
Helse Nord 
Ved Aina Olsen og Frank Nohr,
Seksjon psykisk helsevern og rus,
Bodø.

Vedrørende pågående utredning rundt det psykiatriske traumetilbudet i NordNorge.

Legegruppa ved PR-klinikken, Nordlandssykehuset følger spent med i prosessen, i etterkant 
av at vi engasjerte oss i denne saken. Vi er svært glad for Helse Nord sitt initiativ til å se på 
totaltilbudet for denne pasientgruppa i landsdelen, og utrede behovet for en regional 
traumeenhet.

Viser til telefonsamtale 17.02,der vi ba om orientering om saksgangen i utredning, og takker 
for oversendt informasjon. Saken ble drøftet på legeforum 03.03. Vi ønsker å gi en kort 
tilbakemelding om våre tanker om utviklingen i saken så langt.

Legegruppa ser det som svært positivt at det er lagt opp til et bredt tilfang av innspill fra ulike 
interessenter. At prosjektgruppa har en brukerrepresentant og at man også har hatt møte med 
brukere og brukerorganisasjoner er betryggende. Det er videre viktig at det er en bred 
sammensetning av faggrupper og geografisk tilhørighet i en prosjektgruppe. Vi stusser derfor 
over at gruppa er dominert av psykologer og at den ikke har med fagfolk med erfaring i 
sengepostbehandling av traumelidelser. Det er ingen legespesialister i prosjektgruppa. Videre 
er det overraskende at man ikke i utgangspunktet hadde tenkt å invitere Traumeenheten ved 
Nordlandssykehuset inn som informanter i utredningen. Vi er informert om at Traumeenheten 
likevel selv har invitert seg inn og har deltatt på møter.

Informasjonen til offentligheten om prosessen kom kanskje noe sent på nettsiden, med tanke 
på den store offentlige interessen for saken.

En annen bekymring er at denne kompliserte saken skal behandles på relativt kort tid, og det 
synes derfor som at man har gått bort fra tanken om en høringsrunde. Dette er beklagelig, og 
vi vil foreslå at man likevel vurderer å få dette til. 

Vi ønsket å komme med disse kommentarene mens prosessen fortsatt pågår. 

Igjen vil vi berømme styret i Helse Nord for å ha tatt denne saken på alvor. 

På vegne av Legeforum, NLSH ,(leger i rus og psykiatri)
Nora Miller, leder, Legeforum og  Tone Klæboe, medlem i styret for Legeforum.


