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Høring – NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt. Innstilling fra utvalg for 
bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge 
 
Det vises til høringsbrev av 19.04.2010 vedrørende ovennevnte. Regionsenter for barn og 
unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) ser det som svært positivt at 
de ulike departementene er opptatt av å ha et helhetsperspektiv på barn og unge og deres 
hverdag, og at de ulike tjenestene for barn og unge ses i sammenheng. Departementenes 
videre samordning i denne satsingen er derfor viktig for å nå målet om at barn og unge skal 
få helhetlig og koordinert hjelp til rett tid. 
 
Utvalg for bedre samordning av tjenester har foretatt en grundig vurdering av mulighetene 
for et systematisk og forpliktende samarbeid mellom kommunale og statlige tjenester som 
gir hjelp til utsatte barn og deres foreldre. Vi vurderer at utredningen omhandler sentrale 
områder innenfor samordning og samarbeid og gir en god beskrivelse av dagens virkelighet. 
Utredningen har imidlertid en noe ensidig forvaltningsprofil og mindre fokus på innhold og 
kvalitet i tjenestene. Den har i liten grad trukket inn kunnskap om vansker hos barn og unge, 
lite fra registerstudier og behandlingsforskning. Implisitt i et slikt valg blir en forforståelse 
om at bedre samordning vil løse tjenestenes utfordringer. Det er en for enkel slutning.  
 
RBUP Øst og Sør innspill til innstillingen: 
Samhandling 
Kapittel 3 omhandler samhandling om tjenester for utsatte barn og unge. RBUP Øst og Sør 
støtter utvalgets konklusjon om at samarbeid og koordinering primært kan gjøres gjennom 
tydeliggjøring av ansvar og økt bruk av eksisterende verktøy for samordning. 
Suksessfaktorer for samhandling ligger på mange nivå; Samhandling må prioriteres og 
forankres på ledernivå, og det må formaliseres og evalueres. Eksisterende verktøy for 
samhandling må tas i bruk i større omfang, eks. individuell plan, koordinerende enhet, 
samarbeidsavtaler på individ- og systemnivå osv.  
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Verktøy for samhandling 
Individuell plan 
RBUP Øst og Sør støtter utvalgets forslag om at bestemmelsen om individuell plan forankres 
også i opplæringsloven og barnehageloven.  
 
Koordinator 
Når det gjelder forslaget om at alle mottakere av individuell plan skal ha rett å få oppnevnt 
en personlig koordinator, skal eksisterende forskrift om individuell plan bl.a. sikre at det til 
en hver tid er en tjenesteyter som har hovedansvaret for oppfølgingen av 
tjenestemottakeren. Det at familien får en bestemt person i tjenesteapparatet å forholde seg 
til, blir sett på som en svært viktig del av ordningen med individuell plan. Rollen som 
koordinator er profesjonsnøytral, og det stilles ingen formelle kompetansekrav til 
koordinator. Rollen kan ivaretas av ulike yrkesutøvere og profesjoner fra ulike sektorer ved 
hjelp av veiledning, opplæring og støtte fra ledelsen og systemet for øvrig. Det er viktig at 
den som er koordinators leder, anerkjenner og gir rom for utøvelse av koordinatorrollen i 
tillegg til det å være tjenesteyter. Koordinator bør ha god kompetanse i brukermedvirkning, 
møteledelse, tverrfaglig samarbeid/ samhandling, samt systemkunnskap og god oversikt 
over tjenesteapparatet, hvem det kan henvises til og hvem en må samarbeide med. Dette 
innebærer også kunnskap om hvordan tjenesteytere i de ulike etatene, instansene og 
sektorene jobber og hvilke regler og myndighet de har. 
 
