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LSU Kongsberg 21.2.22

avdelingssjef Heidi Taksrud

• Faglig samarbeidsutvalg barn og unge 
Helsefellesskapet Vest-Viken 
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Faglig samarbeidsutvalg er et faglig rådgivende 
utvalg som skal: 

• ha et overordnet og helhetlig perspektiv på helsetjenester på tvers av 1. 
og 2. linjetjenesten og andre offentlige tjenester. 

• bidra til felles utfordringsbilde og kunnskapsgrunnlag for barn og 
unges helse. 

• utarbeide beslutningsgrunnlag knyttet til fagområdet med fokus på 
sammenhengende tjenester, brukermedvirkning, utnyttelse av 
tilgjengelig teknologi, forbedring og læring. 

• identifisere områder hvor forbedring av samhandling vil gi gevinst for 
brukergruppen og deres pårørende 

• gi anbefalinger / forslag til systemforbedringer, forbedringer av faglige 
metoder og verktøy. 

• identifisere og initiere felles kompetansetiltak 
• opprette tidsbegrensede arbeidsgrupper som bidrar med 

kunnskapsbaserte anbefalinger og foreslår tiltak 

Status

• Gjennomført et oppstartsmøte senhøsten
• Planlagt 4 møter i 2022
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• BUPA og samarbeidsavtaler

BUPA 
(Barne- og ungdomspsykiatrisk Avdeling)

Dok-ID: 34884 BUPA Organisasjonskart, versjon: 24, gyldig fra: 01.09.2021

Heidi Taksrud
Avd.sjef

Bærum BUP
Hilde Widing (kst.) 

Seksjonsleder

Drammen BUP
Torun Valø Balchen 

Seksjonsleder

Kongsberg BUP
Camilla Nikkerud Fossli

(kst.) Seksjonsleder

Ringerike BUP
Amund Bjerke (kst.)

Seksjonsleder

Asker BUP
Bjørn G. Heimdal

Seksjonsleder

Seksjon for behandling 

Vigdis A. Raad
Seksjonsleder

Seksjon for 
nevropsykiatri

Anne-Lene Friis Søhoel
Seksjonsleder

Seksjon for utredning 

Inge A. Gundersen
Seksjonsleder

Seksjon for akutt og 
spiseforstyrrelser

Annette Hoem
Seksjonsleder

Cathrine Kjekstad
Avd.overlege

Seksjonsleder,
Seksjon for LIS

Avd.sjefens stab
Børre Hilden

Marlene Holm
Truls Røer-Johansen
Sissel Vælitalo Skaret

Hege Taug Nilsen
Mona Grindrud
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Områdeseksjonene i BUPA

• Kombinasjon av døgn og poliklinikk/ambulant
• Felles inntak

– Alle pasienter er forankret i sin lokale BUP
– Elektive henvisninger til BUP

• Akutt:
– Ca 25 % av akuttvurderinger innlegges
– Pasienter som ikke innlegges følges opp med en 

vurderingstime 2 på akutt
– Fast time på poliklinikkene for å sikre overganger

Bruk av døgnplasser BUPA
• Spiseforstyrrelser – lokasjon Dr.Høstsvei, Bærum:

– Kombinert poliklinisk/døgn
– Måltidsstøtte som sentralt element – dagsplan organisert rundt måltider
– Bruk av egenmestringstrening – åpen retur til døgn om det ikke lykkes (følger manual for 

familiebasert terapi spiseforstyrrelser – foretrukken metode, jf nasjonal veileder)

• Øyeblikkelig hjelp – lokasjon Valbrottveien, Drammen:
– Døgninnleggelse eller poliklinisk oppfølging i inntil 2 uker, jf pakkeforløpene
– Enhetens personell følger opp både døgn og poliklinikk

• Utredning av alvorlig psykiske lidelser – lokasjon Valbrottveien, Drammen:
– Kombinasjon av døgn og ambulant oppfølging

• Behandling – lokasjon Bjerketun, Slependen:
– 5 døgn –alle pasienter skal i utgangspunktet hjem i helg
– Er noen pasienter som ikke kan reise hjem i helgene – overføres til andre enheter i BUPA

• PLO-meldinger er ikke innført i BUPA, planlagt forsommer 2020 – utsatt pga pandemien
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Kapasitetsutfordringer

• Økning i antall henvisninger 25 % fra årene 
før pandemien

• Økning i ventetid fra 45 døgn 2020 – 50 
døgn 2021

• Økning i aktivitet fra 2019 – ca 22 %
• Økning liggedøgn 67 %, økning i belegg fra 

71 % 2019 og til 97 % 2021 

Tiltak kapasitetsutfordringer

• Økt antall døgnplasser, akutt og 
spiseforstyrrelser

• Kveldspoliklinikker
• Økt antall stillinger BUP -

rekrutteringsutfordringer


