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Til 
Styreleder Helse Nord RHF
Bjørn Kaldhol

Deres ref Vår ref. Dato

Styresak 31-2014 Ss59-13/ls 08.04.2014

Traumeenhetens plass i behandling av voksne med alvorlige traumelidelser.

Jeg viser til tidligere saksbehandling i tilknytning til sak om traumebehandling ved 
Nordlandssykehuset HF, senest ved framlegg i sak 31-2014 til styret i Helse Nord RHF.

Jeg viser også til omfattende dokumentasjon om 
 betydningen av Traumeenhetens behandlingstilbud
 til manglende planlegging av erstatningstilbud ved nedleggelse og 
 til omfattende svikt i saksbehandlingen ved at saken ikke er fullstendig lagt fram for styret i 

Helse Nord RHF.
Vi mener at vi påviser en klar seleksjon av informasjon i pasientenes/brukernes disfavør.

Det er på denne bakgrunn, og fordi brukernes stemme er blitt avvist, nedlatende omtalt eller 
mangelfullt gjengitt i alle faser av saksbehandlingen, at Mental Helse Nordland legger fram vedlagte
dokument.
Organisasjonen velger å kalle den «Alternativ utredning av Traumesaken». 
Tittelen uttrykker enda et forsøk på å få fram brukernes vurdering av det behandlingsvakuum som vil 
oppstå for en hel pasientgruppe, dersom Traumeenhetens tilbud blir borte.
Det er imidlertid også en rekke føringer/intensjoner i nasjonale retningslinjer som IKKE blir ivaretatt 
ved en eventuell nedlegging. 
Det er mer enn svikt mot brukernes uttalelser. 
Formuleringene i nasjonale retningslinjer har forespeilet pasientene en styrking og kvalitetsheving
av tjenestene innen psykisk helsevern. 
Her møter de det motsatte. Det oppleves som nye overgrep mot brukerne, og Mental Helse Nordland 
mener det samtidig er forsømmelser av det oppdraget Helse Nord RHF har fått av Helse- og 
Omsorgsdepartementet.

Som en bekreftelse på våre synspunkter tar vi med uttalelsen som Helse- og Omsorgsministeren kom 
med i dag:
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”Generelt vil jeg understreke at ved behandling for alvorlige psykiske traumer vil det som ved 
behandling av andre alvorlige psykiske lidelser være behov for et bredt spekter av tilbud. Tilbudene kan 
for eksempel omfatte døgnbehandling, poliklinikk, ambulante tjenester fra spesialisthelsetjenesten og 
lokale tiltak fra kommunene i form av legehjelp, oppfølging, bolig, støtte og veiledning, bistand for å stå i 
skole og arbeid mv. Det ordinære ansvaret hos kommuner og regionale helseforetak for å sørge for 
forsvarlige tjenester gjelder for denne gruppen som for andre brukere og pasienter. Det innebærer at de 
regionale helseforetakene har ansvaret for å sørge for planlegging, organisering og drift av de 
spesialiserte tjenestene til mennesker med alvorlige traumelidelser. Det fremkommer tydelig av 
oppdragsdokumentet at Helseregionene skal sørge for at det er etablert nye tilbud til berørte 
pasientgrupper, før eksisterende spesialisttilbud legges ned. Nye tilbud kan gis i samarbeid med 
kommunene, der vanlig arbeidsfordeling tilsier det.”

Helseministerens uttalelse er gitt som svar til Stortinget på et skriftlig spørsmål knyttet til at Helse 
Midt-Norge RHF har gjort administrativt vedtak om å legge ned det tilsvarende tilbudet til 
Traumeavdelingen i sin region. 
Spørsmålet er reist til Helse- og Omsorgsministeren i tilknytning til en uttalelse fra LMSO, 
Landsforeningen Mot Seksuelle Overgrep vedrørende nedleggelse av dette behandlingstilbudet.

Mental Helse Nordland ber styret i Helse Nord RHF om å forholde seg lojalt til Helse- og 
Omsorgsministerens tydeliggjøring av oppdraget til helseregionen, og ved det ta de alarmerende 
signalene fra brukergruppene på største alvor. 
Vi ber om at Helse Nord RHF styrker det tilbudet som i dag blir gitt ved Traumeavdeling, slik at 
tilbudet blir dimensjonert og kvalifisert i samsvar med behovet i befolkningen i Nord-Norge.

For styret i Mental Helse Nordland

Leif G. Strømdal
leder/saksutreder

Kopi sendes: Mental Helse v/landsleder
Adm. dir. i Helse Nord RHF Lars Vorland
Fylkesmannen i Nordland
Regionalt Brukerutvalg v/leder 
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MENTAL HELSE NORDLANDS ALTERNATIVE 
UTREDNING TIL TRAUMESAKEN :

«Omorganisering» av Traumebehandlingen i Helse Nord/ Nedlegging av 
behandlingstilbud til mennesker med alvorlige traumelidelser, 
Traumeavdelingen ved Nordlandssykehuset HF.

