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Traumebehandling

Behandling av pasienter med traumetilstander er ofte langvarig, og deles inn i faser der man har fokus på 
ulike deler av problematikken. 

Er foretakene klar for å håndtere og behandle pasienter med traumelidelser, eventuelt hvor lang tid vil det ta?

Ved VPP Alta er har vi et godt tilbud til traumepasienter. Vi har terapeuter med Emdr-utdanning, med 
utdanning i Forlenget eksponering (Prolonged Exposure, Edna Foas teknikk), og vi har Stabiliseringsgruppe 
for pasienter med relasjonstraumer. Her lærer de om traumereaksjoner og hvordan stabilisere disse. Det 
regnes som et forarbeide for å klare traumebearbeiding. 

Det er mer utfordrende med de pasientene som trenger døgninnleggelse, da kapasiteten er dårlig på 
døgnenheten og enkelte har problemstillinger som ikke egner seg der. I fremtiden ser jeg for meg at vi kan få 
til et bra forløp for traumepasienter som kan klare seg med kortere innleggelser ved et samarbeid mellom 
VPP og døgnenheten. I perioden fra Jansnes nedlegges til de nye sengene som knyttes til Post Alta er i drift, 
vil nok dette bli vanskelig å få til. Ifølge rapporten om spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta som kom i forrige 
uke kan man tidligst starte innflytting i de nye sengene sommeren 2017 - og slike komplekse byggesaker kan 
erfaringsmessig ta lenger tid enn planlagt også. I mellomtiden vil tilbudet her hos oss være redusert, også for 
denne pasientgruppen.

Mener at de ikke har brukt traumeavdelingen i Bodø. De har fått tilbakemelding om at det var lite sannsynlig 
at pasient ville få plass fordi deres egne pasienter gikk først. Noen pasienter fra Alta har brukt Viken Senter, 
men de har fått et inntrykk av at de gjør omtrent det samme som som i Alta i Stabiliseringsgruppen, så det er 
usikkert hvilken nytte de har av å sende folk dit. De har brukt Modum for noen pasienter med DID-diagnose 
(flerpersonlighet).

Det er størst utfordring med pasienter med alvorlig traumeproblematikk i kombinasjon med f. eks alvorlig 
suicidalitet, omfattende dissosiasjonproblemer med utagerende adferd, vold/ aggresjonsproblematikk, og 
psykoserisiko. Disse er de dårligste pasientene. Denne pasientgruppen ville i deler av behandlingsforløpet 
kunne hatt nytte av en regional avdeling med god kompetanse på traumebehandling som samtidig hadde 
rammer for å ivareta tilleggsproblemene. Jeg tenker vi ved DPS kan gjøre en del i forhold til stabilisering, 
men særlig bearbeidingsfasen er en utfordring å gjennomføre under de rammebetingelsene vi har.

UNN har etter de siste nedleggelsene veldig liten kapasitet igjen for pasienter fra Finnmark som trenger 
planlagte innleggelser generelt. De opplever at de sjelden kan ta imot pasienter som har behov for noe annet 
enn en kort innleggelse i akuttpost. Akuttpost Nord tar som oftest imot, men det blir korte innleggelser og 
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rammene der er ikke tilfredsstillende. Subakutt Nord har få plasser, og de er ofte ikke tilgjengelige. Viken 
senter og Modum bad tar ikke imot pasienter som har denne typen tilleggsproblemer og jobber primært 
med stabilisering. 

Hvordan har foretakene organisert sine tjenester slik at de mest alvorlige syke får det tilbudet de trenger på 
rett behandlingsnivå?

Prioriteringsveilederen for inntak i voksenpsykiatri følges. De siste pr årene har vi ikke hatt fristbrudd, men 
det kommer til å øke nå ettersom vi har ansettelsesstopp og ledige stillinger. 
Hva er risikoen i foreslåtte vedtakspunkter i styresaken?
De mener at det ikke vil bli merkbart i Alta da de ikke har benyttet seg/benyttet seg meget lite av 
avdelingen. 

Hvor stor andel av pasientene kan behandles på DPS nivå og hvor mange i antall dreier det seg om som 
trenger behandling på sykehusnivå?


