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Året 2017
Året 2017 har gått fort – jeg synes det ikke var  lenge 
siden jeg som avdelingssjef fikk en påminning fra
 redaktørene om å skrive noen ord om året som gikk 
for 2016.

Årsrapporten for 2017 vil vise at BUP har mange
enheter og mange funksjoner. I tillegg vil rapporten
vise at BUP har gjennomført både store og mindre
store prosjekter samtidig med at pasientbehandling,
utdanning,forskningogopplæringavpasienterogpå-
rørendeerblitt sikret. Jegønsker å signalisere at jeg
ermektig imponertav innsatsviljeogkreativitet som
ansatteiBUPigjenharvist,ogsågjennom2017.Les
rapporten,såvildereforståhvajegmenermedåfrem-
heve  ansattes innsats.

Idennelederspaltenvelgerjegåfremhevede3store
oppgavenesomharpreget2017spesielt.

I januar2017bledetstartetet intensivtarbeidmedå
forberedeutfasingavBUP-dataogovergangtilsamme
pasientjournalsystemsomrestenavSt.OlavsHospital
ogHMN(HelseMidt-Norge).Dettevaretetterlengtet
prosjekt,mensamtidigvissteviatdetvillemedføreen
delekstraarbeid.Vivarogsåoppmerksompårisikoen
foratdatakunnegåtaptvedkonverteringogoverfør-
ingfraett systemtiletannet. I februargjennomførte
BUPderforenstorrisiko-ogsårbarhetsanalyse(ROS)
som resulterte i en tiltaksliste somble starten på det
forarbeidet som ble gjennomført 2017.Det ble laget
interne sjekklister, og det ble satt fokus på å rydde i
pasientlisteneog å innføre rutiner somvivissteville
kommesomkravnårdennyeEPJ-plattformenbletatti
bruk.Detteforarbeidetvartidskrevendeogmedførteen
ekstrabelastningforvåreklinikere,somgjennomhele
prosessenogsåutførtesittdagligebehandlingsarbeid.
Planlagtovergang i september2017bleutsatt,ogvil
førstbligjennomført imars2018.Også utsettelseav
noemanerinnstiltpåogforventerskalskje,oppleves
naturlignokbelastendefornoen.

I forberedelsesprosessenbledetopprettet enarbeids-
gruppe i hver enhet (TRIO-gruppe: seksjonsleder,
sekretær/superbruker, og en behandler) som skulle
bidrainniplanleggingsperioden.TRIO-gruppenefikk
ioppgaveåvidereformidle informasjonogkunnskap
knyttettilinnføringavnyerutinerienheten,ogskulle
i tillegg være pådrivere i motivasjonsarbeidet når
utfordringene ble store.Allerede i ROS-analysen ble

detidentifisertenrisikoforatklinikernevilleoppfatte
prosessen som særs utfordrende, også fordi den ville
komme i tillegg til ordinært krevende pasientarbeid.
Utoverdettebledetlagetenopplæringsplansomskulle
involvere alle 250 ansatte i klinikken.

Særligvil jegberømmemerkantilgruppen iBUP.De
harværtviktigenøkkelpersoneriheleprosessen,ved
sittbidragiforholdtilbådekompetanseogikkeminst
iformavekstraarbeidknyttettilselveplanleggingen.
Samtidig skulle det gjøres et manuelt arbeid for å
overføre pasientdata fra ett system til et nytt. Jegvil
også benytte anledningen til å takke prosjektleder(e)
vedHMN/St.OlavsHospitalforstortengasjementog
praktiskhjelp i forarbeidet.Devil ogsåværeviktige
støttespillereunderovergangensomvilskjei2018.

Det andre store interne prosjektet i 2017 var knyttet
til oppfølging av forbedringstiltakene som ble ved-
tattpåbakgrunnavtilsynpåenavvårepoliklinikker
høsten 2016. Dette tilsynet var en oppfølging av de
2nasjonaletilsynenei2012og2014.Tilsyneti2016
visteatBUPklinikk,St.OlavsHospital,haddeplanlagt
og implementert gode rutiner som følge av tidligere
tilsyn. Det var likevel fortsatt behov for ytterligere
gjennomgang av rutiner knyttet til å sikre en bedre
forutsigbarhet for pasient og pårørende knyttet til
utredningsfaseogbehandlingsfase.Noenpoliklinikker
hadde allerede jobbetmed implementeringavetmer
systematiskutredningsforløp,og i løpetav2017 inn-
førtealleenheteriBUPen«styrtutredningsplan»som
sikretpasientenoversiktoverallesineplanlagtetimer
fremtildiagnoseblesatt.

Det tredje store prosjektet i 2017 var reduksjon av
ventetid.StyretiSt.OlavsHospitalsendteiapriletkrav
omatBUPskullereduseregjennomsnittligventetidfra
65 dager til 40 dager innen utgangen av året.
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lagt frem samtidig med at målet om maks 40 dagers 
ventetidvarnådd.Analysenbidrotilåsynliggjøreden
store variasjonen i antall ny-henvisninger gjennom 
et år. Den viste en del variasjoner som ikke lar seg
predikere,men samtidig også noen «trender» knyttet
til ulikedeler avåret (påvirket avhelligdager, skole-
ferierm.m.).Analysenvilblibenyttetsomethensikts-
messigledelsesverktøyforenhetenesdriftsplanlegging
sammen med ansatte, og ha som mål å «jevne ut»
variasjonenebestmulig.

TilalleansatteiBUPklinikk:
TAKKforinnsatseni2017!

Anne-Bjørg Nyseter
Avdelingssjef

Takket være forarbeidet knyttet til de to andre store
prosjektenevårei2017,haddevialleredegjortengod
delpåkrevd systemarbeid somogsågjorde reduksjon
av ventetiden lettere. BUP fikk dessuten en ekstra-
bevilgningsommedførteatvikunneøkeantallansatte
med 5 klinikere, som ledd i reduksjon av ventetid. I
løpetavperiodenmai–augustbledetjobbetmedinterne
systemer i forhold til inntaksrutiner, ogmålet om40
dagersventetidbletilstorgledenåddiløpetavseptem-
ber/oktober.Dettehaddenaturlignoksin omkostning
ogsåforbehandlerneiformavarbeidspress.

Gjennomsommeren2017fikkBUPbistandfraNTNU/
St.OlavsHospitalsinFagavdelingvedatdetbleinn-
hentet data fra BUP-data for de siste 5 årene, for å
visualisere trender og utvikling. Denne analysen ble
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Dethari2017værtansatt252personeri212stillinger
iklinikken,mot208stillingeri2016.Sykefraværethar
holdtsegrelativtstabilt,medenmindrereduksjonfra
8,6%i2016til8,2%i2017.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
BUPgjennomførteregelmessigeHMS/kvalitetsgruppe-
møter og BOR-møter (lokalt organisasjonsråd) også
i 2017. Referater er tilgjengelige for alle ansatte på
Kilden,underMinenhet,BUP-klinikk.

• HMS årlig kartlegging
 Alle enheter har som tidligere gjennomført HMS
årlig kartlegging. Enhetene har utarbeidet lokale
handlingsplanermedbakgrunn i funnog i innspill
underkartleggingen.Klinikkenogenheteneerblitt
gjortkjentmedatHMSårligkartleggingfranesteår
vil ha en annen form enn tidligere. 

• Meldte hendelser om skade på ansatte
 I Divisjon Psykisk Helsevern meldes yrkesrelatert
skade/personskadeidetelektroniskesystemetRe-Act
(viaMinArbeidsplan).I2017bledetrapportert17
hendelser,etbetydeligmindreantallenndetsomble
meldti2016(61).Muligeårsakertilnedgangenhar
værtdrøftetiHMS/Kvalitetsgruppemøter,ogdethar
blittkonkludertmedattalletvurderesåværereelt.
Meldtehendelserkommerihovedsakfradøgnenhet-
ene.

Kvalitetsarbeid – kvalitetssystemet EQS
En stor del av aktiviteten i 2017 var forberedende
arbeidmedtankepåutfasingavjournalsystemetBUP-
data.Idenforbindelsebledetpåbegyntetarbeidmed
ågjennomgåalleklinikkensEQSdokument.Detviste
seg da at flere EQS-prosedyrer og -retningslinjermå
revideres som følge av overgang til nytt EPJ-system
(Klinisk arbeidsflate). Dette arbeidet vil i hovedsak
foregåi2018.

Pasientsikkerhet 
• Pasientsikkerhetsvisitt
 Alleredei2012etablerteSt.OlavsHospitalHFen
ordningmedpasientsikkerhetsvisittersometverktøy
foråbedrepasientsikkerhetenogstyrkepasientsik-

kerhetskulturenisykehuset.Sidendengangharialt
5enheteriBUPhattbesøkavadministrerendedirek-
tørv/St.OlavsHospital,sistevisittblegjennomført
november2017vedpoliklinikkenvårvedBarne-og
ungdomsklinikken. Informasjon og avsluttende refe-
ratmedtiltaksplanpubliserespåKilden.

• Pasientsikkerhetsprogrammet  
– «I trygge hender 24/7»

 St. Olavs Hospital ogDivisjon PsykiskHelsevern
deltar i et femårig, nasjonalt pasientsikkerhetspro-
gram (2014 – 2018) som har sommål å redusere
pasientskader ved hjelp avmålrettede tiltak i hele
helsetjenesten.ProgrammeteretoppdragfraHelse-
og omsorgsdepartementet og viderefører arbeidet
som ble startet under pasientsikkerhetskampanjen
medsammenavn(2011–2013).

 Programmet innfører konkrete forbedringstiltak på
utvalgte innsatsområder i alle deler av helse tjenesten. 
BUP-klinikkdeltarpåfølgendeinnsatsområder:
- Samstemmingavlegemiddellister
- Forebyggingavselvmordidøgnpsykiatriske

avdel inger

 Klinikkenstodøgnenheter,AkuttenhetenogUtred-
ning-ogbehandlingsenheten,gjennomførermålinger
2gangerårlig.Vedågjennomføredissemålingene
ogovervåkeindikatorenebeskrevetitiltakspakkene,
kan de enkelte enhetene se om tiltakene blir gjen-
nomført,omdeskaperønsketforbedring,ogomfor-
bedringenervarig.

• Meldte hendelser 
 I alt er detmeldt 167 hendelser i EQS i 2017, 99

av disse meldt som uønskede hendelser som førte 
til eller kunne ha ført til pasientskade. Klinikken
arbeider kontinuerligmed pasientsikkerhet, og det
ansessometviktigbidragatklinikkenbyggeropp
enmeldekultursomoppfordrertilatdetgisbeskjed
om mulige risikoforhold og uønskede hendelser,
slikatdissekanfølgesoppmedforbedringstiltakav
 enhetens leder.

Standardiserte pasientforløp
Det ble ved slutten av 2017 ferdigstilt ett nytt stan-
dardisert pasientforløp, Standardisert pasientforløp: 

Kvalitets- og HMS-arbeid
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BUP-klinikkharistoredelerav2017bruktmangeres-
sursertilknyttetutfasingavBUPdataoginnføringav
nytt journalsystem. Storparten av forarbeidet er gjort
inneværendeår,mensselveutskiftingenvilskjei2018.
Detteharnaturlignokhattstorinnvirkningpåarbeids-
situasjonen for alle ansatte i klinikken.

Itilknyttingtildenneprosessenbledetinnledningsvis
gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS).
Hensiktenvaristørstmuliggradåprøveåfangeoppde
ulikeutfordringeneklinikkenogklinikernevillemøte,
og ikkeminstplanleggeogetterhvert sette innnød-
vendige tiltak for å redusere risikoen for at  uønskede 
situasjonervillekunneoppstå.

Klinikkenhar i2017(pålik linjemedheleSt.Olavs
Hospital HF) fått pålegg om å redusere rapporttiden
som brukes mellom de ulike vaktskiftene på senge-
postene.BUPgjennomførteogsåherenROS-analyse
lokalt på Lian. Analysen avdekket mulighet for å
redusererapporteringstidenmed7,5timerutenåkorte

ned på normalarbeidsdagen. ROS-analysen avdekket
ingenkritiskeutfordringer,ogmed fåogenkle tiltak
blerisikoenreduserttiletminimum.

DapoliklinikkeneiTrondheimgjennomåreneharblitt
uhensiktsmessig store, med bl.a. plassmangel som
konsekvens,startetvii2017planleggingavetablering
avennypoliklinikk.Etterhvertbledetklartatdenne
kunnelokaliseres iSchwachsgate1påØya(i lokaler
som Flyktningehelseteamet og RVTS skulle flytte
ut fra), og navnet på den nyeBUPpoliklinikken ble
bestemttilpoliklinikkNidarø.

Planarbeidetstartethøsten2017medmålåfåetablert
ennyvirksomhet i løpet av2018.Daklinikken ikke
bletildeltnyeressurserforopprettelseavnyvirksom-
het,bledetvedtattatpoliklinikkNidarøskullefåover-
førtpersonale frapoliklinikkSaupstadogpoliklinikk
Klostergata,ogsamtidigtildelesansvaretforendelav
detgeografiskedistriktettildissepoliklinikkene,som
beggevarpregetavarealknapphetforsineansatte.

IdenneprosessenbesluttetBUPogsååavviklepoli-
klinikk Fosen som egen enhet – i hvert fall for en
periode(ihovedsakpga.vanskermedåfåtilsattnød-
vendig fagpersonell). Nåværende ansatte ved poli-
klinikk Fosen vil i 2018 bli omstilt til poliklinikk
Nidarø, og poliklinikkene Klostergata, Saupstad og
Nidarøvilmeddetteblitilnærmetlikestore.Hverav
poliklinikkeneKlostergata ogSaupstadvil fortsatt gi
tilbudtiltoavdefirebydeleneiTrondheim,menspoli-
klinikkNidarøvilfåansvarforMalvik,Selbu,Klæbu
ogMelhus,samtforkommunenepåFosen.

ADHD/Hyperkinetisk forstyrrelse hos barn og  ungdom. 
Hoved forløp. Forløpsansvarlig Kari S. Gårdvik. 
Utarbeidelsen av forløpet besto denne gangen av en
intern prosess i klinikken. Foruten de interne deltak-
ere fra ulike BUP-enheter deltok en representant fra
BrukergruppeniDivisjonPsykiskHelsevernidetverr-
fagligemøtene, og bidro dermedmed innspill ut fra
brukerperspektivet.

Tilsyn (internt og eksternt), internkontroller o.l.
Ingeninterneellereksternetilsynblegjennomførtved
klinikken i 2017. 

Som en del av den interne kvalitetssikringen ved
klinikken ble det som tidligere foretatt noen rutine-
messigeinternkontroller,bl.a.journalanalyseoginfor-
masjonssikkerhet («journalsnoking»). Resultatene av
dissekontrollenesendesfortløpendetilBUPlederteam
forinformasjonogsomgrunnlagforlokalforbedring/
endring.

En klinikk i stadig endring
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Målsetting:
UtfasingavBUP-datatilfordelforDocuLiveogMy-
Way2PAS(MW2P),medforberedelsei2017oggjen-
nomføringi2018.

Begrunnelse: 
EnfellesoglikløsningforheleHMNvilværepositivt
medtankepåånåIKT-strategiensmålomstandardise-
ring,ogvilkunnebidratilåforenklearbeidetmednytt
PAS (pasientadministrativt system)/EPJ (elektronisk
pasientjournal).En«ny» løsningbeståendeavDocu-
LiveogMW2Pvilogsåbidratilåunngåunødvendig
dobbeltregistreringogbruddi journalføringenforpa-
sienter på St.OlavsHospital som har journal både i
BUPogienannenavdelingisykehuset.Prosessenmed
planleggingavinnføringavKliniskArbeidsflate(KA)
startet 25.11.15.

Detblegjennomførtkartlegging i regionaleprosjekt-
møter for å ivareta registrering og rapportering for
BUP. Regional utvikling av rapportverktøy i samar-
beidmedDatavarehusetblegjennomførtforåidenti-
fiserebehovogforå få redskapforåanalyseredata.
Detble foretattenROS-analyse,ogdetble igangsatt
etregionaltarbeidmedåkartleggehvemsomgjørhva
knyttettildeenkelteoppgavenesombleutførtiBUP-
data–arbeidsoppgaversomnåskulleoverførestilKA.
Planleggingen besto av interne prosjektmøter på St.
OlavsHospital,ogdetbleutnevntsuperbrukeresamt
ble organisert møteaktivitet for superbrukergruppen.
Detbleogsåetablertentriogruppesombestoavleder,
kliniker og merkantil ved hver enhet i klinikken.

