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Poliklinikker (7) (ca 95 % 
av aktiviteten)
• BUP Nordhordland
• BUP Åsane
• BUP Sentrum
• BUP Øyane
• BUP Fana
• BUP Ytrebygda
• BUP Voss

• B4D (Møllendalsbakken)

Glasblokkene
• Spesialpoliklinikken 

(nevro, autisme og 
psykosomatikk)

• Ambulante tjenester  
• Døgnposter
o Akutt 24/7 (8 senger)
o Ungdom 5 døgn (10 

senger)
o Barn 5 døgn (6 senger)

Klinikk psykisk helsevern for barn og unge, Helse Bergen 
18 kommuner, barnebefolkning 96690, ca 360 ansatte



Bakgrunn for utvikling av klinikk PBU
Ekstern evaluering 2012

 Uønsket variasjon i tilbud mellom seksjoner (privatpraksis?)

 Mangelfulle tilbud til lavprevalente pasientgrupper

 Lite samhandling mellom poliklinikker og sengeposter

 Uklare pasientforløp  

 Ønske og behov for tydelig faglig profil og retning



Visjon

• PBU skal være et av de fremste fagmiljøene i 
Norge med høy faglig kvalitet og likeverdighet i 
tilbud på tvers av fagpersoner og seksjoner

• Pasienten i sentrum

• Kunnskapsbasert praksis





Hvordan har vi implementert  fagutvikling i PBU?
Fixens fire stadier for implementering (2005)

• Fase 1:   2013/14 Utforsking og orientering  

• Hva er kunnskapsbasert praksis?                    

• Gjennomgang av norske og internasjonale faglige retningslinjer               

Faglige standarder 

• Hva trenger vi (kompetanse,  reorganisering)?

• Fase 2:   2014/15  Planlegging og tilrettelegging 

• Prosess: Involvering og medarbeiderdrevet utvikling OG forankret i ledergruppen (arbeidsgrupper)

• Organisering av kompetanse for lavprevalente pasientgrupper.

• Kompetanseplan og opplæring i ny metodikk

• Fase 3:   2015 - 17 Første implementering

• Implementere nye metoder, ny organisering – lederstøtte, regelmessig veiledning.

• Fase 4:   2018 -21 Full implementering og vedlikehold

• Finpussing av faglige standarder, vedlikehold og veiledning av ny metodikk og struktur

• Utvikling av pasientforløp/samhandling/oppgavedeling. 





Faglige standarder i EK 
(oppdateres i tråd med nye nasjonale og internasjonale faglige veiledere)





Opplæring og implementering av
13 kunnskapsbaserte metoder 

DBT KAT   FBT    CBT E 
TF CBT        PRT

MUSIKKTERAPI DUÅ
CPP    KMT   PEFA

B4D IPT 





Kvalitetssikring, innovasjon og forskning = 
Klinikknær forskning

• Stilling som 40% forskningssjef (2018)

• Forskningsstrategi 

• «Forskning for dummies»

• 20% frikjøp av ansatt i prosjekter som er i overenstemmelse med 
strategi og til nytte for utvikling av klinikk.

• Bruk av spes. permisjoner

• PhD kandidater 



Irene Elgen Forskningsleder
Tjenester på tvers

Gro Janne Wergeland og Anne Mari Syvertsen  
DBT/selvskading  register 

Guri Holgersen: 
VR og 

psykosebehandling

Paul Joachim Bloch Thorsen og Arne Kodal 
Fysisk aktivitet

Ingvar Bjelland 
Dialogbasert tidlig 

oppdagelse

Ragnhild Lygre
Tjenester på Tvers

Guro Klyve 
Musikkterapi

Magne Furevik og Monica Sture
Alle vurdert

Geir Karlsen 
Evaluering CP test

Liv Kleve, Irene Elgen, Vårin Albrigtsen
Oppgaveglidning, sykepleier i ADHD oppfølging

