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Vurdering av faglig kompetanse i psykisk helsevern i Helse Nord 
Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB beskriver krav til faglig kompetanse i psykisk 
helsevern og TSB i Helse Nord. Alle enheter skal ha basiskompetanse til å utrede og påbegynne 
behandling av de vanligste og mest utbredte tilstandene. I tillegg skal alle helseforetak ha 
tilbud om spesialiserte tjenester til komplekse eller lavfrekvente tilstander. Spesialpsykiatrien 
skal tilby høyspesialiserte tjenester til de alvorligst rammede pasientgruppene. DPS skal ha et 
komplett behandlingstilbud med polikliniske og ambulante tjenester, akuttjenester gjennom 
døgnet og et differensiert døgntilbud.  
 
Psykisk helsevern for barn og unge skal ha et tilbud for barn fra spedbarnsalder til unge 
voksne. BUP skal tilby poliklinisk behandling og ambulante tjenester, akuttjenester og 
døgnbehandling.  
 
 
Praktisk gjennomføring i det enkelte helseforetak 
 

Hva 
 

Når  

Helseforetaket mottar egenvurderingsskjema sammen med orientering 
om besøk. Det foreslås dato for besøket, og vi ber dere bekrefte om 
denne passer. 
 

6. januar  
2017 

Helseforetaket fyller ut egenvurderingsskjemaet og returnerer det til 
Helse Nord RHF i forkant av besøket.  
 

10. mars 
2016 

Besøk fra Helse Nord RHF med gjennomgang av 
egenvurderingsskjemaet.  
 

Uke 12 

Informasjon fra egenvurderingen og besøket oppsummeres og 
sammenfattes av Helse Nord RHF og legges frem for styret for Helse 
Nord.  
 

2017 

Helse Nord styret vedtar videre oppfølging av eventuelle gap mellom 
foreliggende kompetanse og bygningsmasse vurdert opp mot faglige 
krav, og hvordan dette skal følges opp.  
 

våren 
2017  

 
  

2 
 



 
  

1 Strukturelle forhold   
Tabellen under fylles ut i forhold til hver lokasjon/BUP i UNN. 

 
Sted: Tromsø og omegn   
Poliklinikk x  
Ambulant akutteam 24/7 nei  
Ambulant akutteam, begrenset (angi 
åpningstid) 

nei  

Døgntilbud  UPS  og RSS  
Øyeblikkelig hjelp (døgnenhet) UPS  
Annen akuttfunksjon, (angi om det er en 
døgnenhet eller poliklinikk) 

Poliklinikk 
dagtid 

 

Psykiatrisk ungdomsteam nei  
Annet    

 
 

Sted: Storslett   
Poliklinikk ja  
Ambulant akutteam 24/7 nei  
Ambulant akutteam, begrenset (angi 
åpningstid) 

Frem til kl. 2200 
og helg kl. 1000-
1800 

Driftes av psykisk helsevern 
for voksne og kan benyttes fra 
16 års alder 

Døgntilbud  nei  
Øyeblikkelig hjelp (døgnenhet) nei  
Annen akuttfunksjon, (angi om det er en 
døgnenhet eller poliklinikk) 

Poliklinikk 
dagtid 

 

Psykiatrisk ungdomsteam nei  
Annet    

 
 

Sted: Sjøvegan/Silsand   
Poliklinikk ja  
Ambulant akutteam 24/7 nei  
Ambulant akutteam, begrenset (angi 
åpningstid) 

Frem til kl. 2200 
og helg kl. 1000-
1800 

 
Driftes av psykisk helsevern 
for voksne og kan benyttes fra 
16 års alder 

Døgntilbud  nei  
Øyeblikkelig hjelp (døgnenhet) nei  
Annen akuttfunksjon, (angi om det er en 
døgnenhet eller poliklinikk) 

Poliklinikk 
dagtid 

 

Psykiatrisk ungdomsteam nei  
Annet    
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Sted: Narvik   
Poliklinikk ja  
Ambulant akutteam 24/7 nei  
Ambulant akutteam, begrenset (angi 
åpningstid) 

Frem til kl. 2200 
og helg kl. 1000-
1800 

Driftes av psykisk helsevern 
for voksne og kan benyttes fra 
16 års alder 

Døgntilbud  nei  
Øyeblikkelig hjelp (døgnenhet) nei  
Annen akuttfunksjon, (angi om det er en 
døgnenhet eller poliklinikk) 