Iløpetavårethardetværtforetattopplæringavmer-
kantiltjeneste(16kurs)medfokuspåmigrering.2500
pasienter skulle migreres manuelt fra BUP-data til
MW2P.Tidspunktforovergangblebestemtogderetter
endretflereganger.Detkrevdestoroggrundigplan-
leggingsaktivitetiforkantforålageenopplæringsplan
spissetmotdenenkeltemålgruppe:superbruker,mer-
kantil,behandlerogmiljøpersonell.

Iløpetavsistesemesteri2017bledetgjennomført64
enhetskurssamt4oppsamlingskurs,foropplæringav
klinikkens 250 ansatte.

Utfordring:
Utfordringenforklinikkenbleflereutsettelseravover-
gangentilnyttsystemfordikvalitetenpåleveransenav
programvarenvistesegåikkeværegodnok.Utvikling
avprogramvaren tok lang tidogregionalenighetom
standardiseringavprosesserogregistreringspraksisvar
en forutsetning. 

Opprinnelig plan var å gjennomføre overgangen på
sluttenav2017,menbådekonvertering(innlesing)av
dokumenter fraBUP-data tilDocuLive ogmigrering
avallejournalerblebesluttetutsatttiltidligi2018.

Innføring av Klinisk Arbeidsflate (nytt journalsystem)
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Dabarne-ogungdomspsykiatrierettverrfagligfagfelt,
ogBUPklinikkharmangeulikeprofesjonerrepresen-
tert i sittpersonale,ønskeravdelingssjefenåopprett-
holde faggruppeorganiseringen i trådmed de interne
retningslinjene i EQS-dokument id 17759 («FUNK-
SJONSBESKRIVELSE for Faggruppekoordinator i
BUP-klinikk»).

Ifølgeinterneretningslinjerskalallenyemedarbeid-
ere få tilbudom tilhørighet i ei avde6 faggruppene
vedansettelseiklinikken,formidletavnærmesteleder.
Lederinformererderetteraktuellfaggruppekoordinator
somharansvarfordenviderekontaktenangfaggrup-
pevirksomheten.

Pr. 31.12.17 hadde klinikken følgende 
 faggruppekoordinatorer:
• Leger :KajaHaugen
• Merkantile :AnneCathrineBerg
• Miljøterapeuter :SolveigBeckstrøm
• Pedagoger :SiljeØrdal
• Psykologer :AnneE.Høglerog 
 MartheStornes

• Sosionomer,barneverns-
 pedagogerogfamilieterapeuter:EigillSolberg

Kort oppsummering av aktiviteten i de ulike 
gruppene:
Merkantile.Deharutvikletsegtilåblieistabilgruppe
medmyekompetanseinnensittfagområde.Gruppahar
øktmedca.50%desisteparårene,styrkinghoved-
sakeligmedtankepåinnføringav«assistertkalender»,
samtmedtankepåforarbeidtilnyttjournalsystem.Det
harværtmyekursingogopplæringinyesystemerfor
faggruppa i løpet av året.Gruppa hadde relativt stor
belastninghøsten-17,ogvilogsåfåmangeutfordringer
iløpetavvåren-18.«AMUSt.OlavsHospital»haren
pottpenger til fordelinghvert år,ogalleenheterkan
søkeomåfådissemidlene.I2017fikkPHinnvilget
sin søknadoggamidlenevidere tilBUP.Dadetvar
beregnetmyearbeidpåmerkantilgruppaiforbindelse
med utfasing av BUP data, bestemte avdelingssjefen
sammenmedBUPLederteamatmidleneskulleover-
føres til faggruppa formerkantile, en nyhet og over-
raskelsesomblevarmtmottatt.Deninternekomitéen
somblenedsattbesluttetatbeløpetskullefordelespr.

person, og det ble kjøpt en gave til hver enkelt.Det
resterende beløpet ble brukt til å gå ut sammen og
spise.Desomikkehaddemulighet tilåblimedfikk
gavekortpådetsammebeløpet.

Leger.Deharetterhvertblitteirelativtstorfaggruppe
iklinikken,menharikkefulltalligoppmøtepåfaggrup-
pemøtene.Situasjonenerpregetavatoverlegenehar
mangeLISeråveilede.Temaifaggruppemøtenei2017:
Pasientforløp,psykologisketester,nyespesialistregler
og kompetanseheving.Gruppa har også drøftet lege-
spesifikke temasomvakttjeneste, medisinering, uttak
avfordypningstidm.m.Avdelingssjefenhardeltattien
delavmøtene(bl.a.fordilegeneeren«fellesressurs»
i klinikken). Faggruppa viser til ressursmangel, selv
omdeterblittopprettetflerenyelegestillingerdesiste
 årene.

Psykologer.Klinikkenhaddei2017ca.60psykologer
ansatt.1/3deltarvanligvisifaggruppemøtene.Gruppa
harenperiode i løpetavåretværtopptattavskjerpa
kravtilspesialiseringenderdetnåharblittstørrefokus
på egnethet. Psykologspesialistene gir til enhver tid
myeveiledningtilpsykologersomerigangmedspe-
sialisering.Tema i faggruppemøtene har vært: Funk-
sjonellfamilieterapi,metakognitivbehandling,ekstern
samhandling(innleggv/2psykologeransattiMalvik),
tilknytningsperspektivet i rusog psykiatri.Faggruppa
harværtopptattavsystemperspektivet–åsepasienten
i kontekst sammen med 1.linja – og har anbefalt
klinikkenmerkontakt/samhandlingmedlokalthjelpe-
apparat.

Pedagoger. De utgjør en stadig mindre andel av
personalgruppa i klinikken (ca. 20 stk.), mens det
er stor etterspørsel etter pedagogkompetanse i det
kliniske arbeidet.Tema i faggruppemøtene:Revisjon
av ped. obs., språk og psykisk helse, ny ambulant
behandlingsintervensjon forpedagoger iBUP,høring
BUPstrategiplan,presentasjonavspesialistoppgaveri
kliniskpedagogikk,fokuspåaktueltlovverk(somny
mobbelov).Detharværtvarierendedeltakelsepåfag-
gruppemøtene.

Miljøterapeuter.DeharundervisningpåLianpåtirs-
dager.Temaharvært:Dokumentasjonutfraetjuridisk
perspektiv, kognitiv miljøterapi (kvalitetsheving av
miljøterapien), pasientforløp. Det ble igangsatt plan-

Aktivitet i faggruppene
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leggingav2fellesfagdagerikognitivmiljøterapisom
skalarrangeres i2018.Deteret tilbud formiljøtera-
peuteriBUP,ansattevedBufetatsinebarneverninsti-
tusjonersamtprivateinstitusjonerifylketgodkjentav
Bufetat.

Sosionomer/barnevernspedagoger/familieterapeu-
ter:I2017hardetteværtdenminsteavdetradisjon-
ellefaggruppeneiklinikken(13/14stk.),enutvikling
somhargåttoverendelår.Ca.halvpartenhardeltatt
påfaggruppemøtene.Temaharvært:Brukerrettigheter,
Motiverende intervju, søskengrupper, rusperspektivet
i BUP. Faggruppa har anbefalt overfor avdelings-
sjefenatklinikkenbørstyrkerelasjonsperspektivetog
fåmer fokus på kontekst og på rusproblematikk enn
detdagenstilbudavspeiler.Gruppaharstiltspørsmål
om hva  klinikken mener angående det sosialfaglige 
perspektivetiutredningogbehandlingitidaframover.

Konklusjon i avdelingssjefens møte med 
 faggruppekoordinatorene i 2017:
• Avdelingssjefenvilsepåyrkessammensetningen

hos klinikkens ansatte.
• Avdelingssjefeneroppmerksompåprosentvis
forskyvningmellomdeulikeprofesjonene,menhar
en tverrfaglig klinikk som mål.

Planlagt tema i møte med faggruppekoordi-
natorene våren 2018:
• Prioriteringerangfagsammensetningiklinikken.
• Beskrivelseavkompetansenhospedagogerog
ansattemedsosialfagligbakgrunn,ogbetydningen
detteharfordetbarne-ogungdomspsykiatriske
tilbudet.

• Sammensetningavulikegrunnutdanningerimiljø-
terapeutgruppa.Hvilke?
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Poliklinikk Orkdal
PoliklinikkOrkdalfylte20åri2017.Jubileetblefeiret
med middag og inviterte gjester den 27.01.17. I  tillegg 
ble det på våren arrangert en jubileumsfagdag for
ansattemed overnatting påBårdshaugHerregård, og
påfølgendejubileumsmiddag.

Poliklinikken fikk installert et flott videokonferanse-
utstyr tidlig på året. Da også seksjon Lian og flere
av samarbeidskommunene fikk installert konferanse-
utstyr,vildetteværeressursbesparendebådeforBUP
ogforpasienteneiformavredusertreisetid.

Etter mange år med plassmangel ble poliklinikken
utvidetmedetekstraarealiunderetasjeni2017.Disse
lokalene ble tidligere disponert av fylkeskommunen,
og poliklinikken fikkmed dette et stort spiserom og
4 nye kontor.Lokalene var nyoppusset, og det var 4
glade behandlere som fikk flytte inn i «nytt» kontor
etterpåske.

Ettilbakeblikkpååret2017viseratmyeavtidengikk
medtildetrestoresakeneiklinikken:
• utfasingavBUP-data
• reduksjon av ventetid avviklet til maks 40 dager 
• fullføringavprosjektetFulltAssistertKalender.

Reduksjonavventetidmedførtestorekravtilledelsen
påenhetennårdetgjaldtplanlegging,oggadessutenet
stortarbeidspresspåalleansattegjennomhelehøsten.
Prosjektet«FulltAssistertKalender»blefullførti2017.
Detgårutpåatsekretærenebestillerogkoordinereralle
timeavtalerbådeiutrednings-ogbehandlingsfasen,og
atdeogsåutformerutrednings-ogbehandlingsplaneri
allepasientsaker.Ipraksisblirdetteenhensiktsmessig
avlastningforklinikerne.Resultatetbleatvedutgan-
gen av året hadde poliklinikken nådd sitt omforente
mål om at det skulle være opprettet utrednings- og
behandlingsplani70–80%avpasientsakene.Parallelt
medinnføringavfullt assistertkalender,haddeenhe-
tenstortfokuspåavslutningavpasientsakerogpå«ny
time ihånda».Dette somen forberedelse til utfasing
av BUP-data som var annonsert. Hensikten var bl.a.
å gjøre pasientarbeidetmer forutsigbart og bedre for
pasienterogforansatte.Oppsummertble2017etsvært
arbeidskrevendeårforpersonaletipoliklinikken.

Poliklinikk Orkdal gikk i 2017 inn i et utviklings-
prosjekt sammen med Orkdal DPS, betegnet som
«Orkdalsmetoden». Orkdalsmetoden omhandler et
behandlingstilbud for fødselsdeprimerte mødre, der
morblirinnlagtidøgnavdelingvedDPSsammenmed
babyenogannenomsorgsperson.Poliklinikkenbidrar
innmotmorogbabymedkartlegging,behandlingog
veiledning.Detteeretbanebrytendebehandlingstilbud
iPH–ogogsånasjonalt–sompoliklinikkOrkdaler
stoltoveråkunneværemedogutvikle.

Poliklinikkenskompetanseplanbrukesaktivtforstyring
og styrking av all kompetanseutvikling ved enheten.
Ogsådetteåreterdetblittgjennomførtinternundervis-
ningmedspennendeoginteressantetema.I2017har
Barneteamet vært hovedsatsningsområde.Etter anbe-
falingfraArbeidsgruppa0–6årsrapportfra2016,har
detblittjobbasystematiskmedkompetansehevingnår
detgjeldertilbudettildennepasientgruppen.
 

Poliklinikk Røros 
Poliklinikkenstartetåret2017medallestillingerbesatt.
I løpetavvårenstartetforberedelsenetilovergangtil
nytt journalsystem,sammenmedrestenavklinikken.
Dettevillebetynylæringforalleansatte,samtidigsom
det fordret forarbeidmedopprydding i alle journaler
oggjennomgangavallepasientsaker. Ipraksisbetød
detteåavslutteallepasientersomvarferdigbehandlet
formelt,samtåkommeajourmedallskrivingavrap-
porter,epikriserm.m.angåendepasienteribehandling.

Personalethariløpetavvåren,dvs.togangerimåne-
den,prøvdåvidereformidledenenkelteskompetanse
tilpersonalgruppaetterdeltakelsepåulikekursm.m.
Dettefungertegodtførsommeren,menavtoknoeetter
hvert som arbeidsoppgavene ble for mange. Likevel
bledetvurdertsometgodtforsøksomønskestattopp
igjeni2018.

I april 2017 ble det innflytting i nytt utekontor på
Støren, der BUP ogOrkdalDPS nå deler lokaler på
Gaula-senteret. Dette ble et «løft» for poliklinikken.
Flyttingenblegjort like førpåske,ogetterpåskevar
behandlernepåplasspåStørenkontoretnoenfastsatte
dageriuka.Dettoklikevelnoetidførmøblerogannet
utstyrvarpåplassogkontoreneklarforbruk.Detble
snarttydeligatdetvarbehovforveggmeddørmellom

Glimt fra noen av enhetene
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av kompetanse innen tilknytningsproblematikk, samt
harfåttopplæringimetoderforsamspillskartlegging.
Denne kunnskapen benyttes overfor egne pasienter,
menogså i samarbeidsmøtermed1.linjaog iveiled-
ning av helsesøstre. To ansatte i poliklinikken har i
løpetavåretfåttopplæringmedsertifiseringiCircleof
Security(COS-P).Poliklinikkenvilhafokuspåstyrk-
ingavdissekompetanseområdeneogsåi2018.

Året2017varetgodtårforpoliklinikkRøros–men
ogsåkrevende.Åretbleavsluttetmedstolthetogglede
i personalgruppaovervirksomheten somvarblitt ut-
ført.

gangenogventerommet,ogarbeidmeddettebleigang-
satt. 

Iløpetatvår/sommerharpersonaletvedpoliklinikken
tradisjon for en årlig sosial sammenkomsttur til en tid-
ligerekollegashytte iOs. I2017bledetvanskeligå
få dette til, ogdet ble da i stedet en tur opp iRøros
fjellene–medgrillmatogleker.Deterogsåfleretidlig-
ereansattesomblirmedpådennesommerturen–noe
alle synes er stas. 

Høsten startetmed at to ansatte gikk ut i permisjon.
Denenestillingenblebesattrelativtraskt,mensdettok
ca4mndåfåennyfagpersoninnidenandrestillingen.
Ei litapersonalgruppeer sårbar forvakanserdahver
enkeltansattutgjørenstorandelavpersonalgruppa.4
mnd.medunderbemanningganaturlignokkonsekven-
serforbehandlingskapasitetenvedenheten.Enannen
utfordringhøsten2017varnyekravfraledelsenvedSt.
OlavsHospitalomatBUPskullehamaksventetidpå
40 dager før førstegangssamtalemed pasient/familie,
ettermottatthenvisning.Detteblekrevendeforpolikli-
nikken,personaleterstolteoveråhaklartdet!

Ansatteipermisjonresultertenaturlignokiatpolikli-
nikken«mistet»endelkompetanse,ogfikkbehovfor
nykompetanseheving(bådeforalleredeansatteogfor
nyansatte).Dettebledetforsøktlagttilrettefor,uten
atpoliklinikkenennåanseråværekommetheltimål.

BUPhariløpetavdesisteto–treåreneinnført«Assist-
ertkalender»somenmåteåorganiserearbeidstidenfor
allebehandlerneipoliklinikkene(seÅrsmelding2015
PoliklinikkOrkdal).PoliklinikkRørosstartetplanleg-
gingavdisseendringenehøsten2017,med innføring
før årets slutt. Dette ble naturlig nok en utfordrende
prosesssomstiltekravomnypraksisognytankegang
ipersonalgruppa.

Poliklinikkens familiefokuserte tilbud som gjennom-
føresvedhjelpaven tverrfaglig tilnærming, fortsatte
ogsåi2017.Tilbudetharnåværtgittoverengoddel
år,ogdetvurderessomethensiktsmessigbehandlings-
tilbudsommangefamilierharhattogharstornytteav.