Koordinerende enhet 
Alle kommuner og regionale helseforetak skal i henhold til forskrift ha en koordinerende 
enhet. Dette bør også gjelde innenfor det enkelte helseforetak. Koordinerende enhet bør ha 
en sentral funksjon i arbeidet med planlegging, organisering og utvikling av tjenestetilbudet 
til utsatte barn og unge. Enheten bør ha god oversikt over tjenestetilbudet i kommunen og 
helseregionen, og være et knutepunkt for samarbeid mellom tjenestene med faste 
møteplasser for å utveksle informasjon og samarbeide på alle nivå. En velfungerende 
koordinerende enhet kan lette foreldrenes forhold til hjelpeapparatet. Det bør forankres på 
overordnet ledernivå hvordan koordinerende enhet skal være organisert, hvilke oppgaver 
enheten skal ivareta og hvilke ressurser som stilles til rådighet, og det bør være godt 
samsvar mellom oppgaver, myndighet og ressurser. Kommunalt selvstyre og ulikheter 
som kommunestørrelse, geografiske forhold, demografi, lokale behov, tilgang på kompetanse 
og ressursutnyttelse fører til ulike måter å organisere tjenestene på. Tjenestene må 
imidlertid organiseres slik at de gir innbyggerne et forsvarlig tjenestetilbud i tråd med 
retningslinjer, lov og forskrift. Det kommunale selvstyret må heller ikke stå i veien for 
samarbeidsordninger som sikrer en helhetlig oppfølging av den enkelte familie. 
 
Taushetsplikten 
Kapittel 4 omhandler taushetsplikten, og vi støtter utvalget i deres konklusjon om at dagens 
regelverk ikke er til hinder for godt samarbeid. Det er mer praktiseringen av regelverket som 
kan hindre samarbeid.  
 
Tidlig innsats 
Kartlegging i kommunen for å identifisere barn og familier med risikofaktorer 
Kapittel 6.4 omhandler hvilke tiltak som kan settes inn for at barn og unge skal få tidlig hjelp. 
Utvalget skriver (6.4.3): ”Kommunene gis ansvar for at det gjennomføres en generell 

kartlegging i form av en sjekkliste for å identifisere barn og familier med risikofaktorer. 
Kartleggingen må foretas med faste intervaller. Kartleggingen skal omfatte barnets sosiale, 
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emosjonelle og adferdsmessige 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.” 
 
RBUP Øst og Sør er enig i understrekningen av at tidlig innsats er svært viktig. Vi støtter også 
viktigheten av å identifisere hvem som kan ha nytte av tidlig intervensjon, og at dette 
arbeidet bør gjøres systematisk. Det er imidlertid få evidensbaserte kartleggingsverktøy for 
tidlig å indentifisere barn og familier i risiko som er validert for norske forhold. En annen 
utfordring er å velge ut hvilke risiko-områder som er viktigst å fange opp tidlig. 
 
RBUP Øst og Sør vurderer at forslaget om systematisk bruk av en sjekkliste ved 1, 3, 7 og 12 
år ikke tar opp godt nok hva et slikt tiltak vil innebære. Utvalget mener at dette kan 
gjennomføres innenfor eksisterende rammer og at man har ’velprøvde og implementerte 
metoder for kartlegging’ (s. 83). Vi er av den oppfatning at for å nå målet om tidlig innsats, 
bør man også gjennomføre kartlegging både i svangerskap og i barseltid. Områder som bør 
prioriteres er eksempelvis rus (inkl. alkohol), depresjon, stress, tilbaketrekningssymptomer 
hos barnet, samt anbefalinger for tiltak rettet mot de minste (gravide og 0-3 år). 
 
