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Fra ung til ung voksen

Pårørende perspektiv 

Hvordan sikre overganger fra BUP til 
DPS?



WWW.LPP.NO

Dagens agenda
➢Pårørende,  
➢Hvem er vi og hva slags roller har vi? 

➢Hva vet vi om overganger? 
➢Våre erfaringer  
➢Anbefalinger 



Landsforeningen for pårørende  innen psykisk 
helse

!
 LPP er en landsomfattende ideell interesse- og brukerorganisasjon for 
pårørende innen psykisk helse. 

 LPP: 

 - er den eneste rene pårørende organisasjonen innen psykisk helse 

 - er solidarisk ovenfor brukere med psykiske lidelser 

 - har hovedfokus på pårørendes situasjon  
 - startet i 1996,  har 31 lokallag-  ca. 2750 medlemmer  
 - driver mye frivillig  arbeid fra våre  medlemmer    
 - har egen rådgivningstelefon : 22 49 19 22, www.lpp.no

http://www.lpp.no/
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Pårørende, hvem er vi ?   

Familie

 LPP 

 Anne-Grethe Terjesen( Styreleder) 

den 20 mai  2015

ung – ung voksen Venner

Søsken 
Kjæreste



WWW.LPP.NO

▪ Som kunnskapskilde 
▪ Som omsorgsgiver 
▪ Som en del av pasientens nærmiljø 
▪ Pasientens representant 
▪ Med egne behov 
Pårørende vil ofte inneha flere roller 
samtidig  

Rollene utløser ulike former for samarbeid   
og involvering 
!
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Lojal mot sin kjære 
Lojal mot fagfolkene 
Egen oppfatning og 
kunnskap 
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Pårørendes prioriteringer 

1. Den som vi er pårørende til  
▪Behandling, skole, aktivitet, arbeid og 
bolig 

2. At vi blir involvert i behandlingen 
3. Og til slutt ..  Våre behov og vårt liv



Fakta om overganger 
➢Når en ungdom rammes av psykisk lidelse får det konsekvenser ikke 
bare for ungdommen selv, men også for ungdommens hverdagsliv og 
familie.  

➢I løpet av sin sykdomsperiode er det mange som må flytte fra psykisk 
helse barn og ungdom (BUP) over til psykisk helse voksen (VOP). 

➢Får store sosiale og samfunnsmessige konsekvenser  

➢Tjenestetilbudet hindrer at de unge får et helhetlig og koordinert 
tilbud 

➢Mange opplever det så vanskelig og krevende at de dropper ut av 
behandlingen.



Studier  om  utfordringer knyttet til overgangen
➢Ungdommene følte et tap ved ikke å ha familien og andre etablerte 
trygge relasjoner rundt seg, og de følte seg uforberedt til hva de hadde i 
vente i VOP.  
➢De unge må forberede seg på at de må bytte ut betydningsfulle og 
viktige relasjoner, at de skal flyttes fra en kjent til en ukjent kultur, og at 
de må forberede seg på en overgang til en voksen behandlingskultur, hvor 
det forventes større ansvarlighet. 
Konklusjonen: 
➢Helsepersonell trenger opplæring og undervisning slik at de blir mer 
kompetent i tilnærmingen til de unge voksne nettopp i denne overgangen. 
➢De unge må også få kunnskap om hvordan de kan forberede seg til 
overgangen.  
Metasyntese - Fergan (England, Tyskland og fra de nordiske landene)



Studier om utfordringer knyttet til overgangen
➢Uklart definert, ingen prosedyrer for hvordan man skal handle i denne 
overgangen. 

➢Vektlegger større individuell ansvarlighet i egen behandling  
➢Skremmende for pasientene og deres pårørende.  
➢Foreldrene opplever at de er ekskludert fra å ta vare på barnet sitt. 
(Treasure og kollegaer) 

En optimal overgang ble definert med tilstrekkelig overgangsplanlegging, god 
informasjonsflyt på tvers av team, felles arbeidsgruppe mellom avdelingene og 
kontinuitet i behandlingen etter overgangen. Mindre enn 5 % opplevde dette. 
Studien konkluderer med at det store flertallet av brukerne opplevde at 
overgangen fra BUP til VOP var dårlig planlagt, dårlig gjennomført og manglet 
rutiner (Engelsk studie intervjuet Singh og kollegaer )



Erfaringer
Kan jeg velge 

Er det angrefrist

Hva kommer jeg til 

Blir jeg frisk igjen ?
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Anbefalinger
▪Myk/langsom introduksjon til VOP med et tett samarbeid mellom BUP og 
VOP. Bør starte minst 6 måneder før overføringen skal skje.  

▪Overgangen må ikke skje i løpet av en kriseperiode eller i perioder 
med ustabilitet.  

▪Henvisningen bør skrives ut i fra den unges behov og være brukerstyrt 

▪ Ikke ut i fra helsepersonellets behov, inneholde stor fleksibilitet og ha 
pasientens beste i fokus.  

▪Familien skal involveres kontinuerlig
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Mere fokus på familiearbeid 

▪En- fler familie samtaler  

▪Åpne dialoger i nettverkssamtaler – ODINs Håndbok  
Sørge for at pårørende blir en del av behandlingsforløpet 

  Pakkeforløp, prosedyrer, dokumenter når man IKKE har med pårørende  

At pårørende og helsepersonell treffes for å utveksler erfaringer 

▪Møteplassen  
Linker : 

◦ Familiesamtaler :  http://www.tips-kompetansesenter.no 
◦ Odins Håndbok: http://www.erfaringskompetanse.no/bibliotek/publikasjoner/odin-haandboka-aapne-dialoger-i-nettverksmoeter 
◦ Møteplassen : http://www.pkompetanse.no/moteplass 
!
!
!
!
!
!
!
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Takk for oppmerksomheten!


