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Helsetjenester til barn og unge under Korona-krisen 

 
Korona-krisen har ført til dårligere helsetilbud til barn og unge 
Barneombudet har med bekymring fulgt informasjon fra helsetjenestene den siste tiden om 
manglende oppfølgning av barn og unge. Det vises i denne sammenheng blant annet til 
utspillet fra Landsgruppa for helsesykepleiere i media. Vi har også fått henvendelser fra 
foreldre og ansatte i tjenestene, blant annet om barn med funksjonsnedsettelser som har 
mistet viktige avlastning- og behandlingstilbud den siste tiden. 
 
Disse opplysningene har nå blitt bekreftet i kartlegging av barnevern- og helsetjenester, 
oppsummert av Deloitte 1. april 2020, og fremkommer også i rapporten fra regjeringens 
ekspertgruppe - Tiltak på skole- og barnehageområdet under koronautbruddet våren 2020, 
datert 3. april 2020.  
 
Barn rammes hardt av tiltakene for å begrense Korona-smitte 
Barn med behov for helse- og omsorgstjenester er en av gruppene som rammes aller hardest 
av de strenge tiltakene for å bekjempe Korona-viruset. Det dreier seg blant annet om barn 
med psykiske utfordringer, barn der familiene har behov for avlastning, barn med 
funksjonsnedsettelser som har mistet sitt tilbud, eller barn som trenger hjelp som følge av 
ulike skadelige forhold i familien.  
 
Signalene som er gitt om at tjenestene skal normaliseres må bli formalisert 
Vi er glad for at helseminister Bent Høie til Aftenposten 11. april uttalte at man etter påske 
bør «tilbake til en normal drift av helsetjenesten, og det er helt klart at de først må prioritere 
tilbudet til barn og unge», og at direktør i Helsetilsynet Bjørn Guldvog til NTB 15. april 
understreket at «skolehelsetjenesten og helsestasjonene skal være i drift» og at når 
situasjonen nå blir bedre og mer oversiktlig, «er det viktig at tjenestene til barn og unge blir 
godt ivaretatt». 
 
Barneombudet ber om at disse signalene sendes formelt ut til alle deler av helse-Norge. Vi 
ønsker at Helse- og omsorgsdepartementet formaliserer det som er sagt om at tjenester til 
barn og unge skal være i drift, og at disse tjenestene må prioriteres så langt det er mulig.  
 
Vi viser også i denne sammenheng til at regjeringens ekspertgruppe i sin rapport anbefalte at 
helsetjenester til barn og unge skjermes så langt det er mulig i tiden fremover.  
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Hvordan tjenestene fungerer må følges opp med ytterligere undersøkelser 
Barneombudet mener også det er et behov for å følge med på hvordan helsetjenestene til barn 
og unge fungerer fremover. Tjenestene kan ha utfordringer med personell eller med tekniske 
løsninger for oppfølging uten fysiske møter. Vi mener at det fremover er behov for ytterligere 
undersøkelser, tilsvarende de som allerede er foretatt, for å se om tjenestene fungerer til beste 
for barn som trenger det i tiden framover. 
 
Barneombudet ber med dette om at Helse- og omsorgsdepartementet gir formelt 
uttrykk for at helse- og omsorgstjenester til barn og unge skal være i drift så langt det 
er mulig. 
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