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Innspill fra BUP Kristiansund til Utviklingsplan HMR 
 

Psykisk helsevern for barn og unge er en del av spesialisthelsetjenesten i Møre og Romsdal med 
tilsvarende oppgaver. Våre pasienter er barn og unge under 18 år og deres familier der en har 
mistanke om psykiske lidelser. Vi skal tilby helhetlig utredning/diagnostikk, behandling, pasient- og 
pårørendeopplæring, veiledning til kommunene og forskning. Ved henvendelser i forbindelse med 
øyeblikkelig hjelp skal vi vurdere behov for øyeblikkelig hjelp, og eventuelt tilby og iverksette 
innleggelse av pasienter på sengepost (UPS). Vi skal gi tilbud om alternative akutte tiltak fra 
poliklinikken, for eksempel poliklinisk kriseintervensjon, eventuelt i kombinasjon med ambulante 
tjenester.  

BUP Kristiansund savner at Psykisk helsevern for barn og unge er et satsningsområde på Foretaksnivå.  
Vi mener det er sprik mellom Helsedirektoratets/Oppdragsdokumentets og HMR’s Utviklingsplan sin 
satsning på barn og unges psykiske helse. Utviklingsplanen er ikke i tråd med helsepolitiske 
satsingsområder. Når det gjelder satsingsområder internt i klinikk for kvinner, barn og ungdom, så er 
psykisk helsevern for barn og unge nevnt med tre punkt (side 85 i nyeste versjon av planen). Her er 
satsningsområdene i hovedsak dreid mot sengepost og ikke poliklinikk.  
 
I Oppdragsdokumentet er prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
fremhevet som ett av tre styringsmål og uttrykt som: Høyere vekst innen psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling, der veksten måles i gjennomsnittlig ventetid for avviklede, 
kostnader, årsverk og aktivitet (polikliniske konsultasjoner). Psykisk helsevern for barn og unge skal 
prioriteres innen psykisk helsevern.  
  
Målet med Oppdragsdokumentet sin satsning er angitt som «Prosentvis større reduksjon i ventetid, 
prosentvis større økning i kostnader, årsverk og aktivitet».  

Videre i står det Oppdragsdokumentet at Tilgjengeligheten til tjenestene innen psykisk helsevern for 
barn og unge, voksne og innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) skal bedres, og tjenestene skal i 
størst mulig grad tilbys lokalt. Formålet skal være at pasientene oppnår best mulig mestring av eget liv. 
Der det er nødvendig skal spesialisthelsetjenesten samarbeide med kommunale tjenester for at 
pasientene skal få tilrettelagt helhetlige og sammenhengende tjenester. 

 Vi viser til Klinikk for kvinner, barn og ungdom og satsningsområdene i punkt 2.10. 6.3:                  
Om fysisk sammenslåing av Familieenheten og UPS:  
 
BUP Kristiansund er uenig i at Familieenheten flyttes/samlokaliseres med UPS og ønsker at tilbudet 
ved Familieenheten i Molde opprettholdes.  
Vi mener at målgruppene til UPS og Familieenheten er ulike og har forskjellig problematikk. 
Familieenheten gir et elektivt tilbud til familier til barn med multifaktorielle og sammensatte 
vansker. Vi er redd for at det er familier til barn med sammensatte vansker og omfattende 
nevropsykiatriske lidelser som miste sitt tilbud dersom UPS og Familieenheten samlokaliseres. Med 
en sentralisering av døgntilbudet vil ikke tilbudene til barn og unge med psykiske lidelser og deres 
familier bli likeverdige, og pasienter ved Nordmøre vil ikke kunne benytte seg av tilbudet. 
Lokaliseringen er viktig for samhandling med kommune og institusjon både forut for, under og 
etter opphold. Erfaringsmessig vil de som har nærhet til et tilbud bruke det. F.eks. er UPS lite brukt 
av oss. Dette er på bakgrunn av tall som viser en ulike bruk av døgntilbud/ sengepost sett i forhold 
til bosted. 
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 Vi anser at det er viktig med et bærekraftig tilbud i nærhet til barnet og nærhet til 1. linjetjenesten, 
og vi bør opprettholde et godt generalisttilbud lokalt. Dersom avstand til 1. linje blir for stor, vil det 
gå utover samarbeidet omkring barnet og familie. Dette er vesentlig for å få en god kontinuitet i 
behandlingen, et samtidig tjenestetilbud med 1. linje, og er like vesentlig for også å kunne avslutte 
behandlingen.  

 

 Utviklingsplanen fremstår som lite retningsgivende for vårt fagfelt i forhold til hvilke tilbud vi skal gi 
og hvilke prioriteringer vi må gjøre.  
 

 (Gjennom hele planen tas det høyde for at det kanskje ikke blir slik planen skisserer. Det kan tyde 
på at HMR sikrer seg ift framtidig usikkerhet, slik at planen unngår å forplikte, blir vag og skaper 
usikkerhet (f.eks. s 89).)  
 

 Akuttambulant arbeid, herunder utredning og behandling, er tids- og ressurskrevende.   Styrking av 
det ambulante arbeidet og mandatet som er utarbeidet av avdeling for psykisk helsevern for barn 
og unge samsvarer ikke de ressursene vi har til rådighet, eller på sikt er skissert vi vil få til rådighet.  

 

 Den gyldne regel: Vi er uenige i at den gyldne regel blir praktisert. Vi opplever at tilbudet til barn og 
unge og deres familier i Nordmøre og Romsdal bygges kraftig ned: 
BUP Kristiansund og BUP Molde mister polikliniske 13,5 stillinger i Nordmøre og Romsdal i en 
periode fra 2014. 
 

 Vi forstår ikke tabell 4.14. (s. 119) og begrepet polikliniske plasser. Dette begrepet er ikke forklart. 
Framskrivingsmodellen er ikke forklart. 
 

 I forhold til arbeidsmiljøundersøkelsen AMUS 2014/2016 kjenner vi oss ikke igjen i Foretakets 
beskrivelse av AMUS 2016. BUP Kristiansund kom svært dårlig ut både på områdene som omfattet 
arbeidsbelastning og arbeidsmengde. Med ytterligere nedskjæringer i stillinger er det nærliggende 
å tenke at ikke arbeidsmiljøet blir bedre. Det har også vært høye sykemeldingstall de siste årene i 
BUP Kristiansund som kan tilskrives størrelse på arbeidsbelastning over tid. Vi opplever også at 
flere medarbeider slutter som følge av dette.  

 

 

 

 
 
 
 


