
Traumetilbudet i Helse Nord -
Uttalelse fra årsm øtet 27 .aptil2014 i FFO Nordland.

Årsmøtet i FFO Nordland er kritisk til forslaget om å legge ned behandlingstilbudet som blir

gitt til pasienter med alvorlige traumelidelse ved Nordlandssykehuset HF.

FFO er klar over at det foreligger nasjonale førtnger om en annen økonomisk fordeling

mellom sykehusene og distriktspsykiatiske sentre, DPS.

FFO vil derfor understreke at de politiske intensjonene for endringer av den økonomiske

fordelingen, er å oppnå minst like gode eller helst bedre tilbud for pasientene, bate ruPrmere

der de bor.

Erfarne yrkesutøvere knyttet til traumebehandling, både ved Nordlandssykehuset HF og ved

Modum Bad, har gitt klare vurderinger av at pasienter som har alvorlige relasjonstraumer, har

behov for et omfattende og spesialisert tilbud. Det har ikke DPSene kompetanse for å gi i dag.

pasienter som har erfaring fra behandlingstilbud både i DPS og senere ved Traumeenheten i
Nordlandssykehuset, vurderer entydig at det er behandlingen ved Nordlandssykehuset som

har gitt helsemessig bedring.

I poiitiske førrnger for utformingen av helsetilbudet i Norge, er det uttrykt at endringer av

tjlnestetilbud skal bygge på kunnskap og på medvirkning fra brukerne. Deres erfaringer skal

tillegges stor vekt ved utforming av behandlingstilbud.

Årsmøtet i FFO Nordlønd tør sterkt øvstandfrø øt verken yrkesutøvernes kunnskap eller at

edøringerfra brakerne og yrkesutøverne er tøtt tilfølge i saksgrunnløget til styret i Helse

Nord RHF.

En nedleggelse av Traumeenheten ved Nordlandssykehuset innebærer i realiteten at en

pasientgruppe med komplisert og alvorlig sykdom blir fratatt det virksomme

Lehandtingstilbudet de har i dag, uten at det blir erstattet med noe tilsvarende eller bedre, slik

nasjonale føringer har som intensjon.

FFOforutsetter at Helse Nord RHF tar det ansvaret de harfor ,å gi alle pasienter

likeverdige behandlingstilbud som er tilpasset sykdommens art og som bygger på edaringer

om hva som er virksom behøndling-

FFO krever at Traumetilbudet ved Nordlandssykehuset HF blir opprettholdt inntil det er

bygd opp titbud med like høy kvalitet, god kompetønse og med en køpasitet som et tilpasset

det reelle behovet i befolkningen-

Bodø 21.04.2014.


