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Jeg vil først kommentere de uttalelser Klinikksjefen kom med i Avisa Nordlys 8/10 som 
tilsvar til et intervju med en pasient. I avisartikkelen bruker Klinikksjefen begrepene 
”allmennpsykiatriske diagnoser” og allmennpsykiske lidelser”. Så vidt jeg vet er dette  
ukjente konstruksjoner i faget, og med fare for feilaktige assosiasjoner. En parallell til 
somatikken kan være: Er lungebetennelse (pneumoni) en allmennmedisinsk diagnose?  De 
fleste tilfellene av lidelsen kan behandles av allmennlege/fastlege. Men kompliserende 
faktorer , som f.eks alvorlig KOLS og immunsvikt, eller usikkerhet i forhold til diagnose, som 
f.eks lungeemboli eller lungekreft, kan gjøre det nødvendig og riktig med 
spesialisthelsetjeneste og innleggelse på sykehus. Slik er det også i psykiatrien. 
Allmennpsykiatri sier noe om organisering og nivå på behandlingen, og er ikke spesifikt 
knyttet til bestemte diagnoser. Selv om selvfølgelig noen diagnoser og lidelser trenger mer 
spesialisert behandling, og ev. innleggelse, enn andre.

I nevnte avisartikkel er det også en annen feilaktig beskrivelse. Klinikksjefen uttaler at ”… et 
samlet fagmiljø i Norge mener at langvarige sykehusinnleggelser ikke er det beste for disse 
pasientene.” De aller fleste av disse pasientene trenger langvarig behandling, oftest over flere 
år, basert på stabil poliklinisk kontakt med kvalifisert behandler på DPS eller med 
privatpraktiserende spesialist i psykologi eller psykiatri. Kommunal psykiatritjeneste, fastlege 
og NAV er andre  viktige instanser. Mange pasienter er imidlertid så dårlige at for å bli i stand 
til å nyttiggjøre seg slik behandling, trenger de en eller flere innleggelser for utredning, 
stabilisering og gradvis introduksjon til krevende deler av videre behandling, som bearbeiding 
og integrering, slik at dette kan fortsette etter at pasienten har kommet hjem. Slik
arbeidsfordeling og samarbeid mellom traume-enheten og 1. og 2. linjetjenesten er sentral i 
vår behandlingsmodell.

Det er grunn til å minne om at de fleste pasientene som blir innlagt traume-enheten har hatt 
mange år med alvorlige symptomer og funksjonssvikt. Mange har hatt flere innleggelser på 
akuttpost og avbrutte forsøk på poliklinisk behandling og oppfølging i kommune. Dette er 
også grunnlaget for at noen pasienter blir henvist innleggelse på traume-enheten, og etter 
forvernsamtale blir vurdert å trenge og kunne nyttiggjøre seg  innleggelse.

Mange av pasientene har ikke bare hatt mangelfull behandling, men heller ikke fått riktig 
diagnose. Affektiv lidelse, personlighetsforstyrrelse, psykose, somatoform lidelse, ADHD, 
samt kompliserende rus er vanlige diagnoser før nærmere utredning avdekker at lidelsen har 
bakgrunn i tidlig og gjentatt traumatisering og omsorgssvikt. Slik differentialdiagnostisering 
er ikke bare avhengig av kompetanse. Ofte er det først under en innleggelse der pasienten kan 
føle tilstrekkelig trygghet til å begynne å åpne seg, og personalet gjennom observasjon, i 
tillegg til psykologiske tester kan drøfte i tverrfaglig team, at man får tilstrekkelig oversikt 
over tilstanden til at effektive behandlingsstrategier kan utarbeides. Først da kan riktig 
forståelse og tilnærming over tid skape tillit og trygghet  hos pasienten og mulighet for å gå 
inn i den vanskelige, smertefulle og tidkrevende prosessen det er for pasienten å forstå og 
bearbeide, trene og utvikle nye strategier og handlingsmønstre.

