
NBUP Lederkonferanse 2015
BUP og BARNEVERN: Best når det gjelder!

Sandefjord 20. – 22. oktober, Gitte Huus, Helsedirektoratet og Hanne Knudsen, Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet 



NBUP - Lederkonferanse

Nytt fra Helsedirektoratet

• Pasientdata BUP 2014 (SAMDATA) 
• Helsedirektoratets arbeid 

– 0-24 
– Ungdomshelsestrategien 
– ISF 
– Fritt behandlingsvalg 
– Brukererfaringsundersøkelsen 
– Prioriteringsveilederen og henvisningsveilederen 
– Oppdrag hos RBUP 
– Status flyktningsituasjonen  

• Felles arbeid med BUFdir

20-22 oktober 2



NBUP - Lederkonferanse

Pasientdata BUP 2014 (SAMDATA)
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NBUP - Lederkonferanse

Pasientdata BUP 2014

• Ca. 57 355 i 2014 (55 000 pasienter i 2014) 5,1 prosent 
av barne- og ungdomsbefolkningen. 

• Utskrivninger døgn 2 828 +1,3 
• Antall døgnopphold noe opp i 2014, noe økning fra 2013 
• 783 015 Polikliniske konsultasjoner (m refusjon). +2,8% 
• 76 607 Ambulante konsultasjoner (m/u refusjon) (ny)
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Indikatorer psykisk helsevern for barn og unge 
Nasjonal utvikling 2010 - 2014
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Driftskostnader
Pasienter (døgn og poliklinikk)
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Konsultasjoner per fagårsverk: 369
Konsultasjoner per pasient: 14
Pasienter per fagårsverk: 26
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Helsedirektoratets arbeid 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0-24 samarbeidet  (2015 – 2020)  
Fellesoppdrag om utsatte barn og unge
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0-24 samarbeidet  (2015 – 2020)  
Fellesoppdrag om utsatte barn og unge

Udir, Bufdir, Avdir, Imdi og Helsedir  
• Har etablert et forpliktende samarbeid om 

barn og unge med høy risiko for å utvikle 
problemer som kan lede til manglende 
kompetanseoppnåelse i skolen og framtidig 
marginalisering fra utdanning og arbeidsliv  !

Effektmål: 
• Det tverretatlige samarbeidet om utsatte 

barn og unge i kommunene er styrket 
• Gjennomføringen i videregående opplæring 

er økt, som grunnlag for aktiv deltakelse i 
samfunnslivet og varig tilknytning til 
arbeidslivet 
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0-24 samarbeidet - organisering



Tema for presentasjonen
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Programmet omfatter tiltak innenfor: 
!
• Tverrsektoriell kompetanse- og 

praksisutvikling  
• Spesifikke språkproblemer 
• Læreplasser 
• Harmonisering av regelverk 
• Brukerinvolvering 
• Samordning av innsatser 
• Samarbeidsstrukturer  
• Tilskuddsforvaltning  
• Forskning

Direktoratene:  
• deler informasjon og utfordringsbilde  
• samordner aktivitet og virkemiddelbruk 
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Ungdomshelsestrategien 
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NBUP - Lederkonferanse

Ungdomshelsestrategien 

• Hvordan skal man sikre tilgjengelighet, kapasitet og godt 
koordinerte tjenester til ungdom uten særskilte 
oppfølgingsbehov  

• Hvordan kan tjenestene ivareta overganger fra barn til 
voksen 

• Hvordan ivareta ungdomsgrupper som kan ha særskilte 
helseutfordringer 

• Hvordan møte utfordringer knyttet til kjønnsulikheter i 
bruk av helsetjenester

20-22 oktober 
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Tema for presentasjonen

Ungdomshelsestrategien 

• Skal sees i sammenheng med 
– Retningslinjearbeidet for helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten 
– Samarbeid om bedre koordinerte tjenester for 

utsatte barn og unge under 24 år «0-24 samarbeidet» 
– Ny samlet strategi for seksuell helse 
!

• Frist for endelig utkast er 31. desember 2015.
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Innsatsstyrt finansiering
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NBUP - Lederkonferanse

Innsatsstyrt finansiering

• Helsedirektoratet skal utrede og planlegge en mulig 
utvidelse av ISF-ordningen med poliklinisk psykisk 
helsevern og TSB fra 1.1.2017.  