Mental Helse Nordland er tilfreds med at styret i Helse Nord har vist ansvar gjennom sitt 
vedtak i sak 31-2014 og for andre gang bedt om at nedleggelsen av Traumeavdelingen ved 
Nordlandssykehuset utsettes. 

Hastverk og forsvarlighet.
Mental Helse Nordland mener at hele saksutredningen knyttet til målsettingen om nedleggelse 
av Traumeavdelingen har vært styrt av et hastverk som svekker kvaliteten på 
utredningsarbeidet i betydelig grad.
Resultatet er så langt at styret i Helse Nord RHF ved to anledninger har hatt framlagt en saken 
med informasjon som dels er mangelfull og dels er uriktig. At en utredning som gjelder en sak 
med avgjørende betydning for mange menneskers liv og helse, utføres på denne måten, finner 
Mental Helse Nordland både uriktig og uetisk.

Åpenhet og demokratiske rettigheter.
Mental Helse Nordland konstaterer at hastverket i utredningsarbeidet i saken om nedleggelse 
av Psykisk helse og rusklinikken – avd Sør ved  Nordlandssykehuset, heretter omtalt som 
Traumeavdelingen, skaper vansker med å ta beslutning som sikrer pasientenes rettigheter, 
fordi vesentlige demokratiske prinsipper ikke er blitt fulgt. 
Det handler både om åpenhet i saksutredningen, om en fullstendig saksutredning og om 
korrekt informasjon både til beslutningstaker og til berørte parter som pasienter og 
brukerorganisasjonene.

Ettersom det ikke er gitt anledning til brukerdeltakelse i utredningsprosessen og heller ikke er 
gitt mulighet til å avgi høringsuttalelser til utredningsarbeidene som er gjort i helseforetakene, 
velger Mental Helse Nordland å avgi en egen utredning for å bidra med utfyllende 
vurderinger fra brukersynspunkt til styret i Helse Nord RHF.  

Nasjonale retningslinjer og oppdragsdokumenter.

Mental Helse Nordland registrerer at helseforetakene gjentatte ganger har vist til krav i 
Nasjonale retningslinjer og oppdragsdokumenter som begrunnelse for nedleggingsforslaget. 
Dette er brukt i begrunnelsene både av Nordlandssykehuset HF og av Helse Nord RHF.

Mental Helse Nordland mener at det er både riktig og viktig at helseforetakene forholder seg 
til nasjonale retningslinjer og oppdragsdokumenter.
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Mental Helse Nordland legger imidlertid til grunn for sitt standpunkt at helseforetakene 
forholder seg til dokumentenes fullstendige innhold og til alle de intensjonene som 
retningslinjene gir, ikke bare til overskrifter.

I dette utredningsarbeidet fra brukerorganisasjonen Mental Helse Nordland presenteres noen 
vurderinger fra brukernes ståsted relatert opp mot nasjonale føringer slik de er uttrykt 
gjennom 

 Opptrappingsplanen
 Veilederen IS 1388 – Psykisk helsevern for voksne Distriktspsykiatriske sentre.
 Nasjonal Strategigruppe II – kvalitetsindikatorer
 Norsk Pasientregister og
 Helse- og Omsorgsdepartementets oppdragsdokument til Helse Nord RHF 2014.

Utredningen er også i noen grad basert på informasjon i vurderinger som er uttrykt av 
behandlere med svært omfattende erfaring fra behandling av relasjonstraumer, bl.a. ved 
Modum Bad.

Utredningens oppsummering.

 Vesentlige endringer og omlegginger av godt fungerende behandlingstilbud skal 
bygge på særdeles grundig og fullstendig saksutredning, ikke på hastestyrte prosesser, 
overfladisk innsamling og selektivt valg av data for å støtte et bestemt utfall i saken.

 Saksbehandlingen som er utført i tilknytning til vurderingen av fremtidig behandling 
av alvorlige traumelidelser har vært gjennomført på en måte som har skapt utrygghet 
og uforutsigbarhet, svekket tilliten til flere av tjenestetilbudets ledere og avdekket 
holdninger som er uforenlige med brukersidens vesentligste kvalitetskriterier innen 
psykisk helsevern – trygghet, tillit og behandlingsresultater.

 Det enkelte helseforetak er i utredningsarbeidet blitt bedt om å avklare egen evne til å 
ivareta pasienter med behandlingsbehov for traumelidelser. Tilbakemeldingene er gitt 
i form av personlige oppfatninger, meninger og vurderinger fra lavere ledernivå uten 
at det er gjort rede for noe dokumentasjonsgrunnlag. Da er uttalelsene kun personlige 
«synsinger», og ubrukelige som vurderingsgrunnlag for beslutningen og 
Traumeavdelingens skjebne. Et hederlig unntak blant tilbakemeldingene er gitt av 
overlege Margitta Brennhaugen ved Tana VPP.