Overmangeårharpoliklinikkenhattfokuspåstyrking
av traumekompetansen.Dette fokuset fortsatteogså i
2017,medplaneromvidereføringi2018.Pr.nåvur-
derer poliklinikken likevel å ha relativt god kompe-
tansenårdetgjelder traumebehandling,ogharderfor
i 2017ogsåbrukt endel tidog ressurserpå styrking
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Dialektisk atferdsterapi (DBT)
BehandlingsprogrammetDBTharværtaktivtgjennom
hele 2017. I tillegg til selve behandlingstilbudet, har
teamet også ansvar for det kontinuerlige implemen-
teringsarbeidet i klinikken for Pasientforløpet «Selv-
skading og vedvarende selvmordsatferd hos barn og
unge».Dette innebærerundervisningogkonsultasjon
til alle enheter iBUPsom jobbermedpasienter som
omfattes avdette forløpet.DBT-teamet inngårogså i
et nasjonalt evalueringsnettverk sammen med tre andre 
DBT-teamogNasjonaltSenterforselvmordsforskning
og–forebygging(NSSF).I2017hardettenettverket
fåttgodkjenningfraREK(ref2017/1247REKsør-øst)
forprosjektetPrediktorer for klinisk forløp og terapire-
spons ved Dialektisk atferdsterapi (DBT).BUP-klinikk
vedSt.OlavsHospitalharinngåttensamarbeidsavtale
medNSSFomdatainnsamlingvedoppstart,underveis
ogvedavslutningavDBT-behandlingsprogrammetfor
ungdom.DeterDBT-terapeutenesomstårforinnsam-
ling av data. 

Pasientsikkerhetskampanjen «I Trygge hender 24/7»
DøgnenhetenevedBUP-klinikkLianermedipasient-
sikkerhetsprogrammetsomomhandlerforebyggingav
selvmord.Detteharmedførtfokusområderinnenpasi-
entbehandlingenveddøgnenhetene,someraktueltved
innleggelse, permisjon og utskrivelse. Tema er oppe
jevnlig,medgjennomgangeravregistreringeroggjen-
nomganger i avdelingene.

Seksjon Lian
Akuttnettverket er et nasjonalt nettverk for akutt-
avdelinger, akutt-team og andre akuttenheter innen
psykisk helsevern for barn/ungdom og for voksne,
samt for brukergrupper og forskningsmiljøer. Nett-
verketsformåleråinitiereogkoordinereprosjekterog
virksomhet innen fagutvikling, evaluering, forskning,
kunnskapsspredning og kvalitetsforbedring i akutt-
psykiatrien. Akuttnettverket er et landsomfattende
nettverk som eies av de regionale helseforetakene og 
drives for akuttpsykiatriske tjenester i psykisk helse-
vern.Formåleterkvalitetsforbedringideakuttpsykia-
trisketjenestene.Akuttnettverketbeståravakuttenheter
(avdelinger/team)sommeldesinnavforetakipsykisk
helsevern, og av brukerorganisasjoner. Akuttenheten
vedBUPLianeraktivtinnidettearbeidet.

Prosjekt «Kvalitet i innleggelse for psykisk psyke 
barn og unge (KVIP)» 
ProsjekteterfinansiertavAkuttnettverket.Detomfat-
terakuttavdelingerforbarnogungeogerkommetgodt
i gang. Prosjektet ledes av overlege, dr.med. Simon
R.Wilkinson. Deltakende enheter er HelseMøre og
RomsdalvedSykehusetÅlesund,SykehusetØstfold,
St. Olavs hospital, Oslo universitetssykehus, Syke-
husetInnlandetogHelseFonna.Fra2017erogsåUni-
versitetssykehuset Nord-Norge, Sykehuset i Vestfold
ogHelseBergenmed.BUPLianAkuttenhetenharvært
mediprosjektetfradetvaretpilotprosjekti2015.Hen-
sikten og bakgrunnen for kvalitetsarbeidet er ønsket
om å utarbeide faglig relevante kvalitetsstandarder,
ogbidratilkontinuerligkvalitetsarbeidogutviklingi
akutt-tjenesteripsykiskhelsevernforbarnogungeved
hjelpavetlærendenettverk.

Kognitiv miljøterapi (KMT)
ArbeidetmedimplementeringavKMTidøgnavdeling-
enehar i 2017 fortsatt,medutdanning samt temapå
internefagdager.Arbeidmedåarrangereenstørrefag-
dagmedIreneOestrichimars2018blepåstartet.
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Ijuni2016nedsatteBUPLederteameiarbeidsgruppe
(4 deltakere + gruppeleder) medmandat å foreta en
grundigeregjennomgangsamtutarbeideanbefalingtil
avdelingssjefenangklinikkenstilbudtilpasientgruppa
0–6årogtilderesfamilier.Dettehaddeutgangspunkti
rapportfraArbeidsgruppe5iUtviklingsprosjektet«Økt
polikliniskogambulanttilbudiBUP»del1.Dennye
arbeidsgruppavalgteåfokuserepåpasientgruppa0–5
år(førskolealder),oglevertesinrapportmedanbefal-
ing imars2017.Rapportenhaddeenklaranbefaling
angåendepresiseringavinntakskriterier,ogdengaen
beskrivelse av hvilken grunnkompetanse og spesial-
kompetansesombørfinnesiklinikken.Arbeidsgruppa
anbefalteogsåopprettingaveiinternressursgruppefor
behandleresomgirtilbudtil0–5år.Utoverdetteinne-
holdt rapporten noen uttalelser om ekstern samhand-
ling.

Rapport og anbefalinger ble drøftet i BUP Leder-
team som støttet anbefalingene. Lederteam ønsket
presisering av inntakskriterier og støttet foreslåtte
kompetansekrav til poliklinikkene (for inkorporering
i enhetenskompetanseplan), samt tilopprettingavei
internressursgruppefor2årmedpåfølgendeevaluer-
ing.Gruppablegittmulighetforåarrangeretohalv-
dagsmøterpr.semester.

Psykologspesialistene Silja Kårstad (BUP/BUK og
RKBU)ogGabriellaHauer(poliklinikkSaupstad)ble
bedtomåkoordinereressursgruppa.Gruppasformåler
kompetansehevingogsamordningavtiltakiklinikken.
Ressursgruppahadde18deltakerei2017(allepolikli-
nikkenevarrepresentertmedfra2til4deltakere),og
detblearrangertettmøte.Møtenr.2bleutsatttil2018.

Arbeidsgruppa fikk også anledning til å fortsette sitt
arbeid en periode framover,med tilknytning tilBUP
admv/fagrådgiverMøyfridBreivik.I2018vilgruppa
bl.a. fokusere på konsultasjonstilbud til 1.linja og til
andresamarbeidendeinstanser.

Tilbud til barn 0–5 år  
i BUP klinikk

Følgende lovendringersomgjelder søsken iBUPble
vedtatti2017,medikrafttredelsesdato01.01.2018:
Helsepersonelloven §10a: 
Helsepersonellets plikt til å bidra til å ivareta mindre-
årige barn som er pårørende til foreldre eller søsken: 
«Helsepersonellskalbidratilåivaretadetbehovetfor
informasjonognødvendigoppfølgingsommindreårige
barnkanhasomfølgeavatbarnetsforelderellersøsken
erpasientmedpsykisksykdom,rusmiddelavhengighet
eller alvorlig somatisk sykdom eller skade.

Helsepersonell som yter helsehjelp til pasient som
nevnt i første ledd, skal søkeåavklareompasienten
harmindreårigebarnellermindreårigesøskenogved-
kommendesinformasjons-elleroppfølgingsbehov.»

«Når det er nødvendig for å ivareta behovet til pasi-
entensmindreårigesøsken,skalhelsepersonelletblant
annettilbyinformasjonogveiledningomaktuelletil-
tak.Sålangtdetermulig,skaldetgjøresisamrådmed
foreldreellerandresomharomsorgenforsøskenet».

Spesialisthelsetjenesteloven §3–7a: 
Om barneansvarlig personell mv.
«Helseinstitusjonersomomfattesavdenneloven,skal
i nødvendig utstrekning ha barneansvarlig personell.
Barneansvarligpersonellskalhaansvarforåfremme
og koordinere helsepersonells oppfølging avmindre-
årige som er pårørende barn eller søsken av psykisk
syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke
eller skadde pasienter, eller er etterlatte barn eller
søskenetterslikepasienter.»

Kommentar:
Foråoppfylledenyelovkravenemåklinikkenfra2018
tildelenoenansatterollensom«søskenansvarligperso-
nell»,ogsamtidiglageretningslinjerforregistreringav
søskenog fordokumentasjonav tilbudet til søskenav
vårepasienter.Dettearbeidetkanmedfordelgjøresiet
samarbeidmedBUK,ogsamtidigerdetviktigatvåre
interneretningslinjerknyttesopptildenasjonalefagpro-
sedyrenefor«Barnsompårørende»(EQS30469),som
nåogsåinnbefattermindreårigesøskensompårørende.

Lovendringer  
– Søsken som pårørende
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Strategiplan 2020
Det ble i etterkant av BUP klinikk sitt utviklings-
prosjektomØktpolikliniskogambulanttilbudiBUP
(igangsatt i 2013 og med siste aktuelle omstillinger
effektuerti2015)nedsattenarbeidsgruppeforåjobbe
med avdelingens framtidige strategiplan,Strategiplan
2020.LederforarbeidsgruppenerAnneKarenBakken.
Deltakere i arbeidsgruppen var i 2017 uforandret fra
mai 2016.    

BUP klinikks egen interne strategiplan har dessverre
ikke blitt ferdigstilt i løpet av 2017, slik intensjonen
var.Planenskaletterrevideringaveksisterendeutkast
ut på en siste høringsrunde blant seksjonene og fag-
gruppene, før endelig revisjon finner sted og planen
godkjennes. 

Evaluering av utviklingsprosjektets del 1
Utviklingsprosjektets del I var planlagt evaluert i
2017,men av ulike årsaker er ikke rapporten ferdig-
stilt.Intervjuavsentralefagpersonerogledereergjort,
og en questbackundersøkelse er under planlegging.
Endeligrapportventesåforeliggeiløpetav2018.

Assistert (tidligere styrt) kalender
Assistertkalenderharnåogsåblittinnførtipoliklinikk
Saupstad og poliklinikk Klostergata. Assistert kalen-
derermedpååsikreatutredningenavvårepasienter
skjerutenunødigventetidogharværtensuksessetter
oppstartavdetteipoliklinikkOrkdal,hvoren01.07.15
innførtedettesomenfastordning.PoliklinikkOrkdal
har i tillegg laget en tilsvarende ukeplanmodell for
organiseringavbehandlingstimer,slikatenbrukeren
fulltassistertkalendersomdekkerhelearbeidsuken.

Oppstartmeddennetypeverktøyharenmåttetjobbe
medovertiddaetsliktimplementeringsarbeidkrever
myeavdeenkelteseksjonenevåre.Foråoppnåønsket
endringskvalitet fordres gode støttefunksjoner som 
våremerkantilebidrarmed,menogsågodkommuni-
kasjonmellomdenenkelte,teamogmerkantilgruppen.
Misforståelser mellom merkantile og klinikere, samt
forskjeller mellom team knyttet til bruken av utred-
ningsplaner, har vært noen av utfordringene en har
håndtertvedvåre2størstepoliklinikker.

Redusert ventetid
BUP klinikk startet våren 2017 med et arbeid for å
redusereavvikletventetidforpasientene,etternyekrav
fraHelseMidt-Norgeomavvikletventetid(dvs.fra1.
samtaleerutførtettermottaksdatoforhenvisning.Her
telles kalenderdager og ikke kun virkedager) på 40
dager.Detteinnebaripraksisengjennomsnittligvente-
tidforpasientenfravimottokhenvisningtildennefikk
sin 1. timeavtale, på i underkant av 6 uker. I januar,
februarogmars2017varavvikletventetidforpasienter
iBUP-klinikkpåhhv. 58, 58og49dager og tertial-
rapportviste50dagersgjennomsnittligventetid.Styret
iSt.OlavHospitalhadde15.06.17styresakmedfokus
påventetidogstyretvedtokatBUPklinikkskulleha
gjennomsnittlig avviklet ventetid tilsvarende 40 kalen-
derdager innen utgangen av året.

Denye kravene om avviklet ventetid samsvarte ikke
med prioriteringsveilederen, men innebar krav om
reduksjon til tross for atBUPSt.OlavHospital ikke
hadde fristbrudd.Det ble søkt om5nye stillinger til
PH (justert i ettertid til 10), planlagt fordelt til de 3
storepoliklinikkene. 9 avdisse skulleværeklinikere
og1merkantil.DivisjonssjefenforPsykiskHelsevern
var positiv til at BUP ble prioritert dersom dette ble
bevilgetavstyret.BUPkunne tilsluttopprette4nye
stillinger.

Detblebestemtatdeøkteressurseneskullesettesinn
i poliklinikkdrift for å redusere ventetid på pasient-
gruppen somhadde lengst ventetid, slik at den gjen-
nomsnittligeventetidengikknedsamletsett.Desom
tidligere hadde blitt prioritert og fått en kort frist ut
fraforsvarlighetsbegrunnelseskullefortsattprioriteres
somfør.Detblefølgeligførtivedtakeneforhenviste
pasienter en frist for oppstart ut fra medisinsk for-
svarlighet (Jf. prioriteringsveilederen) og selve timen
somblir gitt i innkallingsbrevet. 1.timekunnenågis
tidligere ut fra kapasitetsmulighet og et ønske om et
kvalitativtbedretilbud.

6. juni ble det besluttet ekstra tilskudd tilBUP for 1
års drift. Rekruttering ble følgelig planlagt. Det ble
drøftetmed seksjonslederne ved de 3 største polikli-
nikkene behovet for å rekruttere inn flere ressurser i
særlignevroteam,derpasientgruppeneofteharlengst
ventetid. Divisjonssjefen ønsket gjennom høsten en

Utviklingsarbeid
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tettdialogmedbådeBUPogavdelingeneinnenPHfor
voksnesomfikkekstraressurser,foråbidratiletfelles
ansvarforånåkravettilventetid.Divisjonssjefenble
derfor invitert med i poliklinikkforum samt ad hoc-
møtervedbehov.Enarbeidsgruppeblenedsattmed3
lederefraBUP-poliklinikkerogstabsressurserfraBUP
og sentral stab/Fagavdelingen (Regionalt senter for
helsetjenesteutvikling,RSHUogInstituttforindustri-
ell økonomi og teknologiledelse, NTNU). Sistnevnte
ressurser bidromed analyse, spesieltmed hensyn på
logistikk for langsiktige løsninger. 

Arbeidsgruppenharjobbetmedaktivitet-ogdriftsana-
lyse for å beregne kapasitet opp mot ressurstilgang,
forgjennomdetteåkunneidentifisereflaskehalserog
fremskriveressursbehoviBUPforåoppnåønsketmål-
settingomåfåtilbudtbarnogungekortereventetidfor
helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.Arbeidsgruppens
funnblelagttilgrunnforviderearbeididriftenmed
aktuelletiltakutoverøkteressurser.Detharværtbehov
for en mer strategisk og fremtidsrettet driftsplan-
legging, noe arbeidsgruppen og prosjektet for øvrig
hargreidå få til.Driftsmessigharen spesielt settpå
organiseringavinntaksplanleggingforåhatilstrekkelig
volumpådisseovertid.Inntaksmøtevedteamlederne
og seksjonslederne har vært spesielt viktig i dette,
herundermereffektivutnyttelseavassistertkalender.

Detteleggertilretteforetjevnereantallpasientinntak
ukentlig.Samtidighardetværtnødvendigåhindreat
jevnerefordelingavinntakgirlengreutredningstidper
pasient,noesomblirspesieltviktigiforbindelsemed
innføringavnasjonaltpakkeforløpforutredningiBUP.

Måletvaratventetidpå40dagerskullebliinnfriddved
utgangenav2017.BUP-klinikkgreideånådettemålet
allerede i oktober2017.Seoversikt overutviklingen
avgjennomsnittligventetidpermånedgjennom2017:

Januar 58 dager

Februar 58 dager

Mars 49 dager

April 51 dager

Mai 56 dager

Juni 54 dager

Juli 47 dager

August 59 dager

September 43 dager

Oktober 31 dager

November 33 dager

Desember 33 dager
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Trondheim kommune og BUP-klinikk
Prosjektetble tildelt nasjonaleprosjektmidler i 2014,
ogstartetmedutarbeidingavetfellesbruker-/pasient-
forløp:«Nårbekymringsfulltskolefraværbliralvorlig
funksjonstap». Prosjektarbeidet skulle også inkludere
implementeringogsamhandling.

