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Til Barne- og ungdomsavdelingen   
v/ Solveig Valseth / Eirunn Lysø   
  
Deres ref. 201000615   
  
HØRING - NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt.  
Innstilling fra utvalg for bedre samordning av tjenester  
for utsatte barn og unge   
  
Regionsenter for Barn og Unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør 
ønsker å uttale seg i  
ovenenvnte høring og håper vi kan få anledning til det?  
Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør) utvikler 
og driver utdanning,  
forskning, fagutvikling og informasjonsvirksomhet innen feltet barn og 
unges psykiske helse. RBUP Øst  
og Sør er en stiftelse og holder til i Nydalen i Oslo. Det er ett av fire 
regionsentre i Norge. Stiftelsen ble  
opprettet av Sosial- og Helsedepartementet, nå Helse- og 
Omsorgsdepartementet (HOD), i 1998. Vårt  
overordnede mål er å bidra til å utvikle, kvalitetssikre og forvalte 
kunnskap og kompetanse på alle  
sentrale områder i arbeid med barn og unges psykiske helse. Oppgavene 
utføres i et tverrfaglig  
perspektiv og på en slik måte at det bidrar til tverretatlig samarbeid 
med tjenesteytere i 1. og 2.  
linjetjenesten, samt andre kompetansesentre som universiteter, høyskoler 
og andre relevante  
instanser. RBUP Øst og Sør bidrar til rekrutteringen av personell til 
psykisk helsevern for barn og unge,  
styrker psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene, og bidrar til å 
styrke andre fagfelt av  
betydning for barn og ungdoms psykiske helse. Våre oppgaver omfatter 
utdannings-, forsknings- og  
fagutviklingsvirksomhet overfor 62 kliniske enheter underlagt 13 
helseforetak i våre helseregioner, samt  
de profesjonene som arbeider innenfor psykisk helsevern for barn og unge. 
RBUP bidrar også med  
kompetanseheving på tilgrensende tjenesteområder, særlig i kommunene, som 
er høyt prioritert i RBUP.  
Virksomheten baseres på egne ressurser, samt kjøp av tjenester ifra ulike 
klinikker i regionen gjennom  
driftsavtaler. RBUP betjener den største helseregionen i landet med 10 
fylkeskommuner og en  
befolkning på 2,4 millioner mennesker 
  
  
  
Med vennlig hilsen  
  
Christin Bauer  
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