Maj Britt Posserud
RCT: Foreldreveiledning og 
autisme 

Innovasjon, kvalitet og forskning i PBU 2022.  
28 publikasjoner  i 2021



Resultat: Utvikling og organisering 2022

• FORSKN. STRATEGI

• 5 Innovasjons prosjekter

• 2 Kvalitetsregistre 

• 8 Forskn.prosjekter

• 75 publikasjoner siste 5 år

• Ungdomsråd HB

• 19 arbeidsgrupper 

• Tverretatlige samarbeids 
team

• Tverretatlig Hasteteam

• Tverretatlig kons. team sped 
og små

• Barn og unges 
helsetjenester

• Fact ung

• Samarbeid med BUK

•Flat lederstruktur

•Tyngdepunkt (psykose, OCD, 3 
spise, DBT,  sped og små, hørsel)

•Interne forløp

• 18 faglige standarder

• 13 kunnskapsbaserte 
metoder implementert

• Styrking av sengeposter

Tydelig 
faglig 
profil

Organise-
ring og 

logistikk

Klinikknær

forskning

Sam-

handling 
og med-

virkning



Faglige og organisatoriske modeller  
Hvordan fungerer det «egentlig»?

1. Flat lederstruktur : Fra 5 til 16

2. Faglige standarder og «styrt» fagutvikling

3. Tyngdepunkt /spesialteam for lavprevalente 
tilstander

4. Klinikknær forskning



1. Flat lederstruktur : Fra 5 til 16
Gevinster og utfordringer 



Midtveis evaluering 2017 
(N= 48, 100%)



Gevinster og utfordringer ved flat og involverende 
lederstruktur

Gevinster 

• Eierforhold 

• Involvering og samhandling på tvers av klinikken, bedre systemforståelse og 
samarbeid.

• Kunnskap om hvor skoen trykker, kortere prosess til implementering.

• Bredere idegrunnlag for utvikling, større fagmiljø og samhold.

Utfordring

• Medlemmer må tolerere at  områder som angår andre deler av klinikken enn ens eget 
noen ganger får stor plass.

• MANGE har MYE på hjertet, ledermøter kan preges av dette.

• Ulike forventinger til hva som skal prioriteres i ledermøter.

• For mye medvirkning?

• Prøver å løse ved:
• Tid til gruppediskusjoner
• Planlegge og prioritere innhold
• Tydelige forventninger om å holde tidsramme
• Jeg setter foten ned



2. Faglige standarder og «styrt» fagutvikling

Gevinster

• Tydelig faglig retning samt involvering

• Strukturert kompetanseutvikling og 

fagmiljø 
• Tydelig hva vi satser på
• Fagmiljø med felles kompetanse, 

faglig samhold
• Opplevelse av mestring
• Mindre sårbart 

Utfordringer

• Hva når problematikk ikke 

responderer på standard tilbud?

• Hva med «faglig autonomi», «Tror ikke på EBP», ønsker «noe 
annet»?



Hvor stor valgfrihet i metoder trenger vi?

• Faglige standarder ≠  Norges Lover!! 
o FS er to siders sammendrag av norske, engelsk og amerikanske faglige retningslinjer (basert på 

omfattende litteratursøk). Disse gir grunnlag for valg av metoder med best evidens (dvs. første 
valg).

o Ingen motsetning til allianse og relasjon som mest fundamentale og viktigste virkemidler

• Få kunnskapsbaserte metoder på plass i 2012, vanskelig å begrunne hvorfor 
andre metoder skal ha forrang….?

• Vanskelig å bygge opp robuste fagmiljø der alles individuelle preferanser rår 
(laissez faire ledelse). Men for all del, bruk klinisk skjønn og flere metoder, men 
begrunn valg.  

• Trenger en plan, evt. bli enige dersom  denne skal endres. 

• Vi ønsker: STORE verktøykasser til ansatte, unngå at de gifter seg 

med kun EN metode.