Poliklinikk 
dagtid 

 

Psykiatrisk ungdomsteam nei  
Annet    

 
Sted: Harstad   
Poliklinikk ja  
Ambulant akutteam 24/7 nei  
Ambulant akutteam, begrenset (angi 
åpningstid) 

Frem til kl. 2200 
og helg kl. 1000-
1800 

Driftes av psykisk helsevern 
for voksne og kan benyttes fra 
16 års alder 

Døgntilbud  nei  
Øyeblikkelig hjelp (døgnenhet) nei  
Annen akuttfunksjon, (angi om det er en 
døgnenhet eller poliklinikk) 

Poliklinikk 
dagtid 

 

Psykiatrisk ungdomsteam nei  
Annet    

 
 
Tabellen fylles ut ved å bekrefte ved x at kravet er oppfylt, eller ved å beskrive på hvilken 
måte kravet delvis oppfylles. Dersom svaret et nei, lar dere rubrikken stå tom.  
 

2 Bygningsmasse psykisk helsevern 
Denne kartleggingen er gjelder kun faglige krav til døgntilbudet for psykisk helsevern for barn 
og unge.  
 
Vi ber UNN om å vurdere i hvilken grad de fysiske forholdene er egnet til å: 

• Minimere institusjonsfølelsen, fremme mestring og skape trygghet hos pasientene 
• Tilrettelegge for frivillighet og redusert bruk av tvang 
• Gi bufferkapasitet ved høyt belegg 
• Ivareta sikkerheten til pasienter og ansatte 
• Fremme gode arbeidsforhold og arbeidsmiljø 
• Tilby et differensiert døgntilbud, inkl. brukerstyrte senger 
• Ivareta akutt- og krisetjenester 
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Det ønskes en kort og overordnet beskrivelse og vurdering av disse forholdene knyttet til 
dagens bygg.  
 

  
I tillegg ber vi om en kort beskrivelse av bygningsmassens: 

• Nærhet og tilgang til somatiske undersøkelser 
• Personvern, eks. slik at besøkende og pasienter ved poliklinikk ikke kan komme inn 

på døgnavdelinger 
• Fleksibilitet, mulighet til å bruke pasientrom til samtale eller møter 
• Tilgang på uteareal  
• Ivareta familie- og nettverksarbeid, herunder også besøk under innleggelse 
• Ivareta barn som pårørende (inkl. søsken) 

 

Kommentarer fra BUPA UNN HF 
BUPA UNN HF har to sengeposter. Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS) som har hele 
Helse Nord som dekningsområde, og Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS) som har UNN HF 
og Finnmarkssykehuset som dekningsområde. De fysiske forholdene er ikke tilrettelagt for 
familieinnleggelser. Fysiske forhold er heller ikke tilrettelagt for å avskjerme pasienter med 
ekstra behandlingsbehov (f.eks ved spisestopp, utagering, høylydt hyling, sonding). Bygget 
har mangelfull støyisolering og betydelig støygjennomgang fra rom til rom. Det er 
mangelfull solavskjerming. Underdimensjonert sentralvarme uten kjølemulighet. Gir store 
temperaturvariasjoner, (særlig uheldig for undervektige pasienter). 
 
UPS er en sengepost som skal ivareta akuttinnleggelser, utredningsopphold og 
behandlingsopphold for barn og unge i alle aldre. Posten har ni senger på ett plan og har 
begrenset kapasitet til å tilby behandlingsopphold. Begrensninger i bygningsmassen gjør det 
utfordrende å gi et tilpasset tilbud til pasienter med ulike vansker, behov, alder og 
utviklingsnivå. 
 
Det foreligger planer om å etablere en ny sengepost i BUPA UNN HF for å ivareta pasienter 
som har behov for behandlingsopphold. Utvidelse av sengepostkapasiteten er planlagt gjort 
ved å ta i bruk ett bygg som i dag leies ut til Universitetet og som vil bli ledig høsten 2018. 
For at disse planene skal kunne iverksettes forutsetter det ekstra finansiering til både 
ombygging og drift.      
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Vi ber dere vurdere og beskrive hvorvidt UNNs bygningsmasse er tilfredsstillende i henhold til 
nevnte faglige krav og hvilke tiltak som vil iverksettes for å dekke eventuelle gap mellom 
faglige krav og dagens tilbud. 
 

