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• Takk for invitasjonen! 
 

• Min bakgrunn 
– Spesialist i barnesykdommer 

• Generell pediatri, arbeidet med barnenevrologi og 
habilitering.  

– Ledererfaring 
• Avdelingsoverlege 1991 – 1998 for Barneavdelingen 
• Fra 2002 – 2005 seksjonsleder ved Barne- og 

ungdomsmedisinsk seksjon / Barneavdelingen 
• Klinikksjef siden august 2005 



Telemark - skrytebilde 





Det jeg skal snakke om 
 
• Utgangspunkt i vår Barne- og ungdomsklinikk 
• Ikke sannheten om helhetlige og koordinerte 

tjenester, men ”vår sannhet” 
• BUK (Barne- og ungdomsklinikken) i en større 

organisatorisk sammenheng 
• Verktøy for å ” lime sammen” organisasjonen 
• Det faglige samarbeidet 
• Noen refleksjoner om samlet tjeneste for barn 
• Det vi strever med og trusselbilder 





BUK og historikk 

• Omorganisering ved sykehuset i 2002  
– etablerte klinikker 
– Initiativtagere for etablering av en fagfundert klinikk, 

samle all spesialisthelsetjeneste for barn og unge, en 
dør inn  



Klinikksjef 
Klinikkrådgiver 
 
Klinikksekretær 

Habiliteringsseksjon for barn og 
unge  

HABU 

BUP-Skien 

BUP-Vestmar 

Barne- og 
ungdomspsykiatrisk seksjon 

BUPS 

Team for autisme spekter 
forstyrrelser 

Barne- og 
ungdomsmedisinsk seksjon 

BUMS 

 Barne- og ungdomsklinikken (BUK)  

 
BUP- Porsgrunn 

  

Familieklinikken 

Barneavdelingen 

Nyfødt intensiv 

Barnepoliklinikken 

Enhet for leger 



Seksjon for habilitering av barn og unge 



Viktige verktøy / arenaer i 
organisasjonen 

• Lederarenaer 
– Klinikkledergruppen – KLEG 
– Seksjonsvise lederteam / lederforum 
– Ledersamlinger / lederutvikling 
– Nettverk ledere 



Viktige verktøy / arenaer i 
organisasjonen 

• Fagarenaer 
– BIBUK (behandlings-/inntaksmøte for BUK) 
– Nettverk fagpersoner 
– Programkomité – felles fagdager 

• Sosiale arenaer 
– Klinikkdager 
– Julebord 
– BUK – pressa 
– Pulsen – et slags intranett 

 



Hverdagssamarbeid 

• Prioritere interne henvisninger 
• Felles team på tvers av organisatoriske 

enheter 
• Nyetablert DIPS – tilgang til hverandres 

journaler 
• Interne meldinger i DIPS med prioritet 



Programkomiteen i BUK 
2010 
• Når barn dør - og etterlatte sørger. Hva skjer med oss da? 

Praksisnære innlegg og refleksjon  
• Nye arenaer for samarbeid i BUK. Samhandlingsdag  
• Hjelp til hjelperne (RVTS-Sør) 
 
2011 
• Barn – Rus – Risiko (Liv Marie Lægreid) 
• Hæærlig - Endelig Mandag! (Karin Fevaag Larsen) 
• ”Du må’kke komme her og komme her”  
 Om hvordan vi møter barn/unge og pårørende 
• Diagnosesamfunnet (Per Fugelli) 

 



Programkomiteen i BUK 

2012 
• På tindebestigning i eget liv  
 Om å møte mennesker i krise (Torstein W. Skanche) 
• Kroniske sykdommer hos sped- og småbarn 
• Å være søsken til et barn med funksjonsnedsettelse eller 

kronisk sykdom 
• Sorg og sorgreaksjoner hos barn 

 
 
2013 
• Seksuelle overgrep mot barn og unge 
• Omsorgssvikt (Kari Killen) 

 



Fagideologien bak BUK 
• All spesialistkompetanse for barn og unge 

samlet i en organisasjon 
 

• Barnesenter for innleggelse  av ikke 
medisinske barn (kirurgi) 
 

• Tilstrebe logistikk, pasientflyt, 
behandlingslinje med involvering av ulik 
kompetanse etter behov 
 

• Unngå seriearbeid. Tilstrebe parallellitet i 
utredninger og behandling (Ikke mitt bord 
forbudt) 



Fagideologien bak BUK 
• Forpliktelse til å tenke utover eget 

fagområde / organisatorisk enhet 
 

• Redusere konsekvensene av kulturelle 
forskjeller 

 
• Redusere idiotforklaringer 

 
• Arbeide for felles forståelse av den 

sammensatte problemstilling biologisk 
sykdom, psykisk helse og sosial ramme / 
vilkår 
 



Ønsker henvisere opplever 
• Felles og samordnet tjeneste 

– En dør inn  
– Unngå tvil om henvisningssted 
– Videreformidle, evt. utvide 

henvisningsgrunnlaget dersom 
nødvendig 

– Alltid videreformidle til det 
aktuelle tilbudet klinikken 
representerer 

 
• PKO ordningen tilsier positiv 

opplevelse 



Organisatoriske fordeler 
• BUK representerer en 

maktbase i sykehuset  
• Samlet talsfunksjon for 

barn og unges 
sykehustilbud 

• Forvaltningsaspekter, 
økonomiske ressurser, 
prioriteringer 
presenteres direkte i 
direktørens ledergruppe 
og evt. i styret 



Evaluering 

• Forsøkte evaluering etter drøyt 2 år – ga 
lite, konkludert med for tidlig 

• Foreløpig ikke gjennomført systematisk 
ny evaluering 
– Evaluering skjer ved ulike verktøy/arenaer 
– Strategiplan 2012 – 2016, oppfølging og 

revisjoner innebærer evaluering 



Hva strever vi med? 
• Bedriftsøkonomisk oppfattet som 

en klinikk, utfordringer i forhold til 
”elektive” tilbud og somatisk 
akuttmedisin. Gjelder generelt på 
sykehuset 

• Avdekket arenaer med opplevelse 
av kulturelle forskjeller mellom 
BUPS og somatisk barneavdeling 

• Eksempler 
– Liaisonpsykolog 
– Møtesamarbeid om 

enkeltpasienter 



Hva strever vi med? 

• Gråsonepasienter – for 
eksempel PU med 
psykisk sykdom 

• Diskusjon om enkelte 
diagnoser – ulike 
fagkulturer 

• Videreutvikling av det 
gode samarbeid – stivner 
vi litt? 



Trusselbilder 
• ”Fra vugge til grav”-

tankegangen 
– Psykiatrien 
– Habiliteringstjenesten. 

Samorganisering 
HABU-HAVO  

• Ulik 
organisasjonsform i 
sykehusområdet 
– ST og SiV 



Sikre fremtiden 

• Ledergruppe som fremsnakker 
og ønsker BUK 

• ”Something in it” for 
fagpersoner 

• Budsjett og organisatoriske 
verktøy tilpasset BUK 

• Være litt BUK-religiøs 
 


