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Pressemelding vedr. nedleggelse av Nordlandssykehusets enhet for traumelidelser 
Ok ressursene til Nordlandssykehusets enhet for traumelidelser! Nei til nedleggelse!

Landsforeningen mot seksuelle overgrep, LMSO, arbeider for a fremme interessene til mennesker 
som er berort av seksuelle overgrep. Vart arbeid er tuftet pa kunnskap fra det levde livet. Mange av 
vare medlemmer har kjent opplevelsene pa kroppen og b?rer med seg senvirkningene inn i egne liv. 

LMSO har arbeidet i snart 10 ar for a bidra til oppbygging av behandlingstilbud til mennesker med 
traumer etter seksuelle overgrep. Vi ser det finnes et stort behov for traumekompetanse i alle ledd i 
helseapparatet. Likevel har var viktigste sak v?rt a lofte fram brukernes behov for traumebehandling 
- med hoyt faglig niva innenfor en dognavdeling med langtidsinnleggelser.

Det er nodvendig med egne traumeenheter fordi:
- Seksuelle overgrep skaper relasjonskader – som igjen gjor det vanskelig a utvikle nodvendig tillit 
til behandlere. Det kan fore til store utfordringer for a kunne motta nodvendig helsehjelp. 
- Utsatte har behov for langvarig behandlingskontakt innenfor stabile rammer for a kunne apne opp 
for bearbeidelse.
- Seksuelle overgrep gir et komplekst skadeomfang som krever et faglig miljo som har spesialisert 
seg pa traumebehandling. 
- Bearbeidelse av seksuelle overgrep kan gi sterke fysiske- og folelsesmessige reaksjoner, som 
krever stor grad av kunnskap og trygghet hos personalet for a kunne mote.
- Bearbeidelse av traumer krever hoy grad av skjerming fra hverdagslige krav, og behandling lokalt 
kan i visse perioder v?re uhensiktsmessig.
- Brukerne har behov for a kunne reagere etter vold og overgrep i trygge rammer. Ingen kan forvente 
at det kun skal skje i lopet av en behandlingstime eller i kortere innleggelser pa noen fa dager.

Nordlandssykehusets enhet for traumelidelser star i fare for nedleggelse. Landsforeningen mot 
seksuelle overgrep, LMSO, ber regjeringen a oke kapasiteten til enheten slik at de kan gi livsviktig 
behandling. A legge den ned er ikke et alternativ.  

I Handlingsplanen mot vold i n?re relasjoner defineres det et mal om "a na alle som utsettes for vold 
i n?re relasjoner." Videre slas det fast at "hjelpeapparatet skal i storst mulig grad v?re tilgjengelig og 
individuelt tilrettelagt for alle utsatte. Det er nodvendig med en styrket innsats overfor personer i en 
s?rlig sarbar situasjon eller posisjon. Framover skal det derfor rettes s?rlig oppmerksomhet mot 
personer som av ulike arsaker har en okt sarbarhet for vold, og som ikke har blitt fanget opp i 
tilstrekkelig grad tidligere."

Vi ber regjeringen gripe inn mot et ensidig fokus pa okonomi - som legger ekstra byrder pa de som 
har mer enn store nok byrder fra for.

Mediekontakt:
- Mona Caspersen tlf 905 36 309.

Med vennlig hilsen
Arbeidsutvalget i 
Landsforeningen mot seksuelle overgrep
www.lmso.no
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