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Hovedmålet med utvalgets arbeid har vært å se på hvordan barn og ungdom kan få helhetlig og
koordinert hjelp til rett tid, og på lavest mulig nivå. De har sett på mulighetene for systematisk og
forpliktende samarbeid mellom kommunale og statlige tjenester. Hovedfokus er på samordning og
samarbeid, og hvordan dette best kan organiseres slik at barn, ungdom og deres foreldre har "en dør
inn" — når de trenger hjelp og bistand fra flere tjenester.

Undertegnede har valgt å bruke kap. 6 hvor utvalget gir en samlet oversikt over alle sine forslag,
som utgangspunkt for våre kommentarer og innspill.

6.2 Individuell plan og personlig koordinator:
Stortinget har vedtatt å innlemme individuell plan i barnevernloven våren 2009, utvalget ønsker

også å lovforankre ordningen i opplæringsloven og barnehageloven. Arbeid med IP må imidlertid
ikke gå på bekostning av etablerte individuelle opplæringsplaner IOP. Vårt synspunkt er at der det
opprettes IP skal sentrale elementer i IOP integreres i den helhetlige IP.

Individuell plan er nedfelt som en rettighet, men det er i dag store forskjeller i hvordan dette
arbeidet organiseres. Utvalget mener at ordningen lovforankres som en rettighet i samtlige av de
mest relevante lovverk. Etter at Stortinget vedtok å innlemme individuell plan i barnevernloven
våren 2009, er det etter utvalgets vurdering naturlig også å lovforankre ordningen i opplæringsloven
og barnehageloven. Flere undersøkelser konkluderer med at individuell plan gir bedre koordinerte
tjenester. Vårt synspunkt er at det utarbeider for få IP i forhold til barn og unge. Terskelen for å
opprette IP for barn og unge synes i dag for høy.

Utvalgets forslag om at det bygges videre på individuell plan som et etablert samarbeidsverktøy,
blir uhyre viktig. Ved rett til IP følger også i dag rett til koordinator/personlig koordinator. Det kan
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være hensiktsmessig å forsterke betydningen av rett til koordinator og koordinators ansvar ved
presisering i forskrift, og forslaget støttes derfor.

6.3 Barn og unge må få bedre tilgang til psykisk helsehjelp der de bor.

Utvalget foreslår at kommunehelsetjenestelovens §1-3 endres ved at det tas inn en bestemmelse
som tydeliggjør kommunenes ansvar for å etablere tjeneste for psykisk helsearbeid.
Vi støtter dette forslaget.

Utvalget foreslår at det etableres en handlingsplan for styrket psykologtjeneste i kommunene,
finansiert med øremerkede midler. Vi støtter dette forslaget.

6.4 Tidlig innsats.
Tidlig identifisering av barn med utviklingsvansker og psykiske vansker er viktig. Utvalget foreslår
at kommunene gis ansvar for at det gjennomføres en generell kartlegging i form av sjekkliste for å
identifisere barn og familier med risikofaktorer. Det foreslås videre at kartleggingen må foretas med
faste intervaller og skal omfatte barnets sosiale, emosjonelle og atferdsmessige utvikling. Hensikten
med kartleggingen skal være å fastslå mestring av forventede milepæler, og tidlig identifisering av
barn med behov for en grundigere kartlegging og oppfølging av et samlet hjelpeapparat.

Det bemerkes at det å kartlegge og vurdere små barn, og samspill med omsorgspersoner er noe som
krever særskilt kompetanse i forhold til barns utvikling; hva er normalitet og hva er avvik — og fra
når kan man kalle noe et avvik. Spesielt i møte med de minste barna i før-språklig alder er dette
utfordrende, og krever særlig kompetanse. Vi støtter forslaget om at kommunen bør få et særlig
ansvar, men en må samtidig også satse på økt samarbeidet mellom spesialist helsetjenesten og det
kommunale hjelpeapparatet. Samarbeidet med kommunene bør inneholde lav terskel for å be om
bistand for å vurdere barn med mulige utviklingsvansker/ tidlige psykiske vansker. BUPA har gjort
en rekke gode erfaringer med dette, gjennom å etablere sped- og småbarns team i spesialisthelse
tjenesten.