3 Kompetansekrav psykisk helsevern for barn og unge 
Alle lokale barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Helse Nord skal ha kompetanse på 
utredning og kunnskapsbasert behandling av de vanligste psykiske lidelser, samt 
behandling av mer lavfrekvente lidelser i samarbeid med spesialiserte enheter. 
 

Kommentarer fra BUPA UNN HF 
Transport til somatisk avdeling må foregå med bil eller til fots ca 500 meter. 
 
Nybygging av Tromsø kommunes Helsehus på nabotomt med pasientrom vendt mot RSS og 
UPS pasientarealer, samt akuttmottak inngangsparti. Betydelig innsyn til fellesarealer og 
pasientrom. God tilgang utenfor bygget med godt parkanlegg, nærhet til skogen og øvrig 
friområde. Ingen tilgang til avskjermet terrasse eller uteareal. Pasienter som skjermes har 
ikke tilgang til skjermet uteområde. Veien til UPS og RSS er i dag en blindvei. Den er nå 
omregulert til gjennomfartsvei til en stor helseinstitusjon (Tromsø kommunes Helsehus og 
Tromsø legevakt) på nabotomta. Det forventes at dette vil medføre betydelig trafikk med 
biler og personer i umiddelbar nærhet til UPS og RSS sine uteområder. 
 
Foreldre sover i ledig pasientrom når det ikke er fult belegg, i en av to familieleilighet i 
tilstøtende bygg, eller på pasienthotell 500 m unna UPS og RSS. Søsken mottas til samtaler 
og besøk. Mindre tilrettelagt for opphold med søsken siden BUPA kun har to 
familieleiligheter som disponeres av både RSS og UPS. 
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Alle lokale BUP skal ha et tilbud for: 

• Moderat til alvorlig depresjon 
• Selvskading 
• Moderat til alvorlig angst 
• Utredning av tvangslidelser 
• Utredning av ADHD 
• Behandling av ADHD-pasienter med alvorlig nedsatt funksjon 
• PTSD og andre alvorlige reaksjoner på traumer, kriser og katastrofer 
• Moderat til alvorlig atferdsvanske 
• Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og autismespektertilstander 
• Utredning og behandling av psykiske lidelser hos barn fra sped- og 

småbarnsalder 
• Tourettes syndrom 

Kommentarer fra BUPA UNN HF 
Den 1. september 2016 ble psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) i UNN HF slått 
sammen til en avdeling. Før sammenslåinga var fagområdet organisert i to ulike klinikker. 
På grunn av at PHBU har vært organisert i to ulike klinikker uten felles ledelser er det 
ikke fells prosedyrer for utredning og behandling i avdelingen. Etter sammenslåingen er 
det påbegynt et arbeid med å lage felles prosedyrene. Arbeidet vil ta utgangspunkt i 
Utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse 
Nord 2016–2025.  
 
Det er et ledelsesansvar å sikre at PHBU oppfyller de beskrevne kompetansekrav og at 
det gis kunnskapsbasert utredning og behandling. For at ledere skal kunne ivareta denne 
oppgaven forutsetter det at det finnes systemer som er egnet til å kvalitetssikre 
tjenestene. Det er en stor utfordring at DIPS, som er det primære arbeidsverktøyet for 
kvalitetssikring av tjenestene, i liten grad er tilpasset PHBU sine behov. Dette gjør at 
fagområdet må basere seg på å etablere manuelle systemer utenfor DIPS for 
kvalitetssikring av helsetjenestene. Et av det viktigste verktøyet for kvalitetssikring av 
helsetjenestene er å kartlegge om pasientene er fornøyd med helsetjenesten de har 
mottatt (PREM = Patient Reported Experience Measure) og om helsehjelpen har hatt 
ønsket effekt (PROM = Patient Reported Outcome Measure).  
 
