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 Til          18. mars 2014 
Styret i Helse Nord RHF  
v/ styreleder Bjørn Kaldhol 
Administrerende direktør Lars Vorland 
Det Regionale Brukerutvalg  
v/ leder Mildrid Pedersen  

 
 
Uttalelse  til Helse Nord RHFs styresak 31-2014  
”Organisering av traumebehandling innen psykisk helsevern for voksne, 
oppfølging av styresak 133-2013/7.” 
 
Innledningsvis må Mental Helse Nordland gi korrektiv til en framstilling som presenteres i 
saksframlegget: 
”Helse Nord RHF har i prosessen lagt vekt på medvirkning fra brukere og pårørende i 
regionen, og det er avholdt møter med ansatte og brukere ved Nordlandssykehuset HF. 
Dette på grunn av at de har erfaring fra arbeid ved enheten og er berørt av 
Nordlandssykehuset HFs vedtak om å legge ned enheten for traumelidelser.” 
 
Framstillingen kan gi inntrykk av at brukere og pårørende i regionen stiller seg bak den 
konklusjonen som nå legges fram for styret. Med brukere er det gjennomført ett dialogmøte 
ved HN RHF i Bodø onsdag 19. februar.  
I dette møtet ble det uttrykt sterke begrunnelser for at traumebehandling er så sammensatt 
at det krever både et poliklinisk tilbud og et døgntilbud. Det må også presiseres at 
vurderingene fra brukersiden og fra ansattesiden var i full overensstemmelse.  
Av saksframstillingen og innstillingen som nå presenteres for RBU og styret i Helse Nord 
RHF, er ingen av de erfaringsvurderingene  som ble uttrykt i møtet den 19. februar kommet 
til uttrykk.  
 
Vi ber derfor styret og RBU se bort fra dette avsnittet i saksframlegget ved behandling.  
 
Mental Helse Nordland tar utgangspunkt i HN RHF sitt styrevedtak i sak 133-2013/7 for 
sine kommentarer. 
Styret i Helse Nord RHF ba om utredning av følgende to alternativer: 
 

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? 
 
 
 
Svaret på 1a) kan leses ut av svarene fra de tre forespurte helseforetakene, ut fra  
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risikoanalysen og fra fagrådets svar som gjengis i saksfremlegget.  
 
"Tilbakemeldingen er samsvarende fra de tre helseforetakene. De mener at kompetansen 
og tilbudet bør styrkes i helseforetakene og ved lokale DPS. Universitetssykehuset Nord-
Norge (UNN) svarer at det er potensiale for videre utvikling av tjenestetilbudet i deres 
organisasjon. Også Nordlandssykehuset understreker behovet for ytterligere satsing på 
kompetanseheving for å oppnå tilstrekkelig kompetanse."(side 21) 
 
Fagrådet anbefaler: 
"Helse Nord RHF anmodes om å få planlagt og igangsatt et 
kompetansehevingsprogram, som skal gå over tre år. Planlegging og gjennomføring 
anbefales gjennomført i et samarbeid mellom DPS-er, RVTS, Viken senter og fagavdelinger 
ved de enkelte helseforetak. Det må settes av et tilstrekkelig beløp for gjennomføring av et 
slikt kompetanseløft.  
Opplæringen må tilpasses lokale utfordringer i regionen." 
 
Risikoanalysen sier det samme som risikoreduserende tiltak; Et 
kompetansehevingsprogram. 
 
Det som faktisk kommer frem i svarene er at det per dags dato ikke er tilstrekkelig 
kompetanse ved helseforetakene. Dette inkluderer NLSH HF og Salten DPS.  
Ved å fjerne tilbudet ved NLSH HF må det kompenseres. Det betyr at tilbudet uten 
traumeavdelingen blir dårligere i dag.  
 
Det som ikke blir nevnt hverken i risikoanalysen eller i saksfremlegget, er at en ved å fjerne 
behandlingsplassene ved traumeenheten reduserer kapasiteten generelt. Dette er heller 
ikke nevnt eller problematisert av helseforetakene eller av fagrådet.  
Det foreslås å fjerne en hel avdeling uten å nevne noen som helst tiltak for å gjøre noe med 
det. Det snakkes ikke om økt bemanning eller behandlerstillinger ved de forskjellige foretak 
eller ved DPS-ene. Det nevnes ikke noe om økning av døgnplasser eller om  økning av 
antall behandlerstillinger ved poliklinikkene.  
 
