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Vi viser til pressemelding som ble publisert av Landsforeningen mot seksuelle overgrep i dag: 
http://www.lmso.no/traumeenheten-ved-betania-malvik-legges-ned/ og vi viser også til 
helseministerens uttalelse i dag: http://www.lmso.no/helseministeren-har-kommet-med-uttalelse-i-
dag/

PRESSEMELDING
Helse Midt-Norge RHF har besluttet å avvikle traumetilbudet ved Betania Malvik. Det sier de i en 
pressemelding. Her fremkommer det «Bakgrunnen for at vi velger å avslutte denne avtalen med 
Betania Malvik er en nylig framlagt tilsynsrapport fra Statens Helsetilsyn.» Landsforeningen mot 
seksuelle overgrep, LMSO, har bedt om innsyn i denne saken, og har uttalt seg her.

I vår uttalelse stiller vi spørsmålstegn ved en del konklusjoner som fremstår som selvmotsigende:

• Statens helsetilsyn sier at de ”er av den oppfatning at et slikt brukerstyrt tilbud, med 
nedprioritering av spesialistintervensjoner og dokumentasjon, driver med høy grad av risiko 
for svikt.” Men Enhet for traumetilbud ved Betania Malvik er ikke et brukerstyrt tilbud.

• Statens helsetilsyn konkluderer med at ”når det gjelder behandling av komplekse traumer, 
synes det å være enighet i behandlingsmiljøet om at pasienter med store problemer med 
affektregulering, ikke skal konfrontere traumene i terapi før de har fått hjelp til å få på plass 
grunnleggende ferdigheter til å regulere egne følelser som skyld, skam og sinne, regulere 
sine kroppslige fornemmelser og ha evne til selvomsorg.” Men RVTS har gjennom sine 
utdanningsvideoer, på publiseringskanalen traumenett.no, gitt et annet syn på saken. 
Pasienten må forstå traumereaksjonene for å kunne regulere følelser.

• Statens helsetilsyn bemerker at det forelå en klar symptomforverring under oppholdet. Og 
de er kritiske til at behandlingen ikke ble avsluttet. Men sakkyndige sier det er vanlig med 
symptomøkninge. Og Betania Malvik vurderte pasientens forverring under behandlingen 
som sunne, normale og viktige reaksjoner.

• Statens helsetilsyn konkluderer med at da pasienten ga uttrykk for sterke selvmordstanker 
og -planer, ble det ikke gjort en vurdering av selvmordsrisikoen. Men Betania Malvik, som 
kun har 5 til 7 pasienter i gruppe, utvekslet informasjon muntlig og gjennomføre 
kontinuerlige evalueringer. Men det ble ikke skrevet ned i journalen, noe som gjøres i dag.

• Statens helsetilsyn påpeker at ”Det ble ikke gjennomført en vurdering av om stemmene var 
en del av en realitetsbrist/ vrangforestilling.” Men Statens helsetilsyns sier det er 
sannsynliggjort at pasienten ble utsatt for seksuelle overgrep og voldtekt, og at de tre 
stemmene hun hørte ble sett i sammenheng med overgrepene.

• Statens helsetilsyn konkluderer med at det ble stilt et direkte og ledende spørsmål om hvem 
som var overgriper. Men LMSO vurderer at dette var et oppfølgingsspørsmål til et tema 
kvinnen selv hadde bragt på banen.

• Statens helsetilsyn mener at kvinnen ikke var bedre ved utskrivelse av traumetilbudet, fordi 
hun ble lagt inn på døgnavdeling dagen etter utskrivelse. Men kvinnen fortalte at hun 
fortsatt ble utsatt for seksuelle overgrep; og det er en viktig årsak til at hun kunne bli syk.

LMSO mener at Fylkesmannen i sin uttalelse viser at de ikke har hatt god nok kompetanse i sin 
vurdering av  saken. Det er derfor urimelig å legge ned et tilbud, som har god effekt, på bakgrunn 
av en sak.

LMSO har siden 2004 vært viktig i arbeidet for å utvikle traumetilbudet ved Betania Malvik. 
LMSO byttet navn i 2013; tidligere het organisasjonen Blålys – Landsforeningen for seksuelt 
misbrukte.
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I media har det kommet fram sider ved tilbudet som en stor andel av brukere og LMSO ikke 
kjenner igjen. Vår opplevelse er at de fleste brukerne opplever at traumetilbudet ved Betania 
Malvik som svært viktig. Dette er hva brukerne selv sier om effekten:

• Økt opplevelse av seg selv som et verdifullt menneske og medmenneske.
• Bli flinkere til å be om omsorg og ta i mot omsorg.
• Bli flinkere til å kjenne på egne behov og gi uttrykk for behovene.
• Økt integrering av kropp.
• Bedre kontakt med følelser.
• Bedre selvfølelse og selvtillit.
• Større forståelse av seg selv og egne reaksjoner.
• Økt evne til å sette ord på egne opplevelser og reaksjoner.
• Øke evnen til å beskytte seg selv mot grenseoverskridende personer.
• Bli flinkere til å sette grenser for seg selv.
• Mindre skyld og skam.
• Økt livskvalitet og mer håp i eget liv.
• Livet har blitt mer levelig.
• Økt kraft i eget liv.

Vi vet at et behandlingstilbud sjelden vil kunne passe for absolutt alle mennesker. Slik vil det være 
i alle deler av det norske helsevesenet. Brukere som LMSO har vært i kontakt med gjennom de 
siste 10 årene rapporterer stadig om feilbehandling innenfor generell psykiatri, som sjelden eller 
aldri får fokus i media eller i offentlig forvaltning.

For kontakt med LMSO ring 476 57 663.

Beste hilsener,
Renate Lyse Halseth
for Landsforeningen mot
seksuelle overgrep

www.lmso.no
Tlf 41 22 11 75
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