Innleggelse på traume-enheten har varighet opptil 3 mnd. Er dette langvarig innleggelse? 
Kanskje i forhold til hva mange i allmennheten vil tenke. Men i faget har innleggelse 



tradisjonelt vært delt i akutt, intermediær og langtid. Sør 1 har på alle måter vært å ense som 
en intermediær behandlingsenhet. Og særlig de siste 10 årene har det vært en faglig begrunnet 
dreining av behandlingstilbudet mot mer fokusert og intensiv behandling og samtidig noe 
kortere og fremfor alt mer differensiert varighet, opptil 3 mnd. Parallelt med dette er det økt 
fokus på samarbeid med 1. og 2. linjetjenseten.

Det e r betenkelig at slik feilaktig informasjon kommer ut i media. Ledelse innebærer naturlig 
nok stort fokus på organisering og økonomi. Psykiatri er som de andre helsefagene blitt så 
komplisert, og endrer seg så raskt, at enhver leder er avhengig av råd fra det kliniske fagfeltet, 
og da fra personer med best og oppdatert kunnskap. Dette er selvfølgelig enda mer avgjørende 
når leder ikke er helsefaglig utdannet. Jeg har bragt på det rene at ingen av dagens ledere for 
avdelingen eller enheten pasienten var innlagt på, eller pasientens behandler der, er blitt 
konsultert i forbindelse med omtalen i avisen.

Prinsippielt burde den feilaktige informasjonen i avisen blitt imøtegått. Men det er 
selvfølgelig ugunstig om sykehuset utad skulle stå splittet.

Et annet aspekt er at den pasienten som uttalte seg bør føle støtte og trygghet i sin situasjon 
slik hun opplever den. For å ivareta dette hensynet kan en mulighet være at behandler under 
sykehusoppholdet tar direkte kontakt med henne,

En annen pasient har skrevet innlegg i Avisa Nordland 16. oktober.

Jeg har blitt gjort kjent med at det er opprettet Facebook-grupper på nettet som har protestert 
mot nedleggelse av traume-enheten. I utgangspunktet er jeg sterkt i tvil om det som ansatt er 
riktig å engasjere seg her. I utgangspunktet må vi bruke de kanaler vi har gjennom ledelse og 
ev. fagforening og kollegiale fora for å påvirke.

Utvikling og organisering av tjenestetilbudet må ta utgangspunkt i oppdatert beskrivelse av 
muligheter og begrensninger i diagnostikk og behandling. Generelt skjer det ut fra dette 
parallelt både en desentralisering og sentralisering av behandlingen. For eksempel har 
ambulansen på få 10-år utviklet seg fra nesten bare transport til gjennom utdannet personale, 
avansert utstyr og kommunikasjon med sykehuset å kunne gi avansert, livreddende 
behandling. Et eksempel på enda større muligheter for fremtiden er trombolyse (”Plumbo”) 
ved hjerneslag. Dette er behandling som må gies innen 4 timer, og mange flere pasienter kan 
reddes fra død eller invaliditet ved raskere start på behandlingen. 

I faget skjer det også en nødvendig sentralisering som følge av utvikling av nye og bedre 
behandlingsmuligheter. Eksempel er kikkehullskirurgi og kreftbehandling. Det er nødvendig 
med samling av pasienter til store nok behandlingsmiljø for at kompetanse kan bygges og 
opprettholdes. Økonomiske argumenter trekker i samme retning.

I psykiatrien synes det å være noen føringer som e r mer tuftet på helsepolitisk ideologi enn 
effektiv behandling og utnyttelse av ressursene. Et prinsipp er behandling nærmest mulig der 
pasienten bor. Men et poeng er nettop ”nærmest mulig”, og ikke nærmere. ( Som parallell til 
en uttalelse som skal stamme fra Albert Einstein: Man skal gjøre alt så enkelt som mulig,… 
men ikke enklere!)

Oppfølging i primærhelsetjenesten er selvfølgelig sentral også for de fleste som trenger 
høyspesialiseert behandling. Men man må akseptere at denne ofte må sentraliseres, både av 



hensyn til kostnadseffektivitet, men ikke minst for å oppnå store nok og robuste fagmiljøer til 
å utvikle og opprettholde kompetanse og kontinuitet i bemanning. At noen tar med seg 
kompetansen inni andre fagfelt og behandlingsinstanser kan være ønskelig. Dessuten må 
bemanningen tåle at personer med nøkkelkompetanse skal ha ferie, permisjon til videre- og 
etterutdanning, og til og med kan bli syke.