3. Tyngdepunkt for lavprevalente pasientgrupper
Gevinster

• Spesialisert og kunnskapsbasert tilbud til pasienter som ikke hadde dette tidligere

• Mengdetrening for  ansatte spesialister på fagfeltet

• Lav turnover– mestring og mulighet til fordypning

• Avlaster poliklinikker og bidrar med kompetanse og veiledning i klinikken

Utfordringer

• Når metoden ikke fungerer?
• Flere metoder?
• BUP mer hjelpeløse?
• Pasienter kasteball?

• Hva med kontinuitet i 

behandling?

• Når tyngdepunkt blir 

elfenbenstårn?



Midtveis evaluering 2017 (n =48)



Spesialisering vs. kontinuitet – en gordisk knute?

Samhandling BUP – Tyngdepunkt 

• Trenger bedre overordnet koordinering av tilbud 

• Klinikkovergripende koordinator for spiseforstyrrelser innført
• Organisering av nettverk og forståelse på tvers
• Støtte til utvikling av intensivt tilbud på post, nå utvikling av 

dagtilbud
• Utfordre tyngdepunkt og organiserer samarbeid om komplekse 

spiseforstyrrelser (spise og OCD eller Autisme eller selvskading)

• Etableringsfase for lignende rolle for nevroutviklingsforstyrrelser



Nevroutviklingsforstyrrelser
Kristina Egge Døsen

Spiseforstyrrelser
Olivia Hertug  Kristoffersen 

TF CBT
Liv Astrid Husby

Blekksprutmodell - løsning på interne  siloer? 

FAGLIG 
koordinering 
og utvikling
av tilbud på 

tvers av 
enheter



4. Klinikknær forskning
Hvor nyttig er dette «egentlig» for klinikk og hvor mange involveres?

Gevinster

- Ansatte er med i videreutvikling av fag 

- Klinikken blir en spennende arena for utvikling av ferdigheter

- Påstand: Evaluering av egen praksis gjør oss til bedre klinikere

Utfordringer

- Hvordan få det til i travel klinikk?

- Økonomi

- Å skape interesse og tilstrekkelig støtte for ansatte i utvikling av 
kunnskap krever tid og ressurser. Men kan begynne i det små og bygge 
sten for sten:

Eksempler på ulike nivå av effektevaluering:
• B4D – OCD
• Kvalitetsregister DBT
• Internrevisjon – spiseforstyrrelser



Pre- post design.
4 dagers modell (B4D) for barn og unge OCD
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Internrevisjon (2014-18  n = 28):
Vekt før, under og etter FBT



Hvordan sikre endring over tid? 



Min ærlige konklusjon
Dette har fungert:

• God tid i utforskningsfase: 
• Hva er utfordringen/problemet, hvor vil vi?

• Planlegging og struktur i arbeidsprosesser 
• Vedlikehold OVER TID

• Involvering og samarbeid 
• Ledergruppe
• Medarbeidere og brukere i arbeidsgrupper

• Organisering:
• Flat lederstruktur, men MÅ ta kollektivt ansvar
• Tyngdepunkt gir bedre tilbud, MEN med fagkoordinering for å sikre    

kontinuitet, god ressursutnytting og samhandling



Fremtidens psykiske helsevern, barn og unge.

Fra                                              Til

Alle har som jobb å forbedre 
tjenestene

Transdiagnostiske og 
konsentrerte forløp. 

Etterspørsel etter quick fix? 
Digitale, fleksible tjenester

Pasient som partner i 
behandlingen. Fokus på 

valg, «recovery» og allianse

Pasientopplevelse

Kvalitetsrådgivere  ansvar 
for kvaliteten

Diagnosespesifikke
Langstrakte  forløp

Fysisk oppmøte

Silotenkning

«Utbrenthet»

Hierarkisk ledelse

Tjenester på tvers, 
systemkompetanse, 

samhandling, trinnvise tilbud.

Forløp og prosjektledelse 
Medarbeiderdrevet

«Joy at work»



Takk for meg
liv.kleve@helse-bergen.no


