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 «Psykisk helsevern for framtida - barn og unge» 

Tilgjengelighet til psykiske helsetjenester for barn og unge:  

• Kva er viktig for å få til en god og tilgjengeleg spesialisthelseteneste i framtida?  

• Kva grupper og problemstillingar burde spesialisthelsetenesten auka innsats for, og kva 
grupper og problemstillingar burde kommune og andre auke innsats for?  

• Korleis gjer vi tenestene for pasientar som treng langvarig oppfølging betre?  
 
Samarbeid og samhandling:  

• Kva grep kan spesialisthelsetenesta, kommunane, Bufetat og andre gjere for å saman 
skape et meir heilskapleg (og mindre fragmentert) tilbod framover?  

 
Som del av diskusjonen vil vi gjerne få fram både positive og negative erfaringar med dagens 

situasjon. Både innspel på systemnivå, og forslag til endra (sam)arbeidsformer og tilbod er 

viktige. 

(Rus må tas med og kobles på) 

 

Referat gruppearbeid  gruppe 4 

Mandag 09.05.22 

Ordstyrer: Linda 

Referent: Mette H. Monsen 

 

Runde rundt bordet: 

o Psykisk helse må bli mer fleksibel, bør jobbe utover kontortid, bør bevege seg 

mer i forhold til tid og sted, være der pasienten er 

 

o Mer fokus på tid og tidsperspektiv for innleggelser og deling av kunnskap 

 

o De aller sykeste, ha rammer for disse i behandling, mer mot moderat og 

alvorlige lidelser 

 

o Barn og unge med adhd – avlaste Bup – avgrense slik at ting er avklart – ikke 

henvise før enkelte ting er avklart på forhånd. Dette vil avlaste Bup.  

Sjekkliste og smørbrødliste for henvisninger, bør ikke få til å sende henvisning 

før sjekkliste er utført.  

o Mindre tid på hvor pas hører til, henger oss opp i hvor og hvem og hva, de bør 

blir sendt rett med en gang 

 

o Legevakt, lite og dårlig tilgjengelighet ved innleggelser, få alternativer for 

innleggelse, bruker times vis på legevakten, er det rus med i bildet, vil ingen 
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ha dem, de må til avrusning først. Psykiatrien vil ikke ha dem fordi de er ruset 

og omvendt. Vanskeligere på vakttid og ofte da ting er vanskelig for pas. 

Vurdering av suicidalitet, fortvilte foreldre. ØHD kan ta det, men ofte 

komplisert. Sliter på legene, ville løst mye. Koble seg opp til Helse Bergen 

digitalt og gi trygghet for både lege, pasient og foreldre, kan avtale videre 

oppfølging for eksempel. Blir ofte stoppet av spesialisthelsetjenesten i 

telefon, og blir sittende alene med ansvaret legevaktslege, en av grunnene til 

at det er vanskelig å rekruttere legevaktsleger,  

Evt. ambulerende vaktteam, ute 

 

o Fleksibilitet er et problem, individuell plan og koordinator for pasientene mot 

spesialisthelsetjenestene, er litt usynlig for hverandre 

o Samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjenesten- adhd – vi gjør en 

jobb og hva blir oppfulgt opp ute, kommer inn igjen, bygge systemer der vi 

hjelper hverandre og hvem gjør hva 

o Vurdere henvisninger som ikke skal inn tar mye tid, det tar og tid for pas, 

søkes om forskjellige ting fra spes og kommune, hvem har oversikten, hvilket 

nivå, hvorda 

 

o Ta litt erfaring fra rapport- dele psykologer med nabokommuner? Pilotering, 

vaktordning ambulerende mellom Bup’ene – samhandlingssetting 

Legevakt for flere kommuner, må være nok pasienter? 