6.5 Koordinering av døgnbasert hjelp fra barneverntjenesten og det psykiske helsevernet.
Problembelastningen blant barn og unge i barnevernet er høyere enn i befolkningen for øvrig, men
de har allikevel ett underforbruk av psykiske helsetjenester. Det er alvorlig og kan bety at denne
gruppen barn og unge ikke far den hjelpen og den bistanden for psykisk helsevern som de er i behov
av. Utvalget fremhever en rekke utfordringer og dilemmaer i de alvorligste sakene. De foreslår noen
mulige gode tiltak.

Forslaget om sektorovergripende plasseringer innebærer store endfinger i både barnevernloven og
psykisk helsevernloven. vi deler bekymringen som ligger i dissensuttalelsen (s 87), hvor forslaget
forsås slik at psykisk helsevernloven ikke lenger skal ha forrang, og at fylkesnemda skal kunne
tvangsinnlegge barnet og bestemme lengde av oppholdet i psykisk helseverninstitusjon, uten at
dette skal kunne oppheves eller overprøves av kontrollkommisjonen eller institusjonens faglige
ansvarlige. Vi mener dette vil innebære en betydelig svekkelse av barnet/ ungdommens
rettssikkerhet.

Dersom formålet med dette forslaget er å sikre barn og ungdom under barnevernet omsorg de
samme rettigheter som ungdom som bor med biologiske foreldre. Ja så bør dette endres i lovverket,
slik politi og sosialtjeneste har det i forhold til voksne.
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Utvalget foreslår at det statlige barnevernet og helseforetakene oppretter felles institusjoner med
behov for tilrettelagt omsorgstilbud og tverrfaglig behandling. I den sammenheng foreslår utvalget
at omfang og organisering av slike institusjoner skal vurderes nærmere. BUPA mener for øvrig at
de forsøk som er i gang bør evalueres før videre beslutninger tas. Dette er i tråd med hva utvalget
også ønsker.

BUPA er i utgangspunktet skeptisk til denne type kobling mellom omsorgsbehov og behandling,
med fare for å blande og utydeliggjøre ansvars- og kompetanseområder. De foreslåtte institusjoner

har mange likhetstrekk med de tidligere behandlingshjemmene, som på mange måter ble erfart som
problemkonserverende. Fra psykisk helsevern for barn og unges side ser vi ingen faglig grunn til å
opprette slike institusjoner igjen.

Det bemerkes også at det i mange tilfeller vil kunne være faglig uforsvarlig; både på individ plan
(rettssikkerhet) og på systemplan (faglig forsvarlighet). Antall døgnplasser i psykisk helsevern er
redusert, og er mange steder på et minimum forbeholdt barn og ungdom med alvorlig psykisk
lidelse som psykose, manisk depressiv lidelse med mer. Det å plassere barn og ungdom med store

atferdsvansker og i mange tilfeller rusproblemer i samme døgnavdeling som ungdom med psykose,
høy grad av angst og uttrygghet vil  være svært uheldig, og kan også være direkte skadelig for de
sykeste ungdommene.

Utvalget mener det skal tas inn en lovbestemmelse i spesialisthelsetjenesteloven som pålegger de
regionale helseforetakene å samarbeide med statlig regional barnevernmyndighet om
institusjonsplassering av barn- og unge.

BUPA mener det er både selvfølgelig og nødvendig å samarbeide med både lokalt og statlig

barnevern der utsatte barn og unge har behov for vår hjelp/ er våre pasienter. En lovfesting som
pålegger helsetjenesten dette samarbeidet synes å være unødvendig byråkratisk. Faginstansene bør
på dette området kunne samarbeide til barns beste innenfor gjeldende lovverk, der det er
indikasjoner for det.

Utvalget foreslår at det opprettes et eget tvisteløsningsorgan som kan løse uenighet mellom det
psykiske helsevernet og barneverntjenesten der det er avklart at barnet er i behov for døgnplass,

men der uenigheten er knyttet til spørsmålet om hvilken type institusjon barnet skal få plass i.

BUPA går imot forslaget. Det er barnets omsorgs- og behandlingsbehov som skal avgjøre tiltakene,
ikke et byråkratiserende organ.

Utvalget finner å måtte fremheve at det i spesialisthelsetjenesteloven
§3-1, andre ledd er presisert at et døgnbasert tilbud til barn og unge skal være tilgjengelig
uavhengig av tjenestemottakers alder, og at tilbudet skal være under kontinuerlig drift.

