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Notat til Helse- og omsorgskomiteen
Dokument 8:39 S (2016-2017)
Om bedre helsehjelp til barn i barnevernet
Barneombudet slutter seg til forslagene som fremmes i dokument 8:39 S om bedre helsehjelp til barn i
barnevernet. Det er behov for å utrede en helhetlig helsereform i barnevernet som sikrer alle
barnevernsbarn bedre helsehjelp. Vi støtter også forslaget i NOU 2016:16 Ny barnevernslov – Sikring av
barnets rett til omsorg og beskyttelse, om en barnevernhelsereform.
For å sikre bedre helsehjelp til barn i barnevernet, gav vi i vårt høringssvar på NOU 2016:16i støtte til
forslaget om en endring i spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a for å presisere de regionale helseforetakenes
ansvar for sektorovergripende plasseringer. I tillegg støttet vi forslaget om endring i
spesialisthelsetjenesteloven § 2 - 1e, hvor de regionale helseforetakene pålegges å inngå samarbeidsavtaler
som nevnt i forslag til ny barnevernlov § 119, samt forslaget om endringer i helsepersonelloven § 25 for å
klargjøre at helsepersonell også kan dele opplysninger etter bestemmelsen med barnevernsansatte.
I vårt høringssvar var vi tydelige på at selv om vi støttet overnevnte, var vi likevel usikre på om disse er
tilstrekkelige for å sikre at barn i barnevernet får tilstrekkelig helsehjelp. Av den grunn støttet vi forslaget om
en barnevernhelsereform for å bedre samordningen mellom barnevern, psykiske helsetjenester og
rusomsorgen. Vi mener det er viktig at rusomsorgen tas med i denne barnevernhelsereformen.
Forslagsstillerne viser til den såkalte Glassjentasaken, til Oppsummering og anbefalinger fra arbeidet med
helsehjelp i barnevernetii og til de allerede varslede tiltakene fra regjeringen for å styrke helsehjelpen til barn
i barnevernet. De mener disse er positive. Men som de påpeker: Langt fra alle de faglige anbefalingene fra
direktoratene (Helsedirektoratet og Bufdir) blir fulgt opp gjennom regjeringens varslede tiltak, og de som
følges opp er heller ikke særskilt finansiert.
Forslagsstillerne viser også til Barneombudets rapport fra 2015, «Grenseløs omsorg. Om tvang i psykisk
helsevern og barnevernet»iii. I arbeidet med denne rapporten erfarte Barneombudet at mange barn i
barnevernet ikke får den psykiske helsehjelpen de både har behov for og rett til. Vi så at barn i
barnevernsinstitusjoner og barn i fosterhjem gjennomgående hadde dårlig oppfølging av egen helse. Fem
sentrale anbefalinger fra vår rapport er nærmest overlappende med forslagene i Dokument 8:39 S:




Det psykiske helsetilbudet i kommunen må styrkes, for eksempel ved å øremerke midler til
kommunale helsetjenester.
Barnets behov og psykiske helse må kartlegges grundig før det plasseres i fosterhjem eller på
barnevernsinstitusjon.
Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet må sørge for bedre
samordning av barnevern- og psykisk helseverntjenester.



Det må opprettes felles institusjoner for barn og unge med behov for både barnevern- og psykisk
helseverntjenester.

Når det gjelder spørsmålet om felles døgninstitusjoner skriver barnevernlovutvalget i NOU 2016:16 at en
barnevernhelsereform må avklare spørsmålet om etableringen av dette, og spørsmålet om hva slike
institusjoner i så fall bør innebære. Barneombudet vil påpeke at det i første omgang bør etableres felles
utredningsinstitusjoner hvor de ulike tjenestene går sammen om å vurdere barnets behov og hvordan de
ulike tjenestene kan imøtekomme disse.
Utfordringene knyttet til samarbeidet mellom barnevernet og psykisk helsevern har vært tilbakevendende
over flere år. Barneombudet mener det en gang for alle bør gjennomføres et faglig og økonomisk løft for å
sikre omsorgen og helsehjelpen til barn som har behov for oppfølging fra begge tjenester. I tillegg er det
nødvendig å inkludere rusomsorgen i dette løftet.
Barneombudet støtter forslaget om å utrede en fullfinansiert helsereform i barnevernet som sikrer alle
barnevernsbarn bedre helsehjelp. Vi slutter oss til forslag 1-6 i Representantforslag 8: 39 S (2016-2017).

Barneombudets høringssvar på forslaget til ny barnevernlov (NOU 2016:16) : http://bit.ly/2mNOjgy
Rapport utgitt av Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i 2016
iii Barneombudets fagrapport fra 2015: http://bit.ly/1NGawa4
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