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Uttalelse fra regionrådet i Gjøvikregionen om barnepsykiatrisk døgnavdeling Gjøvik 
 
Regionsjefens forslag til vedtak: 
 
Regionrådet slutter seg til vedlagte forslag til uttalelse 
 
 
1.Regionrådet reagerer meget sterkt på forslaget om å legge ned BUP døgn Gjøvik. 
 
2. Regionrådet mener at de økonomiske utfordringene som Sykehuset Innlandet HF (SI) står oppe i, 
ikke skal løses ved å ramme tilbudet til barn. Tvert imot så må det legges vekt på at tilbudet til denne 
pasientgruppen skjermes så mye som mulig. 
 
3. Til BUP døgn Gjøvik henvises barn i aldersgruppa 6 – 12 år og de barna i denne gruppen der 
poliklinisk behandling ikke er tilstrekkelig. Ved BUP døgn Gjøvik jobber tverrfaglige team med å 
observere barna i lek, i samspill med familie og andre voksne over tid, gjerne flere uker. Foreldre av 
barn som har fått dette tilbudet fullroser det.  
 
4. Regionrådet ser det som bekreftet av foreldregruppen at siden tilbudet ble opprettet for 3 år siden 
er det på disse årene etablert et godt behandlingstilbud for de barna som trenger mer oppfølging. 
Det er bygd opp et sterkt, dedikert faglig miljø målrettet på pasientgruppen. Regionrådet ser det som 
en helt feilaktig løsning å rive opp dette faglige miljøet, samt nærmest nulle ut den store 
investeringen som er gjort i bygningsmassen senest i 2016. 
 
5. Regionrådet mener at å svekke tilbudet ved BUP døgn ved den foreslåtte sentraliseringen, kun gir 
kortsiktig gevinst. Regionrådet frykter at negative konsekvenser vil vise seg i en relativ nær framtid. 
Nedleggelse på Gjøvik kan gi økte kostnader for samfunnet, oppfølgings- og støtteapparatet og andre 
deler av behandlingstilbudet. 
 
6.Regionrådet vil på det sterkeste anbefale opprettholdelse av tilbudet ved BUP døgn Gjøvik og ber 
om at forslaget trekkes tilbake. 
 
 
 
 
Konsekvens for folkehelse: 
«Skriv her» 
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