P.g.a rask utvikling av kunnskap og behandlingsstrategier må spesialiserte behandlingsenheter 
stå i kontinuerklig kontakt med  andre nasjonale og internasjonale fagmiljø for oppdatering og 
samarbeid. Evaluering og forskning er i så måte viktig og ressurskrevende.

Det er her naturlig å minne om at befolkningsmessig er Norge et lite land, ikke større enn 
mange av de byene som har utviklet de beste behandlingsprogram, og som refereres til for 
utvikling av tjenesten i Norge. Nord-Norge har samlet færre innbyggere enn Oslo, som 
dessuten har like stor befolkning i nærområdet. Det er svært risikabelt å satse på at modeller 
som kanskje er mulig å få til i Oslo, skal ”rulles ut” til alle DPS i landet.

Et annet aspekt er det  som pasienten i nevnte avisartikkel legger vekt på, og som en annen 
pasient framholdt i et stort intervju i Avisa Nordland for et års tid siden: At det var helt 
avgjørende  å komme bort fra hjemmemiljøet, som ofte er forbundet med traumatisering, 
gjenopplevelser, stigmatisering, ev. også opplevelse av ikke å bli møtt og forstått av det lokale 
hjelpeapparat. Først etter 1 eller flere fokuserte opphold på traume-enheten kunne pasienten 
nyttiggjøre seg tilbud på DPS og i den kommunale helse- og psykiatritjeneste. 

Sannheten er at mange av de med mest alvorlige plager og funksjonssvikt etter tidlig og 
gjentatt traumatisering i nære relasjoner må ha innleggelse på kvalifisert enhet for 
stabilsering, for etter hvert kunne nyttiggjøre seg mer fremtidsrettet behandling også der de 
bor.

Hvis traume-enheten skal nedlegges, må det avklares hvordan dette hensynet skal ivaretas. 
Slik innleggelse kan ikke skje i en alminnelig sengepost eller akuttpost. Det er nettopp derfor 
pasientene er blitt henvist til den spesialiserte enheten, og mange har hatt flere opphold på 
akuttposter og/eller  sengeposter på DPS uten å bli vesentlig bedre.

Det er i Norge få steder som kan tilby behandling tilsvarende det som over lang tid er utviklet 
på traueme-enheten. Modum Bad har slik behandling. Og vår behandling er utviklet med 
utgangspunkt i deres modell og i nært samarbeid med dem. Modum Bad har imidlertid svært 
lang ventetid på innleggelse. Viken Senter i Troms har avtale med Helse Nord og har enhet 
for traumebehandling. De har imidlertid for liten bemanning, spesielt utover vanlig kontortid, 
til at de kan ta imot de dårligste pasientene. Flere pasienter som er søkt dit og avvist har 
senere fått tilbud hos oss og kunnet utnytte vår behandling på vei til videre oppfølging lokalt.

Hvis traume-enheten til tross for disse argumenter skulle bli nedlagt:

- Et kompetanse-team med ansvar for undervisning og veiledning må ha sin basis i 
behandling av de dårligste pasientene over tid, også gjennom nødvendig innleggelse 
på døgnavdeling

- Diagnostisering kan ikke bare basere seg på konsultativ, poliklinisk virksomhet, men 
må kunne bruke observasjon og utredning også under innleggelse på enhet med 
behandlingsprogram og tverrfaglig bemanning tilpasset denne pasientgruppen



- Stabilisering er en viktig del av behandlingen, og kan ikke sees separat fra utredning 
og mer fokusert bearbeidelse av traumer.

Omplassering av personale:

I en psykiatrisk behandlingsenhet trengs forskjellig type spesial-kompetanse, f.eks i forhold til 
medisinsk utredning og behandling, psykologisk testing, gruppeterapi, miljøterapi o.s.v.
Noe av dette er knyttet til yrkesutdannelse som f.eks lege/psykiater, klinisk psykolog og 
psykiatrisk sykepleier. Sentralt i behandlingen er imidlertid også en mer generell funksjon 
som terapeut/behandler. Denne funksjonen er i høy grad mer avhengig av videreutdanning, 
klinisk erfaring og personlig egnethet enn selve grunnutdannelsen. Det kan således være et 
åpent spørsmål hvilke fagpersoner man er ute etter ved opprettelse av en ny enhet, eller ved 
utlysning av ledig stilling.