Utarbeidingavforløpetblefullførtsometsamarbeids-
prosjekt i 2015,medvidereplanom implementering
i de to organisasjonene i 2016 og evaluering i 2017. 
DetfellesforløpetblegodkjentiSt.OlavsHospital i
2015(id30926).SomdelavprosjektetutarbeidetBUP
klinikketegetpasientforløp:«Bekymringsfulltskole-
fraværog alvorlig funksjonstaphos barnogungdom
(forløpsansvarligKariS.Gårdvik)–id30916,meden
beskrivelseavarbeidetiBUP.Enkortpresentasjonav
tilbudetvedLian(Utredning-ogbehandlingsenheten)
forpasientgruppen ligger som relatert til forløpet,og
somdelavprosjektetbledetogsåutarbeidetetEQS-
dokumentet «Utredning, behandling og oppfølging
poliklinisk» (id30142). I tilleggerogså tilbudetved
BUK «Barn og ungdom med nyoppstått stort funk-
sjonstap/høytskolefravær»tattmedsomrelatert.

På bakgrunn av observasjoner og «stikk-prøver» ble
det tydelig at forløpet ikke var tilstrekkelig kjent og
implementert inoenavdetoorganisasjonenevedut-
gangenav2016,ogdetblederforenighetomåfort-
setteimplementeringsarbeidetinni2017,paralleltmed
videreplanleggingavevaluering.

Prosjektet lyktes dessverre ikkemed å få til et sam-
arbeidmednoenaktuell evaluator i løpet av året, og
prosessenblefølgeligutsatt.DaTrondheimkommune
er «prosjekteier» avventerBUP deres videre initiativ
forådeltaienevalueringsprosess–enprosesssomfor-
håpentligogsåvilbidratilstyrkingavsamhandlingen
mellom tiltakene i de to organisasjonene (mange av
pasienteneiBUPernaturlignokbosattiTrondheim).
Detteerdermedsituasjonenvedutgangenav2017.

Bufetat/BUP/RKBU 
I 2015 ble samhandlingsprosjektet «Kartlegging av
barn-ogungespsykiskehelsevedinntakibarnevern-
institusjoner og samhandling om videre tiltak ved 
behov»igangsattvedhjelpavstatligtildelteprosjekt-
midler. Prosjektet ble fullført i løpet av 2017 og ble

evaluertavSINTEFvåren-17,nedfeltienevaluerings-
rapport (somfinnes somWord-dokument underBUP
Felles).Prosjektetshensiktvaråidentifiserebeboernes
eventuelle psykiskevansker så raskt sommulig etter
inntakibarneverninstitusjon,samtvurderederesbehov
for videre tiltak og eventuelt inngå i et samarbeid.
Strategienvaratdetbleutpektennavngittbehandler
vedpoliklinikkOrkdalforkontaktmedOrkdalbarne-
vernsenter,envedpoliklinikkSaupstadforsamarbeid
medGilantunet/Melhus,ogenvedpoliklinikkKloster-
gataforRanheimVestre/Trondheim.Detbleutarbeidet
rutiner for en første kartlegging utført av institusjonen 
(bl.a.vedbrukavASEBA),ogdetblederetterinnkalt
til et fagmøte innen 3 uker for hver ny beboer,med
institusjon,BUPogaktuelt lokaltbarnevern til stede.
Herbledentidligekartleggingensammenmedannen
bakgrunnsinformasjondrøftetogvurdert.

Evalueringsrapportenviser at endel av resultatetvar
større systematikk i arbeidetmed å vurdere og følge
opp barnas/ungdommenes psykiske helse. Dessuten
medførteprosjektettettereogmerforpliktendekontakt
mellomansatteiinstitusjoneneogiBUP,oginformant-
enerapporterteatdetvarhensiktsmessigogønskelig
at beboerne ble raskere vurdert for mulig behov for
hjelpiforholdtilsinevansker.Institusjoneneopplevde
veien inn til BUP som kortere og var fornøyd med
dette. Balansen mellom ressursbruk i tjenestene og
nytteav tiltaketble ikkeevaluert.Evalueringsrappor-
tenavsluttesmedenanbefalingomvidereføringavut-
prøvdpraksis,fortrinnsvismednoenjusteringer.

Bådeiprosjektperiodenogiettertidhardetværtmye
nasjonaltfokuspåbarnevernogpsykiskhelsehosbarn
ogunge,ogdeterigangsattetomfattendeutrednings-
og planleggingsarbeid på flere ulike områder både
regionalt og nasjonalt.Helsedirektoratet har besluttet
at funksjonen «barnevernansvarlig» skal etableres i
allehelseforetak,ogallebarneverninstitusjonerogom-
sorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere skal ha 
minimum èn ansatt som har rollen som helseansvarlig. 

Ipåventeavnærmerenasjonaleretningslinjerbesluttet
Bufetat og BUP ikke å utvide samhandlingen som
ble utprøvd til å gjelde alle barneverninstitusjoner i
distriktet vårt etter prosjektets avslutning (i 2017).
Utfraetsterktønskefradedeltakendeinstitusjonene
gjordederimotetateneavtaleomvidereføringavprak-

Samhandling
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sisen for deltakerne i prosjektet: Orkdal barnevern-
senter,GilantunetogRanheimVestre,ogdetilhørende
BUPpoliklinikkene.

I2018vildetblitattstillingtilretningslinjerforvidere
samhandlingBufetat/BUPutoverdeskriftligesamar-
beidsavtalenesomhareksistertogværtbenyttetover
langtid(organisertavLSBU).Detvilogsåbliforetatt
enavklaringang«barnevernansvarlig»iBUPpåbak-
grunn av nasjonale føringer og retningslinjer.
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Deltakende enheter i det tverretatlige samarbeidet 
har i 2017 vært BUP-klinikk, Trondheim kommune,
Omsorgsenheten,KonfliktrådetiSør-Trøndelag,RVTS-
Midt, Barnehuset i Trondheim, Bufetat Midt Norge,
og Kompetansesenteret for Sikkerhets-, fengsels- og
rettspsykiatri

REBESSA har hatt stor aktivitet:  
• Barnogungdomsomharfåttindividuelle
behandlingssamtalerogveiledning

• Veiledningavgrupperavensligemindreårige
flyktninger

• Barnogungdomsomharfåttrisikovurdering
• Familie/foreldre/fosterhjem-veiledning
• Tverrfagligestrukturertekonsultasjoner 
(lavterskeltilbud)

• Veiledningtilsamarbeidsparter 
(skoler,barnehager,kommunaletjenester)

• Arrangementavfagdager/konferanser,ulike
 foredrag 

• VeiledningtilKriminalomsorgen
• Veiledning,opplæringinnenforegneetater

• 6pasientervedBUPharfåttetomfattendeterapiløp
rettetmotseksuelleatferdsvansker,derRebessa
harværtdeltakendegjennombistanditerapiog
 drøftinger.

Annen aktivitet:
• TverretatligdeltagelseiKonsultasjonsteamet
somdrøfterenkeltsakervedrørendebarnsomhar
 krenket andre seksuelt.

• DeltakelsepåNationalAdolescentPerpetration
Network(NAPN)-konferanse

• Arrangementavfagdagomrisikovurderingfor
ansatteiBUP,barnevernogbarneverns- 
insititu sjoner.

• DeltakelsepåAssociationofForensicMental
HealthServices(IAFMHS)-konferanseiSplit.

• Arrangementavkursomgrunnleggendekunnskap
omskadeligseksuellatferdhosbarn”Basic
Awareness”.

• Deltakelseogarrangementavopplæringi
kartleggingsredskapetAIM2(Assessment
InterventionMovingon).

Endringer i 2017 har ført til at Konsultasjonsteamet
REBESSAogRegionaltkompetanseteamforbarnog
ungdom med bekymringsfull eller skadelig seksuell
atferd ble slått sammen og fikk felles overbygning
og samme navn: REBESSA. Konsultasjonsteamet
bestårnåsomenegenenhetidennyeorganiseringen,
mens arbeidet med kompetanseheving, formidling
og forskning innen temaet er forankret i det  tidligere 
regionale kompetanseteamet.Oddfrid Tennfjord,
RVTSerlederfordennyemodellen,ogMaritaSand-
vik,KompetansesenteretforSikkerhets-,fengsels-og
rettspsykiatri er leder for konsultasjonsteamet. Bak-
grunn for sammenslåingenvarå skapemer sammen-
heng og oversikt.  

REBESSA
Ressurs- og konsultasjonsteam for barn og ungdom med 
bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd
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Lærings- og mestringssenter 
Lærings- og mestringssentra er etablert for å styrke
detlovpålagtearbeidetmedopplæringavpasienterog
pårørende(jfr.Lovomspesialisthelsetjenesten).LMS
skalværeensamarbeidspartnerogressursforopplær-
inga i de kliniske enhetene. I tillegg arrangeres egne 
opplæringstiltakiregiavLMSellerietsamarbeidmed
ulikeenheter.VedLMSjobberviettersåkaltstandard
metode. Det vil si at fagkunnskap og brukererfaring
sidestilles ved å planlegge, gjennomføre og evaluere
opplæringstilbudeneietsamarbeidmellomfagfolkog
brukere. God opplæring krever god fagkompetanse,
men også erfaringer fra noen som vet hvordan det er 
ålevemedutfordringerihverdagen.Brukerneinnehar
kompetanse somerbetydningsfull for andre somhar
kommetienlignendesituasjon,menogsåforfagfolk-
ene i hjelpeapparatet. Innlegg ved erfarne brukere er
derforenviktigdelavvårekursogopplæringstiltak.

Helsepedagogikkeretbegrepsomknyttestilarbeidet
medopplæringavpasienterogpårørende.Begrepetfor-
ståsavfleresomdetåanvendepedagogiskeprinsipper
ogverktøyforåfremmelæring,mestringoghelsehos
pasientersomharhelseutfordringerogderespårørende
(Christiansen,2013ogTveiten,2001).Viktigebegre-
perermestring,brukermedvirkning,kommunikasjon,
organiseringoggruppeledelse.

Etablering av lærings- og mestringssenter ved 
BUP-klinikk
Vårt egetLMSbleetablert i januar2007,og fagråd-
giver Inger Marie Opøien ble ansatt som leder av
senteret.Forarbeidogutredningblegjortavprosjekt-
lederAnneRomundstad.Hennes rapport«Opplæring
avpasienterogpårørende.Lærings-ogmestringssen-
ter iBUP-klinikk” (2006)beskrevhvordanklinikken
kunnevidereførearbeidetmedopplæringavpasienter
ogpårørende.LMSerendelavEnhetforfagutvikling
somerorganisert i stabsfunksjon tilklinikkens leder.
Deter1½stillingtilknyttetsenteret;forutenlederhar
Anne Skare fra 2013 vært ansatt som konsulent ved
LMSi½stilling.

Opplæringskoordinator
Detblevedoppstartoppnevntenopplæringskoordina-
torvedhverenhetsometbindeleddmellomLMSog
enheten.Dennepersonenskullesammenmedsinleder

værepådriveriftpasient-ogpårørendeopplæringaved
enheten,ogbidratilåløftefokuspåfagområdet.Ord-
ningagjelderfortsatt,ogviharjevnligfellesmøtermed
alle opplæringskoordinatorene eller enhetsvise møter
etterbehov(EQSdokument16712).

Opplæring/kurs
Viharutarbeidetulikeopplæringstiltak/kursiløpetav
årene. Som eksempel kan nevnes diagnosespesifikke
dagskursomangst/depresjon,ADHD,Autismespekter-
forstyrrelser og Tourettes Syndrom. Dagskurset om
Tourettes Syndrom har siden 2014 vært et regionalt
tilbud. Etter dagskursene får foresatte tilbud om en
oppfølgingskveld som nå ledes av Vårres Regionalt

10 år med eget lærings- og mestringssenter (LMS)

Inger Marie Opøien                     

Anne Skare
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og Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS). Andre
organisasjoner som f.eks.Landsforeningen for pårør-
ende i psykiatrien (LPP) ogAngstringen er ikke så
relevantifhtvåremålgrupper.

Fagutvikling
Fleretiltakifhtfagutviklingharblittstartetopp(f.eks.
pilot- og spørreundersøkelser).Noen ble avsluttet på
grunn av ressursmangel eller prioriteringer av andre
oppgaver.

• Bedretfamiliefungeringetteråhadeltattpå
dagskurs?

 FAD-skjema(TheMcMasterFamilyAssessment
Device)bletattibruktpå3ulikedagskursi2010

 (ADHD,TourettesSyndromogAsperger
Syndrom).Skjemabledeltutførdagskursetog3
mnd.ietterkant.Menpga.sværtlavsvarprosent
etter3mnd.blepilotenavsluttet.

• Spørreundersøkelseomstøtteordninger:
 Vigjennomførteenspørreundersøkelseifhtinfor-
masjonomulikestøtteordninger,rettighetermulig-
heter.Skjemabledeltuttilforeldrepå3dagskurs
i2011.Funnherfravisteat50%ikkehaddefått
informasjon.Avde50%somsvarteatdehadde
fåttinformasjon,gav50%tilbakemeldingomat
informasjonenikkevartilfredsstillende.Detblesatt
igangtiltakderalleforeldretilknyttetBUPfikk
tilbudomådeltapåetegetinformasjonsmøteom
temaet.

• Bedretlivskvalitet?
 ILK-skjemabledeltuttilforeldrenesomdeltokpå
temakvelderompsykose.Ingenresultaterherfrada
tilbudetbleavsluttetpgaforfåpåmeldte.

• BrukerfornøydhetiBUP-klinikk
 Skjemadelesuttilforeldrenepåallevåredagskurs
(oppstart2016),derviberomtilbakemeldingerfra
pårørendeomderesbrukererfaringer.

Mellomrommet i BUP Klostergata
RommetbleoppgradertavLMSmedtankepåarrange-
ment av kurs og gruppevirksomhet samt at bruker-
organisasjoner kunne ha kontor her. Det ble laget et
«LMS-hjørne» med tilgang til PC og mini-bibliotek.
Brukerorganisasjoneneharegnekontor,mendebenytter
rommettilmøterogtreffsteder.Mellomrommetfungerer
ellerssommøtelokaleforansattevedBUP.

Kurslokaler
Dagskursenehariløpetavårenefåttflereogfleredel-
takere,ogdetharderforblittbehovforstørrekursloka-

brukerstyrt senter. Dette er tenkt som et forum for
erfaringsutveksling og nettverksbygging. De siste
åreneharstøtteordningerværtetviktigtema.

Andreopplæringstiltaksomkannevneserpårørende-
kvelder, både på tvers av diagnoser og diagnosespe-
sifikke tilbud (om psykose, spiseforstyrrelser), ulike
gruppetilbud (bl. a. søskengruppe), og informasjons-
møteromstøtteordninger,muligheter,rettigheter.

Tiltakeneharblittutarbeidetetterbestillingfra ledel-
sen,etterspørsel/forslagfrabehandlere,ogutfrabehov
i de ulike diagnosegruppene i BUP. Oppleggene har
blittvidereutviklet,evt.endretutfraerfaringervihar
gjort oss, eller på grunnlag av tilbakemeldinger fra
deltakerne.Evalueringsskjemaharblittbruktsystema-
tiskmtpkvalitetssikring.Endelavopplæringaharblitt
faste tilbudogarrangeres jevnlig,mensenkelte tiltak
blegjennomførtnoenganger,ogsåavsluttetpgamang-
lendepåmelding,ellerprioriteringeriftressursbruk.

Målgrupper
Hovedmålgruppa for opplæringa er foreldre/foresatte
til pasienter i BUP. På dagskursene kan foreldrene
 invitere med andre voksne familiemedlemmer som er 
viktigestøttespillere fordem(f.eks.besteforeldre). I
tilleggfårogsåfagpersonertilknyttetpasientenetilbud
omdelta på dagskursene. Som eksempel kan nevnes
ansatte ved skole, barnehage, sfo, helsestasjon, BFT,
PPT,avlastnings-ogfosterhjem.Itilleggfårsøskenet
egetgruppetilbud,somogsåinnbefatterensamlingfor
foreldrene.

Målsetting
Hovedmålsettingerøktkunnskap,ferdigheter,innsikt
og forståelse som kan gi styrket mestring i hverdagen 
forbarnetogfamiliensomhelhet.Derfagfolkinviteres
til å delta er målet i tillegg at det skal kunne resultere 
ibedre tilrettelegging i skole/barnehage,ogetbedret
samarbeidmellomhjemogfagmiljøtilknyttetbarnet.

Samarbeid med bruker- og interesseorganisasjoner
Vi jobber etter tidligere omtalte standardmetode der
opplæringstiltakeneplanlegges,gjennomføresogeva-
lueresietlikeverdigsamarbeidmedbrukereogbruker-
organisasjoner. 

