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Følgende er en felles uttalelse fra alle ansatte ved BUP Familieenhet (døgnseksjon) i 
Molde.

Familieenheten har vært i drift siden 1972. Driften er basert på 7,5 stillinger  
(8 ansatte). Familiene blir henvist fra de 4 poliklinikkene i avdelingen. Enhetens 
overordnede mål er å være et fylkesdekkende familiebehandlings- og 
utredningstilbud til familier med store samspillsvansker. Vi har fokus på intensiv 
familieterapi og bistår poliklinikkene med observasjon og utredning i vanskelige 
saker. Familieenheten har kontakt og samarbeider med lokalt hjelpeapparat før og 
under oppholdet.
Enheten har egen skole, Knausen skole, som vi samarbeider tett med. Skolen har 
3,2 stillinger og lærerne er ansatt av Møre og Romsdal fylkeskommune som har 
ansvar for opplæringen.

Ved inntak prioriteres henvisninger i forhold til avdelingens fokusområder til enhver 
tid. I 2017 er det spiseforstyrrelser og psykose. I tillegg prioriteres henvisninger av de 
yngste barna og deres familier for å kunne gi tidligst mulig hjelp.

Argumenter for at Familieenheten ikke bør samlokaliseres med Akutt- og 
utredningsenheten i Ålesund:

1.Lokalene, inkludert familieleilighetene, på Knausensenteret er bygd spesielt til 
formålet( i 2009), og fungerer utmerket. 

2. Fagmiljøet og kompetansenivået på Familieenheten er stabilt og solid. 5 ansatte 
har videreutdanning i familieterapi, i tillegg til psykologspesialist og barne- og 
ungdomspsykiater.

3. Arbeidsmiljøet er svært godt og enheten er veldrevet over mange år. Det er lite 
sykemeldinger, og ansatte trives godt på arbeidsplassen. 

4. Familier som innlegges ved Familieenheten har ofte lange og kompliserte forløp i 
poliklinikken og i lokalt hjelpeapparatet. Vi etterstreber å forene det tidligere arbeidet i 
poliklinikkene med våre supplerende bidrag, slik at det for den innlagte familien blir 
en sammenheng og et håp om endring og bedring. Det at vi representerer noe annet, 
både i form av lokaler, og i form av tilnærming, har svært ofte en positiv virkning. 
Familiene føler de kan starte litt på nytt hos oss, og ofte er det terapeutisk 
virkningsfullt å føle at «man kan starte med blanke ark». De fleste familier fortsetter 
sin kontakt med poliklinikken etter utskriving.

5. De senere årene har poliklinikkene henvist flere saker hvor den henviste har hatt 
en eller flere innleggelser på Akutt- og utredningsenheten i Ålesund. Vi har opplevd 
godt samarbeid, både før, under og etter oppholdet. Dialogen har vært åpen, og vi 
har rådført oss med hverandre. Vi har hatt felles møter, og telefon- og mailkontakt. 



Med teknologiske verktøy som Skype og EPJ-meldinger opplever vi at vi har mange 
muligheter til tett og godt samarbeid. 

6. Den 01.11.2017, ble det ansatt felles leder i BUP døgnseksjon. Med denne 
ansettelsen vil vi kunne lage enda flere gode rutiner for samarbeid og 
kompetanseutveksling.

7. Familieenheten bidrar med veiledning og utdanning av psykologer og leger i hele 

vår avdeling (PHUB). Familieenheten har i flere år tatt i mot LIS-leger, hovedsakelig 

fra BUP Molde og BUP Kristiansund og gitt veiledning til disse. Det har for LIS- leger i 

Nordmøre og Romsdal vært svært kjærkomment å kunne fullføre spesialisering uten 

å måtte flytte, eller å ha svært lang reisevei. Helt siden oppstart av Familieenheten i 

1972 har vi tatt i mot LIS leger. Vi kan nevne at fra 1993 og frem til i dag, har vi

registrert at 15 leger i spesialisering har hatt sin praksis ved Familieenheten.

