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Mental Helse Nordland
Postadresse:                                                                                  
Strømdal                                           Org.nr.:  990 459 495
8226 Straumen                                       Kontonr.: 1503.46.98489

Mental Helse Nordland Regionsekretær:
Fylkesleder:  Leif G. Strømdal Rikke Philippi
Mobil: 412 00 267                                           Mobil: 976 86 281

                                                                                                                                                                  
E-post: nordland@mentalhelse.no                                          Web:   www.mentalhelse.no E-post: rikke@mentalhelse.no

                                                                                                                                    

   

Til helse- og omsorgsminister
Bent Høie, 
Helse- og omsorgsdepartementet
Teatergata 9
Postboks 8011 Dep,
0030 Oslo

Deres ref Vår ref. Dato 14.09.2014
Tr-ss 09.13-ff/ls

Manglende behandlingstilbud for pasienter med alvorlige traumeskader.

I styremøte 13.-14. september 2014 behandlet Mental Helse Nordland 
oppfølgingsarbeidet vedrørende manglende tilbud til pasienter med alvorlige skader 
etter traumer.
Styret gjorde slik enstemmig vedtak i sak 52/2014-15.

Vedtak:
Styret i Mental Helse Nordland vil i brev til helse- og omsorgsministeren 
be om en klar og entydig holdning til at det benyttes misvisende og feil 
informasjon som grunnlag for endringer i behandlingstilbud.

Vi viser til tidligere henvendelser til Helse- og omsorgsdepartementet, benevnt 
«Klage over vedtak i sak 47-2014 i styret for Helse Nord RHF, datert 10.05.2014, vår 
Korrigerende kommentar til dokument nr. 15:757 (2013-2014) av 21.05.2014, Helse 
Nord RHF sitt «Svar på merknader», datert 12.06.2014 og kopi av vårt Brev til Helse 
Nord RHF, datert 15.06.2014.

Dokumentene som vi henviser til, avdekker at
1. utredningen til sak 47-2014 i styret for Helse Nord RHF er utført uten at 

informasjon om omfattende mangel på kompetanse ved DPS Salten, DPS 
Vesterålen og DPS Lofoten er tatt med.

2. saksutredningen ser bort fra vesentlige vurderinger gitt av både landets 
fremste ekspertise på behandling av alvorlige traumelidelser og fra vurderinger 
uttrykt av pasienter med erfaringer fra ulike behandlingstilbud.

3. Helse Nord ikke nyanserer mellom ulike behandlingsbehov hos pasienter med 
type 1 og type 2 traumatisering.

4. vurderinger gitt av helseforetak innen Helse Nord RHFs egen region er gjengitt 
usant.
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5. Helse Nord RHFs opplysning om at «tilbud flyttes nærmere brukerne» ved at 
det blir gitt ved Salten DPS, er misvisende. DPS ligger i samme 
bygningsmasse som det spesialiserte behandlingstilbudet lå. 

6. Helse Nord RHFs informasjon om at Salten DPS vil få tilført kompetansen fra 
Enhet for traumebehandling utelater at dette fagpersonalet er splittet opp og 
fordelt til vakante stillinger ved ulike avdelinger, at DPS ikke gir mulighet for 
skjerming og selektiv sammensetting av pasientgrupper og at det ikke blir gitt 
tilbud som tillater behandling over tid, vurdert og tilrettelagt etter pasientens 
individuelle behov.

Mental Helse Nordland registrerer nå at pasienter med alvorlige traumeskader 
som ikke oppnår bedring innenfor det avkortede, polikliniske tilbudet, blir avvist fra 
en tilpasset behandling med betegnelsen «behandlingsresistente».

Mental Helse Nordland ber helse- og omsorgsministeren avklare om han er 
kjent med de feilaktige opplysningene som er benyttet, både ved 
saksbehandlingen i sak 47/2014 til styret i Helse Nord RHF og som grunnlag 
for Helse- og Omsorgsministerens svar på skriftlige spørsmål, dokumentene 
15:580 og 15:757, begge 2013-2014.

Mental Helse Nordland har lagt fram informasjon som dokumenterer påstandene       
1 - 6 ovenfor, uten at departementet eller helse- og omsorgsministeren har reagert.

Mental Helse Nordland ber statsråden tydeliggjøre sin holdning til at 
behandlingstilbud blir fjernet basert på feilaktige, mangelfulle og misvisende 
informasjon, slik det har skjedd ved nedleggelsen av Enhet for 
traumebehandling ved Nordlandssykehuset HF. 

Mental Helse Nordland ber også statsråden avklare om det er i samsvar med 
eiers interesser og intensjoner at det er stort sprik mellom den virkeligheten 
pasientene møter og den fremstillingen som blir gitt fra administrativt nivå ved 
helseforetak.  

Helse- og omsorgsministeren har uttalt at tilbud ikke skal fjernes før det foreligger 
andre tilbud med tilsvarende kvalitet.
Ved nedleggelsen av Enhet for traumebehandling ved Nordlandssykehuset har styret 
i Helse Nord RHF fjernet behandlingstilbudet for mennesker med alvorlige skader 
etter type 2 traumatisering i Nord Norge. Det polikliniske tilbudet som fortsatt blir gitt 
flere steder i landsdelen er ikke en erstatning for det spesialiserte tilbudet som var 
bygd opp over 8 år.

Mental Helse Nordland ber helse- og omsorgsministeren svare på om 
pasientenes virkelighet blir ansett som mindre relevant og troverdig enn 
«virkeligheten» som blir presentert fra administrasjonen i Helse Nord RHF.
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Helse- og omsorgsministeren har uttrykt forståelse for pasientenes reaksjoner på 
tapet av behandlingstilbud.
Mental Helse Nordland mener det har større betydning at helse- og 
omsorgsministeren viser forståelse av hvilken situasjon pasienter med alvorlige 
psykiske skader etter langvarige traumeopplevelser er blitt utsatt for ved 
nedleggelsen.
Det vil være bedre i samsvar med statsrådens målsetting om å skape «pasientens 
helsetjeneste».
Forståelse for uttrykker indirekte at pasientene overreagerer fordi de ikke forstår 
hvilket behandlingstilbud de vil få. 
Det viser manglende respekt for pasientene og manglende tillit til pasientenes 
vurderingsevner, og blir dermed uttrykk for en nedlatende holdning.

Mvh
Styret i Mental Helse Nordland

Leif G. Strømdal (sign.)
leder 

Kopi av brevet sendes
Helse Nord RHF
Stortingspolitikerne fra Nord Norge
Regionalt brukerutvalg HN RHF
Landsleder Mental Helse
Politisk nestleder Mental Helse
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