I en omstillingsprosess må man imidlertid kunne plassere en person med egnet real-
kompetanse  i en ledig stilling selv om denne i utgangspunktet er beregnet på annen 
grunnutdanning, forutsatt at mer spesifikk kompetanse, f.eks i forhold til nevropsykologisk 
testing og medisinering, dekkes av andre fagpersoner. Dette er selvfølgelig ikke bare forl å 
ivareta person som må omplasseres, men for arbeidsgiver å utnytte kompetanse, human-
kapital, som sykehuset gjerne har brukt store ressurser for å bygge opp.

27.oktober 2013.
I Avisa Nordland 26.oktober er intervju med nok en pasient. I tilsvaret fra Klinikksjefen 
gjentas begrepet ”allmennpsykiatriske diagnoser”. Hun sier at ” Sykehusene skal kun 
behandle de mest kompliserte tilstandene”. Men det er jo akkurat det traume-enheten gjør. 
Hun uttaler også at ”de medisnske rådene fraråder institusjonalisering” Ja, dette er en fare 
man må ta hensyn ved all døgnbehandling. Men spesielt for denne gruppen? Og er det galt at 
Modum Bad og Viken også har døgnbehandling? Hun uttaler også at ”DPS er godt rustet til å 
ta seg av traumepasienter”. Dokumentasjon ? Passer dårlig med alle pasienter som henvises 
traumeenheten fra DPS i hele Nordland, også noen fra øvrige Nord-Norge. Dette er jo også 
noe merkelig når det like etter står at et ambulerende traumeteam skal bygge opp tilbudet ved 
DPS. En annen merkelig uttalelse: ”De aller fleste traumepasienter får uansett ikke plass ved 
avdelingen” Nei,  det er jo en høyt spesialisert avdeling for de som er dårligst og som kan  
nyttigjøre seg behandlingen. Det er vel ingen som mener at alle traumepasienter skal 
innlegges.

Konklusjon:
Utredning som leder fram til forslaget om nedleggelse av traume-enheten er mangelfull.
Konsekvenser  er ikke tilstrekkelig beskrevet.
Tanken om et kompetanse-team mangler konkret beskrivelse og innhold, og anes som lite 
realistisk.
Oppbygget kompetanse står i fare for å forsvinne, og høyt kvalifiserte medarbeidere kan miste 
mulighet til å bruke sin kompetanse.
I stedet bør man ta utgangspunkt i eksisterende traume-enhet og videreutvikle den til også 
kunne drive mer undervisning og veiledning utad, ev. også poliklinisk behandling.
Man må ikke nok en gang gjøre den feilen å nedlegge et godt behandlingstilbud før 
tilsvarende er bygget ut og konsolidert mer lokalt.
Enheten er belastet av langvarig usikkerhet, og viktige stillinger er inndratt. Fortsatt gjør 
imidlertid enheten en god og nyttig innsats for pasientene og har potensiale til videreutvikling.



Hvorfor trenger vi en traumeenhet som en spesialisert sykehusfunksjon?

(Skrevet 13.09.13 av samlet behandlerstab ved traumeenheten som innspill til OU-prosess, 

omorganisering av klinikken)

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 



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 



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).

Ad…. Avklaring av utviklingsretning og mandat for Traumeenhet Sør:

Vi viser til styresak 72/2012 der styret i NLSH vedtok at: ”Allmennpsykiatrisk avdeling Enhet 

Sør endres til Enhet for Traumebehandling og tilbyr spesialisert utredning og behandling” 

(sitat s.28, Moderniseringsprosjekt Psykisk helse og rusklinikken, rapport 2).  

Med dette vedtaket stadfestet NLSH at en traumeenhet var ønsket som en mer spesialisert og 

spisset behandlingstilbud ved sykehuset.