I dag må kvalitetssikring gjøres manuelt, og er svært ressurskrevende å gjennomføre. 
Dette fører til at systematisk kvalitetssikring av tjenestene i begrenset grad blir 
gjennomført. Det finnes internettbaserte løsninger som både vil heve kvalitetene på 
kartlegging av PREM og PROM og redusere ressursbruken. For at PHBU skal kunne ta i 
bruk internettbaserte løsninger krever det at helseforetaket inngår avtaler med 
leverandører av slike tjenester.    
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• Alvorlige psykiske symptomer sekundært til somatisk sykdom 
 
 

 
I tillegg forutsettes kompetanse i å identifisere og starte behandling av lett til moderat: 

• Bipolar lidelse 
• Psykoselidelser 
• Spiseforstyrrelser 
• Rus- og avhengighetslidelser 

 

 
BUP må også ha kompetanse i: 

• Å vurdere selvmords- og voldsrisiko 
• Familie- og pårørendearbeid 
• Nettverksarbeid 
• Å vite hvilke aktører og tjenester som finnes utover eget tilbud 
• Å vurdere og behandle psykiske lidelser hos barn og unge under barnevernets 

omsorg 
• Å utrede og behandle barn og unge med samtidig psykisk utviklingshemming 

 

 

Kommentarer fra BUPA UNN HF 
BUPA UNN HF har seks poliklinikker. I dag er det variasjon i hvor stor grad alle 
poliklinikkene har lokale tilbud for de beskrevne tilstandsbildene. Det finnes to 
hovedårsaker til dette: 

• Ved flere av poliklinikkene har det over mange år vært store 
rekrutteringsutfordringer og hyppig utskifting av personalet. Dette har gjort det 
krevende å opprettholde nødvendig basiskompetanse ved alle poliklinikker. 

• Frem til 1. september 2016 var poliklinikkene organisert i to klinikker. Dette har 
medførte at det ikke har vært en koordinert utvikling av PHBU i UNN HF. 

 
Etter sammenslåingen er det påbegynt et arbeid med å lage felles prosedyrer for 
poliklinikkene. Arbeidet vil ta utgangspunkt i Utviklingsplan for psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Nord 2016–2025. Det vil arbeides 
systematisk med både organisering av tjenestene og kompetanseheving slik at alle 
poliklinikkene har tilgang på kompetanse som gjør at de i stand til å ivareta de beskrevne 
kompetansekrav.  
 
Det mangler tilbud for utredning og behandling av psykiske lidelser hos barn fra sped- og 
småbarnsalder, og for ungdom med rus- og avhengighetslidelser. Utvikling av tjenester for 
disse gruppen forutsetter tilførsel av nye midler.  
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Vi ber dere vurdere og beskrive hvorvidt UNNs BUP-er tilfredsstiller de faglige kravene fra 
utviklingsplanen og hvilke tiltak som vil iverksettes for å dekke eventuelle gap mellom faglige 
krav og dagens tilbud. 
 
 

3.1 Spisskompetanse i psykisk helsevern for barn og unge 
Innleggelse i døgnavdeling skal iverksettes når det ikke kan gis et tilfredsstillende poliklinisk 
tilbud, vurdert ut fra ressurser og kompetanse. Lavfrekvente lidelser har behov for et større 
opptaksområde for å bygge opp tilstrekkelig fagkompetanse. Slik spisskompetanse kan samles 
i noen fagmiljø i regionen. 

 
Områder som krever spisskompetanse er: 

• Nevropsykologisk funksjonskartlegging 

• Pasienter i alvorlig selvmordsfare som trenger behandling i døgnenhet 

• Alvorlig psykoselidelse og bipolaritet som trenger behandling i døgnenhet 

• Utredning og behandling av gjennomgripende utviklingsforstyrrelse med alvorlig 
komorbiditet 

• Behandling av tvangslidelser 

 
 

• Kommentarer fra BUPA UNN HF: Det er etablert et eget team i Tromsø 
som skal ivareta denne tjenestene for hele UNN HF. 

• Kommentarer fra BUPA UNN HF: Det må skilles mellom pasienter hvor det 
oppstår akutt selvmordsfare og pasienter hvor selvmordsforsøk over tid er 
en vedvarende mestringsstrategi. Akutt selvmordsfare følges opp ved 
poliklinikkene og prioriteres ved behov for innleggelse ved UPS. Pasienter 
som har selvmord er en vedvarende mestringsstrategi bør hovedsakelig 
følges opp poliklinisk. Det er etablert et DBT team som er lokalisert i Tromsø 
som skal ivareta dette.  

• Kommentarer fra BUPA UNN HF: På grunn av få sengeplasser er det 
begrenset mulighet til behandling i døgnenhet. 

• Kommentarer fra BUPA UNN HF: Avdeling for barnehabilitering 
(somatisk avdeling) har et autismeteam. Nevroteamet ved BUP Tromsø 
følger også opp pasienter hvor det er spørsmål alvorlig komorbiditet. UPS 
og RSS gir også et tilbud til denne pasientgruppen hvis psykoselidelser, 
alvorlig depresjon eller spiseforstyrrelser er tilleggslidelser.  

