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Høring - NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av tjenester 
for utsatte barn og unge. 

Høringsuttalelsen fra Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging i Nord 
(RVTS N) er utarbeidet i et samarbeid med de øvrige ressurssentrene, og er derfor å betrakte 
som et felles høringssvar fra alle RVTSene. 

Vi har følgende kommentar: 
 
Kunnskap og kompetanse  
Viser til kap. 3.3.4 s. 55. 
Det bør i rapporten komme frem hvilke aktører i tjenesteapparatet som spesifikk har som 
oppgave kompetanseheving i tjenesteapparatet, som kommer utsatte barn og unge til gode. 
Barnehuset er viktig aktør, men RVTSene bør også nevnes. 
 
Det er etablert fem regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, 
et i hver helseregion. Sentrene har spisskompetanse på temaområdene flyktningehelse, seksuelle 
overgrep, vold og selvmordforebyggende arbeid. 
RVTSene skal bidra til kvalitativt bedre og mer helhetlige tjenester ved kompetansebygging i 
tjenesteapparatet, gjennom undervisning, veiledning og konsultasjon.  Videre skal de bidra til 
utvikling av hensiktsmessige samarbeidsmodeller på tvers av profesjoner, samfunnssektorer og 
forvaltningsnivå.   
 
Skriftlig innformasjon 
Viser til Anderson og Norvoll (2006) kap 3, s.44 og deres kartlegging av samhandlingen mellom 
det psykiske helsevern og kommunale tjenester om henvisning og epikrise. Det framgår av 
kartleggingen at var store forskjeller på kvaliteten på utfylling av skjema og at henholdsvis 45 
og 25 % av skjemaene hadde dårlig eller svært dårlig kvalitet. Videre i kap 3 kommer det fram 
at epikriser kan variere fra svært gode til svært mangelfulle. Innholdet kunne ofte være tilfeldig 
og det var ikke uvanlig at relevante opplysninger manglet. Poenget med å kommentere dette er 
at den skriftlige informasjonen mellom etater er av stor betydning for samhandlingen. En 
henvisning som er dårlig begrunnet blir ofte avslått og et dårlig samarbeidsklima kan oppstå og 
at tillitten mellom instansene svekkes. Det er derfor et poeng for oss å stresse betydningen av 



 
 

Side 2 av 2 

 
skriftlige informasjon og hjelpe fagfolk til å øke kompetansen på skriftlige fremstillinger. Dette 
øker også rettsikkerheten til personen/pasienten.  
 
Kjennskap til hverandres arbeid 
Kristofersen (2007) sitt arbeid med kvalitative intervjuer av ledere og barnevernsansatte og 
Bupansatte i 6 kommuner i 2002 og 2005 fant at ansatte som hadde erfaring fra eget arbeid i den 
andre hjelpetjenesten fra før, samarbeidet og kommuniserte vesentlig bedre med den andre 
tjenesten enn sine kollegaer. Vi synes ikke dette er et oppsiktsvekkende funn, men synes det er 
interessant at det er et så gjennomgående trekk, derfor er det nærliggende å tenke på hospitering 
som et svært nyttig hjelpemiddel for å øke samhandlingskompetansen. Kjennskap til andres 
fagfelt er nødvendig for å forstå den andres beslutninger og da kan en periode med hospitering 
være med på å øke denne forståelsen. Ulike ideologiske og faglige forståelser ligger ikke 
nødvendigvis helt åpent og synlig når man samhandler sjeldent. Fra praksis vet vi også at der 
kollegaer kjenner hverandre på tvers av fagfelt går samarbeidet oftest mye smidigere og raskere. 
Vi synes derfor at økt bruk av hospitering bør vurderes som et konkret virkemiddel.  
 
Prioriteringsveilederen for psykisk helsevern 
Denne veilederen var ferdig våren 2009. Veilederen har følgende omtale av omsorgssituasjonen:  
”En sårbar omsorgssituasjonsom påvirker pasientens  psykiske helsetilstand negativt, vil styrke 
hovedvilkåret om alvorlighet. Dette skal følgelig vektlegges positivt i vurderingen av 
barnets/ungdommens rettighetsstatus”(s.46) 
Eksempelet i boks 3.1 Eksempel på samordning mellom barnevern og BUP – viser med stor 
sannsynlighet at en dårlig omsorgssituasjon ikke er avdekket og at denne gutten ikke får den 
riktige hjelpen til rett tid. Omsorgssituasjonen har alltid betydning og burde således alltid være 
et relevant spørsmål å stille i akutte situasjoner. Eksempelet omhandler et adoptivbarn der ”man 
går ut i fra” at foreldrene har god omsorgskompetanse i kraft av å være ”godkjente” foreldre via 
en sosialrapport, og derfor henlegger saken under henvisning til at foreldrenes 
omsorgskompetanse er god nok.  
Barnevernet har store og økende utfordringer i å kartlegge og avdekke omsorgssvikt. 
Adoptivsaker og ulike kulturer kan være vanskelige saker der barnevernet er helt avhengig av 
hjelp fra sine samarbeidspartnere. På den annen side må det øvrige hjelpeapparatet stille 
spørsmålet om omsorgskompetanse til barneverntjenesten dersom den ikke undersøker dette 
godt nok i den aktuelle saken. Omsorgsskompetansevurderinger er komplekse vurderinger og av 
stor betydning å få avdekket tidlig. Ulik vurdering av foreldres omsorgskompetanse fra ulike 
aktører i en sak kan føre til dårlig samarbeid. Eks: BUP mener at mors omsorgsevne er for 
dårlig, mens barneverntjenesten mener den er tilstrekkelig og vil ikke fremme sak om 
omsorgsovertakelse. Skal prioriteringsveilederen komme barna/ungdommen til gode overfor det 
psykiske helsevern forutsetter det at barneverntjenesten har gjort sin jobb med utredningen av 
omsorgssituasjonen. Vi ønsker derfor et økt fokus på selve omsorgssituasjonen, bedre 
kartleggings verktøy, økt kompetanse og at utredning av omsorgsferdigheter blir et helt 
obligatorisk spørsmål når barnet/ungdommen sliter med psykiske vansker. 
 
Kommentarer til ”nærmere problemstillinger utvalget ønsker belyst”, side 119. 
Avslutningsvis vil vi kommentere at det bør stilles krav til hvor mange fagstillinger en 
barneverntjeneste skal ha (jf vedlegg 1 s.120) 
 
Videre bør det stilles krav om at små kommuner som ikke har grunnlag for å tilsette mer enn en 
person i fagstilling i barneverntjenesten, må innlede et samarbeid med andre kommuner for å 
etablere noe som er litt mer robust. 
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Små kommuner med dårlig tilgang på juridiske støttetjenester må knytte til seg juridisk 
kompetanse uavhengig av om barnevernloven gjøres til en rettighetslov eller ikke. 
 
For RVTSene 
 
Elin Hartvigsen 
Leder RVTS Nord 
 
 
 
 
 
 
 