 Feil behandling av traumelidelser har vist seg å kunne resultere i tragiske 
konsekvenser, i beste fall som forlenget behandlingstid, i verste fall med dødelig 
utgang. Nedlegging av Traumeenheten, uten at det først er etablert en fullverdig 
erstatning med samme behandlingspremisser, er å vedta et eksperiment med syke 
mennesker uten kjent resultat.
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 Erfaringsbaserte vurderinger av forutsetningene for virkningsfull behandling av 
alvorlige relasjonstraumer konkluderer entydig med at behandlingen er tidkrevende 
og at det for mange pasienter vil være behov for perioder med behandling utenfor 
familien. Det tilsier at slik behandling forutsetter en kombinasjon av poliklinisk tilbud 
ved DPS og spesialisert behandling med døgnopphold med varighet etter individuell 
vurdering.

 Tilrådingen om nedleggelse av Traumeenheten slik den er lagt fram til sak 31-2014 i 
styret for Helse Nord RHF, er basert på myndighetskompetanse. Vurderingene fra de 
mest erfarne kompetansemiljøene, fra ansatte og tidligere ansatte ved Traumeenheten 
og den erfaringsbaserte kunnskapen til pasienter, tidligere pasienter og pårørende til 
pasienter er ikke benyttet som vurderingsgrunnlag.

 Gjennom Moderniseringsprosjektet har Nordlandssykehuset dokumentert at 
bemanning/kompetanse og kapasitet ved DPS ikke er tilstrekkelige til å løse 
eksisterende oppgaver forsvarlig. Å tilføre nye oppgaver blir på den bakgrunn en 
uansvarlig beslutning.

Nasjonale retningslinjer 
Mål 1: Virkningsfulle og trygge tjenester

Styret i Helse Nord RHF ba i sitt vedtak i sak 133-2013/7 om 

1. Hvordan sikre tilbudet til denne pasientgruppen (traumpasienter) i de øvrige 
helseforetakene i regionen, dersom Nordlandssykehuset HF gjennomfører vedtak om å 
avvikle enhet for traumelidelser?

I utredningen som er lagt fram 10. mars 2014, uttaler det regionale Fagrådet:

«De fire helseforetakene har ansvar for å sikre et individuelt, differensiert og adekvat tilbud til 
pasienter med traumeerfaring i sitt opptaksområde. Hoveddelen av tilbudet med denne type 
erfaring vil få behandlingstilbudet på DPSnivå. Sykehusinnleggelse vil være aktuelt i 
situasjoner hvor dette er utilstrekkelig.»

Sykehusenes ansvar innen sine opptaksområder er en selvfølgelighet, - eller burde i alle fall
være det. 

At Fagrådet påpeker hvor ansvaret er plassert, gir imidlertid ikke noe svar på spørsmålet som 
styret i Helse Nord har stilt: «Hvordan sikre tilbudet til denne pasientgruppen…» 

Mental Helse Nordland mener at fagrådet ikke gir svar på oppdraget som er gitt i punkt 1. i 
vedtak av 27. november 2013 i sak 133-2013/7 i styret for Helse Nord RHF.»

Med andre ord:

Det mest sentrale spørsmålet i forbindelse med en eventuell nedleggelse av dagens 
traumetilbud ved Nordlandssykehuset, er like ubesvart i etterkant av utredningen. 
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Mental Helse Nordland sin vurdering:

Hele prosessen rundt vurderingen av framtidig traumebehandling i Nordland og i 
landsdelen for øvrig er gjennomført på en slik måte at det virker stikk motsatt av  
direktoratets mål 1 i IS 1388.

Prosessen har vært preget av hemmeligholdte saksgrunnlag, uklare begrunnelser, 
usaklig omtale av meningsmotstandere samt både sprikende og skiftende antakelser 

om hva som skal være fremtidige løsninger for behandlingstilbudet – dersom det 
virkningsfulle tilbudet som blir gitt i dag ved Traumeavdelingen er fjernet.

Ingenting i denne prosessen har vært egnet til å skape trygghet eller forutsigbarhet for 
pasientene.

Nasjonale retningslinjer.

Mål 2: Involvere brukere og gi dem innflytelse

I nasjonale retningslinjer IS 1388 anbefales det å –

 Invitere brukerrepresentanter med for å delta i ulike prosjekter, utviklings- og 
endringsarbeidsom gjelder tjenester innen psykisk helsearbeid.

 Benytte brukerorganisasjoner som høringsinstans av forslag til tiltak som berører 
tjenestetilbudet innen psykisk helse.

 Benytte innhentede brukererfaringer til forbedring av tjenestene.

I Helse- og Omsorgsdepartementets Oppdragsdokument for 2014 

er ett av departementets fastsatte mål at –

Pasienters og brukeres erfaringer brukes aktivt i utformingene av tjenestetilbudet.

