
Dokument «BUPA - Prosedyre ved mulig behov for innleggelse på BUPA Døgn Ungdom», ID 4058 - EQS

1/2

BUPA - Prosedyre ved mulig behov for innleggelse på BUPA Døgn Ungdom
Dokument administrator: Tanya Marie Ryder Gyldig fra: 22.11.2019 Revisjon: 1.2
Godkjent av: Tanya Marie Ryder Revisjonsfrist: 21.11.2021 ID: 4058

1. Hensikt
Ved behov for innleggelse på BUPA Døgn Ungdom, sikre individuelle vurderinger av pasienter, tydeliggjøre
ansvars- og myndighetsforhold, og fremme koordinert samarbeid i avdelingen.

2. Ansvar
Seksjonsledere har ansvar for å påse at prosedyren følges av medarbeidere. Medarbeidere har ansvar for å
følge prosedyren.

3. Fremgangsmåte
Fremgangsmåte ved henvisning avhenger av om henvisningen gjelder behov for øyeblikkelig hjelp innleggelse
(vanligvis innenfor 24 timer) eller planlagt innleggelse. Ved tvil om hastegrad oppfordres det til tidlig dialog med
BUPA Døgn Ungdom for drøfting.
I den faglige drøftingen mellom henvisende behandler og behandler ved BUPA Døgn Ungdom før henvisning
kan man komme fram til enighet om at innleggelse ikke er indisert eller ikke krever øyeblikkelig iverksetting. En
slik vurdering kan baseres på muntlig gjennomgang av sykehistorie, journalgjennomgang og / eller at behandler
ved BUPA Døgn Ungdom selv deltar i en vurderingssamtale med pasienten og fortrinnsvis ansvarlig behandler i
poliklinikk. Den faglige drøftingen, inkludert konklusjon og eventuelle anbefalinger videre, skal formidles til
pasient/foresatte og journalføres.

3.1 Henvisning som øyeblikkelig hjelp
Behandlere i BUPA som vurderer behov for akutt innleggelse i BUPA Døgn Ungdom, sikrer at pasienten
vurderes av medarbeider med selvstendig behandlingsansvar samme dag. Ved usikkerhet om behov for
innleggelse, kontakter behandler faglige ressurspersoner / leder på egen seksjon. Det er henvisende
helsepersonell som tar endelig beslutning om henvisning til øyeblikkelig hjelp innleggelse. En slik henvisning
medfører plikt for BUPA Døgn Ungdom til å gjøre en ansikt-til-ansikt vurdering av pasienten.

Den endelige beslutningen om inntak på BUPA Døgn Ungdom tas av spesialist på BUPA Døgn ungdom etter
tverrfaglig drøfting i døgnseksjonen og baserer seg på opplysninger i henvisning, journalgjennomgang, drøfting
med henviser, og vurderingssamtale med pasient/familie. Den faglige vurderingen gjort av BUPA Døgn Ungdom,
inkludert konklusjon og eventuelle anbefalinger videre, skal formidles til pasient / foresatt og journalføres av
medarbeider derfra.

3.2 Henvisning til planlagt (elektiv) innleggelse
Behandler i poliklinikk skal før henvisning drøfte problemstilling med kollega i poliklinikken med selvstendig
behandlingsansvar, dersom man ikke selv har det. I spiseforstyrrelsessaker skal henvisning drøftes med BUPAs
koordineringsteam for slike saker. Seksjonsleder skal være orientert om, og samtykke til, henvisning.

Beslutning om inntak på BUPA Døgn Ungdom tas av spesialist på Døgn ungdom etter tverrfaglig drøfting i
BUPA Døgn Ungdoms inntaksmøte og baserer seg på opplysninger i henvisning, journalgjennomgang, drøfting
med henviser og eventuelt vurderingssamtale med pasient/familie. Eventuelt avslag på søknad om innleggelse
skal formidles til henvisende behandler med tilbud om et møte med BUPA Døgn Ungdom hvor avslaget
begrunnes. Den faglige vurderingen gjort av inntaksmøtet i BUPA Døgn Ungdom, inkludert konklusjon og
eventuelle anbefalinger videre, skal journalføres av medarbeider derfra. Henvisende behandler formidler
vurderingen, inkludert konklusjon og eventuelle anbefalinger videre, til pasient / foresatt.

4. Generelt
Det er en forutsetning at ungdom over 16 år samtykker til henvisning. For ungdom under 16 år kreves samtykke
fra den som har foreldreansvaret. Dersom det ikke foreligger samtykke, er det et lovkrav at pasienten personlig
er undersøkt av uavhengig lege (lege utenfor BUPA) som konkluderer skriftlig med at vilkår for tvunget psykisk
helsevern eller tvunget observasjon er til stede.
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Relaterte dokumenter:
KPA - Mottak og innleggelse døgn barn/unge under 18 år
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