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HØRINGSSVAR VEDRØRENDE NOU 2009:22 DET DU GJØR, GJØR DET HELT. 
INNSTILLING FRA UTVALG FOR BEDRE SAMORDNING AV TJENESTER FOR 
UTSATTE BARN OG UNGE.  
 
Norsk Ergoterapeutforbund ønsker å komme med innspill til utredningen NOU 
2009:22 Det du gjør, gjør det helt.  
 
 
Kap. 6.2 Koordinerende instans 
 
Forankring av Individuell plan  6.2.4. 
Norsk Ergoterapeutforbund ser positiv på utvalgets forslag (kap.6.2.4) om å bygge 
videre på Individuell plan som et samarbeidsverktøy gjennom at ordningen 
lovforankres også i opplæringsloven og barnehageloven, samt at det forskriftsfestes 
at alle tjenestemottakere med individuell plan har rett til en personlig koordinator og 
at det utvikles et veiledningsverktøy for koordinatorene. I innstillingen fra utvalget 
vises det til at evaluering av Individuell plan har ført til bedre samarbeid innen de 
områdene de har blitt benyttet. Det er også vår faggruppes erfaring, og vi støtten en  
forankring av Individuell plan som en rettighet og gjort tilgjengelig for alle.  
 
 
 
Kap. 6.3 Barn og unge må få bedre tilgang på psykisk helsehjelp der de bor.  
 
Hvordan realisere et lavterskel tilbud 6.3.4. 
Norsk Ergoterapeutforbund er enig i utvalgets vurdering (kap.6.3.4) om at det ikke er 
nødvendig å ta stilling til hvilken profesjon som skal fylle tjenestene eller funksjonene 
kommunen har ansvar for, men at det stilles krav til kompetanse og til bredde i den 
tverrfaglige sammensetningen 
 
Utvalgets forslag som tydeliggjør kommunens ansvar 6.3.5 
Norsk Ergoterapeutforbund er enig i utvalgets vurdering om at det er behov for å 
utvide førstelinjetilbudet for psykisk helsevern til barn og unge. Dette er også i tråd 
med intensjonene i Samhandlingsreformen om at tjenestene i størst mulig grad må 
finne sin løsning i kommunene og styrke tidlig intervensjon. Norsk 
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Ergoterapeutforbund støtter utvalgets forslag (kap. 6.3.5) om en tydeliggjøring av 
kommunens avsvar i forbindelse med barn og unges psykiske helsetilbud. Det bør 
også i forskrift stilles krav til standard for de psykiske helsetjenestene i kommunen.  
 
Norsk Ergoterapeutforbund vil understreke at det er viktig at skolehelsetjenesten har 
en sentral rolle i dette arbeidet, og at denne tjenesten også blir mer tverrfaglig.  
 
 
Kap. 6. 6 Barnevernloven som rettighetslov 
 
Utvalgets forslag til endring av formålsbestemmelsen i barnevernloven 6.6.3 
 
Norsk Ergoterapeutforbund er positiv til en endring av formålsbestemmelsen. Det er 
på tide med en barnevernlov som regulerer barns rettigheter til tjenester og at barn 
blir tatt på alvor. En lovfesting vil være med å sikre at barn får nødvendige 
helsetjenester og sikre kvaliteten på disse tjenestene. Norsk Ergoterapeutforbund 
mener at terskelen for å ta kontakt med barnevernet vil bli lavere og en får satt i verk 
tiltak på et tidligere tidspunkt.  
 
 
Kap. 6.9 Finansieringsordninger – virkemiddel som motvirker eller stimulerer 
til samarbeid. 
 
Utvalgets forslag til gjennomgang av refusjonstakstene 6.9.4 
 
Norsk Ergoterapeutforbunds forslag til endring: 
Det foretas en gjennomgang av de refusjonstakster innen psykisk helsevernet for 
barn og unge med tanke på om prissetting kan påvirke kompetanse, bemanning og 
omfang av samarbeid med andre tjenester.  
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