Brukermedvirkning i Traumesaken.

Brukernes rolle i saksutredningen kan beskrives slik –

1. Den første kontakt med brukersiden i forbindelse med initiativet om nedlegging av 
Traumeenheten skjedde ved at Nordlandssykehusets erfaringskonsulent ble muntlig 
informert om at avdelingens administrasjon hadde besluttet å fremme forslag om 
nedlegging av avdelingen. Konsulentens erfaringskompetanse ble aldri benyttet, og 
hun ble aldri gitt anledning til å gi sine vurderinger av en nedleggelse.

2. Mental Helse Nordland ga en uttalelse til saken før den ble lagt fram for 
brukerutvalget i Nordlandssykehuset. Organisasjonen mottok særutskrift av
møteprotokollen med en tilleggsinformason: «For øvrig kan vi opplyse at det har vært 
brukerrepresentant tilstede i arbeidet som er utført i klinikken knyttet til denne 
endringen (nedleggelsen).
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3. En henvendelse fra MH Nordland datert 06.11.13 om hvem som har vært representant, 
hvilke organisasjoner som har mottatt invitasjon til å delta, hvordan oppnevning av

representant var gjennomført og på hvilken måte vedkommende har deltatt i prosessen, 
er blitt stående ubesvart. 

4. Etter en purring 03.12.2013, mottok Mental Helse et svar fra klinikksjefen datert 
19.12.2013. Brevet gir ikke svar på de konkrete spørsmålene organisasjonen stilte, 
men gir en slags belæring om hvordan helseforetakene generelt anvender 
brukerrepresentasjon. I brevet peker hun også på at 

«Det konkrete arbeidet med budsjettprosessen er det ikke brukerrepresentasjon i, dette 
er et ansvar for foretaksledelsen, men resultatet av de foreslåtte tiltak sendes altså 
brukerutvalget til uttalelse. Det er også brukerrepresentasjon i styret i 
Nordlandssykehuset. 

I brukerutvalget i Nordlandssykehuset representeres Mental Helse ved Tonelise Holm.

For konkret besvarelse av detaljene i de 6 spørsmålene må Brukerutvalget eller deres 
representant der kontaktes.» 

Med den avsluttende kommentaren plasserer klinikksjefen ansvaret for at 
brukerrepresentasjon er ivaretatt hos brukerutvalget. Samtidig fraskriver hun 
sykehusledelsen ansvar og plikt til å sørge for at dette er gjennomført på en 
tilfredsstillende måte.

5. 20.03.2014MH Nordland ba i brev datert 29.11.2013 til adm.dir. i Helse Nord RHF 
om å ta med to representanter fra organisasjonen i utredningsarbeidet som styret i 
Helse Nord RHF hadde bedt om. Henstillingen ble besvart med at utredningen ville bli 
utført i samarbeid med Regionalt Brukerutvalg.

6. Den 19 februar gjennomførte Helse Nord RHF et 2 timer langt dialogmøte der ansatte 
ved Traumeavdelingen, pasienter og brukerrepresentanter fikk legge fram synspunkter 
og vurderinger av saken for Helse Nords representanter. Møtet var knyttet til 
utredningsarbeidet som ble utløst ved vedtak i RHF-styret i sak 133-2013/7. 

I møtet ble det stilt spørsmål ved høringsprosedyrene for utredningen som var under 
arbeid. 

Det ble da opplyst at høring ikke skulle gjennomføres fordi den korte tidsfristen som 
var satt for utredningsarbeidet ikke gjorde det mulig. 

Deltakerne har ikke mottatt noe referat fra møtet 19. februar, og det er heller ikke lagt 
ved noe referat til saksutredningen som ble lagt fram for RBU i sak 12, den 
20.03.2014 og styret i Helse Nord RHF i sak 31 den 27.03.2014 . Derimot er det 
gjengitt en kortfattet oppsummering sammenfattet i fire kulepunkter under 
avsnittsoverskriften 

«Tilbakemelding fra brukere og pårørende om erfaringer fra dagens traumetilbud.»

7. Ingen brukerorganisasjoner har vært invitert til å oppnevne brukerrepresentanter i 
utredningsprosessen, verken ved saksbehandlingen ved Nordlandsykehuset eller ved 
den senere behandlingen av saken i det regionale helseforetaket.

8. Ytringer og vurderinger som pasienter og brukerrepresentanter har kommet med 
gjennom media eller som leserinnlegg i avisene, har på ledernivå ved 
Nordlandssykehuset vært omtalt som «støy».
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Mental Helse Nordland vil på bakgrunn av dette hevde at det er stort sprik 
mellom krav som stilles i både i Veilederen (IS 1388) og i HODs
Oppdragsdokument og den behandlingen pasienter og brukerrepresentanter har 
møtt i både Nordlandssykehuset HF og i det Helse Nord RHF

Mental Helse Nordlands konklusjon, under henvisning til IS1388, s. 64 mfl.:

Intensjonene om at brukerne skal delta i prosessen, at brukernes 
erfaringskunnskap skal legges til grunn for å forbedre tjenestene, at 
brukermedvirkning skal være reell og at brukerne skal møtes med respekt av 
de som representerer tjenesteyterne, er ikke ivaretatt på noe punkt i de to 
helseforetakenes ledernivå.