Ambulerende fra spesialisthelsetjenesten, være i et fellesskap når 

beslutninger tas, legene på legevakt ønsker ikke å være alene ved 

beslutninger – kvalitetssikring 

Per i dag henvendes det til vakthavende på post som gjerne ikke har mest 

erfaring. Mange har roet seg til neste dag og fått krisehåndtering på legevakt. 

De fleste legevakter er flinke til krisehåndtering.  

Muligheter for ambulante team? 

Ofte turnusleger på legevakt, de er mindre erfarne, eksempel: hjerteinfarkt 

usikker og ekg ok, blir lagt inn, men en med psykiske lidelser der en er usikker 

ikke får samme tilbud ved usikkerhet.  

Pasientene må tåle å stå i det akutte, og godta å få tilbud om time senere 

 

 

Videre diskusjon:  

• Psykiatrien i fremtiden 

o Tiltak av høy kvalitet inn i barn og unge, på vakttid, må bygge opp tjenester 

som gir tilbud til det sammensatte, på tvers 

Setter man av nok ressurser, får det gode konsekvenser, 

spesialisthelsetjenesten ut til brukerne, må gjerne jobbe kveld, natt og dag, 

forebygge 
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o Et eget team som sier hva er hva før det går videre til spes helsetjenesten, 

rydde før de henvises videre. BUP – PPT. Hvem gjør hva, er også variasjoner i 

forhold til lokasjon, dumt at det blir bedre om man bor et annet sted. Mer 

forutsigbart hvilket tilbud man får 

 

o Hva skal man spisse slik at pasienten ikke får de akutte toppene, mål er å ikke 

bruke tid på de som ikke trenger være i spesialisthelsetjenesten.   

PP tjenesten er ofte ikke så tilgjengelig, pakkeforløpet bedre løp 

Pakkeforløp: må få jobbe mer med fag, ikke administrative tiltak, mindre 

tidstyver 

 

o Programvaren i spes h.tj er svært tungvinte og gamle, forhistoriske. 

Fremtiden må bli mer rettet mot å få gjøre jobben uten for mange tastetrykk! 

 

o Akutt krise -  sortere og hjelpe, noen akutte ting må gjøres, men kan ikke 

behandle kroniske problemer med akutt tiltak 

 

o ADHD_ tiltakene ligger ikke i spesialisthelsetjenesten, andre må ta dette skole 

og helsestasjon, litt uklart hvor hoved behandling skal være. 

Spesialisthelsetjenesten ikke ha hovedansvaret. PP tjeneste drukner i 

papirarbeid, burde være mer ute blant barna, blitt mer en pedagogisk 

tjeneste enn en pedagogisk psykologisk tjeneste 

 

o Tvungen legeundersøkelse: legevakt – lege drar ut til pas, og man slipper å 

tvinge pas inn til legevakt, Ønske r mer tilstedeværelse i skolen, psykolog på 

skolen. Noen videregående egenrapportering av psyk helse, screening  

 

o Travelhet uansett hvor man jobber, mye usikkerhet om hva som finnes av 

tilbud. Blir sendt frem og tilbake, hvordan kan vi hjelpe hverandre til å se opp 

og få oversikt, kunnskap om oss selv og hvordan vi jobber og hvordan andre 

jobber for å få dette til, krever noe fra alle parter, å sette seg inn i egne 

systemer, må eie det sammen, sameie 

 

PPT er lavterskeltilbud som kan avlaste og forebygge for 

spesialisthelsetjenesten. Kjenne til hverandre. Stor forskjell på små og store 

steder, eks små kommuner, i ulike samhandlingsfora bli kjent med hverandre 

og hva som finnes hvor 

 

 

Henviser til Bup, og hører da ingenting, skal rapportere fortløpende tilbake til 

henviser, dette skjer ikke, det bør endres 

PPT, spesialisthelsetjeneste skulle satse mer på psyk men ikke kommunene, 

den gylne regel, spesialisthelsetjeneste utkonkurrerer kommunene med 
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tanke på lønn. Spesielt psykologer bytter jobb ofte fra kommune til 

spesialisthelsetjeneste.  

