
Høring - Utviklingsplan Sykehuset Østfold 2022-2037 
FO om Psykisk helsevern for barn og unge. 
 
I høringen skrives det at det er et økt behov for både døgnplasser og polikliniske plasser for 
barn og unge. Det skrives også at det er et økt behov for døgnplasser og polikliniske plasser 
for spiseforstyrrelser. I behandlingshverdagen opplever vi at disse behovene går i hverandre. 
Døgnplasser og poliklinisk kapasitet fylles opp med barn og unge med alvorlige 
spiseforstyrrelsesproblematikk, og særlig i døgnenhetene går det utover utrednings- og 
behandlingstilbudet til de de dårligste barna i Østfold. 
 
Løsningen som avdeling BUPP/HABU har valgt for å behandle alvorlige spiseforstyrrelser hos 
barn og unge, er å dele behandlingen i to deler. Døgnplassene blir brukt til å få pasientene 
opp i vekt, mens BUPP'ene skal diagnostisere og behandle ut ifra et helhetlig perspektiv. 
Henvisninger til døgnbehandling skjer også mer eller mindre akutt fra BUPP'er, og også 
direkte fra barneavdelingen og fra fastleger, og det innebærer en risiko for at helhetlige 
utredninger for de yngste barna uteblir før behandling for vektoppgang starter.  
 
1. Det bør evalueres om man ønsker dagens løsning der barn og unge med alvorlige 
spiseforstyrrelser blir innlagt på døgnplasser med et pakkeforløp for vektoppgang, og at man 
ikke bruker døgnplassene med tilhørende ressurser til en grundig utredning og behandling 
basert på helhetlig forståelse av barnet og familien.  
 
2. Det bør utredes hvordan dette påvirker fagmiljøene knyttet til døgnplassene. Psykiatrien i 
Norge skal stå på tre bein (det somatiske, det psykologiske, og det psykososiale), og en 
ensidig somatisk forståelse av en psykiatrisk lidelse, bidrar ikke til å styrke den tverrfaglige 
forståelsen som trengs i utredning og behandling av barn og unge.  
 
3.Det bør utredes hvordan manglende døgnplasser og lange ventelister påvirker tilbudet til 
andre alvorlige syke og sårbare barn og unge i Østfold.  
 
4.BUPP/HABU bør gjennomgå hvordan man skal forholde seg til bruk av tvang for pasienter 
under 16 år. Dagens praksis gjør at barn under 16 år har mindre rettsvern i forhold til tvang 
enn barn over 16 år. Se Sivilombudsmannens Årsmelding 2020 side 32. (se vedlegg 6) 
 
Vi mener det både trengs en betydelig satsing på de yngste pasientene i psykisk helsevern, 
og det er grunn for å tro at en slik satsing også vil påvirke psykisk helsevern som en helhet 
over tid.  
 
Dagens helhetlige drift i BUPP/HABU bør også sees på. Alle seksjoner har mer å gjøre enn 
det man rekker over, og det er stor turnover av ansatte. Det gjør arbeidsplassene lite 
attraktive og gjør rekruttering vanskelig. 
Innsats for å avhjelpe seksjoner som kneler bærer preg av brannslukning, og ikke løsninger 
som vil gjøre noe med situasjonen over tid. 
Alvorlige spiseforstyrrelser er en prioritert pasientgruppe for døgnplasser, og krever mye 
ressurser. Det gjør at ventetiden for andre alvorlig syke barn og unge blir uforsvarlig lang. 
Det gjør igjen at antall søknader går ned, noe som i praksis betyr at tilbudet forsvinner. 
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Vi tror at dette kan løses ved at det opprettes en egen seksjon for barn og unge med 
spiseforstyrrelser. Alt tyder på at pasientgruppen både blir større og sykere. En slik seksjon 
bør tilrettelegges for at hele familiene kan legges inn, og bør ha en nær kobling og tett 
samarbeid med somatikken. I Oslo ved A-hus har man valgt en slik modell. Der ligger Rasp 
som er en 7 døgns avdeling for spiseforstyrrelser ved sykehuset tett knyttet opp til 
somatikken. 
 
 
Hilsen FO-klubben Sykehuset Østfold 
v/Lillian Munkeboe 
 

 

Fra høringen: 

 

4.2 Sykdomsutvikling 

 
Psykisk helsevern og rus  

I de siste årene har det vært stor oppmerksomhet om døgnplasser i psykisk helsevern. 

