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Til:         Tromsø: 16.03.14 
Helse Nord RHF 
Adm.direktør Lars Vorland 
Styreleder Bjørn Kaldhol 
Leder for regionalt brukerutvalg Mildred Pedersen 
 
Fra: 
Mental Helse Tromsø 
ved Ester Slettvold (styret) 
 
 
 
Uttalelse i forbindelse med styresak 31-2014 Organisering av traumebehandling 
innen psykisk helsevern for voksne. 
 
Mental Helse Tromsø ser seg nødt å reagere på informasjon som fremkommer av 
sakspapirer i forbindelse med organisering av traumebehandling innen psykisk 
helsevern for voksne.  
 
Det fremkommer at UNN HF anser at de kan behandle og har et tilfredsstillende tilbud til 
traumepasienter i sitt foretak. Vår erfaring er at dette ikke stemmer for de sykeste. Det 
er begrenser kompetanse i DPS og ved inntaksvurderinger og følgelig av diagnostisering. 
Deretter er det vårt inntrykk at mange av disse pasientene må avhjelpes gjennom 
langvarige opphold på akuttposter da man ikke har mer adekvat sengepost for disse 
pasientene, når de trenger andre rammer enn det en generell DPS sengepost kan gi. Mye 
kunne vært avhjulpet dersom kunnskap om kompleks PTSD og dissosiative lidelser var 
bedre. Det er derfor helt på sin plass med en kompetanseløft.  
 
Ved nedleggelse av subakutt sør ved UNN HF fikk vi beroligelser fra ledere om at det var 
nok sengekapasitet og at de pasientene som ble vurdert i behov av det skulle få god 
hjelp, samt at DPS skulle rustes opp. Dette har så vidt oss bekjent medført at mange 
pasienter som er for syke til overflytning til DPS døgnavdeling blir liggende lenge med 
mulige påfølgende sekundær skader på akuttpost. Det kan ikke være slik at akuttpost i 
realiteten blir eneste alternativ. Vi er også kjent med at det har vært situasjon der 
pasienter er skrevet ut og sendt hjem til overgriper. Der tjenesten er varslet om dette 
men likevel skriver vedkomne ut til hjem. Dette vitner om mangel på kunnskap og 
følgelig på trygghet og beskyttelse! 
 
Samtidig er vi kjent med at flere blir feildiagnostisert og feilbehandlet. Vi blir stadig 
kontaktet av mennesker med alvorlige traumeerfaringer som får avslag på poliklinisk 
behandling med begrunnelse om at man fra voksenpsykiatrien har vurdert at de ikke 
nyttiggjør seg behandlingen. Disse som avslås, avsluttes, forsvinner fra ventelistene pga 
suicid og de som feildiagnostiseres er ikke del av dette beslutningsgrunnlaget. Vi er 
derfor svært bekymret på vegne av de dette gjelder. Flere har også fått avslag på 
behandling ved Viken pga samtidig problematikk som gjør at Viken ikke er egnet sted og 
som ikke har fått søke til Modum bad fordi Helse Nord har ansett Viken som riktig sted.  
 
Det er mange som får god behandling ved DPS, men der beskyttelse og trygghet ikke 
alltid kan gis i tilstrekkelig grad. Vi er kjent med at behandlere har kviet seg for å la 
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pasient gå inn i bearbeiding fordi man ikke har hatt kapasitet eller tilgjengelig 
støtteapparat for å sikre trygghet og beskyttelse. Flere år ut og inn av Akuttpost er ikke 
behandling av god kvalitet og ikke i tråd med faglige råd! Pasienter med denne type 
problematikk har krav på behandling, ikke bare stabilisering.  
 
Det er ved UNN ved flere anledninger spurt fra brukere, pårørende og 
brukerrepresentanter hvorfor det ikke er større fokus på traumelidelse. Vi tror mye av 
svaret har vært at de har blitt diagnostisert med andre ICD-10 diagnoser. Og dermed 
etter en lang sykdomskarriere innen psykisk helsevern har havnet inn under behandling 
for mennesker med alvorlig personlighetsforstyrrelse, rus eller schizofreni. Uten at det 
er tilstrekkelig fokus på traumelidelse vil mange få en behandling som ikke gir enn slik 
hjelp at ”skade kan repareres.”  
 
Det blir i saksfremlegget til styremøtet beskrevet et stort engasjement fra brukere. 
Påfølgende påstand; ”For å sette engasjementet i perspektiv må det også 
nevnes at det ikke er slike krav fra brukere som har fått sitt tilbud på DPS-nivå,” viser 
mangel for respekt for alle de gangene dette er tatt opp fra brukere i DPS-nivå der det 
helt klart fremkommer at tilbudet alt for ofte ikke er god eller tilstede i det hele tatt. Når 
det ikke er større synlig engasjement fra brukere kan det ha sammenheng med at de ikke 
får så god hjelp at de klarer å stå opp for sine behov i en slik grad at det har kommet frem 
til Helse-Nords ledelse! 
  
I beskrivelsen av fagfeltet fra faglig arbeidsgruppen henvises til undersøkelser som viser 
høy forekomst og samsykelighet og at det trengs differensiert behandling med spisset 
behandlingskompetanse innen psykisk helse og rus. Det setter dette i perspektiv. 
  
Videre kan vi ikke se at faglig arbeidsgruppe har svart på hvordan tilbudet sikres til 
denne pasientgruppen i de andre helseforetakene ikke heller utarbeidelse av fremtidig 
organisering annet en at direktøren har vist til at traumepasienter skal få sitt tilbud i 
DPS. Kartlegging av dagens traumebehandling fremkommer ikke av sakspapirene. Vi kan 
heller ikke se at andre helseforetak enn NSLH har svart på spørsmål om oversikt over 
hvordan det arbeides med problematikken. Dette er bekymringsverdig.  
 
Pasienter er forøvrig ikke noe som ”håndteres,” det er mennesker  - ikke fremmedgjorte 
objekter! 
 
Vi er enige i at innleggelse i seg selv ikke nødvendigvis er den beste behandling, men det 
er et helt nødvendig supplement. Skal man gi så god behandling at det gir varig endring 
ikke bare stabilisering må det spesifikk og spesialisert behandling til. Dette er svært 
komplisert problematikk som krever den beste hjelp. Vi vet at det er fult mulig å hjelpe 
mennesker til å få et fullgodt liv med bedre livskvalitet – men det forutsetter at de tilbys 
hjelp som faktisk gir de sjansen til behandling som reparerer.  
 
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! Mental helse Tromsø er av den oppfatningen at man også ved UNN 
skulle hatt en spesialisert sengepost tilbud for sterkt traumatiserte pasienter med behov 
for trygghet og beskyttelse. Ikke legg ned den siste offentlige traumeenheten i landet, et 
sårt tiltrengt tilbud for Nord Norges befolkning. Ja til likeverdige tjenester av god 
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kvalitet. 
 
Direktøren etterlyste politisk og folkelig krav om likeverdige og kvalitet i forbindelse 
med fremtidig sykehusplan. Vi er engasjerte, brukerne, medarbeidere, politikere, vis oss 
nå at det nytter på vegne av de menneskene som tidligere har blitt sviktet på de mest 
grufulle måter. 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
Ester Slettvold  
for Mental helse Tromsø 
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