 

I utlandet jobber spesialister flere steder for å bli spesialist. Åpne mer opp for 

å jobbe flere steder samtidig,  

Løsningen er å tenke hvordan kan vi jobbe smart.  

 

Bup og vap digital samkonsultasjon sammen med andre kommuner,  

 

Kvaliteten på henvisningen ofte ikke er god nok, bruker for mye  

 

Få inn flere personer til vurdering. Primærhelseteam. Psykolog inn sammen 

med fastlege. Helsesykepleiere er ganske stabile, har en langsiktig plan og 

oppfølging, Helsesykepleierne henviser i England. Psykologer kan noen steder 

dette.  

Er visst på trappene at helsesykepleier skal kunne henvise, ha en pilot på 

dette? 

 

Forslag: Involvere andre profesjoner i oppfølging og henvisning for eksempel 

Helsesykepleiere eller psykologer. De syke er ofte ikke så opptatt av hvilken 

profesjon man møter.  

 

Ungdommer med stort skolefravær, hvordan løser man det, hvordan ser vi de 

sykemeldte skoleungdommene, 13-18, følge opp disse.  

 Langt over landsgjennomsnittet i arbeidsavklaringspenger. De kommer 

ikke i jobb, viktig å få dem i jobb, i stedet for å ruse seg i helgene. Etablerte 

overføringskonsulent fra ungdom til voksenpsykiatri, og ut i jobb 

 

De får mestringsfølelse ved å komme i jobb,  

 

Dropouts- i bergen tar de bort tiltakene, kjøkkener osv, da har de ikke lenger 

et tilbud, går inn i nav når de er voksen,  

 

Samfunn som produserer unge uføre….. ofte kommer fra barneskole…. 

Forebygge dette… 

Må ha et fagbrev for alt, må ha kompetanse i skole 

Næringsliv mangler arbeids kraft, kan disse brukes der? Hvor man ikke 

trenger utdanning? 

 

Langvarig oppfølging:  

Oppfølging der relasjon i behandling er viktig, i 2035 bør vi ha en tjeneste 

som har en livslang plan? Når er det det er en behandlingsrelasjon og når er 

det en  
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2 av 3 har en til tre tilleggs diagnoser, kompliserer. Barnepsykologien er 

beskyttende, gjør det vanskelig ved overføring til voksenpsykiatri. 

 

Fanger for lite opp jentene? De kommer ofte når de er 32. mange strever,  

Selv gutter glipper, kompenserer  

Bup: kommer en del ungdommer som ikke er diagnostisert, og får det bedre 

ved behandling når det oppdages der. 

 

Ønsker henvisning der det kommer opp hva man skal se etter hos for 

eksempel jenter (adhd) 

I kommuner og spesialisthelsetjeneste snakker ikke samme språk, burde ha 

felles språk 

 

Samme språk med brukerne og. Ikke gi grunn for misforståelser 

 

Grunnmur i behandling: samme oppfatning 

Lettere kommunikasjon med felles journalsystem og lesetilgjengelighet. 

Bedre bruk av teknologi 

 

Administrativt arbeid: noen andre tar seg av dette, fra behandlingsfokus. 

Frustrasjon for all den tid det tar å utføre administrative oppgaver, det man 

ikke trenger faglig kompetanse for å utføre, kan noen andre ivareta? Jobbe 

smartere. Skille mellom fag og kompetanse.  Utnytte arbeidskraften vi har 

bedre.  

 

Kommune satse: forebygging: familie og unge bør ha tilbud til hjelp før det 

går til hjelp fra barnevern og osv. som treffer dem i tide på forhånd. Nok 

lavterskel tilbud, normalisere det som ikke er alvorlig nok.  

 

 

Bruke Overføringskonsulent, ikke koordinator 

 

 

 

 

 

 

 

 


