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Oppfølging av  rapport  fra Sivilombudsmannens besøk v/ BUP sengepost Sykehuset  i

Levanger

Viser til rapport etter Sivilombudsmannens besøk ved BUP sengepost, Sykehuset Levanger

10. — 12. februar 2020. lrapporten gis det 5 anbefalinger som Sivilombudsmannen ber om å

bli orientert om oppfølgingen av.

Rapporten er oversendt ledergruppen og ansatte i BUP. BUP sengepost vil under gjøre rede

for hvordan anbefalingene er fulgt opp:

Beskyttelse og trygghet

Anbefaling:

Sengeposten bør utarbeide felles retningslinjer for å redusere risikoen for vold,

mishandling og seksuelle overgrep mot barn og unge. Det bør legges til rette for at slike

temaer jevnlig tas opp i ansattgruppen.

BUPs rede 'ørelse:

BUP sengepost driver i et åpent og oversiktlig miljø. Bemanningsplanen legger til grunn at

det alltid skal være flere ansatte på vakt. Det er alltid flere personell tilstede i situasjoner

med økt risiko. Rapporten fra Sivilombudsmannen har minnet oss på risikoen for overgrep

mellom pasienter og ansatte  —  pasient. Tema følges derfor opp i rapporter,

behandlingsmøter og seksjonsmøter. Det har så langt ikke ført til endring av retningslinjer

eller prosedyrer, men et økt fokus på tema.
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Anbefaling:

Sengeposten bør så  langt  som mulig finne alternativer som unngår at barn og unge må

overføres til voksenpsykiatrisk sengepost.

BUPs rede 'ørelse:

Det er faglig enighet om at barn og unge ikke skal legges inn i enheter sammen med voksne.

Det søkes derfor alltid løsninger hvor innleggelse kan skje i BUP. Dilemmaet i disse sakene er

i hvor stor grad en skal ta hensyn til enkelt pasienter på bekostning av populasjonen som blir

innlagt. Avdelingen og HF har ikke rammer for å drive differensiert drift tilpasset alle

grupper. Avdelingen har lagt vekt på åpenhet, samarbeid og frivillighet. Dette gjør at de

pasienter som ikke kan nyttiggjøre seg disse forhold må legges inn i andre enheter.

Erfaringene tilsier at dette gjelder svært få pasienter og med korte innleggelser.

Forsvarligheten er vurdert og godkjent av fylkeslegen. Men det foregår nå en diskusjon i

Helseforetaket, inkludert kontrollkommisjonen om denne praksisen er den beste ut fra

faglige og etiske vurderinger. Så langt er det ikke konkludert med endringer i praksis.

Tvangsbehandling

Anbefaling:

Sengeposten bør vurdere sin praksis med å tilby frivillig sondeernæring sett opp mot

kravet til faglig forsvarlighet.

BUPs rede 'ørelse:

BUP sengepost baserer sin virksomhet på frivillighet. Det vil allikevel være mange dilemma

da innleggelse og behandlingen i seg selv innebærer å utfordre pasientens atferd og valg. Vi

ser dilemmaet som sivilombudsmannen beskriver, og vurdere at alternativ innenfor dagens

rammer vil være tvangsbehandling som medfører nye dilemma. Vi opplever at

anmerkningen kommer på bakgrunn av et engangstilfelle og ikke innebærer en generell

utfordring.

Rett til privatliv

Anbefaling:

Sengeposten bør dokumentere at rutinemessig gjennomgang av barn og unges rom og

eiendeler er nødvendig og forholdsmessig.

BUPs rede 'ørelse:

Vi forstår det slik at Sivilombudsmannen her beskriver avvik mellom gjeldende praksis og

rutiner beskrevet i vårt kvalitetssystem. Prosedyre som beskriver disse rutinene er nå

oppdatert i forhold til gjeldene praksis og følger vedlagt. (EQS—dokument ID 6965; BUP

Sengepost Gjennomgang av bagasje).



Anbefaling:

Sengeposten bør sikre at skriftlige rutiner om mobilbruk endres for å gjenspeile

praksisendringene og for å hindre misforståelser blant de ansatte.

BUPs rede 'ørelse:

Vi forstår det slik at Sivilombudsmannen her beskriver avvik mellom gjeldende praksis og

rutiner beskrevet i vårt kvalitetssystem. Skjema er nå oppdatert i forhold til gjeldene praksis

og følger vedlagt.
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