I denne sammenheng finner vi det også nødvendig å peke på forutsetningen av 
2006 i IS 1388 krav om at alle tjenesteutøvere får nødvendig opplæring og 
informasjon om brukermedvirkning. 

I saksutredningen til sak 31-2014 i HN RHF uttrykker administrerende direktør Lars Vorland 
at –

«Helse Nord  RHF har i prosessen lagt vekt på medvirkning fra brukere og pårørende i 
regionen, og det er avholdt møter med ansatte og brukere fra Nordlandssykehuset HF. Dette 
på grunn av at de har erfaring fra arbeid ved enheten og er berørt av Nordlandssykehuset 
HFs vedtak om å legge ned enheten for traumelidelser».

Mental Helse Nordland mener at uttalelsen som er sitert ovenfor fra 

direktørens saksframlegg til styret i HN RHF, er å anse som feilinformasjon, 
uansett om årsaken er manglende kunnskap om hva brukermedvirkning skal 
være, eller om det er en tilsiktet kamuflering av de faktiske forhold.

Nasjonale retningslinjer.

Mål 3.God samordning og kontinuitet i tjenestene

Nasjonale retningslinjer stiller som krav at hensynet til samordnede og godt koordinerte 
tjenester skal være et overordnet hensyn. 

Det blir pekt på at variasjoner i geografi, kompetanse og tradisjon kan gi ulike løsninger 
forskjellige steder i landet, og de viser til at 

«Tjenestetilbudet ved sentraliserte sykehusavdelinger skal ivareta pasienter med lidelser som 
krever spesiell kompetanse, store personellmessige ressurser eller behov for lukket 
avdeling.» 

Oppdragsdokumentet fra HOD til Helse Nord RHF for 2014 påpeker:

«Omstilling av tjenester innen somatikk, psykisk helsevern, rusbehandling og rehabilitering 
som berører kommunene skal synkroniseres slik at de ikke gjennomføres før kommunene er i 
stand til å håndtere de nye oppgavene. Det er en forutsetning at omstillingene gir brukerne et 
kontinuerlig og like godt eller bedre tjenestetilbud enn tidligere.»
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Intensjonen som er uttrykt i Oppdragsdokumentet retter seg ikke isolert inn mot forholdet 
mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, men uttrykker et prinsipp for 
hvordan helseforetakene plikter å sørge for at kontinuitet og kvalitet skal være på plass før det 
gjennomføres endringer i et behandlingstilbud.

I 2012 gjennomførte Nordlandssykehuset HF en gjennomgang og analyse av forutsetningene 
for omlegging av tjenestene ved PR-klinikken til DPSene. Denne gjennomgangen ble gjort 
ved gjennomføring av Moderniseringsprosjektet.

Prosjektgruppa besto av Klinikkoverlegen ved PR-klinikken (Traumeenheten), 
avdelingslederne ved Almenpsykiatrisk avd, Lofoten DPS, Salten DPS og Vesterålen DPS, 
enhetsleder ved Vesterålen DPS, Lis-lege ved Lofoten DPS og seksjonsleder ved Salten DPS, 
overlege ved Akutt og Alderpsykiatrisk avd., seksjonsleder ved Bupa og Ass. Avdelingsleder 
ved Rehab avd. i tillegg til representanter for en del interntjenester, tillitsvalgte, verneombud 
og en representant for Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF.

Gruppa uttalte: 

«Mandatet tolkes slik at å sikre at DPSene er veien inn og ut av psykisk helsevern og at de er i 
stand til å ivareta akutt hjelp 24/7 betyr at henvisningene fra fastleger, legevaktsleger, psykisk 
helseteam i kommunene, politi og AMK må gå til det lokale DPS som lokalsykehus i psykiatri, 
og at våre DPS må settes i stand til å ta imot og behandle alle henvisningene forsvarlig.»

Prosjektets kartlegging viste at samtlige DPSer hadde manglende kapasitet/kompetanse for å 
kunne oppfylle eksisterende oppgaver.

For både Salten DPS og Vesterålen DPS ble det uttrykt:

«Det er nødvendig med et storstilt rekrutteringsarbeid for å rekruttere spesialister til hjemler 
som står tomme for å sikre en forsvarlig drift pr. dd.»

På denne bakgrunn er det påfallende og lite tillitvekkende at adm.dir. ved Nordlandssykehuset 
i sin vurdering til Helse Nord, datert 10.03 2014 ikke utrykker bekymring for å gi et tilbud på 
DPS-nivå, men velger å problematisere bemanningen ved den enheten som har de mest 
positive vurderingene av kvalitet, uttrykt av de som er best kvalifisert til å vurdere det, 
pasientene.