DeteretnærtsamarbeidmedVårresRegionaltbruker-
styrtsentersomermedarrangørpåallevåredagskurs.
EllersharvimyekontaktmedADHDNorge,Autisme-
foreningen i Sør-Trøndelag, Norsk Tourette forening
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Antall deltakere på kurs og gruppetilbud i perioden 
2007–2017: 

I løpet av de 10 årene lærings- og mestringssenteret 
har vært i drift har nesten 8000 pårør ende og fagper-
soner deltatt på ulike opplærings tiltak.

ler.BådeTrondheimSpektrumogFylkestingsalenhar
blittbrukt.NåholdesdestorekursenepåulikeAudito-
riumvedSt.OlavsHospital,noesomfungererbra.Det
er heller ingen utgifter til leie.

En del av de som var til stede på 10 års-jubileet

10 års-jubileum
Jubileetblemarkert4.maiderinterneogeksternesam-
arbeidspartnere ble invitert. Ca. 30 personer deltok.
Programmetbestoavenoppsummeringav10årmed
LMSinkludertvisningavbilderfraulikearrangement.
LMS10årvarogsåetavtemaenepåBUPsininterne

fagdag 1. desember. I tillegg ble brukerrepresentant
CraigFurunesoglederIngerMarieOpøienintervjuet
avenjournalistfrakommunikasjonsavdelingavedSt.
Olavs,ogdetkomsominnleggpåKilden,ogblespredt
iflerenasjonalefora.EngodreklameforBUP-klinikk,
St.OlavsHospital.
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arrangererviulike temakvelder,pårørendegrupperog
yoga.Deterogsåønskeligåkommeigangmedegne
samtalegrupperfordesomselvsliter.Allerådgiverne
våreharegenerfaringmedspiseforstyrrelser.

Kan du si noe om målgrupper? 
ROS er en landsdekkende interesseorganisasjon for
alle som er berørt av problematikk rundtmat, kropp
ogselvfølelse–fordesomharellerharhattenspise-
forstyrrelse,ogforderespårørende.ROSrettersegmot
alle miljøer: Treningssenterbransjen, idretten, skoler/
utdanningsinstitusjoner,helsevesenet,arbeidsgivereog
alleandresomharbehovforrådogstøtte.

Hva er organisasjonens formål? 
Itilleggtilådrivemedindividuellrådgivningarbeider
viforåspreinformasjonomspiseforstyrrelser,fremme
brukerstemmen, ha fokus på forebyggende virksom-
hetblantungdom,ogåpåvirkeholdninger knyttet til
kroppogutseende.ROSjobbermedogutfraetbruker-
perspektiv,noeviansersomselvegrunnlaget forvår
virksomhet. Vi mener erfaringsbasert kunnskap er
essensielt i forebyggingsarbeid,opplysningsarbeidog
tilfriskningsarbeid.Egenerfaringkombinertmedfaglig
kunnskaputgjørROSsinunikekompetanse.

Hvordan fikk du høre om ROS og hvor lenge har 
du vært medlem? 
FørstegangjegfikkhøreomROSvardajegsøkteom
informasjonomspiseforstyrrelserpåinternett.Jeghar
værtmedlemsiden2012,ogharhatthovedansvarfor
ROSiTrondheimsiden2014

Hva innebærer å ha dette hovedansvaret?
I tillegg til at jeg selv har holdt foredrag og under-
visningomspiseforstyrrelseriulikefora,harjeghatt
ansvarfordetmesteavorganisering,koordineringog
administrative oppgaver, samt oppfølging av alle de
andreflotteogdyktigefrivilligesomerengasjertiROS
Trondheim. Jeg sitter også som brukerrepresentant i
diverseulikebrukerrådogutvalg.

Hvilken betydning har det for deg å være medlem?
Herviljegtrekkeframatnoeavdetviktigsteformeg
ogmittarbeidiROSetteratjegblefrisk,eratjegfår
mulighettilåbrukeminetidligereerfaringersomsyk
tilnoesomkanhjelpeandre.Detkaninnebæreåspre
håp og å snakkemed folk som selv er berørte,men

Intervju med Juni Raak Høiseth,  
hovedansvarlig ved ROS Trondheim
v/Inger Marie Opøien, Lærings- og mestringssenteret

Foto: Privat

Når ble ROS etablert?
ROS ble startet som Anoreksia/Bulimia foreningen
(ABF) i 1983. Siden oppstarten har organisasjonen
jobbetmedågiråd,støtteoghjelptilallesommøter
spiseforstyrrelserihverdagenogåbedrebehandlings-
tilbudetfordemsomerrammet.I1999nåddeABFet
avdelangsiktigemålenesinedaROSSenterforSpise-
forstyrrelseriHordalandåpnetiBergen.Videreskiftet
ABFnavntilROS–RådgivningOmSpiseforstyrrelser
– i 2001.

Hvor mange senter finnes det, hvor ligger de, 
og hvilke tilbud har de?
ROSharnåsentreiBergen,StavangerogOslo.Itillegg
harviegenlokalavdelingiTrondheim,Kjøpmannsgata
23somperdagsdatodrivesavengasjertefrivillige.Vi
håperriktignokpåatvisnartvilfåøkonomiskemidler
tilåkunnefåenfastansatt.Allesenternetilbyrindivi-
duellerådgivningssamtaler,arrangerertemakvelderog
pårørendegrupper.Noenavsenterneharogsågruppe-
tilbud i forhold tilmindfullness og yoga. I tillegg til
tilbud ved de lokale senterne har vi også en lands-
dekkende rådgivningstelefon, e-post og chat som en
delavvårttilbud.

Hvilke tilbud finnes i Trondheim?
ITrondheimtilbyrvinåindividuellerådgivningssam-
talerbådemedselvberørteogmedpårørende.Itillegg

Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS)
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likeså viktig og vel så meningsfullt for meg er det å 
formidle denne kunnskapen til ulike faggrupper som
møter personer med spiseforstyrrelser i sin arbeids-
hverdag,slikatdekanblibestmulighjelpere.

Hvorfor bør andre melde seg inn i ROS? 
Spiseforstyrrelsererenlidelsesomdeterknyttetmye
skamogstigmatil.Mangeisolererseg,fangesikkeopp
avbehandlingsapparatet.ROSharderforensværtvik-
tigfunksjonbådeinnenholdningsarbeid,sompolitisk
påtrykker, som informasjons- og kunnskapsformidler
ogsomenstøtteoghjelp tildesomer rammet.Alle
som ønsker det har muligheten til å melde seg inn i 
ROS.Viharsåkaltestøttemedlemskap,ogdu trenger
ikkeselvhaenspiseforstyrrelseellerværepårørende
foråværemedlem.VedåværemedlemiROSbidrar
du til at vi som organisasjon får mulighet til å nå ut til 
endafleremedråd,veiledning,foredragogformidling.
Sommedlemfårduogså4utgaveravROSinfoiløpet
av året. 

Vi har samarbeidet om pårørendekveld  
om spiseforstyrrelser. Kan du si noe om dette 
 arrangementet, og om samarbeidet mellom ROS og 
lærings- og mestringssenteret ved BUP? 
ROSiTrondheimharsamarbeidetmedBUPiforbin-
delse med å arrangere pårørendekveld for pårørende
til barn/ ungdom med spiseforstyrrelser som går i
behandlingpåBUP.Kveldenbestobådeavfagligog
erfaringsbaserte innlegg om forståelse og behandling
av spiseforstyrrelser. Behandler ved BUP tok seg
av den faglige biten, mens vi presenterte ROS som
organisasjon,vårtarbeidogtilbud,samtatenavvåre
frivilligesnakketomsinegenerfaringmedåhavært
syk. Det virket som om dette var et arrangement de
pårørende satte stor pris på. Det kom mange spørs-
målbådeunderveisogietterkant.Detertydeligatde
pårørendeharetstortbehovforåsnakkemednoenog
ådeleerfaringer.ViiROSergladeforåkunnebidratil
dette,oghåperatvikanfortsettesamarbeidetbådemed
detteogmedandreting!

Kontaktinformasjon:
ROSTrondheim:
Adresse:Kjøpmannsgata23,4etasje
E-post:trondheim@nettros.no

Nasjonalrådgivningstelefon:94817818
Web/chat:www.nettros.no

Bak de blåe solkveldsbruner
går ei natt til morgenmøte
med ein dag som nye runer

ritar i mi hjartans bok

(HansHyldbakk)
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Med skolen som 
arena, lærer som 
daglig  medspiller 
og med fokus på 
psykisk helse, 
sosial utvikling og 
inkludering.
v/spesialist i klinisk 
pedagogikk Unni Dahl

UnniDahlbleansattsomspesialpedagogiskolemod-
ningsgruppaBUPA/Haukåseni1984,oggikkseinere
over ipolikliniskarbeidogspesialiserte seg iklinisk
pedagogikk.Hunjobbetipoliklinikki30år(desiste7
årenevedpoliklinikkRøros).Høsten2017avsluttahun
sitt yrkesliv ved å gjennomføre et avgrenset prosjekt
vedEnhet for fagutvikling sombesto i å nedfelle en
delavsinekliniskeerfaringerienrapportiklinikkens
interneskriftserie.Prosjektetmunnetut iklaremeto-
diske,erfaringsbaserteanbefalinger.

Innholdet i rapporten gjengir konkrete kliniske erfa-
ringer(inkludert tokasusbeskrivelser),oggirensolid
begrunnelse for intervensjonen som Dahl anbefaler
bruktoverforendelavbarne-ogungdomspsykiatriens
pasienter(nærmeredefinertirapporten).Rapportenbe-
skriveretambulantbehandlingstilbudpåskolensarena,
med fokus på pasientens aktive medvirkning og på
relasjonenlærer/elev.Detteertemasomidagervekt-
lagt innen fagfeltet, så vel internt iBUPklinikk som
gjennomnasjonaleutredningerogretningslinjer.Meto-
dikkensombeskrivesoganbefaleserutprøvd,ogden
erkunnskapsbasertvedatdenbyggerpåanerkjentfag-
kunnskapogpåevidens-ogerfaringsbasertkunnskap.

Rapportenbeskriveretambulanttilbudsomkanvære
en hensiktsmessig behandlingsintervensjon overfor
noenavdepasientenesom tas innogsomerutredet
vedenpoliklinikk.Tilbudeterkonkretogdetblirgitt
påskolen–énavdeviktigstelivsarenaeneforbarnog
ungdom.Det svarer dermedut ett avde to punktene
i klinikkens målsetting for eget omstillingsprosjekt
2013–2015,del1:«Øktpolikliniskogambulanttilbud
iBUP».Styrkingavdeambulantetjenesteneerdess-
uteninkludertinasjonaleføringerforPHBU,oghari
løpetav2017blittfokusertogetterspurtavstyretfor
St.OlavsHospitalHF.
 

Foto: Privat

Tilbudet som beskrives har fokus på brukermed-
virkningvedatmålogprogresjonkonsekventutarbei-
dessammenmedpasienten(jfr.klinikkensegenmål-
settingombrukermedvirkning,nasjonaleretningslinjer
omdetsamme,samt juridiskgrunnlag i«Pasient-og
brukerrettighetsloven»).Irapportenleggesdetvektpå
en tilpasset dialog med barnet/ungdommen gjennom
hele forløpet. I dette inngår også hjelp språklig ved
behov.Detteerviktig,damangeavpasienteneibarne-
ogungdomspsykiatrienkanhavanskermedåsetteord
påegneopplevelser,tankerogfølelser.

Intervensjonensombeskrivesirapportenharintegrert
elementer fra kognitiv terapi(somistorgraderevi-
densbasert),samtfrapsykoedukasjon og fra tilknyt-
ningsteori.Gjennomheleforløpeterrelasjonsfokuset 
framtredende,konkretisertvedstyrkingav relasjonen
lærer/elev (betydningen av lærer/elev-relasjonen er
godtunderbygget avmangeulike forskningsprosjekt,
bl.a. ved RKBU Midt). Metoden søker å overføre
relasjonenpasient/BUP-terapeut til en annenvoksen-
person i barnets nærmiljø (i stor grad ved hjelp av
modell-læringoggjennomfelles refleksjon).Dermed
kan denne personen være en del av endringsproses-
senidetdaglige(mangebarnogungemedbehovfor
psykiatriskbehandlingkansomkjenthavanskermed
abstraksjon,medgeneralisering,ogmedoverføringtil
ulikelivsarenaeroglivssituasjoner»).
 
I tillegg understøtter rapporten nok et viktig område
når det gjelder tilbud til barnogunge, ved at den er
sterkt samhandlingsorientert. BUP-pedagog søker
via ulike kanaler å overføre forståelsen av barnets
psykiske vansker som er kartlagt gjennom en barne-
psykiatrisk utredning i spesialisthelsetjenesten, til to
avbarnetsviktigste livsarenaer:hjemogskole.Dette
gjøresgjennomsamarbeidsprosessenmedutvalgteav
skolens ansatte (bl.a. rektor), og med foreldre/fore-
satte.Intervensjonensombeskriveskansamtidigsies
åværekostnadseffektiv.Metodenforutsetterettettog
forpliktende samarbeid på den arenaen der vanskene
ertydelige–oftederdeharoppståttoggjernefortsatt
opprettholdes.Intervensjonengjøresidetmiljøetogpå
denarenaenderendringeneerønsket,oggirdermed
mulighet for å unngå «omvegen» om overføring fra
terapirommettil«detvirkeligelivet».Dettekanibeste
fallbetyenraskere måloppnåelse.

Terapeut – pasient – lærer i behandlingssamarbeid 



27

Enhet for fagutvikling er klinikkens ressursenhet i 
arbeidetmedoppgraderingognyutviklingavkunnskap
ogkompetanse.Degirbistandifagligutviklingsarbeid
gjennom rådgiving og veiledning, og skal sammen
medklinikkensøvrige enheter biståmed systematisk
implementeringavnykunnskap.Enviktigoppgaveer
åstimuleretilgodesystemforåfremmeFoUiklinik-
ken,samtetablererelevantesamarbeidsrelasjonerivårt
integrerteuniversitetssykehus.Lærings-ogmestrings-
senteret og intern opplæring av klinikkens ansatte er
også enhetens ansvarsområde.

Fagutviklings- og forskningsprosjekter hvor 
BUP-ansatte er prosjektledere/medvirkende:
• Torunn Stene Nøvik
 Kognitivatferdsterapiigruppehosungdommed
ADHD

• Torunn Stene Nøvik
 KliniskbildeogforløphosungdommedADHD
• Bernhard Weidle
 NordiclongtermOCDtreatmentstudy 
(NordLOTS)

• Bernhard Weidle
 BUP-gen.Journalstudieavårsakogforløpved

utviklingsforstyrrelser 
• Chris M. Aanondsen
 Tidligidentifiseringavpsykiskevanskerog
betydningenavkommunikasjonsferdigheterfor
psykiskhelseoglivskvalitet

• Chris M. Aanondsen
 Døveoghørselshemmedebarnogungespsykiske

helse
• Marit S. Indredavik
 HelseundersøkelseniBUP-klinikk–Follow-upIII
• Astrid Seim
 Tilknytningsforstyrrelserhoshøyrisikobarn.
PhD-prosjekt

• Anne Mari Sund 
 TIM-studien.Tidligintervensjon–mestrendebarn
• Anne Mari Sund
 Ungdomogpsykiskhelse
• Hanne Klæboe Greger
 Ungdomirisiko.Overgrepserfaringer,psykopato-
logioglivskvalitetblantungdomibarneverns-
institusjoner.PhD-prosjekt

• Silja Berg Kårstad
 Småbarnmedhjertefeil.Ettverrfagligbehandlings-

tilbudmedfokuspåsosioemosjonellutvikling,
foreldre-/barnsamspillogforeldrenespsykiske
helse 

• Kari Skulstad Gårdvik
 Developmentalpathwaysforpsychiatricand
somaticmorbidityinaclinicaladolescentpsychia-
tricpopulationinMid-Norway.PhD-prosjekt

Publikasjoner/presentasjoner
Greger, Hanne Klæboe. Thesis for the Degree of
PhilosophiaeDoctor.“Childhoodadversity,psychopat-
hology,andqualityoglifeamongadolescentsinresi-
dentialyouthcare”.TrondheimNTNU2017.

