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Barneombudet inviterer til et møte om bedre helsehjelp til barn i barnevernet 

Barneombudet viser til helse- og barnevernmyndighetenes satsing på bedre helsehjelp til barn 
i barnevernet. Vi ønsker å invitere Barne- ungdoms og familiedirektoratet(Bufdir) og 
Helsedirektoratet(Hdir) til et møte for å bli nærmere orientert om dette viktige arbeidet. 
 
Barneombudet mener det er helt avgjørende å få styrket helsehjelpen til barn i barnevernet. 
Særlig gjelder dette for mange av barna som bor på institusjon. Så langt vi kan se, jfr. 
tildelingsbrevene til hhv Hdir og Bufdir, tar også helse- og barnevernmyndighetene denne 
utfordringen på alvor. 
 
I Barneombudets rapport «Grenseløs omsorg. Om bruk av tvang mot barn i barnevern og 
psykisk helsevern» (2015), så vi at det var et stort behov for bedre samordning av barnevern 
og psykisk helsevern. Vi anbefalte blant annet å styrke barnets rett til samordnede tjenester i 
barnevern og psykisk helsevern. I tillegg anbefalte vi å opprette felles institusjoner og barn 
og unge med behov for både barnevern- og psykisk helseverntjenester. Barneombudet ser 
derfor frem til å bli nærmere orientert om de planlagte omsorgs- og behandlings i 
barnevernet. Særlig sett i lys av den siste tidens debatt om enetiltak for barn i barnevernet.  
 
Barneombudet ønsker å invitere dere til et møte i våre lokaler mandag 13. november kl. 14-
15.   
 
Fint om dere kan gi tilbakemelding på epost til seniorrådgiver Tone Viljugrein på 
tone.viljugrein@barneombudet.no, eller på telefon 22 99 39 55. 
 
 
 
Vennlig hilsen 

Camilla Kayed 
fagsjef 

Tone Viljugrein  
seniorrådgiver 

 
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 
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Mottakerliste 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) 
Helsedirektoratet  
  
 


