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Evaluering av traumetilbudet i Helse Nord  

 
Helse Nord styret vedtok i sak 47-2014 punkt 5. den 29.4.2014 at «organisering av 
traumebehandling innen psykisk helsevern for voksne evalueres innen utgangen av 2017.»  
I samme sak punkt 4 vedtok styret at det skulle gjennomføres et regionalt 
traumekompetanseprogram i samarbeid med RVTS.1  
 
Saken vedtok følgende føringer til traumetilbudet i Helse Nord: 
1. Tilbudet skal være av faglig god kvalitet og likeverdig for alle innbyggere i regionen.  
2. Behandlingstilbudet til traumatiserte pasienter skal i all hovedsak ivaretas av det enkelte 

helseforetak på DPS-nivå.  
a. Faglige ressurser og kapasitet i det enkelte helseforetak skal sees under ett.  
b. Minst ett av DPS-ene i hvert helseforetak skal ha særlig kompetanse til å behandle 

denne pasientgruppen.  
3. Foretaksgrensene skal ikke være til hinder for at pasientene får et optimalt tilbud. 

Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF gis et særskilt ansvar 
for å bistå henholdsvis Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF for pasienter 
som krever behandling ut over det etablerte tilbudet i helseforetaket.  

4. Det skal gjennomføres et tilpasset kompetanseprogram, for alle yrkesgrupper, om traume 
og traumeforståelse. I den grad det må prioriteres, skal programmet for miljøpersonalet 
gjennomføres først.  

                                                        
1 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging 
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Regionale kompetansehevende tiltak  
I samarbeid med helseforetakene i Helse Nord, regionalt brukerutvalg (RBU), Viken senter og 
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), 
arrangerte Helse Nord RHF en konferanse om traume og traumeforståelse den 18.-19. 
februar 2015. Konferansen hadde 68 deltakere fra helseforetak i Helse Nord og Viken senter. 
 
Traumekompetanseprogrammet Stø kurs 
RVTS sitt traumekompetanseprogram Stø kurs startet opp i 2015 og avsluttes våren 2017. 
Alle helseforetak og DPS i Helse Nord har deltatt i programmet og det har vært 1200 
fremmøter på forelesningene. 30 fagpersoner har fått veilederopplæring. Programmet er 
også kjørt for medisinerstudenter ved UiT – Norges arktiske universitet. Parallelt med det 
regionale traumekompetanseprogrammet har Nordlandssykehusets egen satsning hatt 
deltakelse fra om lag 60 fagpersoner. 
 
Egenevaluering av traumetilbudet 
Helse Nord RHF har nettopp gjennomført en egenevaluering av helseforetakenes faglige 
kompetanse og bygningsmasse i psykisk helsevern. Et av spørsmålene i egenevalueringen var 
å vurdere egen traumekompetanse.  
 
Vi har sendt følgende spørsmål til helseforetakene i Helse Nord:  

 Er dagens organisering av traumetilbudet godt, eller er det behov for en annen 
organisering? 

 Har traumepasientene et likeverdig tilbud, der helseforetakets ressurser sees under 
ett? 

 Har helseforetaket et DPS med områdefunksjon, dvs. særlig kompetanse på traume? 
 Gis pasientene et tilbud også over foretaksgrensene ved behov? 
 Har UNN og Nordlandssykehuset hatt et særlig ansvar for traumetilbudet for pasienter 

fra Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset? 
 Hvordan vurderes kompetanseprogrammet stø kurs? 

 
 
Evaluering av organisering av traumetilbudet i Helse Nord 
Egenevalueringen vil danne grunnlag for saken som fremstilles for Helse Nord styret. Saken 
vil også belyses ved evalueringer fra brukerorganisasjonene. Helse Nord RHF vil derfor 
invitere brukerorganisasjonene til å avgi sin evaluering av tilbudet. Regionalt brukerutvalg i 
Helse Nord vedtok i sak 39-2017 den 7. juni at Helse Nord RHF skulle invitere 
paraplyorganisasjonene FFO og SAFO til å vurdere hvilke brukerorganisasjoner som er 
aktuelle for å delta i dialogmøtet. Sakspapirene fra møtet finner dere her: https://helse-
nord.no/arrangementer/mote-i-regionalt-brukerutvalg-7-juni-2017-2017-06-07  

https://helse-nord.no/arrangementer/mote-i-regionalt-brukerutvalg-7-juni-2017-2017-06-07
https://helse-nord.no/arrangementer/mote-i-regionalt-brukerutvalg-7-juni-2017-2017-06-07


3 
 

RBU vedtok videre at RIO, Marborg og Kreftforeningen skulle inviteres til å delta. I saken 
fremkommer at også Mental helse Nordland, Troms og Finnmark, LPP sine lokallag i Nord-
Norge, Bikuben og We shall overcome blir invitert til å delta. 
 
 
Invitasjon til dialogmøte med brukerorganisasjonene 
Helse Nord RHF inviterer med dette brukerorganisasjonene til dialogmøte om organisering 
av traumetilbudet i Helse Nord, sammen med helseforetakene og Viken senter. 
 
Møtet finner sted 8. september 8.30-12.00 i Helse Nords lokaler i Bodø. 
 
Helseforetakene og Viken senter inviteres til å holde en kort (maksimalt 10 minutters) 
presentasjon av innholdet i, og hvordan helseforetakets traumetilbud er organisert. I tillegg 
vil brukerorganisasjonene få anledning til å holde innlegg. Dersom dere ønsker å holde et 
innlegg, ber vi om skriftlig tilbakemelding om dette slik at vi kan sette det opp i programmet.  
 
Frist for skriftlig tilbakemelding på spørsmål er 31. august 2017. Vi vil servere en lett lunsj, 
og trenger derfor tilbakemelding på hvem som skal delta fra dere under dialogmøtet. Hver 
brukerorganisasjon kan delta med inntil to personer.  
 
Tilbakemeldinger sendes postmottak@helse-nord.no og merkes med Dialogmøte om 
organisering av traumetilbudet i Helse Nord 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Geir Tollåli    Jon Tomas Finnsson 
Fagdirektør    seksjonsleder psykisk helse og rus 
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Mottakere at dette brevet: 
FFO  
SAFO 
RIO 
Marborg 
Kreftforeningen 
Mental helse Nordland, Troms og Finnmark 
LPP sine lokallag i Nord-Norge 
Bikuben 
We shall overcome  