Greger, Hanne Klæboe.Overgrepserfaringer,psykisk
helse og livskvalitet. Tidsskrift forDen norske lege-
forening2017;Volum137.(19)

Greger, Hanne Klæboe; Myhre,ArneKristian;Kløck-
ner,Christian;Jozefiak,Thomas.Childhoodmaltreat-
ment,psychopathologyandwell-being:Themediator
roleofglobal self-esteem,attachmentdifficultiesand
substanceuse.InternationalJournalofChildAbuse&
Neglect2017;Volum70.

Kvitland, Levi Røstad. Thesis for the Degree of
PhilosophiaeDoctor.Cannabisuse in theearlyphase
ofbipolardisorder.Anaturalisticlongitudinalstudyof
afirsttreatmentsample.UiO2017.

Sigurdson,JohannesFoss;Undheim,AnneMari;Wal-
lander,JanLance;Lydersen,Stian;Sund, Anne Mari. 
Thelongitudinalassociationofbeingbulliedandgender
on suicidal ideations, self-harm and suicide attempts
fromadolescencetoyoungadulthood:acohortstudy.
SuicideandLife-ThreateningBehaviour

Undheim, Anne Mari; Sund, Anne Mari. Associa-
tionsofstressful lifeeventswithcopingstrategiesof
12–15-year-old Norwegian adolescents. European
ChildandAdolescentPsychiatry2017;Volum26.(8)

Fagervoll, Janne Strand;Sund, Anne Mari; Zeltzer,
LonnieK.;Ådnanes,Marian;Jensberg,Heidi;Eikemo,
TerjeAndreas; Lund, Bendik; Hjemdal, Odin; Rein-
fjell,Trude.Health-relatedqualityoflifeandpsycho-
logicaldistressinadolescentandyoungadultsurvivors

Fagutvikling og forskning (FoU)
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tectureinadultsbornwithlowbirthweightpretermor
atterm:Acohortstudy.JournalofClinicalEndocrino-
logyandMetabolism2017;Volum102.(7)
 
Henriksen, Ingvild Marie; Ranøyen, Ingunn; Indre-
davik, Marit Sæbø; Stenseng, Frode. The Role of
Self-Esteem in the Development of Psychiatric Pro-
blems:AThree-Year Prospective Study in aClinical
SampleofAdolescents.ChildandAdolescentPsychia-
tryandMentalHealth2017;Volum11.
 
Iversen, Johanne Marie; Indredavik, Marit Sæbø;
Evensen, Kari Anne Indredavik; Romundstad, Pål
Richard; Rygg,Marite. Self-reported chronic pain in
young adults with a low birth weight. The Clinical
JournalofPain2017;Volum33.(4)
 
Lozano-Botellero, Violeta Nazaret; Skranes, Jon
Sverre;Bjuland,KnutJørgen;Håberg,Asta;Lydersen,
Stian;Brubakk,Ann-Mari;Indredavik, Marit Sæbø;
Martinussen,Marit.Alongitudinalstudyofassociati-
onsbetweenpsychiatricsymptomsanddisordersand
cerebralgraymattervolumesinadolescentsbornvery
preterm.BMCPediatrics2017;Volum17:45.

Lærum, Astrid Merete Winsnes; Reitan, Solveig
MereteKlæbo;Evensen,KariAnneIndredavik;Lyder-
sen, Stian; Brubakk,Ann-Mari; Skranes, Jon Sverre;
Indredavik, Marit Sæbø. Psychiatric Disorders and
General Functioning in Low Birthweight Adults: A
LongitudinalStudy.Pediatrics2017;Volum139.(2)

Løhaugen,Gro;Østgård,Heidi Furre; Sølsnes,Anne
Elisabeth;Bjuland,KnutJørgen;Aanes,Synne;Rimol,
LarsMorten;Martinussen,Marit;Brubakk,Ann-Mari;
Håberg,Asta;Sripada,Kam;Eikenes,Live;Evensen,
Kari Anne Indredavik; Indredavik, Marit Sæbø;
Skranes, Jon Sverre. Born Preterm with Very Low
BirthWeight(VLBW)–NeverEndingCognitiveCon-
sequence?INS45thAnnualMeeting2017.

Pyhälä, Riikka; Wolford, Elina; Kautiainen, Hannu;
Andersson,Sture;Bartmann,Peter;Baumann,Nicole;
Brubakk,Ann-Mari;Evensen,KariAnne Indredavik;
Hovi, Petteri; Kajantie, Eero; Lahti, Marius; Van
Lieshout, Ryan J.; Saigal, Saroj; Schmidt, LouisA.;
Indredavik, Marit Sæbø;Wolke,Dieter;Räikkönen,
Katri. Self-reported mental health problems among
adultsbornpreterm:Ameta-analysis.Pediatrics2017;
Volum139.(4)

ofchildhoodcancerandtheirassociationtotreatment,
educationanddemographicfactors.Abstractsfromth
49thCongressoftheInternationalSocietyofPaediatric
Oncology(SIOP)2017

Højgaard, Davíð Rúrik MartinssonA.; Hybel, Katja
Anna; Ivarsson, Tord; Skarphedinsson, Gudmundur;
Nissen, Judith Becker; Weidle, Bernhard; Melin,
Karin;Torp,NorChristian;Valderhaug,Robert;Dahl,
Kitty;Mortensen,ErikLykke;Compton,Scott;Jensen,
Sanne; Lenhard, Fabian; Thomsen, Per Hove. One-
YearOutcomeforRespondersofCognitive-Behavioral
TherapyforPediatricObsessive-CompulsiveDisorder.
JournaloftheAmericanAcademyofChildandAdole-
scentPsychiatry2017;Volum56.(11)

Jozefiak, Thomas;Kayed,NannaSønnichsen.«Opp-
fatningavegenverdi (”self-esteem”), traume,psykisk
helseog livskvalitet hosungdom i barnevernsinstitu-
sjon».7.NasjonalekongressenOPPVEKST;2017.

Jozefiak, Thomas;Kayed,NannaSønnichsen;Greger,
HanneKlæboe.Adolescentslivinginresidentialyouth
care institutions:childhoodmaltreatment,mentaldis-
orders,qualityoflifeandself-esteem.WorldSummit
onPediatrics;2017.

Jozefiak, Thomas; Kayed, Nanna Sønnichsen;
Ranøyen, Ingunn; Greger, Hanne Klæboe; Wal-
lander, Jan Lance; Wichstrøm, Lars. Quality of life
amongadolescents living inresidentialyouthcare:do
domain-specificself-esteemandpsychopathologycon-
tribute?Quality of Life Research2017;Volum26.(10)

Kayed, Nanna Sønnichsen; Jozefiak,Thomas. ”Psy-
kiskhelsehosbarnogungeibarneverninstitusjoner”
ogetterspilletterforskningsprosjektet.konferanseom
barnevernsbarnogpsykiskhelse;2017.

Nøvik, Torunn Stene; Sund, Anne Mari;Thomsen,
PerHove.Kognitivatferdsterapiigruppehosungdom
med ADHD. Integrasjons- og forskningskonferanse.
For Institutt for psykisk helse v/NTNU og Psykisk
helsevern, Rus og avhengighetsmedisin v/St. Olavs
HospitaloghelseMidt-Norge;2017.

Balasuriya, Chandima Nirupa Dilruks; Evensen,
KariAnne Indredavik;Mosti, Mats Peder; Brubakk,
Ann-Mari; Jacobsen, Geir Wenberg; Indredavik, 
 Marit Sæbø; Schei, Berit; Stunes, Astrid Kamilla;
Syversen,Unni.Peakbonemassandbonemicroarchi-
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Løvaas,MonaElisabethS;Sund, Anne Mari;Patras,
Joshua;Martinsen,KristinDagmar;Neumer, Simon-
Peter; Holen, Solveig; Reinfjell, Trude; Adolfsen,
Frode; Rasmussen, Lene-Mari Potulski; Pedersen,
Marit Løtveit. Emotion regulation and its relation to
symptomsofanxietyanddepressioninchildren.Does
parentalgenderhaveadifferentiatingrole?Societyof
preventiveresearch(SPR);2017

Martinsen, Kristin Dagmar; Neumer, Simon-Peter;
Holen, Solveig;Waaktaar,Trine;Sund, Anne Mari;
Patras, Joshua; Rasmussen, Lene-Mari Potulski;
Adolfsen,Frode. Indicatedpreventionof anxietyand
depressioninschoolchildren:Preliminaryresultsfrom
arandomizedcontrolledtrialofanewtransdiagnostic
intervention.SocietyforPreventionResearch;2017.

Pedersen, Marit Løtveit; Holen, Solveig; Neumer,
Simon-Peter; Martinsen, Kristin Dagmar; Rasmussen,
Lene-Mari Potulski; Adolfsen, Frode; Patras, Joshua;
Løvaas,MonaElisabethS;Sund, Anne Mari.Exploring
theassociationsbetweenschoolfunctioningandsymp-
tomsofanxietyand/ordepressioninyoungschoolchil-
dren.TheSocietyforPreventionResearch(SPR);2017.

Sund, Anne Mari. TIM – Tidlig Intervensjon
Mestrendebarn-enRCTstudie i skolen. Instituttsam-
lingNTNUInstituttforPsykiskHelse;2017.
 
Undheim, Anne Mari; Sund, Anne Mari. Associa-
tionsofstressful lifeeventswithcopingstrategiesof
12–15-year-old Norwegian adolescents. European
ChildandAdolescentPsychiatry2017;Volum26.(8)

Jakobsen, Ketil. Ungdommer med CSF/ME møter
helsepersonell:Hvem er fagperson og hvem er ama-
tør?Tidsskriftfornorskpsykologforening,12/2017,s.
1168.

Fagdager:
Klinikkenarrangererhvertårtofagdagersomerfelles
for alle ansatte.

Temaharvært:
• FagdagVår–«Voldblantbarnogunge.Forståelse,
forebyggingoghåndteringavutfordrendeatferd»

• FagdagHøst–Diverseforedragsomomhandlet
BUP`s4hovedoppgaver–behandling,under-
visning,opplæringavpasienterogpårørende,
forskning 

Opplæring av nytilsatte:
• Arrangeres2gangerpr.år–våroghøst.
• Tema:Personal,EQSogHMS,lovverk,BUP-
data,standardisertepasientforløp,fagutviklingog
forskning,pasient-ogpårørendeopplæring

Kurs og undervisning:
• Kartleggingogvurderingavselvmordsfare 
(våroghøst)

• Seminaromdiagnosekoding
• VeiledningEMDR
• Kartleggingogvurderingavrusmiddelbruk 
(våroghøst)

• Prosjektseminar
• Risikovurderinger

Internundervisning
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PhD disputas

HanneKlæboeGregerdisputerteforPhD-gradenved
NTNU09.06.17

Tittelpåavhandlingen:Youth at risk:
Childhood adversity, psychopathology, and quality 
of life among adolescents in residential youth care
Overgrep og omsorgssvikt i barndommen er assosiert
medenrekkefysiskeogpsykiskehelseplagersenere i
livet.Åkunneidentifisererisikoutsattebefolkningsgrup-
perersværtverdifulltmedtankepååkunneforebygge
helseplager.Barnogungeifosterhjemogpåbarneverns-
institusjonerharopplevdmerovergrepogomsorgssvikt
ennbarnogungeinormalbefolkningen,ogkanderfor
væreienhøy-risikogruppeforhelseproblemer.

Hovedmåletmeddennelandsomfattendestudienvarå
finneomovergrepserfaringervarassosiertmedpsykis-
ke lidelser og redusert livskvalitet også i en høy-risiko-
gruppeavungdombosattibarnevernsinstitusjoner.400
ungdommermellom12og20åribarneverninstitusjo-
nerbleinkludertistudien.Etsekundærtmålvaråfor-
søkeåidentifiseremedierendefaktorersomkunneøke
kunnskapenomdisseassosiasjoneneytterligere.

Prosjektet var en del av forskningsstudien «Psykisk 
helse hos barn og unge i barnevernsinstitusjoner» som 
blegjennomførtmellom2010og2015.Idenneaktu-
ellestudienble400ungdommermellom12og20år
bosatt i barnevernsinstitusjoner iNorge inkludert, og
avdissegjennomførte335etsemi-strukturertdiagnos-
tiskintervjusomitilleggtilinformasjonompsykiske
lidelserogsågainformasjonomovergrepserfaringer.

En stor andel av ungdommene (71 %) oppga å ha
overgrepserfaringer(åhaværtvitnetilvoldellerselv
å ha vært utsatt for fysiske eller seksuelle overgrep).
Avdissefylte80%kriterieneforenellerflerepsykia-
triskediagnoser,tilsammenligning64%avdeøvrige

ungdommene, samtidig som de også rapporterte dår-
ligere livskvalitet. Igruppavardethøyere forekomst
av en rekkepsykiske sykdommer sammenlignetmed
deandreungdommeneibarnevernsinstitusjonene.For
å studeredisse sammenhengenevidere,ble faktorene
globalt selvbilde, tilknytningsproblemerellerbrukav
rusmidlerundersøkt.Globaltselvbilde,detvilsiihvil-
ken grad ungdommen liker seg selv somperson, ble
identifisert sommediatorbåde i sammenhengenmel-
lomovergrepserfaringerogpsykiskhelse,ogmellom
overgrepserfaringeroglivskvalitet.

Det var statistisk signifikant forskjell i forekomst av
alvorlig depresjon, dystymi, generalisert angstlidelse,
alvorlig atferdsforstyrrelse og autismespekterforstyr-
relsemellomdetoungdomsgruppene.Itilleggvardet
signifikantøktforekomstavtidligereselvmordsforsøk
blant ungdommene med overgrepserfaringer. Denne
gruppenungdommerhaddeogsådårligerelivskvalitet
ennungdominormalbefolkningeniforholdtilfysisk
ogemosjoneltvelvære,selvtillitogiforholdtilvenner.
Økendeantalluliketyperovergrepserfaringerinkludert
dysfunksjonelle familieforhold, og var assosiert med
økte odds for flere av de psykiatriske diagnosene og
fordårligere livskvalitetpåalleundersøkte livsområ-
der.Trepotensiellemedierendefaktorerbleundersøkt:
globaltselvbilde,tilknytningsproblemerogbrukavto-
bakk/rusmidler.Avdissebledetfunnetatkunglobalt
selvbildehaddemedierendeeffektbådepåassosiasjo-
nenmellomovergrepserfaringerogpsykopatologi,og
overgrepserfaringeroglivskvalitet.

Ungeibarnevernsinstitusjonerhaddeopplevdenrekke
overgrepserfaringer. Resultatene fra studien indikerer
atovergrepserfaringerspillerennøkkelrolleiutviklin-
genavpsykiskelidelserogutviklingenavdårliglivs-
kvalitetblantungdomibarnevernsinstitusjoner.Global
selvfølelse ble identifisert som en mediator, og kan
derforværeetvelegnetangrepspunktforintervensjon
overfordenneungdomsgruppa.Studienåpnerformu-
lighetenavattiltaksomøkerselvbildetkanforebygge
den negative helseutviklingen de er i høy risiko for.

Funnenefrastudienviseratungeinorskebarnevern-
sinstitusjonermed overgrepserfaringer har svært høy
forekomstavpsykiskelidelser,samtidigsomdeogså
rapportererdårlig livskvalitet.Samtidigkandetvære
grunnforhåpomattiltaksombedrerselvbildetkanha
forebyggendeeffektidenneungdomsgruppa.
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BUPgen-studien: Utviklings-
forstyrrelser hos barn og 
ungdom – en oppdatering
Prosjektleder: Overlege Bernhard Weidle
BUPgen er en stor multisenterstudie innen barne-
medisin, habilitering og barne-og ungdomspsykiatri
finansiert avNorges forskningsråd.Alle universitets-
sykehus og mange andre helseinstitusjoner i hele 
Norgeerinvolvertogstudienharblittgodtetablert.I
2017 har flere institusjoner kommetmed, bl. annet i
MøreogRomsdal.

Formålet med studien er (1) å identifisere genetiske
predisposisjonsfaktorer for utviklingsforstyrrelser, (2)
åbestemmenærmerekliniskeogkognitive fenotyper
fordissespesifikkegenetiskepredisposisjonsfaktorer,
(3)åundersøkehvordanomgivelsesfaktorerogandre
generpåvirkerdissegenetiskepredisposisjonsfaktorer
foråforklarevariasjonenavfenotypenog(4)åbeskrive
holdninger overfor helsevesenet generelt og spesielt
ovenforbrukavgenetisktesting.

