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Ambulant team ble opprettet som et 
supplement til vanlige polikliniske team, og 
med mulighet til mer fleksibilitet og det å 
kunne møte barn/ungdom eller familien 
hjemme, på skolen eller andre arenaer. 
Teamet arbeider i hovedsak med familier 
bosatt i Trondheimsområdet. Her arbeider 
psykologer, spesialmiljøterapeuter, 
sosionom, pedagog og kontorpersonale. 
 
Hvem kan komme til oss? 
Vi gir et tilbud til barn/ungdom i alderen 10 
til 18 år, som henvises for ulike psykiske 
vansker. Ofte er det sammensatte vansker, 
hvor familien trenger hjelp på mange 
områder. Problemstillinger kan være 
skolevegring, tilbaketrekking, depresjon, 
spiseforstyrrelser, utviklingsforstyrrelser, 
angst og fobier. Det kan også være 
samspill og familiekommunikasjon. Felles 
for alle er at de har behov som ikke kan 
ivaretas godt nok ved våre ordinære 
poliklinikker. 
 

Henvisning til Ambulant team: 
Vi mottar henvisninger fra poliklinikkene i 
BUP (BUP Klostergata, BUP Saupstad og 
BUP Orkdal) og fra enhetene på Lian. 
Ingen utenfor BUP kan henvise direkte til 
Ambulant team. Det er laget et eget internt 
henvisningsskjema som brukes til Ambulant 
team. 
 
 
Hvordan arbeider vi? 
Ambulant team kan tilby tett oppfølging 
med barn/ungdom og familier. Teamet er 
mobilt og kan møte barn/ungdom eller 
familien hjemme, på skolen eller andre 
arenaer. Vi har andre rammer for vårt 
arbeid enn vanlige polikliniske team, ved at 
vi kan være fleksible både i forhold til tid, 
sted og hyppighet av oppfølging. Vi er 
opptatt av hvordan familien ønsker at vi 
skal møte dem, og vi tilstreber å være 
brukerstyrt. 
 
 

Ambulant team har samarbeid med 
barn/ungdom, foresatte, lokale poliklinikker 
og Barne- og familietjenestene i 
kommunene/bydelene, slik at tilbudet som 
gis er mest mulig tilpasset den enkelte 
ungdom og familie.  
 
Noen ganger har teamet deloppdrag, andre 
ganger ansvaret for hele oppfølgingen. 
Ambulant team kan for eksempel bidra med 
mye motivasjonsjobbing, for å få barnet 
eller ungdommen til å kunne ta i mot et  

tilbud ved en av de andre enhetene i 
klinikken. Hjelpen kan også gis gjennom 
andre ved at Ambulant team gir 
konsultasjon til personalet i skoler eller 
barnevernsinstitusjoner, for å støtte dem i 
sine vurderinger og forståelse av barnet 
eller ungdommen. 

Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP-klinikk) er en 
avdeling av St. Olavs Hospital HF og er organisert i flere 
enheter: 
Allmennpoliklinikkene er lokalisert på Øya i Trondheim, på 
Saupstad, Orkanger, Røros og Rissa. 
BUP administrasjonen ligger på Lian, 8 km fra Trondheim 
sentrum. Her befinner seg også klinikkens døgnenheter med 
familieenheten, behandlingsenheten, utredningsenheten og 
akuttenheten, og poliklinikk Lian med Ambulant akutt team og 
Ambulant team. 

 
Vil du vite mer om Ambulant team og BUP-
klinikk, se våre hjemmesider: 
www.stolav.no/bup 

Velkommen til barne- og ungdomspsykiatrisk 
Ambulant team.
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