Lovformuleringen er kjent i BUPA, og lovens krav er i BUPA/Psykisk helsevern for barn og unge
ivaretatt gjennom døgnåpen familieavdeling og ungdomsavdelinger. Det er alvorlighetsgrad i
barnets psykiske tilstand/lidelse som avgjør nivået (poliklinikk, ambulant eller innleggelse) på
behandlingstilbudet, ikke omsorgsituasjonen. I størst mulig grad skal barn legges inn sammen med
foreldre/foresatte.
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6.6 Barnevernsloven som rettighetslov
Utvalget foreslår at formålsbestemmelsen i barnevernloven endres slik at barnevernloven blir å
forstå som en rettighetslov sett fra barnets ståsted. BUPA støtter dette.

6.8 Nærmere om taushetsplikten.
Utvalget foreslår at det igangsettes en samlet gjennomgang av rettsoppfatninger og praksis når det
gjelder taushetsplikt og opplysningsplikt i de ulike fagmiljøene som arbeider med barn og unge.
Utvalget mener videre at et slikt arbeid må sees i sammenheng med de forslag som ble fremmet i
NOU 2004: 18 (Berntutvalget) om ny felles helse- og sosiallovgivning på kommunalt nivå.

Fra BUPAs side har vi få erfaringer med at taushetsplikten er hinder for samarbeid med andre
kommunale eller statlige faginstanser. Samtykke er en forutsetning og er av avgjørende betydning,
både terapeutisk og formelt. At taushetsplikten skal vanskeliggjøre utveksling av informasjon synes
å ha blitt en myte. Det er viktig at den det gjelder (foreldre eller ungdom) har kontroll på hva som
gis ut av taushetsbelagt informasjon, og at det ikke gis ut mer enn det som skal til for å kunne gi den
samlede hjelp på tvers av forvaltningsnivåene.

Selv om dette ikke oppleves problematisk fra BUPAs side, ser vi at det kan være bevisstgjørende og
avklarende med en samlet gjennomgang av rettsoppfatninger og praksis, - og støtter derfor utvalgets
forslag.

6.9 Finansieringsordninger:
Utvalget fremmer forslag om å gjennomgå de polikliniske refusjonstakstene i psykisk helsevern for
på barn og unge. Dette forslaget støttes. Samarbeid med skole, barnevern, helsestasjon og andre
kommunale tjenester er viktig i arbeidet med barn og unge. Slik det er i dag får vi lavere takst for
denne typen samarbeid. Dette kan være med å påvirke omfanget av samarbeid med disse tjenestene.

Vi vil imidlertid tilføye at takster ikke er utslagsgivende for graden og innholdet i samarbeid med
andre kommunale eller statlige faginstanser i våre pasientsaker. Det er problematikken og
barnet/ungdommens behov som avgjør type tiltak og grad av samarbeid i enkeltsaker.

6.10 Henvisningsrett til barne- og ungdomspsykiatrien:
Utvalgets har forslag om at PP-tjeneste, psykologer og helsesøstre gis henvisningsrett til psykisk
helsevern for barn og unge på lik linje med fastlegene og barneverntjenesten.

Psykiske helsevern for barn og unge er en spesialisthelsetjeneste, og det bør ikke stilles andre krav
til henvisning til Psykisk helsevern for barn og unge enn til annen spesialisthelsetjeneste. En
grundig legevurdering bør foreligge som grunnlag for henvisningen, - også når lokal barnevernleder
henviser. Viktig at både psykiske og somatiske forhold er kartlagt, og tiltak er prøvd på kommunalt
nivå før henvisning. Det forutsetter et systematisk samarbeid på tvers av faginstansene på
kommunalt nivå. Fastlegeordningen er innført for at en medisinsk faginstans/legespesialist på
kommunalt nivå skal ha en helhetlig oversikt over pasientens helse- og livssituasjon. Det er vår
erfaring at fastlegen i altfor liten grad forventes å delta i samarbeid med de andre faginstansene som
arbeider med barn og unge på kommunalt nivå (helsestasjon, skolehelsetjeneste,
kommunepsykolog, barnevern, PPT, skole, barnehage etc.).
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I noen fylker prøves ut henvisning fra psykolog til psykisk helsevern. Denne ordningen bør
evalueres før henvisningsrett utvides til å gjelde psykologer.
Viktig at ikke spørsmål om henvisningsrett gjøres til en profesjonskamp eller kamp mellom
faginstanser på kommunalt nivå. Det dreier seg om barnets/ungdommens rett til henvisning for
helsehjelp, ikke fagprofesjonens rett.

MVH Eva Brekke
Konst. avd.sjef.
Psykiatrien i Vestfold / BUPA
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