det mangfoldet av problemer som kan 
være assosiert med tidligere traumeerfaringer. Det er bare i forhold til en avgrenset del av 
denne omfattende andel av pasientene i psykiatrien hvor det er rimelig å gi en mer 
traumespesifikk diagnose som PTSD.

Pasienter med traumerelaterte  lidelser får i dag sitt behandlingstilbud i alle deler av psykisk 
helsevern i UNN. Oppmerksomheten om traume som en faktor i forhold til utvikling av psykiske 
problemer har i økende grad vært fokusert de siste årene,  og en har over tid arbeidet med 
utvikling av kompetansen i forhold til dette. Vi kan helt sikkert utvikle virksomheten videre og 
forbedre vårt tilbud her. Vi har også et klart potensial i forhold til å forbedre tilbudet til 
pasienter med mindre uttalt traumehistorie. 

Personer som av ulike grunner ikke nyttiggjør seg UNNs ordinære tilbud vil alltid representere 
en spesiell utfordring. Enten dette er assosiert med traumeerfaring eller oppfattes å ha andre 
utgangspunkt. Dette er utfordringer som vi i hovedsak må løse innenfor våre ordinære 
strukturer, men i spesielle situasjoner vil det kunne være aktuelt å samarbeide med instanser 
utenfor eget foretak. 

2. Hvordan	har	foretakene	organisert	sine	tjenester	slik	at	de	mest	alvorlige	syke	får	det	
tilbudet	de	trenger	på	rett	behandlingsnivå?
Vi har organisert DPSer og sykehussengeposter i samme avdelinger for å sikre god pasientflyt 
og en tydelig/felles vurdering av på hvilket nivå ulike former for problematikk hører hjemme.

3.Hva	er	risikoen	i	foreslåtte	vedtakspunkter	i	styresaken?
Ingen særegen risiko knyttet til vedtakspunktene i styresaken.
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4.Hvor	stor	andel	av	pasientene	kan	behandles	på	DPS	nivå	og	hvor	mange	i	antall	dreier	det	
seg	om	som	trenger	behandling	på	sykehusnivå?
Vi har ingen registrert kartlegging av pasientenes traumeerfaring som gir grunnlag for å komme med 
konkrete tall her. Det store flertallet av pasientene innenfor psykisk helsevern  får i dag sitt tilbud på DPS 
nivå. Dette gjelder også pasienter med traumeerfaring.

Til slutt:
I 2013 ble en subakutt sengepost i UNN lagt ned som en del av sykehusets omstilling. En del av de frigjorte 
ressursene ble brukt til å styrke DPSene i virksomheten , i første rekke ambulante team og døgntilbudet.  
Subakuttposten som ble lagt ned hadde en betydelig andel pasienter med traumeproblematikk.  Det var 
likevel aldri aktuelt å be Helse Nord om å utsette nedleggingen av sengeposten eller gjennomføre en 
spesiell utredning på dette området med utgangspunkt i denne nedleggelsen. Vi valgte å omstille ved å 
legge ned subakuttposten ut fra en totalvurdering av hvordan vi best kunne utvikle psykisk helsevern 
innenfor UNNs rammer.

I den psykiatrisk virksomheten i UNN vil vi utvilsomt kunne nyttiggjøre oss en økt ressurstilførsel. 
På mange områder har vi et betydelig potensial for å utvikle vår kompetanse og praksis. Dette gjelder 
også i forhold til arbeidet med traumeproblematikk. Jeg tror imidlertid ikke ”traumebehandling” ville vært 
en hovedoverskrift på økt satsing på bakgrunn av friske midler ho oss:
Vi ville sannsynligvis prioritere midler for å styrke DPSene både i forhold til rusproblematikk,  akuttilbudet 
og den totale fagligheten knyttet til Døgnvirksomheten. Vi ville styrket det desentraliserte akutt-tilbudet 
til barn og unge.  Vi ville prioritere en utvikling av tilbudet til den mest belastede pasientgruppen med 
omfattende rus og psykoseproblematikk. Vi ville satt inn ressurser for å kunne følge opp  vår nylig 
vedtatte ”Plan for økt frivillighet”  Vi ville økt antall overlegestillinger, ikke minst for på en tydeligere og 
mer omfattende måte å kunne prioritere forskning osv.osv  
Det kan med andre ord synes vanskelig å vurdere en ressursmessig prioritering av ”traumefeltet” uten å 
se dette i sammenheng med hvordan øvrige oppgaver innenfor det psykiske helsevernet prioriteres.

Mvh

Magnus P. Hald
Klinikksjef
Allmennpsykiatrisk klinikk
Universitetssykehuset Nord-Norge
E-post: magnus.p.hald@unn.no
Telefon: 90 51 81 35
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Viser til vedlagt brev hvor det bes om tilbakemelding på problemstillinger knyttet til styresak 31.2014 
(vedlagt)

På grunn av kort tid til styrebehandling bes det om hurtig tilbakemelding (innen fredag 21. mars 2014) til 
frank.nohr@helse-nord.no

Med hilsen

Frank Nohr | Rådgiver

Helse Nord RHF|Seksjon for psykisk helse og rusbehandling 

Kvalitet, Trygghet, 
Respekt

Helse Nord

Tlf: +47 75 51 29 15 | Mob: +47 907 61 924 
Besøksadresse: Sjøgata 10, 8006 Bodø 
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