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Sak 3.1-2022 – BUP status januar 2022 

Formål: 
Å informere styret om situasjonen i BUP med økt henvisningsmengde og alvorlige problemstillinger henvist.

Bakgrunn:
Fra 2019 til 2021 var det en økning i henvisninger på ca. 50 %, fra 2020 til 2021, 13 %.

 Ventetider: Gjennomsnitt for året 43, tilsvarende det de andre BUPene i Helse Bergen har som er knyttet til 
Bergen kommune. 

 Avvisningsprosent: Gjennomsnitt for året 35 %. Tilsvarende andre BUPer i samme situasjon. 
 Fra oktober: tatt inn saker i «grenseområdet for rett til helsehjelp» til vurdering og oppstart. Dette har 

redusert ventetid og avvisningsprosent, men økt antall pasienter i omløp og press på behandlerne.
 Epikrisetider: Noe lavere enn tidligere. Har gode rutiner, men høyt arbeidspress. 

Tiltak: 
Ansettelser og rekruttering: 

 Ny fast stilling for psykologspesialist I 2021, ansatt. Prioritert stilling i bestilling for 2022. 
 Bruk av vikarer
 Bruke av medisinerstudent med lisens i deltidsstilling 20 % for legeundersøkelse og legevikar 20 % for 

avlastning. 
 Ansettelse psykologvikar i vakant LIS stilling.
 Deltakelse i Samhandlingsprosjekt med PBU, faste møter med lokale samarbeidspartnere (utfordring knyttet 

til PPT og fastlegene). Mål om bedre rolle avklaringer førstelinjen og å få de rette henvisningene. 
 Fakturering til Helse Vest for konsultasjoner knyttet til en psykologstilling

Annet:
 Endret inntaksrutiner, blant annet å gi vurderingstimer før rettighetsvurdering.
 17,5-åringer til VOP
 Møter, utveksling erfaringer PBU og regionalt BUP ledernettverk
 Dialog med henviser og samarbeidspartnere i sykehus og kommunehelsetjeneste
 Satt av tid jevnlig til rydding/avsluttinger av saker

Utfordringer og behov i 2022 
 Stort arbeidspress over tid, slitne, pressede ansatte. Behov for ivaretaking ledergruppe og samling med 

personalgruppen – planlegges 
 Behov før økt areal på grunn av flere behandlerstillinger – iverksatt 
 Øke merkantilressurs som støtte til alt det administrative arbeidet slik at behandlere kan fokusere 

faglig/pasientarbeid – utredes

Forslag til vedtak: 
1. Styret tar informasjon til orientering 

Ansvarlig: Eli Julseth Birkhaug, sykehusdirektør
Saksbehandler: Anne Kløve, avdelingsleder BUP
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