MåleteråsamleinnkliniskedataogDNAfraetstort
utvalg av godt utredete pasienter med utviklingsfor-
styrrelserbasertpåstandardisertutredning.Dermedhar
BUPgenstudienogsåbidratttilenmerenhetligutred-
ningideulikedeltakendeinstitusjoner.Allesomutre-
desforautismespekterforstyrrelsekandelta,uavhengig
omdefårdiagnosenellerikke,fordimanønskerogså
informasjonomtilstandeneigråsonen,dermanhadde
mistankeomautisme,menutredningenavkreftetdet.
Prosjektet er også en plattform hvor innsamlete data
kanbrukestilandreforskningsprosjekteromautisme-
spekterforstyrrelserogmangeprosjekter i tilknytning
til BUPgen-studien er i gang eller har allerede vært
gjennomført. 

Sidenstartenavdatainnsamlingi2012harbådeBarne-
klinikker,BUPklinikkerogbarne-habiliteringsinstitu-
sjoneroverheleNorgesamletinnblodellerspyttprø-
ver fraca.900deltakere.St.Olavharbidrattmed til
sammen247deltakere,derav119fraTrondslettenog
128fraalleBUP-enhetertilsammen(Klostergate74,
Saupstad20,Fosen20,Orkdal12,Røros1,Lian1).

RandiFrengstadharfortsattisinstillingsomprosjekt-
medarbeider/sykepleieroghargjortenstorinnsatsifm.
innsamlingen av prøver og data. Hennes service vil
ogsåfortsettei2018.

PhD disputas

Levi Røstad Kvitland disputerte for PhD-graden
ved Institutt for kliniskmedisin,Universitetet iOslo
08.12.2017

Tittelpåavhandlingen:Cannabis use in the 
 early  phase of bipolar disorder: A naturalistic 
 longitudinal study of a first treatment sample
Bipolar lidelseerpåVerdenshelseorganisasjons topp
10 listeover sykdommermedstor sykdomsbyrde.Et
sentraltspørsmålerhvorforblirmansyk.Isinavhand-
ling“Cannabisuseintheearlyphaseofbipolardisor-
der.Anaturalisticlongitudinalstudyofafirsttreatment
sample” har Levi Røstad Kvitland og medarbeidere
undersøkt betydningen av cannabisbruk hos personer
som nylig har fått diagnosen.

De fant at flere enn halvparten av pasientene hadde
prøvd cannabis før de kom til første behandling for
bipolar lidelse.De somhadde brukt cannabis i tiden
rettførdekomtilførstebehandlingvaryngreoghadde
ofteregjort selvmordsforsøk, ennde som ikkehadde
bruktcannabisrettforutforsinførstebehandling.

De som fortsatte bruken av cannabis etter første
behandlinghaddefleresymptomeroggenereltdårlig-
ere fungering etter ett år, ennde somhadde sluttet å
brukecannabis.Desommåtteventelengefrasinførste
maniskeepisodetilbehandlinghaddeikketegnpået
meralvorligsykdomsforløp,mendehaddestørresann-
synlighetforåbrukecannabis.

Studienkonkluderermedatcannabisbrukerforbundet
med tidligere sykdomsdebut og forverret forløp hos
pasientersomnyligharfåttdiagnosenbipolarlidelse.
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Prosjektleder: Overlege/førsteamanuensis  
Torunn Stene Nøvik
ADHD er den hyppigste henvisningsgrunnen til
BUP-klinikk.MangeungdommermedADHDfårhjelp
avmedikamentell behandling,men denne behandlin-
gen er oftest utilstrekkelig alene. Noen ungdommer
tålerikkemedisinerellerharikkeeffektavdem.Sam-
tidigerpsykologiskebehandlingsmetoderforungdom
medADHDhittilliteutforsket.Prosjektetundersøker
enpsykologiskintervensjonmedfokuspåungdommed
ADHD;behandlingmedkognitivatferdsterapi(KAT)
i gruppe.Hovedmålsettingen er å undersøke effekten
avKATigruppehosungdommedADHDsomfortsatt
har symptomer og funksjonsvanskermens demottar
medikamentellbehandling.Dadetikkeforeliggernoen
kjent,egnetnorskmanual,harviutvikletenbehand-
lingsmanual basert på det britiske Young-Bramham
programmetforungdomogvoksne, isamarbeidmed
professorSusanYoung,Imperialcollege,London.

Prosjektets design: Ungdomhenvist tilBUP-klinikk
somfortsattharredusertfunksjonpågrunnavADHD
etteråhafåttmedikamentellbehandling,rekrutterestil
studien.Viutførerenrandomisert,kontrollert,blindet
studie(RCT)avKATigruppei12uker,hos96ung-
dommermedADHDialderen14–18år.Behandlingen
skjervedpoliklinikkeneKlostergataogSaupstad.Ut-
falletmålesmedspørreskjematilungdom,foreldreog
lærere, intervju med ungdommene, samt ved klinisk
vurdering. Et intervju med ungdommene 12 måneder 
etterinntakbidrartilåklarleggelangtidseffekteravbe-
handlingen. 

Prosjektets hovedhypotese: Ungdom medADHD i
alderen 14–18 år som ikke har oppnådd tilstrekkelig
bedring med medikamentell behandling, vil oppnå
større bedring i ADHD-symptomer, komorbide van-
sker og funksjon enn en kontrollgruppe, og effekten
opprettholdesovertid.

Prosjektet er et samarbeidsprosjektmellomBUP-kli-
nikk ogRegionalt kunnskapssenter for barn og unge
– Psykisk helse og barnevern (RKBU), NTNU. Det
utføresimidlertidihovedsaksomendelavBUP-kli-
nikks kliniske virksomhet. Det ble i desember 2017
tilsattPhD-stipendiat, spesialist iklinisknevropsyko-
logiAnne-LiseJuulHaugansomarbeidermedprosjek-
tet vedRKBU. Intervensjonen (behandling i gruppe)

startetifebruar2017oghittiler32pasienterrekruttert.
Deførstepasientenesombletattinnskaletterundersø-
kesimars2018.Prosjektetvilrekrutterenyepasienter
inntilvinteren2019.

• Veilederikognitivterapi: 
Overlege/professorAnneMariSund.

• TerapeuterpoliklinikkKlostergatai2017: 
PsykologspesialistAnne-LiseJuulHaugan,psyko-
logMartinScheiene,spes.ikliniskpedagogGunn
HegeSkogli,psykologNinaLynum.

• TerapeuterpoliklinikkSaupstad:PsykologSindre
Haslene-Hox,kliniskpedagogYlvaBartolini,spes.
ikliniskpedagogikkMarianneKirksæter,spes.i
kliniskpedagogikkCathrineStorhaug.

• Kliniskvurdering:LISJorunSchei,LISMarit
Skroveogprosjektleder.

• Coach/prosjektmedarbeidere:AnneRegineSveen
ogEirinStøkkan(fraaugust2017)

Kognitiv atferdsterapi i gruppe for ungdom med ADHD
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Forandringsfabrikken(stiftelsesompresentererkunn-
skap fra barn og unge gjennom foredrag, rådgivning
ogkurs)harisamarbeidmedRådetforpsykiskhelse
undersøkt hva 120 unge mellom 14 og 24 år mener om 
psykisk helsevern.Med bakgrunn i denne undersøk-
elsen samarbeider nå unge med erfaring fra psykisk
helsevern–PsykiskhelseProffene–medfagfolkfra12
avlandetssykehus,iutviklingsarbeidet«MittLivPsy-
kiskHelse».Sammenmedungdommeneskalfagfolk
fraBUPutvikleetpsykiskhelsevernsomkjennesmest
muligtrygtognyttigforbarnogunge.

BUP-klinikk,St.OlavsHospitalharsiden2016hattet
samarbeidmedForandringsfabrikken.Deterbarnog
ungesomerbrukereavpsykiskhelsevern,dekallerseg
ofte«proffer».

VårklinikkdeltarmedpoliklinikkSaupstadogUtred-
nings- og behandlingsenheten på Lian i dette samar-
beidet.

Fra BUP Lian, utredning/behandling:
Forandringsfabrikken har besøkt BUP Lian, og
ledelse, stab og miljøterapeuter jobber sammen om
å styrke graden av medvirkning fra pasienter under
innleggelsesperioden,samtøkefokuspåtrygghet.

Arbeidetvilfortsettei2018ogiøkendegradkonkreti-
seres,derdet jobbessammenmedandresamarbeids-
partnereomet fordypningstema:«Åsamarbeidemed
barnogungeibehandling».

Fra BUP Saupstad, poliklinikk:
BUPSaupstadhardeltattpåen rekkesamlingermed
proffeneogansattefraandrehelseforetak.Viharogså
hattbesøkavproffenepåBUPSaupstad.Proffenehar
definertfleresatsingsområdersomdeønskeråpåvirke
iBUPsammenmedossansatte.

BUP Saupstad har valgt ut området «Årsaker før
diagnose».Vi har definert det som kasusformulering
ellersamhandlingsplan.Planenskalgienhelhetligog
tverrfagligbeskrivelseavbarnetssituasjon.Spesielter
detviktigidenneplanenåfåframhvordandetenkelte
barnoppleversinsituasjon.

BUPSaupstadoppleversamarbeidetmedForandrings-
fabrikken som inspirerendeogviktig.Det er enunik
måteåfåframhvordanbarnogungeønskeråblimøtt
avosssombehandlere,ogåfåframhvadeopplever
somnyttighjelp.

Mitt Liv Psykisk Helse – Forandringsfabrikken

Psykiskhelseproffer i Forandringsfabrikken. Foto:Morten Brun
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One-Year Outcome for Responders of 
 Cognitive-Behavioral Therapy for Pediatric 
 Obsessive-Compulsive Disorder
DavíðR.M.A.Højgaard,KatjaA.Hybel,TordIvarsson,
Gudmundur Skarphedinsson, Judith Becker Nissen,
Bernhard Weidle, Karin Melin, Nor Christian Torp,
RobertValderhaug,KittyDahl,ErikLykkeMortensen,
Scott Compton, Sanne Jensen, Fabian Lenhard, Per
HoveThomsen
p940–947.e1

CONCLUSION
ResultssuggestthatmanualizedCBTinacommunity
settingforpediatricOCDhasdurableeffectsforthose
whorespondtoaninitialcourseoftreatment;children
andadolescentswhorespondtosuchtreatmentcanbe
expectedtomaintaintheirtreatmentgainsforatleast
1year followingacutecare.Clinical trial registration
information-Nordic Long-termObsessive-Compulsi-
veDisorder(OCD)

Hyggelig forskningsresultat fra NordLOTS gruppen,
publisert i år i Journal of theAmericanAcademy of
ChildandAdolescentPsychiatry.Barnogungdommed
OCDsomblebehandletmedkognitivatferdsterapiog
somhaddeeffektetterbehandlingenopprettholderde
oppnåddebehandlingsresultateneogsåett år etter av-
sluttetbehandling.Gruppenblefulgtoppi treår,be-
handlingsresultatetter3årsoppfølgingvilforeliggeog
blipubliserti2018.

The Wiley Handbook of Obsessive Compulsive 
 Disorders, 2 Volume Set
JonathanS.Abramowitz(Editor),DeanMcKay 
(Editor),EricA.Storch(Editor)
ISBN:978-1-118-88964-0,1280pages

Kapittel15erskrevetav
Tord Ivarsson, Bernhard Weidle, Gudmundur Skarp-
hedinsson, and Robert Valderhaug 
Neurobiological and  Neurodevelopmental 
 Perspec tives on OCD and their Clinical 
 Implications, Pages283–310

Description
The Wiley Handbook of Obsessive Compulsive Disord-
ers, 2 volume set,providesacomprehensivereference
on the phenomenology, epidemiology, assessment,
and treatment of OCD and OCD-related conditions
throughoutthelifespanandacrosscultures.
• Providesthemostcompleteandup-to-date
informationonthehighlydiversespectrumof
OCD-relatedissuesexperiencedbyindividuals
throughthelifespanandcross-culturally

• CoversOCD-relatedconditionsincludingTourette’s
syndrome,excoriationdisorder,trichotillomania,
hoardingdisorder,bodydysmorphicdisorderand
many others

• OCDandrelatedconditionspresentformidable
challengesforbothresearchandpractice,with
fewstudieshavingmovedbeyondthemosttypical
contextsandpresentations

• IncludesimportantmaterialonOCDandrelated
conditionsinyoungpeopleandolderadults,and
acrossarangeofcultureswithdiversesocialand
religious norms

 

Bokutgivelser
– ansatte som medforfattere
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Key Features
• Providesthestrongtheoreticalfoundationrequired
tosuccessfullyimplementtreatment

• Highlightstheuseofparticularintervention
techniquesthroughcasestudies

• ProvidesCBTstrategiesforanxiety,ticdisorders,
trichotillomania,ADHDanddisruptivebehaviors

• Includesstrategiesfortreatmentofpatientswhoare
initiallynon-responsivetoCBT

• Encouragesindividualizationofevidence-basedand
clinically-informedprinciplesforeachpatient

• Reviewswhattodoif/whenOCDremitsand/or
returns 

• ProvidesdetailsondifferentiationOCDsymptoms
fromanxietyandotherpsychopathology

The Clinician’s Guide to Cognitive-Behavioral 
Therapy for Childhood Obsessive-Compulsive 
Disorder  
Editors:EricStorchJosephMcGuireDeanMcKay,
Paperback ISBN:9780128114278,
382pages
Kapittel3erskrevetavGudmundur Skarphedinsson 
and Bernhard Weidle
Psychoeducation for Children, Parents, and Family 
Members About Obsessive-Compulsive Disorder 
and Cognitive Behavior Therapy. S.29–54

Kapittel9erskrevetavTord Ivarsson, Gudmundur 
Skarphedinsson, and Bernhard Weidle: Medication 
Management of Childhood OCD. S.155–183

Description
TheClinician’sGuidetoCognitive-BehavioralTherapy
forChildhoodObsessive-CompulsiveDisorderbrings
togetherawealthofexpertsonpediatricandadolescent
OCD,providingnovelcognitivebehavioralstrategies
andconsiderationsthattherapistscanimmediatelyput
intopractice.Thebookprovidescasestudiesandexam-
plemetaphorsonhowtoexplainexposure models to
childreninadevelopmentallyappropriatemanner.The
bookalsoinstructscliniciansonhowtousesymptom
informationandratingscales todevelopanappropri-
ateexposurehierarchy.Thebookisarrangedintotwo
majorsections:assessmentandtreatmentofchildhood
OCDandspecialconsiderationsintreatingchildhood
OCD.

Each chapter is structured to include relevant back-
ground and empirical support for the topic at hand,
practicaldiscussionofthenatureandimplementation
ofthecorecomponent(suchasexposureandresponse
prevention, cognitive therapy, psychoeducation and
more),andacaseillustrationthathighlightstheuseof
aparticulartechnique.
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Verdensdagenmarkeres årlig, i et samarbeidmellom
Regionaltkunnskapssenterforbarnogunge–psykisk
helse og barnevern (RKBU), Sør-Trøndelag fylkes-
kommuneogBUP-klinikk.

I 2017 ble arrangementet lagt til 27. september kl.
11.30–14.00medhovedtemaet:
«Noe å glede seg over»

Programmet besto av 2 innlegg: 

«Mer å glede seg over – tankerydding»
v/ IngunnAasen Børresen, spesialist i klinisk peda-
gogikk,ledervedelevtjenestenvedThoraStormvgs.
Innlegget hadde som mål å formidle en forståelse av 

hvasomskjernårenfårengsteligeogtristetanker,og
en beskrivelse av teknikker en kan bruke for åmes-
treetskadeligtankemønster.Basertpåkognitivsosial
læringsteori somvektleggerhvordan tanke-oghand-
lingsmønstrevirkerinnpåfølelser.

«Å leve med Tourettes Syndrom» 
v/CraigFurunes
Craig fortalte åpenhjertet og ærlig, humoristisk og
gravalvorligometlivmedTourettesSyndrom

Målgruppeerhvertårungdommerfra1.trinnvedvi-
deregående skoler i Sør-Trøndelag. I år var det over
400eleversomdeltok,bådefraTrondheimogutenbys
skoler. 