• Kommentarer fra BUPA UNN HF: Ivaretas av OCD-team ved BUP Tromsø 
som har et regionalt opptaksområde 
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• Alvorlig spiseforstyrrelse 

• Utredning og behandling av spedbarn med alvorlig funksjonstap 

• Utredning og behandling av alvorlig funksjonstap grunnet traumer og 
personlighetsforstyrrelser 

• Unge overgripere 

 
Vi ber dere vurdere og beskrive hvorvidt UNN har et tilfredsstillende faglig tilbud i henhold til 
oversikten over, og hvilke tiltak som vil iverksettes for å dekke eventuelle gap mellom faglige 
krav og dagens tilbud. 

 
 
 
 

 
 

• Kommentarer fra BUPA UNN HF: Ivaretas av RSS som har et regionalt 
opptaksområde. 

• Kommentarer fra BUPA UNN HF: Slike henvisninger ivaretas i dag av BUP 
Tromsø sitt nevroteam. BUPA UNN HF har få henviste sped- og småbarn (0-
3 år). Det er grunn til å anta at antallet henvisninger kan forklares med 
manglende tilbud. 

• Kommentarer fra BUPA UNN HF:  
• Det er ikke etablert en dedikert enhet med 

spisskompetanse på traumer. Flere av poliklinikkene 
har brukt betydelige ressurser på kompetanseheving 
(TF-CBT, EMDR) og en av poliklinikkene (Sjøvegan) 
har fagpersoner med stor kompetanse på å arbeide 
med flyktninger.  

• Det er etablert et DBT-team som skal ivareta tilbudet 
til barn og unge med ustabil personlighetsforstyrrelse 
og selvskadingsproblematikk.  

• Kommentarer fra BUPA UNN HF: Enkelte fagpersoner har erfaring å 
arbeide med unge overgripere. Det er uavklart om BUP skal gi et tilbud når 
overgriper ikke har en psykisk lidelse. På grunn av at dette er lavfrekvent 
problematikk, er det ikke et stort nok antall henvisninger til BUPA UNN HF 
som gjør det mulig å etablere et fagmiljø med spisskompetanse.   
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3.2 Oversikt over ansatte i psykisk helsevern for barn og unge 
 
Fagpersoner Storslett Sjøvegan/Silsand 

Psykologspesialister 0,6 1 kst psykologspesialist 

Psykologer i spesialisering i barne- 
og ungdomspsykologi 

2 3  

Overleger 1 2 

Leger i spesialisering i barne- og 
ungdomspsykiatri 

0 1 

3-årig høgskoleutdanning  2 
Høgskoleutdanning med relevant 
videreutdanning  

1 6 (tolker denne kategorien som 3-
årig høgskoleutdanning + ytterligere 
relevant videreutdanning, f.eks. 
klinisk spesialisering eller master) 

Annet  1 kst psykologspesialist 

 
Fagpersoner Narvik Harstad 
Psykologspesialister 0 3 

Psykologer i spesialisering i barne- 
og ungdomspsykologi 

3 1 psykolog som blir ferdig 
voksenspesialist ila 2017 
2 stk nyutdannede psykologer som 
starter på fellesprogrammet  

Overleger 0 1 

Leger i spesialisering i barne- og 
ungdomspsykiatri 

0 1 

3-årig høgskoleutdanning   
Høgskoleutdanning med relevant 
videreutdanning  

4 1 klinisk sosionom  
1 klinisk familieterapeut 
(psyk.sykepler i bunn)  
I klinisk vernepleier /PMTO 
terapeut 
 

Annet 1  

 
 

Helse Nord trenger ikke detaljoversikt over personellsituasjonen i Tromsø, men ber dere 
beskrive og vurdere tilgangen til helsepersonell og spesialister, og om personellgruppen er 
stabil. Dersom det er krevende å rekruttere og beholde fagpersoner, bes det nærmere 
beskrevet. 
Vi ber dere angi i stillingsprosent hvor mange ansatte det er i de ulike yrkeskategoriene.  
 
Ved mangler, ber vi dere vurdere og beskrive hvilke tiltak som vil iverksettes for å dekke 
eventuelle gap mellom faglige krav og dagens tilbud. 
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