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Avsluttet oppfølging etter Sivilombudsmannens besøk til BUP sengepost Sykehuset 
i Levanger 

Vi viser til brev 31. august 2020 fra Helse Nord-Trøndelag HF, Klinikk for kvinne, barn og 
familie om oppfølging av Sivilombudsmannens funn og anbefalinger i besøksrapport 19. mai 
2020.  

Ombudsmannen har merket seg klinikkens opplysninger om tiltak for å redusere risikoen for 
vold og seksuelle overgrep i sengeposten. Vi registrerer at det hittil ikke er vurdert som 
nødvendig å utarbeide felles retningslinjer for å redusere risikoen, som anbefalt i 
besøksrapporten. Ombudsmannen vil generelt peke på at felles retningslinjer kan bidra til at 
bevisstheten om risiko for vold og overgrep, og tiltak for å forebygge slike hendelser, kan 
opprettholdes over tid. Et systematisk arbeid for å forebygge slike hendelser bør etter vår 
oppfatning inngå i helse- og omsorgstjenestenes styringssystem på alle nivåer i 
virksomheten.1     

Vi har merket oss opplysningene om at det pågår en diskusjon i helseforetaket om faglige og 
etiske vurderinger ved overføring av barn til voksenpost. Ombudsmannen ber om å bli holdt 
orientert dersom det blir innført større endringer når det gjelder slike overføringer.   

Ombudsmannen viser videre til klinikkens opplysninger om oppfølging av vår anbefaling om 
at sengeposten vurderer sin praksis med å tilby frivillig sondeernæring sett opp mot kravet 
til faglig forsvarlighet. I brevet står det at klinikken opplever at anbefalingen kommer på 
bakgrunn av et engangstilfelle og ikke innebærer en generell utfordring. Denne beskrivelsen 
bør nyanseres. Anbefalingen ble, foruten ett enkeltfunn, også gitt på bakgrunn av 
sengepostens generelle retningslinjer, som fastslo at ««Sondeforing skal presenteres som et 
reelt og valgbart alternativ. Enkelte pasienter vil frivillig velge sondeernæring hvis de ikke 
klarer å spise». Vi mener at retningslinjenes generelle karakter tilsier et behov for en 
bredere faglig refleksjon omkring forsvarligheten av en slik praksis. 

 

1 Se spesialisthelsetjenesteloven §§ 2-1a tredje ledd, 2-1f og § 3-4a jf. forskrift 28. oktober 2016 nr. 1250 om 
ledelse- og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.  
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Avslutningsvis forstår vi klinikkens tilbakemelding slik at rutinene for gjennomgang av barn 
og unges rom og eiendeler er endret, slik at dette ikke lenger gjennomføres rutinemessig, 
men følger hovedregelen om begrunnet mistanke i psykisk helsevernloven § 4–5 første ledd.  

Vi avslutter med dette oppfølgingen av besøket. Et eventuelt nytt besøk vil bli gjennomført 
når Sivilombudsmannen vurderer dette som hensiktsmessig.   

 

 For ombudsmannen  

 Helga Fastrup Ervik 
avdelingssjef 

 

  Johannes Flisnes Nilsen 
seniorrådgiver 

 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet underskrift. 
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