• Vi har blitt bedt av HOD å se på en mulig innføring av ISF 
for BUP 

• Skal i første omgang kun gjelde polikliniske tjenester
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Fritt behandlingsvalg
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NBUP - Lederkonferanse

Fritt behandlingsvalg

Målsettinger: 
• Redusere ventetider 
• Øke valgfrihet for pasienter 
• Bedre og mer effektiv offentlig helsetjeneste (sykehus) 
!
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Tema for presentasjonen

Fritt behandlingsvalg

• Fritt sykehusvalg + godkjenningsordningen = Fritt 
behandlingsvalg 

• Rettigheten «Fritt sykehusvalg» erstattes av «fritt 
behandlingsvalg» 

• Pasienten kan velge mellom: 
– Offentlige behandlingssteder 
– Private med avtale med et offentlig helseforetak 
– Private som er godkjent som leverandør av HELFO 

• Velg behandlingssted på helsenorge.no erstatter 
frittsykehusvalg.no
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Brukererfaringsundersøkelsen
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NBUP - Lederkonferanse

Brukererfaringsundersøkelsen

• Arbeidet utføres av Kunnskapssenteret 
• Måle barn og unges erfaringer med BUP 
• Kunnskapssenteret har allerede et utviklet og validert 

spørreskjema for BUP, men dette er utviklet for foresatte 
som respondent  

• Leveransen for hele utviklingsprosjektet planlegges 
overlevert innen 1.juni 2016
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NBUP - Lederkonferanse

Prioriteringsveilederen og 
henvisningsveilederen
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Prioriteringsveilederen

• Prioriteringsveilederne gir anbefalinger om rett til 
nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten og frist for 
start helsehjelp for planlagt (elektiv) helsehjelp. 

• Pasienter som legges inn for øyeblikkelig hjelp, er ikke 
omfattet av prioriteringsveilederne 

• Prioriteringsveilederne for spesialisthelsetjenesten ble 
utviklet fordi det viste seg at det var store regionale 
forskjeller i praktiseringen av prioriteringsforskriften 

• Siden de første prioriteringsveilederne ble publisert i 
desember 2008 er forskjellene blitt noe redusert, med det 
er fortsatt forskjeller
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NBUP - Lederkonferanse

Endringer i pasient- og 
brukerrettighetsloven– fra 1.11.2015

• 1 Oppheve skillet mellom «rettighetspasient» og 
«behovspasient»:  alle med behov får rett 

• 2 Endring av vurderingsfrist : fra 30 til 10 dager 
• 3 Utvidet informasjonsplikt: oppmøtetidspunkt 
• 4 Ny ordning ved fristbrudd: sykehuset må varsle Helfo 

(nå er det pasienten)

20-22 oktober 
23



NBUP - Lederkonferanse

Rettighetsvurdering og frist

Rettighetsvurdering: 
• I dag – 3 vilkår for å få «rett til nødvendig helsehjelp» : 

    forventet nytte 
+ kostnadseffektivt 
+ alvorlig (prognosetap, redusert livskvalitet)  
!

• Endring – 2 vilkår for å få «rett»: 
   forventet nytte 
+ kostnadseffektivt  
!

Frist-fastsettelse: 
Alvorlighet og hastegrad skal vurderes  
når fristen skal fastsettes  – dvs betydning for prioriteringen 
mellom pasienter  
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NBUP - Lederkonferanse

Individuelle forhold
- suicidalfare 
- hurtig vekttap 
- tap av ferdigheter 
- utviklingsmessig stagnasjon 
- betydelig funksjonsfall 
- store atferdsendringer 
- ressurser/belastninger i familie og nærmiljø  
- komorbiditet mv. 
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NBUP - Lederkonferanse

Sårbare grupper

• Sårbarhet ved personen selv eller belastninger pga forhold 
utenfor dem selv.  