Det regionale fagrådet for psykisk helse for voksne avstår fra å gi anbefalinger vedrørende 
nedleggelse av traumeenheten. Derimot peker de på helseforetakenes ansvar for å sikre 
tilbudet til den aktuelle pasientgruppen, og de anmoder HN RHF om å planlegge og sette i 
gang et treårig program for kompetanseheving. Når kompetansen er styrket, vurderer de så 
at DPS og sykehusene kan være skikket til å gi foretaksvise behandlingstilbud.  
 
Innstillingen fra administrende direktør Vorland blir i virkeligheten å gjennomføre et tre-årig 
eksperiment med syke mennesker, der det eneste fullverdige behandlingstilbud for alvorlige 
traumelidelser fjernes over en treårs periode. Hva som faktisk tilbys etter dette, er etter 
anbefalingen i saksframlegget et fullstendig åpent spørsmål.  
At dette ikke er problematisert ved helseforetakene og i saksforelegget mener Mental Helse  
Nordland er oppsiktsvekkende. Det er nesten uforståelig og virker uforsvarlig at 
kapasitetsreduksjonen som følge av den foreslåtte nedleggingen ikke blir vurdert som risiko 
i risikoanalysen. Risikoanalysen er gjort uten å vurdere denne viktige risikofaktoren.  
 
I Nordlandssykehuset HFs utredningsprosjekt, Moderniseringsprosjektet, forelå en klar og 
entydig vurdering av behandlingsbehovet for alvorlige traumelidelser, både i forhold til 
volum og kompetanse. Konklusjonen forelå høsten 2012.  
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Disse vurderingene har i hele saksbehandlingen til nedleggelse av traumeenheten vært 
omfattet av taushet, og den er heller ikke gitt noen vurdering i saksframlegget til styresak 
31-2014 i HN RHF. 
 
Det som er helt fraværende og som vi også savner i risikoanalysen, er et fokus på 
pasientene som faktisk kommer til å bli utsatt for den største risikoen ved en eventuell 
nedleggelse av traumeenheten uten noe erstatning siden alle helseforetakene først må 
bygge opp og tilegne seg den nødvendige kompetansen for å kunne gi et tilstrekkelig 
tilbud til personer med komplekse traumelidelser.  
 
I praksis betyr det direktøren inviterer styret til å vedta er at behandlingstrengende personer 
med komplekse traumelidelser ikke kommer til å ha noe som helst behandlingstilbud i 
fremtiden. Viken senter har alle sine 23 plasser fylt opp for hele 2014 og Modum Bad har 
gitt beskjed om at de også har fylt opp og først og fremst tar i mot pasienter fra sin region. 
 
Helse Nord RHF har et ansvar for hele regionens traumatiserte pasienter også de med 
komplekse traumelidelser. Det Kongelige Helse- og Omsorgsdepartementet 
skriver i brev av 29.11.2013 til Mental Helse Bodø   
”Departementet forutsetter at Helse Nord ivaretar sine forpliktelser overfor befolkningen og 
at traumelidelser skal være et prioritert behandlingsområde også i fremtiden”.   
 
Mental Helse Nordland er av den klare oppfatning at direktøren i sitt forslag til vedtak  
nedprioriterer behandlingstilbud til personer med komplekse traumelidelser.  
 
Vi forventer at Enhet for Traumelidelser ved NLSH, som er det eneste tilbudet av 
denne art for befolkningen i Nord Norge, ikke legges ned, men blir opprettholdt inntil 
det er bygd opp et fullgodt alternativ både med hensyn til kapasitet og kompetanse, i 
samsvar med de vurderinger som ble gitt i dialogmøtet 19. februar. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Leif G. Strømdal 
Mental Helse Nordland   
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Mvh 
 
 
Leif G. Strømdal 
leder MH Nordland 
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