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Hvem er vi? 
Akuttenheten tar imot akuttinnleggelser 
fra alle kommuner i Sør-Trøndelag 
fylke. Her arbeider miljøterapeuter med 
grunnutdanning som sykepleier, 
pedagog, barnevernspedagog og 
vernepleier. Mange av våre 
miljøterapeuter har også 
tilleggsutdanning i psykisk helsearbeid. 
 
Akuttenhetens behandlere består av 
overlege i barnepsykiatri, turnuslege, 
assistentlege, psykologspesialist 
og/eller psykolog. 
 
På Akuttenheten har vi totalt seks 
senger. To av disse sengeplassene er 
på et intensivt avsnitt, der pasienter 
med ekstra behov for ro og skjerming 
kan være.  
 
 

 
 
Hvem kan komme til oss? 
Barn og ungdom mellom 12 og 18 år 
som bor i Sør-Trøndelag, og som er i 
akutt behov for psykiatrisk hjelp kan 
komme til oss ved Akuttenheten. En 
henvisning fra en av våre poliklinikker, 
fastlege eller legevakt er da nødvendig.  
 
Hvordan arbeider vi? 
Når barn og ungdom kommer til 
Akuttenheten blir de møtt av en 
behandler og en miljøterapeut som 
sammen har en vurderingssamtale 
med den enkelte. Noen ganger kan og 
bør andre løsninger prøves ut før en 
eventuell innleggelse. Noen kan få 
tilbud om akutt ambulante tjenester 
eller polikliniske tjenester. 
 
 
 

De fleste som blir innlagt på 
Akuttenheten legges inn frivillig, men i 
noen få tilfeller på tvang etter Lov om 
etablering og gjennomføring av psykisk 
helsevern (psykisk helsevernloven). 
(1999-07-02)  
 
Ved en innleggelse på Akuttenheten 
foretaes en vurderingssamtale, en 
somatisk undersøkelse og om 
nødvendig taes blod- og urinprøver. 
 
Barn og ungdom som blir innlagt på 
Akuttenheten får tildelt to 
miljøterapeuter og en behandler som 
sine faste kontakter. Dette 
behandlingsteamet og ledelsen ved 
Akuttenheten er sammen ansvarlig for 
å utarbeide en behandlingsplan som 
skal ivareta den enkeltes behov. Alt 
personal ved Akuttenheten forholder 
seg til denne behandlingsplanen.  
 
En akuttinnleggelse skal være kortvarig 
og oppholdets lengde varierer fra en 
dag til noen uker og avgjøres ut fra hva 
pasienten har behov for, og hva som 
må tilrettelegges i de ulike sakene.  
 
Miljøterapeuter og behandlere har 
regelmessige samtaler med pasienten. 
Ved lengre opphold har man ukentlige 
behandlingsmøter der 
behandlingsplaner evalueres og 
eventuelt endres.  
 
Regelmessige samtaler med 
pårørende/foresatte tilbys, og en har 
samarbeidsmøter med tjenester som 
følger opp pasienten.  
 
 
 
 

Dersom det vurderes nødvendig, 
henvises pasienten til en av BUP sine 
poliklinikker og/eller det opprettes 
kontakt med hjelpetjenesten i 
kommunen de bor i.  
 
Hvilket tilbud har vi?  
Ved Akuttenheten tilbys utredning og 
behandling som består av stabilisering, 
avklaring, miljøterapi, samtaler, aktivitet 
og medisinering. 
 
Behandlingsteamet tilbyr samtaleterapi, 
samtaler med foreldre/foresatte og 
samarbeidspartnere. Legen kan 
vurdere i noen tilfeller at pasienten skal 
få tilbud om oppstart av medisiner.  
 
Pasienten får permisjon etter avtale og 
kan delta på turer ut når det vurderes 
hensiktsmessig. 
 
Akuttenheten har låste dører, og vi har 
husregler som er med på å skape et 
trygt og forutsigbart miljø for de som er 
innlagt. Måltider og leggetider er til 
faste tidspunkt.  
 
Enkelte pasienter får skoletilbud ved 
Lianvatnet skole, en kommunal skole 
som ligger i bygget ved siden av 
Akuttenheten.   
 
Om pasienten vurderes å være i behov 
av ytterligere utredning eller behandling 
vurderes søknad eller overføring til 
annen enhet, poliklinisk eller døgn. 
 
 

 
 
Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP klinikk) er 
organisert under St. Olavs Hospital HF, Psykisk Helsevern.  
 
BUP klinikk har lokalisert sine poliklinikker i Klostergata, 
Kvinne- og barnsenteret på St. Olavs Hospital, Saupstad, 
Orkanger, Røros og i Rissa. 
 

BUP klinikk, seksjon Lian består av følgende enheter: 

 Akuttenhet 

 Utredning- og behandlingsenhet 

 Poliklinikk Lian (fagstab og Ambulant akutteam (AAT)) 