• Eksempler: 
– Barn i barnevernet 
– Mindreårige flyktninger/asylsøkere 
– Barn av rusmiddelmisbrukere eller psykisk syke  
– Barn som er blitt mobbet eller traumatisert. 
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NBUP - Lederkonferanse

Tilstander for psykisk helsevern for barn 
og unge (veiledende frist)

• Angstlidelser, lette – ikke rett 
• Angstlidelser, moderate – alvorlige, 12 uker (som før)  
• Atferdsforstyrrelser/trasslidelser 12 uker (som før)  

• Bekymring for barn under 6 år (0-2 år, 6 uker. 2 -6 år, 8 
uker)  

• Bipolar lidelse, 8 uker (som før)  

• Depresjon, alvorlig 4 uker, moderat 8 uker (før 12 uker)  
• ADHD, mistanke, 13 uker (som før)  
• Psykiske symptomer, alvorlige, sekundært til somatisk sykdom, 12 

uker (som før) 
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NBUP - Lederkonferanse

Tilstander for psykisk helsevern for barn 
og unge (veiledende frist)

• Psykiske vansker, lette, ikke rett.  
• Psykose, 2 uker (som før)  
• Selvskading, alvorlig 4 uker (som før)  

• Selvskading, moderat 10 uker 
• Skolevegring, ikke rett (før 4 uker)  
• Spiseforstyrrelser, anorexi, alvorlig forverring, 4 uker 

(tidl 8 generelt)  
• Spiseforstyrrelser, anorexi, 8 uker  
• Spiseforstyrrelser, bulemi, 12 uker 

20-22 oktober 
28



NBUP - Lederkonferanse

Tilstander for psykisk helsevern for barn 
og unge (veiledende frist)

• Språk- og lærevansker, spesifikke uten alvorlige psykiske 
symptom (ikke rett)  

• Tourettes syndrom, 13 uker (som før)  

• Traumer, kriser eller katastrofer – alvorlige psykiske 
reaksjoner, 8 uker (før 4 uker)  

• Tvangstanker og/eller tvangshandlinger – tilbakevendende, 12 uker 
(som før)  

• Utviklingsforstyrrelser/autismespektertilstander, mistanke om 
gjennomgripende forstyrrelser/tilstander, 12 uker (som før). 
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Henvisningsveileder 

Henvisningsveilederen skal bidra til at henvisninger : 
• overholder krav i lover og forskrifter 
• sikrer god samhandling   
• hensiktsmessig, korrekt, velorganisert innhold 
• rask og effektiv kommunikasjon 
• kvalitetsforbedring og læring 
• Faglig beslutningsstøtteverktøy integreres etter hvert som 

disse utarbeides 
• Henvisningsveilederen integreres i fastlegens EPJ  april 

2016. Tilgjengelig på www.helsedirektoratet.no fra 
1.11.15.

20-22 oktober 
30

http://www.helsedirektoratet.no/


NBUP - Lederkonferanse

Disposisjon i henvisningen
1. Enhet /tjeneste det henvises til 
2. Henviser 
3. Eventuell kopimottakere 
4. Pasientopplysninger 
5. Henvisningstype 
6. Hastegrad 
7. Henvisningsdiagnose 
8. Kritisk informasjon 
9. Aktuell problemstilling 
10. Andre relevante tilstander 
11. Funn og undersøkelsesresultatet 
12. Personlig informasjon 
13. Legemidler 
14. Informasjon til pasienten om henvisningen 

 (inkl. info om fritt behandlingsvalg) 
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Spesielt i forhold til barn og unge
Pasienter bør være undersøkt av fastlege/lege 

– Beskrivelse av tidligere undersøkelser fra f.eks. PPT/ skole  
– Hva er prøvd av behandling 
– Informasjon om PPT eller barnevernet arbeider med 

pasienten 
– Utførlig beskrivelse av pasientens fungering i hjem, skole 

og fritid  
  
Info om foreldresamtykke for barn under 16 år 
!
Dagens henvisningsskjema BUP  
http://nbup.no/doc/skjema/Bup%20henvisningsskjema%20-%20bokmaal.pdf 
http://nbup.no/doc/skjema/Bup%20henvisningsskjema%20-%20nynorsk.pdf
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Oppdrag hos RBUP
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Oppdrag hos RBUP

• Håndboka - Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling 

• RBUP jobber videre med å  
– kartlegge og vurdere ulike måleinstrumenter for å måle 

utfall av behandling i psykisk helsevern og utfra dette 
komme med en anbefaling til direktoratet 

– kartlegge og vurdere ulike tilbakemeldingssystemer, og 
lage en plan for rutinemessig innføring i psykisk 
helsevern
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Flyktningsituasjonen  
Helsedirektoratets rolle
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Flyktningsituasjonen  
Helsedirektoratets rolle