At det er manglende samsvar mellom krisevurderingen fra adm.dir. og de faktiske 
opplysningene og nyanserte vurderingene som blir framført av overlege Gunnar Wøllo 
Egeberg i brev av 25.03.2014, bidrar ikke til å øke tilliten til saksgrunnlaget som utrederne 
velger å bruke.

Mental Helse Nordland hevder:

Overlegens vurderinger og Moderniseringsprosjektets konklusjoner, pasientenes 
vurderinger og Oppdragsdokumentets intensjoner gir fullstendig sammenfallende 
grunnlag for konklusjonen om at det er nødvendig først å sørge for at 
ressursgrunnlaget, - både menneskelig, kompetansemessig og økonomisk er på plass i 
DPSene. 

Deretter kan vurderingen av kvalitet og muligheter for tilrettelegging ut fra 
individuelle behov uten et tilbud ved Traumeavdelingen starte. 
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Dagens vurderinger som konkluderer med nedleggelse, står i grell kontrast til 
Veilederens formulering:

«Det er et ledelsesansvar å sørge for at tjenestene fremstår som koordinerte og 
helhetlige til beste for brukeren. Dette fordrer at ledere på alle nivåer tar ansvar for 
mer enn det de selv har ansvar for, dvs. at alle ledere tar medansvar for helheten. Det 
er en klar forventning om at ledere er lojale i forhold til sentrale føringer.»

Arbeidet i Moderniseringsprosjektet ga klare prognoser av behovet for døgnbehandling for 
voksne med alvorlig traumeproblematikk:

Behovsanalysen som ble lagt til grunn for konklusjonene var:

«Man kan se en nedgang i antall henvisninger fra 2010 til 2012. Man ser spesielt en nedgang i 
aktivitet på pasienter med stemningslidelser, personlighetsforstyrrelser og 
utviklingsforstyrrelser. Dette kan forstås i sammenheng med at denne type problematikk nå 
skal tas hånd om av det lokale DPS. Det er derimot stabilt til økende med henvisninger av 
pasienter som trenger behandling for traumelidelser. Per. 04.05.12 er 9 av 10 inneliggende 
pasienter, samt 9 av 12 pasienter på venteliste tilhørende i denne kategorien. Vi ser også en 
svak økning i aktivitet av pasienter med traumelidelser fra andre helseforetak.  (MH 
Nordlands utheving)

En samlet faggruppe, - der alle avdelinger som er aktuelle ved en omorganisering av 
Traumebehandlingen i Nordland, var representert, vurderte ikke nedleggelse av 
Traumeavdelingen som en relevant problemstilling. I stedet vurderer de at det er behov for å 
utvide og styrke både volumet og kompetansen:

«Allmennpsykiatrisk avdeling har primært hatt Nordland fylke som opptaksområde, men vi 
har også fått søknader fra hele Nord Norge. Når vi kan profilere oss som en spesialisert 
traumeavdeling tenker vi at det vil kunne utvide opptaksområdet ytterligere.»

Mental Helse Nordland finner det oppsiktsvekkende at disse vurderingene har vært 
taushetsbelagte gjennom hele den saksbehandlingen som startet høsten 2013 og fortsatt 
er uavsluttet. 

Prosessen synes å ha hatt som mål å oppnå nedleggelse av et velfungerende 
behandlingstilbud uten at saksbehandlerne har vært i stand til å peke på realistiske og 
troverdige alternativer for den aktuelle pasientgruppen.

Dette er ikke i samsvar med nasjonale retningslinjer eller intensjoner. Departementet 
uttaler i IS 1388 : «For at DPS skal kunne yte et kvalitativt godt tilbud må tilbudet 
være i samsvar med og bygges opp ut fra behovene i opptaksområdet» og: «Det 
desentraliserte tilbudet bør bestå av dag – og døgntilbud, polikliniske og ambulante 
tjenester.»

Dersom Moderniseringsprosjektet ble gjennomført uten at det hadde som formål at 
arbeidets konklusjoner skulle legges til grunn i det videre arbeidet, vitner det om 
meningsløs sløsing med både menneskelige og økonomiske ressurser og en respektløs 
opptreden overfor egne ansatte.
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ROS-analysen.

Ved saksframlegget til sak 31-2014 er det lagt fram en såkalt ROS-analyse (Risiko og 
Sikkerhetsanalyse).

Slik den foreligger, er den et dokument uten informasjonsverdi. For å gi mening må den 
suppleres med tilleggsinformasjon om kriteriegrunnlaget for tallverdiene som er valgt, hvilken 
vurderingskompetanse som er benyttet i analysearbeidet og hvordan vurderingsprosessen i 
forhold til kriteriegrunnlaget er gjennomført.

