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Framtidens tjenestetilbud innen 
BUP 

Psykisk helse: 
Barn og unge skal prioriteres. 
(Bent Høye)
Slik skal vi møte utfordringene i helsetjenesten - regjeringen.no

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/slik-skal-vi-mote-utfordringene-i-helsetjenesten/id2679002/


Utfordringer

 Barn- og unge - fremtidens generasjon, sliter mer 
psykisk en før.

 Vi forventer mer av helsetjenesten

 Mangel på arbeidskraft -> spesialister, 
spesialistutdanning fører til mer bunden tid en før. 
Lite tid til direkte pasientarbeid under 
utdanningen.



Behovet

Brukerne ønsker en vei inn til helsetjenestene og et helthetlig og koordinert 
tilbud













MÅL FOR PROSJEKTET

 Å sikre sammenhengende tjenester for barn og unge med psykiske helseplager på 
tvers av kommune og spesialisthelsetjeneste. Barn og unge skal få rett hjelp på rett 
sted til rett tid. 

 Utvikle samhandlingsforløp for barn og unge som beskriver aktuelle tiltak i 
kommune og spesialisthelsetjeneste i forhold til følgende psykiske helseplager:

• Barn 0-3 år
• Depresjonsplager 
• Angstplager
• Vold, overgrep og omsorgssvikt
• Uro og oppmerksomhetsvansker
• Spisevansker og spiseforstyrrelser
• Autismespektervansker







• Rolle
• Kartlegging
• Tiltak
• Evaluering av tiltak
• Samarbeid
• Videre henvisning



Erfaringer fra Helse Fonna

• Et godt verktøy for samhandling på individ 
og systemnivå 

• Større enighet om ansvarsdeling
– Flere barn og unge får hjelp på rett nivå
– Reduksjon i avslagsprosent i BUPene

• Både kommuner og BUP har måttet «rydde i 
eget hus» for å tydeliggjøre tilbudet

• Fornøyde brukere og fagfolk!

• Best implementert i de kommunale 
tjenestene, mindre kjent blant fastlegene

Bilder av ungdomsrådet Helse Fonna og besøk av helse og omsorgsminister Bent Høie



Analyse og tallgrunnlag







Rapport om samarbeidsformer mellom kommunale tjenester 
og spesialisthelsetjenesten om barn og unge med psykiske 
vansker, Helsedirektoratet 2020

• Formål
• Å sikre at barn, unge og familier med psykiske problemer/lidelser får 

rask og riktig helsehjelp på rett nivå.
• At henvisningene er så godt avklart i samarbeid mellom nivåene at 

avslag i BUP normalt ikke forekommer.

• Helsedirektoratets anbefalinger

1. Nasjonal modell «Samhandlingsforløpene» utviklet i Helse Fonna

2. I tillegg bør det etableres forpliktende lokale samarbeidsmodeller for 
samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste, men også 
innad i kommunene, for det enkelte barn og ungdom. 
De lokale samarbeidsmodellene bør beskrive hvordan den enkelte 
kommune organiserer og koordinerer sine tjenester og hvordan de 
samarbeider med spesialisthelsetjenesten om barn og unge med psykiske 
helseplager. 



Eksisterende samarbeidsmodeller
Familiemøte – før henvisning

Barnets og familiens utfordringer drøftes mellom kommunale tjenester før BUP inviteres til 
et møte med familien. Familien eller tjenesten beskriver problemstillingen. Sammen 
drøftes ulike tiltak. Møtet fungerer som et inntaksmøte dersom sak skal over i BUP.

Felles lavterskeltilbud på tvers av kommune og spes.helsetjeneste (Tromsø)
Dersom barnet skal til BUP så fungerer vurdering i lavterskeltilbudet som et inntaksmøte. 

Inntak ute – etter henvisning er sendt (Nic Waal, Vestre Viken)
Henvisninger vurderes av spesialisthelstjenesten, ved tvil om rettigheter drøftes 
henvisning i felles inntaksmøte med kommunens etater. Forut for inntaksmøtet kontakter 
BUP pasient og foreldre for å gi informasjon og innhente samtykke. 

Alle vurdert – etter henvisning er sendt (BUP Hordaland)
Ved tvil om barnet skal innvilges rett til helsehjelp, gjennomføres vurderingssamtale med 
barn/foreldre innen vurderingsfristen. Ved avslag drøftes aktuelle tilbud og BUP bistår i å 
kontakte aktuelle tjenester og sender info til henvister/fastlege. 

CAPA – etter henvisning er sendt (Tromsø)
Choice and Partnership Approach (CAPA). Her avslås kun feilsendte henvisninger. Alle 
andre tas inn til en samtale for å avklare barnets/foreldrenes mål og behov. 
Rettighetsvurdering gjøres innen vurderingsfristen og avklaringssamtaler gjøres etter 
rettighetsvurdering. Ca 25 % takker nei til videre forløp etter første samtale. 



• Representanter fra helseforetak, kommuner, 
lokale fastleger og brukere møtes for å 
planlegge og utvikle tjenestene sammen.

• Særlig fokus på å utvikle gode tjenester for barn 
og unge

• Legge mer vekt på kvalitet og innhold i 
tjenesten

• Styrke brukermedvirkning og øke kunnskapen 
om brukernes opplevelser

• Ambulante tverrfaglige team på tvers av 
kommuner og spesialisthelsetjeneste innføres 
der det er befolkningsmessig grunnlag for det

Nasjonal kommune og sykehusplan



FACT Ung 

Tverrfaglig oppsøkende behandlings- og oppfølgingsteam etter modell av FACT 
Ung:
• teamet gir et helhetlig tjenestetilbud
• oppsøkende virksomhet (hjemme eller på barn og unges arena)
• stor grad av fleksibilitet og tilgjengelighet
• flerfaglig og tverrfaglig team (helse-, sosialfaglig-, barnevernsfaglig-, familie og 

nettverk- og erfaringskompetanse)
• psykiater/psykolog er integrert i teamet
• fokus på mestring og sosial inkludering gjennom aktivitet, arbeid, skole og 

utdanning
• ROP - FACT Ung (FILM)
• Oppsøkende FACT-team for unge i gang - NAPHA Nasjonalt 

kompetansesenter for psykisk helsearbeid

https://rop.no/roptv/fact-ung/
https://www.napha.no/content/24269/Oppsokende-FACT-team-for-unge-i-gang


Hvordan involvere ungdommer i 
utvikling av BUP?
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