• Flyktningsituasjonen innvirker på direktoratets arbeid på 
mange nivåer 

• Helsedirektoratet har fått i oppdrag å koordinere 
innsatsen i helsetjenesten
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Flyktningsituasjonen 
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Enslige mindreårige asylsøkere (EMA)

• Første halvår 2015:  
– 972 enslig mindreårige asylsøkere  
– Økning på 76 % siden 2014  
– Pr. september har antallet økt til 2 696
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Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger

• Status pr uke 41: 
– 456 enslige mindreårige under 15 år ankommet Norge 

hittil i 2015 
• Totalt antall enslige mindreårige 0-18 år er 2696 (pr uke 

40) 

– 397 barn i 45 ulike statlige og private omsorgssentre, 
de fleste av disse på sør- og østlandet 

– 101barn er bosatt i 37kommuner hittil i år 
– 98 barn er bosettingsklare og venter på en kommune å 

flytte til



BUFDIR  / 

Tjenester fra kommunene

• Barn i asylmottak og omsorgssentre har lik rett 
som andre barn til tjenester fra helse, barnevern 
og grunnskole 

• Barn som har fått opphold i Norge og er bosatt i 
en kommune har samme rettigheter som andre 
barn i Norge 
– I dagens situasjon med økte ankomster krever 

dette økt innsats fra kommuner hvor det er 
asylmottak, omsorgssentre og hvor barna 
bosettes



BUFDIR  / 

Samarbeidsflater

• Bufdir samarbeider blant annet med: 
!
– UDI vedr. asylfeltet  
– IMDi vedr. bosetting (prognoser vedr. 

bosettingsbehov, fremskaffelse av 
kommuneplasser mm 

– KS vedr. kommunesektoren (vertskommuner 
for omsorgssentrene, bosettingskommuner)
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Kompetansehevingsprogram for psykososial oppfølging 
av flyktninger og asylsøkere

!
• Helsedirektoratet har bedt RVTSene om å utarbeide 

forslag til videreutvikling av eksisterende 
kompetansehevingsprogram 

!
• Programmet skal legge til rette for felles opplæring av 

ansatte i: 
– Mottak 

– Kommunale tjenester, både i mottaks- og 
bosettingskommuner 

– Spesialisthelsetjenesten (DPS/BUP)  

!
• RKBU/RBUP mfl. inkluderes i videreutviklingen for å 

ivareta ulike perspektiver, spesielt barn, barnefamilie 
og unge enslige
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Barnevern og psykisk helse 
 
felles satsinger og oppdrag 



NBUP-lederkonferansen 2015

Statistikk - barneverninstitusjoner

44

Antall barn i barneverninstitusjon pr. 31.8.2015

  Akutt Omsorg Atferd
Statlige 

barneverninstitusjoner 75 235 47

Private barneverninstitusjoner 38 356 112



NBUP-lederkonferansen 2015

Rapport fra RKBU Midt 

• Alle barn mellom 12-20 som bor på barnevernsinstitusjon 

• 76% av ungdommene hadde psykisk lidelse med 
funksjonsnedsettelse siste 3 mnd. 

– 24% Asperger 

– 33% ADHD 

– 17% Alvorlig atferdsforstyrrelse 

– 24% Reaktiv tilknytningsforstyrrelse 

– 12% Stoffmisbruk 

– 22% Alvorlig depressiv lidelse  

– 29% Dystymi 

– Mange hadde flere samtidige diagnoser
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NBUP-lederkonferansen 2015

Rapport fra RKBU Midt 

• Behandling fra spesialisthelsetjenesten (BUP, døgn, dag) 

– 37.8% hadde mottatt hjelp siste tre måneder 

– 86,5% hadde en eller annen gang tidligere mottatt hjelp 

• Medisinsk hjelp (helsesøster, fastlege, døgn somatisk) 

– 10,8% hadde mottatt hjelp siste tre måneder 

– 44,2% hadde en eller annen gang tidligere mottatt hjelp 

• Kommunal hjelp(ungdomshjem, Sosialtjeneste, Gruppebolig m.m) 

– 11,6% hadde mottatt hjelp siste tre måneder 

– 64,6% hadde en eller annen gang tidligere mottatt hjelp
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Felles ansvar – barnevern og helse

▪ Barnevernets ansvar er å sikre at 
barn og unge får nødvendig hjelp og 
omsorg til rett tid 