Dette vedtaket har ikke blitt fulgt opp av budsjettmessige grunner. Vi har både forut for og 

etter vedtaket levd i stor usikkerhet i forhold til vår eksistens.

I løpet av det siste året har vi blitt orientert om at en 100% stillingshjemmel for psykiater har 

blitt inndratt inntil videre. 

Enhetens psykomotoriske fysioterapeut har grunnet usikkerhet vedrørende videre eksistens av 

enheten søkt seg bort. Det vil ikke bli ansatt noen i hennes stilling, med den forringelse av 

behandlingstilbudet dette medfører.

I tillegg vil vi nevne utskiftning på ”ledernivå”, og endring av lederstruktur som også har 

vanskeliggjort en videreutvikling av enheten.    

Vi trenger et klart svar om Enhet for traumebehandling fortsatt skal være et spesialisert og 

spisset behandlingstilbud ved sykehuset.

Uten slik avklaring er det en selvsagt fare for at enheten vil forvitre og fagkunnskaper går til 

spille. Siden 2004 er det systematisk bygget opp god kompetanse og et godt 

behandlingstilbud, inkludert stabilitet i personalgruppen. Denne kunnskapen, kombinasjon 

teori og erfaring, står i fare for å utarmes. Det tar tid til utdanning og mye erfaring for å bli 

gode til å behandle kronisk traumatiserte mennesker.



Med nåværende ressurser og slik utviklingen har vært til nå, er vi en uholdbar situasjon når 

det gjelder å ivareta og videreutvikle et spesialisert og spisset behandlingstilbud.

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 i fylket innen traumefagfeltet. Vårt

ønske er at vi på sikt kan bli en regional enhet for traumelidelser.



1

Fra oppdragsdokumentet fra Helse-og Omsorgsdepartementet 2013 til Helse 
Nord  RHF side 14 i kap.4.9 ” Psykisk helsevern”:
”Sykehusene	ivaretar	oppgaver	som	bare	kan	utføres	på	sykehusnivå,	dvs
sikkerhetsavdelinger,	lukkede	akuttavdelinger	og	enkelte	avgrensede
spesialfunksjoner.”

I	oppdragsdokumentet	fra	Helse	Nord	RHF	2013	til		Nordlandssykehuset		
under	kapittel	6.8	psykisk	helsevern	side		16:
”Omstillingen	innen	psykisk	helsevern	skal	fullføres,	slik	at	DPS	ene	blir	satt	i	stand	til	å	
ivareta	alle	allmennpsykiatriske	funksjoner,	herunder	akuttfunksjoner	gjennom	døgnet.	
Sykehusene	skal	ivareta	oppgaver	som	kun	kan	utføres	på	sykehusnivå,	dvs.	
sikkerhetsavdelinger,	lukkede	avdelinger	og	enkelte	spesialfunksjoner.	Akuttfunksjoner	og	
spesialfunksjoner	vurderes	samlokalisert	med	somatiske	sykehus…… ”

DPS  veilederen IS 1388 side 15 avsnitt  ” 2.2.1. Sentraliserte 
sykehusavdelinger ” :
”…. Tjenestetilbudet ved sentraliserte sykehusavdelinger skal ivareta pasienter 
med lidelser som krever spesiell kompetanse, store personellmessige ressurser 
eller behov for  lukket avdeling. ….” 
og
”Pasienter med særlig vanskelige og kompliserte spiseforstyrrelser, 
rusmiddelavhengighet og psykisk lidelse (komorbiditet), selvskading, 
tvangslidelser, personlighetsforstyrrelser eller andre kompliserte tilstander.
og
”….Oppgavefordelingen  mellom DPS og sykehus kan ikke være nøyaktig den 
samme i alle helseforetak og regioner. Variasjoner i geografi, kompetanse og 
tradisjon kan gi ulike løsninger. Regionale og fler-regionale funksjoner blir som 
regel tillagt sentralsykehusene. De overordnede prinsippene for utforming av 
tjenestene tilsier likevel at den fortsatt sentralisering av oppgaver som bør løses 
desentralisert må begrunnes både faglig og økonomisk”
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