RBUP Øst og Sør mener at dette er et omfattende tiltak som vil kreve ressurser, ikke minst til 
oppfølging av de som identifiseres som hjelptrengende. Med en slik ’screening’-prosedyre vil 
man identifisere mange med antatte problemer, som må følges opp med videre utredning og 
evt hjelp. Spørsmål om ’falske positive’, ’falske negative’ og hvilke hjelpetilbud man faktisk 
har, er sentrale. Det er en forutsetning at man har en god nok sjekkliste, hvilket vi tror er en 
større utfordring enn utvalget angir. Vi vil bemerke at Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 10-
2005, ’Kartleggingsverktøy og instrumenter for tidlig avdekking av utviklings-, atferds- og 
psykososiale vansker hos barn 0-6 år’ konkluderte med at ’det er internasjonal enighet om at 
eksisterende metoder ikke tilfredsstiller gjeldende kriterier til kartleggingsverktøy for 
populasjonsscreening’. At metodene ikke er treffsikre nok for befolknings-screening, 
innebærer også etiske dilemma ved at barn ’feilaktig’ identifiseres som å være i risiko.  
 
Det er viktig at det er personale med solid grunnkompetanse som gjennomfører denne type 
kartlegging, samt at forutsetninger for å implementere kartleggingsverktøy må inkluderes; 
Ledelsesforankring, opplæring, jevnlig veiledning og at tiltakskjeden er forberedt. 
Systematisk forskningsbasert evaluering, i tillegg til brukerevaluering. 
 

Vi støtter forslaget om at det bør arbeides systematisk videre med hvordan man tidlig kan 
identifisere barn som trenger hjelp. Vi mener at nye tiltak her må prøves ut, både for å få 
klarlagt hvordan en sjekkliste fungerer (bl.a. hvilke barn som identifiseres med en slik liste), 
og hva identifiseringen av hjelptrengende barn fører til (behov for tiltak, effekt av tiltak). I 
dette må man også vurdere om en populasjons-screening basert på en sjekkliste er 
hensiktsmessig, eller om man bør bruke en bredere ’helseovervåking’sprosedyre (kfr 
Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 10-2005, Vedlegg 1). Det er også viktig å fokusere på 
tiltakene som skal være ’tidlig hjelp’ og at disse har god kvalitet. 
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Juridiske virkemidler 
RBUP Øst og Sør støtter forslaget om at for å sikre et godt psykisk helsetilbud til barn og 
unge, endres kommunehelsetjenestelovens § 1-3 ved at det tas inn en bestemmelse som 
tydeliggjør kommunenes ansvar for psykisk helsearbeid. 
 
Vi støtter også forslaget om å omgjøre barnevernloven til en rettighetslov. Dette vil styrke 
barnets rettigheter. Samtidig er det enklere som utvalget skriver, hvis tjenestene assosieres 
med tjenestemottakers rettigheter i stedet for tjenesteyters plikter. 
 
Koordinering av døgnbasert hjelp 
RBUP Øst og Sør er tvilene til at det statlige barnevernet og helseforetakene oppretter felles 
institusjoner for barn og unge er en god løsning for et tilrettelagt omsorgstilbud og tverrfalig 
behandling.  
 
Vi vil presisere at for yngre barn, og i hvert fall for barn under 12 år, må tiltakene være 
familiebaserte og innleggelser må være tilrettelagt for familien. Videre mener vi det er 
uheldig at fylkesnemnda skal kunne treffe vedtak om behandling/ plassering av barn og unge 
i institusjon underlagt det psykiske helsevernet.   
 

Vi er uenig i forslag til opprettelse av et eget tvisteløsningsorgan som skal løse uenighet 
mellom det psykiske helsevernet og barnevernstjenesten når det er avklart at barnet er i 
behov av døgnplass, men uenigheten er knyttet til spørsmålet om hvilken type institusjon 
barnet skal få plass i. Vi mener dette fortsatt bør ligge hos Fylkesmannen, og at 
Fylkesmannen eventuelt bør styrkes i denne rollen. 
 
Henvisningsrett 
RBUP Øst og Sør støtter forslaget om at PP-tjenesten, psykologer og helsesøstre også gis 
henvisningsrett til det psykiske helsevernet for barn og unge.  Det må imidlertid foreligge en 
plikt om at fastlegen skal orienteres skriftlig om henvisningene. 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
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