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Organisering

• RBUP Øst/sør: Egen stiftelse (Kaja Kierulf/
Arild Bjørndal) 

• RKBU Vest: En del av; NORCE, Norwegian 
Research Centre AS (Ingvild Eide Graff) 

• RKBU Nord: Et eget institutt ved Det 
helsevitenskapelige fakult på UiT (Per Håkan 
Brøndbo) 

• RKBU Midt-Norge: Et senter på institutt for 
psykisk helse ved Fakultet for medisin og 
helsevitenskap på NTNU. (Odd Sverre Westbye)



Hovedoppgaver og arenaer

• 4 hovedoppgaver  
*Forskning  
*Tjenestestøtte  
*Opplæring/undervisning 
*Formidling 

• Arenaer (Hvor vi skal være)  
*Kommunale helsetjenester  
*Statlig helsetjenester 
*Kommunalt barnevern  
*Statlig barnevern  
*Barnehager og skoler 



Møte med H-dir 14/3-2018

• Fortsatt uklart vedr. framdrift og andel av 
budsjettet som skal overføres til NFR. 

• Avklart 3 indikatorer for vår 
forskningsaktivitet: 
* Publikasjoner  
* PHD  
* Innvilget finansiering fra NFR på søknader. 

• Ønsker indikatorer også på all øvrig aktivitet. 
• Fortsetter i 3 år med en indikator som måler 

vår aktivitet mot kommunene i samhandling 
med andre kompetansesentra og 
brukerorganisasjonene.



Sped- og småbarn

• Nasjonale nettverket lagt ned. 
• Inngår nå i basisbevilgningen til alle 

sentrene. 
• Skal bygge opp god kompetanse i alle 

sentrene. 
• Nytt nettverk bestående av representanter 

fra alle 4 senter er etablert. 
• Ny strategiplan for denne aktiviteten er 

under utarbeidelse, ferdig før årsskiftet.



Organisasjonskart Helsedirektoratet



Ny organisering av helsedirektoratet.

• RKBU/RBUP + KoRus, RVTS og andre 
kompetansesenter lagt inn under divisjon 
Helseøkonomi og kompetanse i avdelingen 
for Tilskudd. 

• Forutsetter god intern samhandling 
mellom avdelingene i H-dir.



Samarbeidet med NBUP/BUP

• Spesialisthelsetjenestene fortsatt viktig del av 
vårt oppdrag. 

• Barneuka i Bergen. 
• Samarbeid om utdanning – særlig RBUP, 

metode/terapi – alle. 
• Samarbeid om forskning – klinikknær forskning 

er økende, flere med høy vitenskapelig 
kompetanse i BUPene – dobbelstillinger. Men, 
mye å hente. 

• Formidling; Lite samhandling her. Ligger ikke i 
HFenes mandat – men???



IDDEAS  
for the diagnosis and management of mental and behavior disorders in 

children and adolescent

• Individualised Digital DEcision Assist System 
• Viktigste samarbeidspartnere: 

NPR, HMN-RHF/HEMIT, NBUP, UiT, VIVIT AS og 
NTNU ved IDI og RKBU 

• Viktigste arbeidsområder p.t: 
* Ferdigstille konsortieavtale  
* Ferdigstille REK søknad 
* Ferdigstille databehandleravtale med  
St. Olavs Hospital (BUP-klinikk)  
* I samarbeid med fagfeltet identifisere 
nasjonale/lokale retningslinjer og ferdigstille 
egne retningslinjer for ADHD og Depresjon.



Objectives
The primary objective of IDDEAS is to enhance quality, competency 
and efficiency in BUP services by supporting clinical decision-
making.  
Secondary objectives are to: 
• Improve services for children and adolescent with mental health 

problems by developing IDDEAS and bringing evidenced-based 
expertise directly to the examination room;  

• Strengthen foundations for knowledge-based professional 
practice by demonstrating validity and efficacy of the IDDEAS;  

• Ensure patients and families greater participation and better 
understanding of clinical decision-making; 

• Implement IDDEAS in BUP settings; 
• Establish a new arena of cooperation by bringing together 

researchers, service providers, managers, IT specialists, service 
users and international partners from the leading EU and USA 
institutions. 



IDDEAS



Case

• Case  
Fiktive 
Reelle - anonymiserte 

• Brukes til å teste verktøyet som utvikles i 
dette prosjektet.  
 
Kan sendes til: odd.s.westbye@ntnu.no 

mailto:odd.s.westbye@ntnu.no


Husk alltid

• https://tilbeste.no/ 
• http://www.psyktestbarn.no/ 
• https://ungsinn.no/  

• Og, litt reklame for oss i midtens rike: 
 
https://www.facebook.com/
rkbumidtnorge
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