Uten disse opplysningene har dokumentet ingen informasjonsverdi og kan ikke betegnes som 
en analyse.

Mental Helse Nordland vurderer at de betydelige sviktene i saksbehandlernes 
informasjon til styrene er alvorlig. Den informasjonen som er valgt bort er av 
avgjørende betydning for beslutningsgrunnlaget når styret skal ta stilling til om Helse 
Nord RHF kan legge ned Traumeavdeling og samtidig ivareta målsettingens 
forpliktende hensyn om at pasientene skal møte en god samordning og kontinuitet i 
tjenestene. Denne målsettingen gjelder ikke minst under en eventuell nedleggings-
/omleggingsprosess.

Nasjonale retningslinjer.

Mål 4.God ressursutnyttelse

Ressursutnyttelse handler om evnen til å forvalte økonomi, disponibel faglig kunnskap samt 
yrkesutøvernes engasjement og relasjonelle kompetanse. 

Det er helheten i denne forvaltningen som danner grunnlag for å vurdere tjenestekvalitet både 
i forhold til brukernes tjenesteopplevelse, behandlingsresultater og samfunnsøkonomiske 
hensyn. 

Et sentralt element i vurderingen av ressursforvaltningen er kunnskap. 

Tjenesten ved Traumeavdelingen er et resultat av kunnskap, engasjement, etisk bevissthet og 
gode relasjonelle ferdigheter. Det er disse elementene i kombinasjon som skaper den gode 
forvaltning i et tjenesteperspektiv.

Det er en unison tilbakemelding fra tjenestemottakerne om resultatene som blir oppnådd 
gjennom det arbeidet som utføres ved avdelingen. Enkelte av pasientene har erfaringsgrunnlag 
fra ulike enheter innen Helse Nord RHF, og gir en utvetydig vurdering av tjenesten ved 
Traumeavdelingen som overlegen.

Praksiserfaringene i fagfeltet er sammen med pasienterfaringene den høyeste kompetansen i 
forhold til vurdering av behandlingskvalitet, resultater og forsvarlighet.  Dersom 
beslutningstakerne velger å vende seg til fagpersonell med lavere kompetanse eller uten 
praksiserfaring, og i tillegg se bort fra brukernes egne erfaringer blir beslutninger tatt på 
mangelfullt kunnskapsgrunnlag.



LIKEVERD        ÅPENHET       RESPEKT

Det er et uttrykk for kritikkverdig nedlatenhet når adm.dir. ved Nordlandssykehuset uttaler at 

«Behandler- og ledelsesmiljøet innen traumebehandling har siden 2012 forvitret.»

En leder som viser en slik grunnleggende mangel på respekt for egne fagansatte – de som 
utfører en samvittighetsfull og dyktig utført tjeneste – uttrykker et lavmål på ledelseskultur og 
en manglende forståelse av sitt eget lederansvar. 

Dersom det faktisk har skjedd en «forvitring» av fagkompetansen ved avdelingen, 
dokumenterer det en svikt i øverste leders ansvar for både å beholde høyt kvalifisert 
personale, og bygge opp kompetanse ved å stimulere til etter- og videreutdanning internt og 
ved å tilføre kompetanse utenfra. 

Det dokumenterer i så fall at ledelsen ikke har innfridd nasjonale retningslinjers forutsetning 
om en kontinuerlig og systematisk kompetanseutvikling i en kombinasjon mellom å sikre at 
kompetanse som er utviklet blir beholdt og at ny kompetanse tilføres. 

Oppdragsdokumentet til Helse Nord RHF 2014 stiller som langsiktig målsetting for det 
regionale helseforetaket å 

«Rekruttere, beholde og utvikle kompetanse hos medarbeiderne i spesialisthelsetjenesten og 
sikre bærekraftig utvikling».

Det kan ikke baseres på at engasjerte fagansatte på eget initiativ og av eget overskudd alene 
skal oppfylle nødvendige kompetansebehov.

Dersom saksbehandlerne i Traumesaken ønsker å legge kunnskap til grunn for vurdering av 
behov, kvalitet og effektivitet i behandling av voksne med traumelidelser, finnes den høyeste 
fagkompetansen internt hos ansatte og tidligere ansatte ved Traumeavdelingen. Eksternt er det 
kommet uttalelser fra høyt kompetente miljøer, eks. Modum Bad som klart støtter 
vurderingene fra de ansatte ved Traumeavdelingen.

Når adm.dir.i Helse Nord velger å støtte seg til uklare vurderinger fra mindre kompetente 
fagmiljøer og i tillegg se bort fra vurderingene fra pasientene, så har han valgt å konkludere 
som ufaglært. 

Mental Helse Nordland vil understreke at

Det er gjennom en maktutøvelse som bygger på direktørens myndighetskompetanse 
at innstillingen fremmes for styret, på tvers av rådene fra de faglig mest kompetente 
miljøene og tjenestemottakernes erfaringer.