Verdensdagen for psykisk helse
10. oktober

Vi håper at vårt arrangement kan bidra til å skape mer åpenhet og gi bedre kunnskap om psykisk helse – vi 
har alle en psykisk helse.
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Presentasjon avNBUPv/Anne–StineMeltzer, styre-
lederiNBUPogklinikksjefvedLovisenbergDiakonale
Sykehus,NicWaalsInstitutt
 

Foto: Privat

NBUPerenektefødtetterkommeravtoulikeforeninger.
Denførsteforeningenetablertesegalleredei1949,den
andre i 1958. Den første foreningen som tok navnet
«Teamforeningen»blestiftetfååretter2.verdenskrig,
i1949.Desomvartilstedeunderstiftelsesmøtetvar
fremtredende og samfunnsengasjerte barnepsykiatere
ogbarnepsykologersomMag.artMartinBorgen,lege
HH Dedicken Piene, Mag.art Borger Haavardsholm,
legeOleBMunch,MagartDagnyOftedal,Magart
FifiPiene,legeA.Rasmussen,MagArtAasaG.Skaar,
legeElseVogtTingstadoglegeNicWaal.Slikjegser
detidag,forstodpionereneatforåbyggeetgodttilbud
forbarnogungespsykiskehelse iNorge,måtteman
satse på utvikling langs flere linjer samtidig.Møtene
hadde store fokusområder som profesjonsutdannelse,
krav og forventninger til spesialiseringsforløp, opp-
bygging av dag- og døgntilbud, ledelse, sikkerhets-
psykiatri, utviklingspsykologi, skolepsykologi,barne-
vern, tidsskrift, internasjonalforankring,–oggryende
tillitsvalgtarbeid–ogselvsagtmedforankringogmøte-
plasserbådenasjonaltoginternasjonalt.

Teamforeningen ble for få år siden fusjonert med
NBUP sin forgjenger NFBUI, som i 1958 startet
 under  navnet «Norsk forening for  barnepsykiatriske 
 behandlingshjem» (heretter kalt «Institusjonsfore-
ningen»). Denne foreningens første leder var psyko-
logenBjørnChristiansen. På 50-tallet var detmange
behandlingshjemiNorge,ogdetoppstodetterhvertet

naturlig behov for kompetanseheving og samarbeid.
Disseinstitusjonenevaravnaturtverrfagligemedbåde
psykologer, leger, pedagoger, kuratorer, «husmødre»,
fritidsleder m.v. Samhandling og tverrfaglig kompe-
tanseheving stod derfor høyt på agendaen. Allerede
fra første stund begynte denne foreningenmed egne
konferanser for bestyrerne, noe som er forløperen til
NBUP`s lederkonferanser. «Teamforeningen» var
basertpåindividueltmedlemskapogvardetførsteåret
forbeholdtlegerogpsykologer.Likevelvarforståelsen
av behovet for tverrfaglig arbeid sentralt. Pedagoger
og familieterapeuter ble invitert med etter kort tid.
«Institusjonsforeningen» derimot hadde kollektivt
medlemskap for alle institusjoner somønsket å være
med. Dette er også den praksisen som etterfølgerne
NFBUI og NBUP fører. Flere faggruppers fordyp-
ningsområderbleogsåutvikletidisseårene.Mangeav
tjenestene og fordypningene vi i dag tar for gitt, var
ikkeetablert.

Dagens NBUP har opprettet et internasjonalt for-
ankringspunkt medliknendeforeningeriandreland,
ogstyretsikrerentettkontaktmedmyndighetene.Det
harværtgodegrep.Menogsåvedoppstarti1949og
1958 diskuterte de hva som var god praksis, og hva
mantrengteforåvidereutvikletjenestene.Detatvi i
daginnførerpakkeforløpforpsykiskhelsemedfokus
påøktkvalitetogpasientenisentrumfortjenestener
altsåikkenoesærlignytt,detfølgerentradisjon.Fra
første stund har feltets framtredende klinikere forstått 
at samtidig som vi skal gi det beste tilbudet vi kan
meddetviforståridag–såmåviheletidenbyggeen
tjenestehvorvikanstuderepasientenogbehandlingen
–oglæremer.Atmangeavtemaenesomforløpernetil
NBUPbehandletisineførsteår,somsikkerhet/farlig-
het, barnevern, skolepsykologi, kvalitet i behandling,
personalkonflikter, økonomiske sider ved utbygging
avbehandlingshjemm.v.fortsattidagstårsomsentra-
leutfordringerifeltet,betyrikkeatdetikkeharvært
jobbetgodtinnenfordisseområdene.Samfunnsutvik-
lingenharværtenormogkompleksitetenharikkeblitt
mindre.Detinnebæreratvifortsattharstoreoppgaver
med å utvikle fagfeltet videre.

På«Teamforeningens»stiftelsesmøte såvel som ide
påfølgendestyremøtervardetgodskikkådrøftekasus
somendelavagendaen.Kanskjeikkesårartnårvivet
atantalletmedlemmerdeførsteårenevarunder20.Det

Norsk forening for barn og unges psykiske helse (NBUP)
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gjørenforskjelliutviklingenavfagfeltetnasjonalt.Det
somgjørossydmykeeråtenkepåatfålandiverden
har en helsetjeneste innen psykisk helsevern barn og
ungesomNorge.Likevelharviikkeklartåorganisere
oss slik at vi i tilstrekkelig grad innhenter informasjon 
omarbeidetvigjør.DeterNBUP`shåpatvi iårene
somkommervedsidenavågitilbud,ogsåsørgerfor
åsystematiskstuderedenbehandlingenvigirbarnog
ungeendabedre.Pådenmåtenkanvifortsattbidratil
åkastelysoverhvasomgirbarn,ungdomogfamilier
en godbehandling i vår tjeneste – både nasjonalt og
internasjonalt.

siersamtidignoeomåhaetgodtfagligfokuspådet
somersentralt.Idagerallemedarbeidereispesialist-
helsetjenesten i landetmedlemmer av foreningen, og
vitellerdrøye3500.SelvomNBUP’soppdragikkei
detvesentligeharforandretsegsidenoppstarten,harvi
enannenstrukturogplattformeridagenndengangen.
Styremøtene,hvor9valgtemedlemmer,møtescahver
5–6ukeåretgjennomharomtrent sammehyppighet.
For å sørge for å involvere hele fagfeltet, bruker vi
nbup.no og styremedlemmenes nettverk til å forsøke
åfangeoppdesentralestrømningerifeltet.Mangeav
medlemmene skriver til styret, ogvi behandler saker
fortløpende. Styret er ved siden av løpende saker og
kongressforberedelser, involvert i større nasjonale
utviklingsområder som for eksempel Samarbeids-
forum BUP-Barnevern, utvikling av den nasjonale
BUP-håndboken, utvikling av nasjonale pakkeforløp,
utviklingavrådtiltjenestenvedr.utfallsmål,utvikling
av kompetansesentre, utvikling av nasjonale bruker-
evalueringsskjemaerforbarnogungem.m.NBUPer
også ofte en sparringspartner eller høringsinstans for
løpendespørsmålHelsedirektoratet trengeråsvareut
med kort frist.

Pådennasjonalearenaenarrangerervivåregenstore
fag-, forsknings- og ledelseskongress, Barne- og
Ungekongressen i Bergen hvert annet år. I tillegg
arrangerer NBUP lederkonferanser for alle BUP-
ledere1–2gangerperårforåsikreenbredforankring
og deltagelse i feltets utvikling. 

Brukerorganisasjonen Landsforeningen for Barne-
vernsbarnerenforeningNBUPharstøttetslikatden
skulleklareåutvikleenorganisasjonsomkunnevære
bærekraftigforåivaretamedlemmenesinteresser.

NBUP har en sterk tilknytning til IACAPAP, The
International Association for Child and Adolescent
Psychiatrists and Allied Professions, og deltar på
verdenskongressmedca.100delegaterfraNorgehvert
annetår.Styretpleierådeltamed2–3medlemmerav
disse.Deltagereerellersforskereogklinikerefrahele
landet.IdetsosialpolitiskearbeidetharNBUPimange
årværtinvolvertitjenesteutviklinginnenBaltikum.De
senereåreneharvi imidlertidmøttdisse samarbeids-
partnerneiIACAPAPogsettatdetteerenendabedre
felles arena. 

NBUP`smulighet til å jobbe for utvikling av fagfel-
tetbarnogungespsykiskehelseerstørreidagennda
foreningenstartet.Detergrunntilåtenkeatvifortsatt
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Årsstatistikk 2017

Utfrastatistikkenserviatantallpasienteriklinikken
harøktmedca.33%iløpetavti-årsperioden,ogdet
kansamtidigpåpekesatdeterpositivtatantalletover-
førtepasienterfraårtilårseruttilåhastabilisertseg.
Statistikkenviserogsåatdetharværtenøkningavny-
henvisningerdetsisteåret(ca.8,5%).

I2017framsattestyretvedSt.OlavsHospitalkravom
reduksjonavventetidforinntakavnyepasienteriBUP
tilmaks.40dager,innenutgangenavåret.Idenforbin-
delseblebudsjettetøktmed3.5mill.krsomga4nye
stillinger. Ressursøkningen sammenmed stor innsats
fra øvrige ansatte resulterte i at klinikken nådde målet 
alleredeioktober,selvmedenøkningavnyhenvistei
løpetavåret(nesten200flerepasienteribehandlingi
2017enni2016).

Flere stillinger var medvirkende til at «trykket» på
behandlerne under reduksjonsarbeidet ble tilnærmet
liktsomforegåendeår.Detmåsamtidigpresiseresat
mye tid og ressurser i 2017 ble brukt til avslutning
avpasientsaker,somforberedelsetilovergangtilnytt
journalsystem.

Antall pasienter 2008–2017

År Pasienter totalt Overført Nyhenvist
2008 3 746 2 202 1 544

2009 3 885 2 150 1 735

2010 4 069 2 272 1 797

2011 4 405 2 531 1 874

2012 4 590 2 643 1 947

2013 4 594 2 665 1 929

2014 4 729 2 722 2 007

2015 4 671 2 666 2 005

2016 4 793 2 630 2 163

2017 4 974 2 629 2 345

BUP-klinikk – Utvikling i totalt antall pasienter 
2008–2017
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2013 2014 2015 2016 2017
1. tertial 74 73 70 62 52

2. tertial 71 69 67 59 54

3. tertial 77 75 69 59 33
     

Klinikkenharhattenjevnnedgangiventetidiperio-
den,somresultatavenplanlagtogstyrtutvikling.Etter
påleggfrastyret forSt.OlavsHospitalomgjennom-
snittligventetidiBUPpåmax40dagerinnenutgan-
genav2017,bledetigangsattetintensivtsystemarbeid
medinternerutinerforåoppnådette.

Statistikkenviseratgjennomsnittligventetid(avviklet)
bleredusertfra54til33dagerfraandretiltredjetertial,
naturlignoktilstortilfredshetforpasienterogpårør-
ende–ogtilgledeforpoliklinikkersomlyktesiånå
oppsattmål!

Gjennomsnittlig ventetid 2013–2017
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Statistikken viser noe økning når det gjelder henvis-
ningfor«Alvorligepsykiskereaksjonerettertraumer/
kriser».Vikanundreossoverårsakenetildette–uten
at vi pr. nå har svaret. Samtidig ser vi at «Mistanke
omangstlidelse»harøkt relativtmye.«Mistankeom
hyperkinetiskforstyrrelse»harhattenrelativtstorøk-
ning i 2017 sammenlignet med de tre foregående årene 
–ogdetteer fortsattdenstørstehenvisningsgruppen.
«Mistanke om spiseforstyrrelse» har en økning fra
2016,mens «Mistanke om trasslidelse/atferdsforstyr-
relse»visernoenedgangiperioden2013til2017.

Utvikling henvisningsgrunn 2013–2017

I det store og hele ser vi relativt små variasjoner når 
detgjelderhenvisningsgrunnergjennomtidsperioden–
statistikken viser en stabiliserende tendens over de
siste5årene.Detteermedogstyrkerforutsigbarheten
forklinikkenoggirstørremulighetforplanleggingav
behandlingstilbudet.
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Framtil2014haddeklinikken3døgnenheterforung-
dompåLian.Utviklingsprosjektetresultertebl.a.iom-
stillingavendel ressurser fradøgn tilpolikliniskog
ambulanttilbud,ogidenneprosessenbleUtredningsen-
hetenogBehandlingsenhetenslåttsammentilènenhet

i oktober -14,mensAkuttenheten fortsatte sin drift i
nært samarbeid med ambulant akutt-team. Sammen-
slåingen med reduksjon av 5 senger forårsaket naturlig 
nokfærreliggedøgnfom2015(oktober2014).

Utvikling liggedøgn/utskrevne 2008–2017
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Økonomi
Aktivitet Faktisk 2017 Mål 2017 Måloppnåelse Endring fra 2016 Faktisk 2016
Polikliniske konsultasjoner 66833 71317 93,7 % -1408 68241
Utskrivinger fra døgnopphold 158 170 92,9 % -36 194
Oppholdsdøgn 2081 2550 81,6 % -547 2628

VårtbehandlingsoppdragfraHelseMidt-Norgeeraktivitetsstyrt.Detvarfor2017videreførtenbestillingpåøktaktivitetiPsykiskhelsevern,
menmedskjermingavBUPdadetveloptimistiskebudsjettetfor2016ikkebleinnfridd.Budsjettforaktivitetbledermedvidereførtpåsamme
nivåsom2016.Påtrossavflereårmedøkningipolikliniskaktivitet,servinåatdenneeriferdmedåflateut,ogviharennedgangiaktivitet
bådeipoliklinikkogpådøgnavdelingenei2017.Deterflereårsakertildette.Detharværtproblemermedrekrutteringoghøytfraværiklinik-
ken,noeviserpålaverelønnskostnaderennbudsjettertsamthøyesykepengerefusjoner.Detkanogsåhanoemedregistreringsrutineroggjøre,
ogmindrefokuspådettedaklinikkenskaloverpånykliniskarbeidsflateiførstedelav2018.

Regnskap Regnskap 2017 Budsjett 2017 Regnskap 2016 Endring 2016/2017
Inntekter  
Basisramme 188 471 187 532 177 591 10 880
Polikliniske inntekter 27 743 31 033 33 087 -5 344
Andre driftsinntekter 938 200 1 534 -596
Sum inntekter 217 152 218 665 212 212 4 940
Kostnader 0
Varekostnad 1109 1 146 851 258
Lønnskostnader 179 233 184 613 177 838 1 395
Andre driftskostnader 9 806 7 918 9 233 573
Finanskostnader 7 0 2 5
Internkostnader 24 918 24 988 24 498 420
Sum kostnader 215 073 218 665 212 422 2 651
Driftsresultat 2 080 0 -210 2 290

BUPhargjennom2017hattkontrollpåøkonomien,ogvedåretssluttharvioverskuddpårundt2millioner.Detharværtetårmedutfordringer
medhensyntilknapptilgangpåønsketpersonalressursvedenkelteavdelinger.DetharogsåværtendelfraværDeterderforendelmindre-
forbrukpålønn.Viharenøkningilønnsutgiftersammenlignetmed2016,daviharfåttøkteressursermedtankepååfåredusertventetiden
vedenheten.Somfølgeavlavereaktivitetennbudsjettert,harvinoelavereinntekt.Dettemåogsåseesisammenhengmedovergangtilnytt
finansieringssystemogovergangtilnykliniskarbeidsflate.

Årsverkutvikling 2017 2016 Endring fra 2016
Årsverk poliklinikk 161,19 156,27 4,92
Årsverk døgnbehandling 44,72 46,23 -1,51
Årsverk fagutvikling 4,97 5,91 -0,94
Årsverk administrasjon 8,03 8,2 -0,17
Sum årsverk BUP 218,91 216,61 2,3

Årsverksutviklingenviseratressursbrukenfor2017erøktiforholdtil2016.Omstillingsprosesseniklinikkenviserenreduksjoniforholdtil
døgnbehandlingitrådmedøktpolikliniskaktivitet.DetersattinnflereressurserpåbakgrunnavtildelteVentelistemidler,mendetharsamtidig
værtutfordringeriklinikkenmedhensyntilrekruttering.

Spesifikasjon av  lønnskostnadene 2017 2016 Endring 2016/2017
Direkte lønn 136 107 134 234 1 873
Arbeidsgiveravgift og pensjon 50 808 49 458 1 350
Kompetanse og rekruttering 879 895 -16
Sykepengerefusjon -8 799 -7 221 -1 578
Andre personalkostnader 237 473 -236
Sum lønnskostnader 179 233 177 838 1 395

Viharhattenøkningilønnskostnadenefra2016til2017.Detharværtenøkningavantallårsverkienheten,samtenomstillingavansattetil
poliklinikkfradøgn,følgeligenvridningavprofesjonersomermerkostbarelønnsmessig.Detbleisistehalvårav2017tilførtenhetenmidler
foråfåredusertventetiden.Detharmeddisseblitttilsatt4nyestillingeripoliklinikk.
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