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Vedrørende	organisering	av	traumebehandling	innen	psykisk	helsevern	for	
voksne.

Voksne for barn er innforstått med at utvikling bidrar til å endre innholdet i tilbudene ved 
sykehus. Vi vil påpeke at vi ser en samfunnsmessig utvikling i retning av at flere har 
behov for et tilbud innen psykiatrien. Vi ser også at stadig flere tilstander kan behandles 
med godt resultat. Enheter som driver i tråd med nyere forskning på området kan vise til 
svært gode resultater innen behandling av bl.a. dissosiative lidelser.

Det vil komme brukerne til gode at man får kompetanseheving i DPS ene. Samtidig kan 
det ikke forventes at høyspesialiserte tilbud innen traumebehandling kan tilbys ved alle 
DPS’ er. På lik linje med somatikken vil behandlerne trenge et visst pasientgrunnlag for å 
bygge opp og vedlikeholde sine ferdigheter. Behandlingtilbud innen psykiatrien bør 
underlegges samme prinsipper for faglig vurdering der man gjennom å samle 
kompetanse og utvikle solide fagmiljøer innenfor området styrker tilbudet til pasientene.
Videre vil det alltid være innhold i tjenesten altså pasientenes behov og kompetanse 
relatert til dette, som må styre organiseringen.

Barn og unge som utsettes eller vold og overgrep i nære relasjoner, som opplever 
katastrofer som f.eks. 22. juli eller som kommer til Norge etter krigstraumer, får ofte 
senskader og må behandles etter myndighetsalder. 
Barn med foreldre innen denne pasientgruppen er pårørende og vil være en sårbar
gruppe som også berøres av et for dårlig behandlingstilbud for voksne. Viken senter i 
Troms opplyser å ha en ventetid på 52 uker for behandling. Av det må man kunne tolke 
at det er behov for økt kapasitet på døgntilbud. Ett års ventetid kan ikke aksepteres for 
denne pasientgruppen.

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. I en omorganiseringsprosess - særlig desentralisering av tilbud, er det 
viktig å synkronisere nedbygging sentralt med oppbygging desentralisert, ellers rammes 
brukerne utilbørlig av omorganiseringen.

Organisasjonen Voksne for barn støttet innspillene fra Mentale Helse i kravet om å 
opprettholde enheten for traumelidelser ved Nordlandsykehuset HF samtidig som de 
starter et grunnleggende kompetanseprogram for regionen.
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