Oppsummering 

Lokalene til Familieenheten er spesialbygd for formålet, det vil være kostbart og 
bygge opp noe tilsvarende i Ålesund. Risikoen er stor for at man ved en flytting vil få 
mindre egnete lokaler. Her er det spesielt viktig med skjermede leiligheter i 
frittstående bygg for de innlagte familiene.
Fagmiljøet på Familieenheten er solid og stabilt. Det er ikke en selvfølge at man kan 
videreføre eller bygge opp igjen et slikt fagmiljø ved samlokalisering med UPS.
Viser til hva Helse Midt-Norge ønsker: 

I Strategi 2020 for Helse Midt-Norge er det gjort vedtak på utarbeiding av egen sak om behovet for 

kompetanse og rekruttering av personell, helseforetakene skal involveres i dette arbeidet. Utdrag fra 

strategien: Vi skal sikre ein framtidsretta personalpolitikk, med vekt på robuste fagmiljø og eit godt 

arbeidsmiljø. (hentet fra Kompetanseplan PHBU 2016-2020)

Samorganiseringen av BUP døgnseksjon slik den er etablert i dag viser seg å 
fungere bra. Det er ikke nødvendig med samlokalisering for å ha et godt samarbeid 
og en god pasientflyt. Det er fortsatt potensiale for bedre kompetanseutveksling i 
form av felles intern undervisning, felles faggrupper, hospitering etc, noe som i stor 
grad kan foregå blant annet på Skype. Familier som har vært innlagt både hos Akutt-
og utredningsenheten i Ålesund og hos oss formidler lite problemer med disse 
overgangene. Enhetene med dets behandlingstilnærming og rammer er svært ulike, 
og dette er noe som da gjør det naturlig å skille enhetene også i form av fysisk 
plassering. Familier formidler at det er godt å komme til en ny plass med nye 
behandlere. 

Det er viktig å understreke at de fleste innleggelser ved Familieenheten er 
pasienter som ikke har vært innlagt ved Akutt og utredningsenheten i Ålesund.
Mange av de som henvises Familieenheten er små barn med store 
funksjonsvansker, hvor det er mest naturlig med en familieterapeutisk tilnærming på 
bakgrunn av barnets alder og problematikk.



Ved å ha Familieenheten lokalisert til Knausensenteret vil man fortsatt kunne veilede 

LIS-leger og psykologer internt, noe som er svært tidsbesparende, ressurssparende 

og gir bedre kvalitet i veiledningen. Det er viktig å ha en sengepost lokalisert i denne 

delen av fylket slik at ansatte som trenger praksis kan få dette internt i avdelingen 

uten å måtte flytte til Ålesund. Dette for å beholde leger som ønsker å bli spesialister i 

fagfeltet vårt. Veiledning av LIS-leger og psykologer er viktig, og bør ikke innbefatte 

lang reisevei eller være avhengig av å foregå på Skype. 

Denne uttalelsen er basert på, og samsvarer med, handlingsplanen for vår avdeling.

HANDLINGSPLAN
På lag med deg for din helse

(Visjonen til Helse Midt-Norges)

2017

Helseforetakets hovedoppgaver:
 Pasientbehandling
 Fagutvikling og forskning
 Utdanne helsepersonell
 Opplæring til pasienter og pårørende

Verdigrunnlaget - Trygghet, respekt og kvalitet
     Det betyr:

 Å vise ansvarlighet og respekt for den enkelte pasient
 Å være oppdatert og fremtidsrettet, og stille høye krav til kvalitet på tjenestene 

våre
 Å være nær og engasjert, og la åpenhet prege vår dialog og samhandling

Arbeidsmiljø/personalpolitikk
 Faglig utvikling og trivsel hos ansatte
 Aktivt fokus på positiv arbeidsmiljø:
 Lojalitet til beslutninger: Ta konsekvensen– ikke omkampen
 Ta et helhetlig ansvar for tilbudet til barn og unge i vår region
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