HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET
Postboks 8011 Dep
0030 OSLO

Deres ref:
19/1147-21

Vår ref:
2019/332-17

Saksbehandler
Jon Tomas Finnsson

Dato:
05.06.2019

Vedrørende Årlig melding for Helse Nord RHF - Tilleggsrapportering
Helse Nord mottok 28. mai i år brev fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) med
forespørsel om tilleggsrapportering vedr. helsetjenester til barn og unge i barnevernet.
Helse Nord mottok i samme tidsrom en henvendelse fra HOD per telefon vedr. tilbud til
barn og unge i barnevernet (helseteam i omsorgsinstitusjon). Vi beklager at disse
henvendelsene ble blandet sammen og at svar sendt 4. juni i hovedsak svarer ut
situasjonen rundt helseteam i omsorgsinstitusjon. Her følger noe mer informasjon om
følgende oppdrag:
Helse Nord RHF skal videreføre satsing på bedre helsetjenester til barn og unge i
barnevernet, herunder bidra til å utvikle modeller for utredning av barn i
barnevernet og utvide det ambulante arbeidet inn mot barnevernet. Helse Nord
RHF skal bidra til at disse helsetilbudene videreutvikles slik at også samiske barns
språklige og kulturelle bakgrunn er ivaretatt.
Helse Nord har iverksatt styrking av samarbeid og innsats mot barn i barnevernet. Alle
helseforetak i regionen rapporterer at det er etablert samarbeidsavtaler mellom HF og
Bufetat samt mellom lokale barnevernsinstitusjoner og tilhørende barne- og
ungdomspsykiatriske poliklinikk (BUP). Det har siden 2016 vært jobbet tett med Bufetat
region Nord om helsetjenester til barn og unge i barnevernet. Universitetssykehuset i
Nord-Norge deltar i nasjonalt prosjekt for å utvikle teknologi for å tilrettelegge for bruk
av digitale verktøy for psykisk helsehjelp til barn i barneverninstitusjon.
Det som særpreger regionen er små fagmiljøer i psykisk helsevern og små
barnevernsinstitusjoner. For å yte godt tjenester må eksisterende fagmiljøer samarbeide
om å finne gode løsninger for den enkelte ungdom. Ansatte i dagens poliklinikker må
ambulere både til hjem, kommunale samarbeidsparter og barnevernsinstitusjoner. En
oversikt som ble laget i 2017 fant at det er ca. 144 døgnplasser i regi av Bufetat i NordPostadresse
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Norge. Plassene er spredt rundt på mange steder i landsdelen. Alle institusjonene er små
i størrelse. Geografisk ligger alle unntatt Vadsø ungdomssenter nært våre barne- og
ungdomspsykiatriske poliklinikker.
Institusjon
Yttrabekken
Vadsø ungdomssenter
Tromsø ungdomssenter
Sollia barnesenter
Silsand ungdomssenter
Røvika ungdomssenter
Lamo ungdomssenter
Kvæfjord ungdomssenter

Antall plasser
7 plasser
7 plasser
8 plasser
5 plasser
7 plasser
8 plasser
7 plasser
10 plasser

Avstand til nærmeste BUP
5 km
173 km
20 km
31 km
0 km
8 km
0 km
18 km

Med unntak av Tromsø er de barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene også små.
Poliklinikkene i Nord-Norge har en lang tradisjon for å jobbe utadrettet og reise ut til
pasientens hjem/hjemkommune. Dette er en del av ordinær drift, ikke en virksomhet
som samles i ambulante team. Når det de fleste steder er færre en 10 ansatte i
poliklinikkene er det lite rom for å skille ut egne ambulante enheter.
Etter Helse Nords vurdering ble det i løpet av 2017 og tidlig i 2018 etablert samarbeid
på tvers av nivåene i regionen som fungerer godt. Helseforetakene rapporterer at denne
samarbeidsmodellen har vært fulgt opp frem til i dag. Alle helseforetak rapporterer god
dialog med Bufetat og det har så langt vi kjenner til ikke kommet noen meldinger om
svikt i oppfølgingen av barnevernsinstitusjonene fra Bufetat region Nord eller
Fylkesmannen. Det er i liten grad rom innenfor vår struktur å skulle opprette egne
ambulante enheter for å yte helsehjelp til barnevernsinstitusjoner. Utredning og
behandling av alle pasientgrupper er basert på en fleksibel modell, som også innebærer
utadrettet og ambulerende virksomhet i ordinær poliklinikk. De tilbud som er etablert
er godt tilrettelagt for at helsetilbudene videreutvikles slik at også samiske barns
språklige og kulturelle bakgrunn er ivaretatt.
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