▪ Helsetjenestens ansvar er å yte den 
helsehjelp som er nødvendig  

▪ Mange barn og unge vil trenge 
tjenester fra begge sektorer samtidig 
– samordning og samarbeid nødvendig 

▪ Det er ikke enten eller - men et felles 
ansvar å sikre barn og unge den 
hjelpen de har behov for og rett til



NBUP-lederkonferansen 2015

Tiltak for å bedre tjenestene til 
barnevernsbarn

• Samarbeidsforum 

• Felles rundskriv 

• Felles oppgaver i tildelingsbrev 

• Tverrfaglig arbeidsgruppe 

• Barnevernsansvarlig BUP 

• ACT team 

• NBUP lederkonferansen 2015
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 Samarbeidsforum

• Med bakgrunn i Flatø-utvalgets arbeid (2009) og Helsetilsynets 
rapport 2012 

• Felles oppdrag 2013 gitt til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og 
Helsedirektoratet  

– Forpliktende samarbeidsforum  med målsetting: 

– styrke samarbeidet mellom barnevernet og PHBU 

• Samarbeidsforumet – barnevern og psykisk helse etablert i 2014 

– fungert som referansegruppe for leveranser og oppdrag. 
– Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, KS, Bufetat, NBUP, 

barneverntjenesten i Tromsø, Fylkesmannen i Hordaland, brukerorganisasjonene 
Voksne for barn og Landsforeningen for barnevernsbarn. Regionalt 
kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord) er sekretariat for forumet. Statens 
helsetilsyn deltar ved behov.   

–  
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Felles oppgaver i tildelingsbrev 2015

1) Kartlegge erfaringer barn og unge i barnevernsinstitusjoner har med  

• fastlegeordningen  
• psykisk helsevern for barn og unge  
• tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

2) Utrede hvordan barna skal sikres nødvendige og forsvarlige 
helsetjenester på disse områdene.  

3) Direktoratene skal understøtte de regionale helseforetakene i arbeidet 
med å etablere strukturer og rutiner som sikrer barn i 
barnevernsinstitusjoner nødvendig spesialisert helsehjelp  

4) Sammenfatte erfaringene med etablering av felles institusjoner for 
psykisk helsevern og barnevern 
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NBUP-lederkonferansen 2015 

Felles oppgaver i tildelingsbrev 2015

5) Samarbeide om opplæringsprogrammet om psykisk helse rettet mot 
barnevernsinstitusjonene.  

6) Samarbeid om å utrede juridiske problemstillinger knyttet til 
helsepersonells virksomhet i barnevernsinstitusjoner, herunder forholdet 
mellom behandlingsbegrepet i helselovgivningen og i barnevernloven.  

7) Vurdere tiltak for å sikre tettere samarbeid mellom kunnskapssentrene, 
slik at det utvikles et større og mer slagkraftig kompetansemiljø som kan 
bistå tjenestene.  

8) Kartlegge situasjonen for behandling av barn og unge med 
rusmiddelproblemer i kommunene og spesialisthelsetjenesten og foreslå 
hvordan dette tilbudet eventuelt kan styrkes. (Kun HDIR)
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NBUP-lederkonferansen 2015 !

Felles rundskriv om samarbeid 

• Avklare ansvar og 
oppgaver 

• Grunnlag for gode rutiner 
og fleksibelt samarbeid 

• Gi et tydelig bilde av 
tjenestenes forventninger 
til hverandre 

• Bidra til å sikre gode 
henvisnings- og 
oppfølgingsrutiner
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NBUP-lederkonferansen 2015 

Planer fremover

• Tverrfaglig arbeidsgruppe 
– Medlemmer fra PHBU, BUFETAT, helse i kommunen, barnevern kommune og 

brukerorganisasjoner 
– Skal spille inn «her og nå»- løsninger som kan bidra til å sikre barn på 

barnevernsinstitusjon psykisk helsehjelp.  
– Gå gjennom alle rapporter: RKBU Midt, juridisk utredning, felles institusjoner 
– Hvis gruppen identifiserer hindringer for at barna skal få riktig hjelp, skal 

foreslå endringer som må gjøres 

• Pilotprosjekt - barnevernansvarlig på BUP 

• Samhandlingsteam
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Tema for presentasjonen

Takk for oss – og lykke til med et flott 
program på årets BUP-lederkonferanse! 
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