
Til 

Styreleder og styremedlemmer i Helse Nord
Direktør Lars Vorland i helse Nord Bodø 6. desember 2013

Vi ønsker med dette brevet å tydeliggjøre våre synspunkter som omhandler vedtak om  
nedleggelse av Enhet-Sør/ Enhet for Traumelidelser.

Vi setter stor pris på at Styret i Helse-Nord har besluttet å utsette avgjørelsen og nå ønsker en 
nærmere utredning av tilbudet for denne pasientgruppen.

Vi som personalegruppe både ønsker og er innstilt på å stå i prosessen til utredningen er 
fullført. 

Enhet –Sør /Enhet for Traumelidelser har over en 10-årsperiode bygd opp faglig kompetanse 
og kliniske erfaringer. Vi bygger vårt tilbud på moderne traumeteori, og har hatt samarbeid 
med Modum Bad gjennom videreutdanning, kurs og veiledning. Det tar svært lang tid å 
tilegne seg både klinisk erfaring og kunnskap for å bygge opp en felles forståelse innad i en 
enhet. Dette er en kompleks og komplisert behandling som krever spesialkompetanse.

Vi samarbeider tett med DPS `ene og hjemkommunene for en best mulig samhandling rundt
pasientene. Vi gir veiledning til de lokale hjelpeapparatene, og får ofte tilbakemelding på at 
vårt bidrag er viktig og avgjørende for dem. Erfaringer viser at det er svært sentralt i et 
behandlingsforløp med tett samarbeid på alle nivåer. Hjelpeapparatet gir ofte uttrykk for at vi 
er en ressurs for dem, og at vår enhet er en viktig del av behandlingskjeden til pasientene.

Det er viktig at kompetanse bygges opp på DPS - nivå, men vi ser det som umulig at 
DPS ène skal kunne gi et tilsvarende tilbud både ut i fra geografi, og de sammensatte 
oppgavene de allerede har. 

Vi mener det trengs et spesialisert tilbud i tillegg til det DPS ène kan gi. Dette får vi bred 
støtte for innen fagfeltet. Håper derfor at enheten kan bestå og få utvikle seg videre. Vi har
potensialet til å bli en regional enhet for traumelidelser, og ser at det er et økende behov og 
etterspørsel for et slikt tilbud fremover.
Det er behov for enheten slik den fremstår i dag, og vårt tilbud kan ikke uten videre overføres 
til DPS uten at mye av innholdet og kvaliteten går tapt.

Hilsen

Miljøpersonal og stab 
v/Enhet-Sør/Enhet for traumelidelser.
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Direktør Paul Martin Strand v/NLSH HF