Rapporten «Framskrivning av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling», 

HOD 2021, konkluderer med at vi ikke har behov en økning av antall døgnplasser for voksne, 

men det er et behov for å øke døgnplasser for barn og unge noe i årene fremover. Det er 

fortsatt behov for å styrke ambulante- og polikliniske tilbud.  

Framskrivningen viser at det er behov for økt døgnkapasitet til de alvorligst syke:  

- Psykose  

- Rusutløst psykose  

- Bipolar lidelse  

- Spiseforstyrrelser  

- Barn og unge  

Behov for økt døgnkapasitet til de alvorligst syke kan løses gjennom å forskyve behandling fra 

døgn til poliklinikk for de pasientene som best kan hjelpes på et lavere omsorgsnivå. 

Framskrivningen viser at vi har behov for å styrke poliklinikkene.  

Det er behov for en større poliklinisk vekst for  

- Alvorlig psykisk lidelse  

- Barn og unge  

- Eldre  

- Ruslidelser 

- Spiseforstyrrelser  

- Posttraumatiske stresslidelser  

I tillegg til å overføre behandling fra døgn til dag, må vi utnytte ny teknologi og videreutvikle 

oppsøkende poliklinisk behandling i samarbeid med kommunehelsetjenesten. 

 
 
Delprosjekt 1. Pasienter som har behov for både spesialisthelsetjenester og kommunale 

helsetjenester  

 
5.2 Tiltak innen innsatsområdene  

I Norge behandles om lag fem prosent av barn og ungdom i alderen 0–18 år hvert år i psykisk 

helsevern. 10 % av barn og unge med mest omfattende tjenestebruk stod for vel 60 % av 

ressursbruken og 99 % av alle oppholdsdøgnene i psykisk helsevern for barn og unge i 2016. 
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Denne gruppen har stort behov for tjenester og tett oppfølging. Ofte kan problemene være 

sammensatte, og det gir ikke mening å forsøke å løse problemene hver for seg, eller ett av 

gangen.  

 
 

Delprosjekt 2. Kapasitetsbehov og organisering av psykisk helsevern og rusbehandling  

 

Behandling av psykiske lidelser og rusmiddelproblemer hos barn og unge Det forventes en 

stor økning av antall henvisninger til psykisk helsevern for barn og unge. Det henvises flere 

barn og unge med store utfordringer 

 

5.3 Tiltak i planperioden Tiltak for å møte fremtidig behov for helsetjenester 

 

Psykisk helsevern og rus  

Det er behov for økt døgnkapasitet til de alvorligst syke (psykose, rusutløst psykose, bipolar 

lidelse, spiseforstyrrelser og barn og unge). Kapasiteten kan økes gjennom å forskyve 

behandling fra døgn til poliklinikk for dem som kan hjelpes ved polikliniske tjenester. Det er 

samtidig behov for en større poliklinisk vekst (alvorlig psykisk lidelse, barn og unge, eldre, 

ruslidelser, spiseforstyrrelser og posttraumatiske stresslidelser). 

 

Sivilombudsmannen Rapport 2020: 

 

https://www.sivilombudet.no//wp-
content/uploads/2021/04/A%E2%95%A0eRSMELDING_2020_Sivilombudsmannen_Forebyggi
ngsenheten_Norsk_Nett.pdf 
 
s. 32 

Et gjennomgående rettssikkerhetsproblem er at tvang overfor barn under 16 år ikke juridisk 

regnes som tvang. Når barn er under 16 år, innlegges de på foreldrenes samtykke uavhengig 

av om innleggelsen skjer i tråd med eller mot barnets vilje. Innleggelsen omfattes derfor ikke 

av lovens strenge vilkår for tvangsinnleggelse.25 Dette svekker rettssikkerheten til barn og 

unge og gjør det også vanskelig å holde oversikt over hvor mye tvang de under 16 år faktisk 

utsettes for. Heller ikke inngripende behandlingstiltak som skjerming, sondeernæring eller 

tvangsmedisinering regnes som tvang overfor barn under 16 år. Slike tiltak hviler på 

samtykke fra foreldrene eller andre med foreldreansvar. Beslutningen blir derfor ikke 

nedtegnet i et vedtak som gir grunnlag for klagerett. Under våre besøk har vi funnet at både 

sengepostene og kontrollkommisjonen mangler oversikt over tiltak som skjer mot de yngste 

barnas vilje. Dette er uholdbart. Barn er mer sårbare enn voksne, og mangler i lovgivningen 

gir økt risiko for at barn og unge utsettes for brudd på sine menneskerettigheter. 
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