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FORSKJELLEN MELLOM DPS OG TRAUMEAVDELINGA 

  

Som pasient med erfaring fra både DPS og Traumeavdelinga har jeg lyst å 
fortelle noe om ulikhetene. 

Min erfaring fra DPS er slett           et der jeg har vært en del ut og inn. Jeg kaller 
det å legges inn på DPS for brannslukking. Dit kommer jeg når jeg ikke får i meg 
mat, ikke får til å sove, og ikke holder orden på medisin. De uttrykte selv at det 
de kan tilby meg er seng og mat. Det er lite støttesamtaler, og da med folk som 
ikke nødvendigvis har ekspertise eller forstår min tilstand. De forstår ikke at 
bråk i miljøet trigger meg. Jeg har også dissossiativ lidelse som gjør at jeg tidvis 
er 5 år eller 10 år i oppførsel, og er da gjerne veldig redd. Selv om de har blitt 
forklart hva dette dreier seg om er det liten forståelse, og jeg behandles som en 
vanskelig pasient. Når jeg er fem år og sitter livredd i senga og ikke kan prate og 
personalet smeller igjen døra gjør de vondt verre. Men, joda, jeg får mat og 
medisin og en seng. Når jeg etter en ukes tid har kommet meg litt skrives jeg ut. 
Da er det å gå til poliklinisk behandling en eller to timer i uka, med terapeuter 
som ikke nødvendigvis har mye erfaring med traumer, og som ikke tør å gå inn i 
noe vel vitende om at jeg skal hjem og klare meg alene resten av døgnet. I 
psykiatritjenesten er det to ansatte som ikke fungerte for min del, lite nettverk, 
lite hjelp. Så det blir en evig runddans med stabilisering, dvs mat, søvn og 
medisin. Ut og inn som svingdørspasient som holdes ved like men ikke kommer 
noen vei. 

Så har jeg hatt fire opphold på Traumeavdelinga. Der er det folk med samme 
lidelse, som jeg kan speile meg i, og se at jeg ikke er gal, det er normale 
reaksjoner på unormale hendelser. Man går til behandlere som ser når de kan 
gå litt inn i traumene mens det er trent miljøpersonale som kan takle 
reaksjoner døgnet rundt. Det handler mye om stabilisering med mat, søvn, 
hvile og aktivitet også her, i bunn. Det er miljøterapi ved å omgås pasientene 
samtidig som miljøpersonalet er til stede til en hver tid. Vi har grupper tilpasset 
oss, og man kan fritas ved behov. Vi blir konstant utsatt for triggere som kan 
bearbeides der og da fordi det er personalet med forståelse tilgjengelig. Man 
lærer å forstå seg selv på helt ny måte og å takle reaksjoner som flashback og 
mareritt og dissossiasjon. Man kommer videre i prosessen i stedet for å stå i 
stampe. I bunn ligger stabiliseringa, men man beveger seg også videre inn i å 
bearbeide reaksjoner, og å bearbeide traumer i små doser. Det går an når man 



er inne over tid med kun kompetent personale til stede, og pasienter med 
samme reaksjonsmønster. Det er også strenge grenser på at pasienter ikke skal 
belaste hverandre med egen historie, vi har nok med vårt eget. 

Det kan ikke beskrives hvor stor forskjellen faktisk er. Traumeavdelinga gir håp 
om et levd liv, ikke bare eksistens. Man merker at man går fremover, får 
forståelse for seg selv, greier å sette ord på reaksjonene. Lærer å tåle egne 
følelser. Det er veien ut av svingdørsmekanismen. 

Selv har jeg valgt å flytte til Bodø. Jeg har vært meget heldig og fått Elin Solvang 
som behandler, hun var med å bygge opp traumeavdelinga, og har stor 
forståelse. Her er det ca 50 stykker ansatt i oppfølgingstjenesten, så man har 
mange å velge i. Jeg har vært heldig å få en person med stor forståelse for min 
lidelse. Jeg har en støttekontakt. Jeg kan benytte meg av et åpent dagsenter. 
Og kan bare si at det er enorm forskjell på tilbudet her og tilbudet i distriktet. 
Det til tross er vi enige om at jeg absolutt kan nyttiggjøre meg flere opphold på 
traumeavdelinga for å gå gjennom det vanskeligste og for å tåle mine egne 
følelser. 

Det er vel kun oss som har erfart på kroppen den enorme forskjellen det er 
med DPS og Traumeavdelinga som kan vite hvor uendelig stor forskjellen er. 

Håper dere tar i betraktning de nyeste brevene fra UNN og Finnmark, de er ikke 
i stand til å ta pasienter med kompleks PTSD, Vesterålen er tydelig på at de ikke 
kan, og å flytte kompetansen til Salten DPS er ikke realistisk. Det er ingen 
planer om hvordan få til dette. Er det egentlig noen ansatte som er villige til 
dette? Og behandlerne blir jo ikke plasssert på b posten, men på VOP.  Uten 
ekstra senger eller noen videre planer så skal pasientene blandes med andre - 
det blir ikke det samme, ikke godt nok. 

Vær så snill; ikke ta fra oss mulighetene til å få et liv!! Bevar traumeavdelinga!! 

  

Med vennlig hilsen 

slette     t 

 


