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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. 
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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
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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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