Hvordan fagkompetansen ved Traumeavdelingen skal sikres, slik at den kommer 
pasientene til gode ved en eventuell omlegging av tilbudet, er det ikke lagt fram noen 
planer for.

Det viser at ledelsen mangler evne eller vilje til å sikre opparbeid kvalitet på
tjenestene. Å sikre den kompetansen som er til stede i helseforetaket, er minst like 
viktig som å tilføre ny kompetanse. At det er et kompetansemiljø til stede, er også en 
grunnleggende forutsetning for å tiltrekke ny kompetanse.
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Nasjonale retningslinjer.

Mål 5. Tilgjengelige tjenester og rettferdig fordeling

Tilgjengelige tjenester forutsetter at tjenestetilbudet har både tilstrekkelig dimensjonering, 
riktig kompetanse og gode samarbeidssystemer som er utformet slik at pasientene blir 
ivaretatt på det nivået som sykdomsomfanget krever for å ha god virkning. 

I den rettferdige fordeling ligger en klar forutsetning om at alle pasientgrupper skal få 
likeverdig behandling, både i forhold til sin diagnose, sine behandlingsbehov og som 
selvstendig individ med sine menneskerettigheter.

I utredningen til punkt 2 i RHF-styrevedtak i sak 133-2013/7 anbefaler Fagrådet: 

«Ved å styrke kompetanse om traumelidelser og traumebehandling vil både DPS-ene og 
sykehusavdelingene kunne gi et godt tilbud til denne pasientgruppen.»   

I denne anbefalingen ligger den klare vurderingen at det etter en fremtidig omfattende 
oppgradering av kompetansen, kan det (muligens) bli gitt et tilfredsstillende tilbud til 
pasientgruppen med dette behandlingsbehovet.
Faggruppens vurdering blir samtidig en bekreftelse av at også de anser at en fullverdig 
tjenestekvalitet ikke kan tilbys i utviklingsperioden, som ut fra evalueringsfristen beregnes til 
tre år.

Mental Helse Nordland konstaterer:
Når adm. direktør i Helse Nord vurderer at det er forsvarlig å legge ned 
Traumeavdelingen uten at det er bygd opp et tilsvarende tilbud med like god eller 
bedre kvalitet, påtar han seg samtidig ansvaret for liv og helse til en stor gruppe 
mennesker.

Mental Helse Nordland anser det som en god vurdering fra Fagrådet at de anbefaler Helse 
Nord å starte en omfattende og systematisk oppbygging av kompetansen innen 
traumebehandling, ikke som en følge av en nedlagt Traumeavdeling, men som en erkjennelse 
av at det er svært utilstrekkelige ressurser i fagfeltet i dag.
Det er derfor overraskende når Fagrådet uttaler videre:
«Det enkelte helseforetak kan vurdere om et eller flere DPS skal ha et særskilt ansvar for 
spesielle traumerelaterte lidelser i sitt helseforetak. Det skal gjennomføres en evaluering innen 
tre år av ordningen med foretaksvise behandlingstilbud og effekter av kompetanseheving 
innen traumebehandling.»
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Mental Helse Nordland uttrykker forundring over at Fagrådet anbefaler at de enkelte 
helseforetakene hver for seg skal overlates vurderingen av hvordan 
behandlingstilbudet til traumepasienter skal organiseres, mens nasjonale retningslinjer 
og oppdragsdokumentet legger vekt på helhet og god samordning av tjenestetilbudene, 
både mellom nivåene og innad i spesialisthelsetjenesten.

Tilgjengelighet, rettferdighet og likeverdighet i psykisk helsevern handler også om et godt 
samsvar mellom sammenlignbare tjenestetilbud i helseregionene.

Av Norsk Pasientregister går det fram at Helse Nord RHF er det regionale helseforetaket som 
tildeler lavest andel av vurderte henvisninger rett til helsehjelp innen psykisk helsevern. 

Likevel ligger Helse Nord RHF på toppen av oversikten over brudd på rettighetsgarantien 
viser en tilstandsoversikt for psykisk helsevern pr. 2.tertial 2013. Også i dette perspektivet blir 
det meningsløst å legge ned Traumeavdelingen, ettersom en nedlegging av Traumeavdelingen 
vil gi negative virkninger på begge disse områdene og plassere det regionale helseforetaket 
enda mindre flatterende i helsestatistikken. 

Det er likevel hensynet til pasientene som burde være det sterkeste argumentet for å 
opprettholde Traumeavdelingen.

Mental Helse Nordland mener at pasientgruppens sikkerhet bare blir ivaretatt ved at 
Traumenheten ved Nordlandssykehuset videreføres og utvikles som regionalt 
behandlingstilbud til pasienter med alvorlige traumelidelser.

Dato 08.04.2014

For styret i Mental Helse Nordland

Leif G. Strømdal
leder/saksutreder
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