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Svar på spørsmål om innleggelser av barn i voksenpsykiatrien  

Helsedirektoratet viser til e-post av 1. november 2022, med spørsmål om barn under 18 år kan 
innlegges i voksenpsykiatrien.  
 
Det finnes ikke noe lovverk som regulerer dette konkret. Kompetansen hos BUP er særskilt 
rettet mot barn og unge. BUP vil derfor som utgangspunkt best kunne ivareta denne 
pasientgruppens behov i psykiatrien. Det følger imidlertid av prioriteringsveilederen for psykisk 
helsevern for voksne at: 
 
"Det bør være smidige overganger mellom psykisk helsevern for barn og unge og for voksne. 
Ungdom med mistanke om alvorlig psykisk lidelse (for eksempel psykose eller bipolar lidelse) bør 
kunne tas inn i psykisk helsevern for voksne noe tidligere enn ved fylte 18 år dersom det 
forventes et lengre pasientforløp. Tilsvarende bør ungdom som har et etablert 
behandlingsforløp i psykisk helsevern for barn og unge i større grad enn i dag tilbys kontinuitet 
utover fylte 18 år." 
 
Ved tvungent psykisk helsevern for personer som har fylt 16 år er kravet om at institusjonen 
skal være faglig og materielt egnet spesifikt regulert i psykisk helsevernloven § 3-3 første ledd 
nr. 5. I Helsedirektoratets kommentar til denne bestemmelsen fremgår følgende om barn og 
unge: 

"Kravet til faglighet innebærer at det i tillegg til kompetent behandlings- og pleiepersonell, må 
være tilgang til personellressurser som er gode nok til å gi pasienten tilfredsstillende 
behandling, omsorg, samt et tilfredsstillende aktivitetstilbud. 
 
I vurderingen må det tas utgangspunkt i den enkelte pasients (behandlings)behov. 
Pasientsammensetningen ved den aktuelle institusjon vil da være sentral, for eksempel i forhold 
til kjønn, alder, rusproblematikk og grad av utagering. En ung jente bør for eksempel ikke 
plasseres på en avdeling med bare menn. Er pasienten ung, vil mulighet for skole, nettverk og 
aktiviteter også stå sentralt. En avdeling kan altså være egnet for én pasient, men ikke for en 
annen, avhengig av hvilke behov pasientene har." 
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Det vil derfor være opp til helsetjenesten selv å gjøre vurderinger av hvordan barnet best sikres 
forsvarlig helsehjelp i medhold av spesialisthelsetjenesteloven § 2-2. Dette kan, i enkelte 
tilfeller, innebære at barn bør legges inn i voksenpsykiatrien. 
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