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Vedlegg 1

Høringsuttalelse fra Sørlandet sykehus, Avdeling for barn og unges psykiske helse
til NOU 2009:22. Det du gjør, gjør det helt. Innstilling fra utvalg for bedre samordning
av tjenester for barn og unge.

Kapittel 6.3 Barn og unge må få bedre tilgang til psykisk helsehjelp der de bor
6.3.5 Utval ets forsla

• 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 å etablere tjeneste for psykisk helsearbeid.

Forslaget støttes.

• Det etableres en handlingsplan for styrket psykologtjeneste i kommunene finansiert ved
øremerkede midler.

Forslaget støttes.

Kapittel 6.5 Koordinering av døgnbasert hjelp fra barneverntjenesten og det psykiske
helsevernet.
6.5.6 Utval ets forsla

• Det statlige bamevernet og helseforetakene oppretter felles institusjoner for bam og unge
med behov både for tilrettelagt omsorgstilbud og tvenfaglig behandling. Omfang og
organiseting av slike institusjoner vurderes nærmere.

Forslaget støttes. ABUP anerkjenner at enkelte barn og unge har en sammensatt problematikk og
spesielle oppfølgingsbehov som krever innsats fra flere fagfelt, og hvor behovet for helhet i
behandling og omsorg utgjør en stor utfordring for særlig psykisk helse feltet og
barneverntjenesten. Felles institusjoner som kan håndtere en sektoroverskridende koordinering av
ansvar og oppfølging fra både barnevern og psykisk helsevern imøteses.

• Det tas inn en lovbestemmelse i spesialisthelsetjenesteloven som pålegger de regionale
helseforetakene å samarbeide med statlig regional barnevemmyndighet om
institusjonsplasseting av barn og unge.

Forslaget støttes.

• Det tas inn en bestemmelse i psykisk helsevemloven hvor helseforetakene forpliktes til å
fremskaffe institusjonspiass i de situasjoner hvor fylkesnemnda treffer vedtak om plassering
i institusjon underlagt det psykiske helsevernet.

Forslaget støttes ikke. Sørlandet sykehus HF, Avdeling for barn og unges psykiske helse ser med
stor uro på forslaget om å flytte den såkalte "asylsuvereniteten" over til en "barnevernsuverenitet".
Vi mener dette vil gi en alvorlig svekkelse av den rettssikkerheten som eksisterer for barn og unge
innen psykisk helsevern i dag. Tiltaket går også på tvers av rådende faglige forståelse av at barn
og ungdom best kan hjelpes utenfor psykiatrisk institusjon og i sammenheng med sitt nærmiljø og
omsorgspersoner. Avdelingen støtter derfor dissensen fra utvalgsmedlem Kirsten Djupesland:

"Medlemmets oppfatning er at en slik bestemmelse vil være i strid med Psykisk helsevernlov,
og at den derfor ikke vil kunne brukes i praksis, dette da disse barnas/unges psykiske lidelse
sjelden oppfyller lovens strengeste  krav  til  tvangsinnleggelse og tvangsbehandling. Psykisk
helsevernlov har forrang i forhold til Barnevernsloven. Barnet/den unge vil umiddelbart måtte
utskrives.

Forslaget kan forstås slik at Psykisk helsevernlov ikke lenger skal ha forrang og
at fylkesnemnda da  både skal kunne tvangsinnlegge barnet samt bestemme lengden  av
oppholdet i psykisk helseverninstitusjon, uten at dette skal kunne oppheves av
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. kontrollkommisjonen/institusjonens faglige ansvarlige. Medlemmet ser på det som en betydelig
svekkelse av barns/unges rettssikkerhet. Medlemmet mener også at dette er faglig uforsvarlig.
Psykisk helsevernlov inneholder klare faglige krav som må være oppfylt i forbindelse med
tvangsinnleggelse og tvangsbehandling, det ligger i ankemuligheter osv. Disse bestemmelser
må også i fremtiden gjelde barn på lik linje som voksne.

Barn/unge kan der forholdene tilsier det dømmes til psykisk helsevern.
Medlemmet mener at en slik domsavgjørelse av rettsikkerhetsmessige grunner må fattes i de
vanlige rettsinstanser og ikke i fylkesnemnda".

• Det opprettes et eget tvisteløsningsorgan som kan løse uenighet mellom det psykiske
helsevemet og bameverntjenesten 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
L

Forslaget støttes.

Kapittel 6.6 Barnevernloven som rettighetslov

• Formålsbestemmelsen i bamevernloven endres slik at barnevernloven blir å forstå som en
rettighetslov sett fra bamet ståsted.

Forslaget støttes.

Kapittel 6.7 Samordning av lovverk

• Sosialtjenestelovens resterende del, kommunehelsetjenesteloven og eventuelt
bamevernloven etableres som et felles lovverk, jf. NOU 2004-18.

Forslaget støttes.

Kapittel 6.8 Nærmere om taushetsplikten

• 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. Et
slikt arbeid må ses i sammenheng med de forslag som ble fremmet i NOU 2004:18 om ny
felles helse- og sosiallovgivning på kommunalt nivå.

Forslaget støttes.

Kapittel 6.9 Finansieringsordninger virkemiddel som motvirker eller stimulerer til
samarbeid

• Det foretas en gjennomgang av de polikliniske refusjonstakstene innen det psykiske
helsevemet for barn og unge med tankepå om prissettingen kanpåvirke omfang av
samarbeidet med andre tjenester.

Forslaget støttes.

Kapittel 6.10 Enklere prosedyrer for henvisning til det psykiske helsevernet for barn og
Unge

• PP-tjenesten, psykologer og helsesøstre gis henvisningsrett til det psykiske helsevemet for
barn og unge.

Forslaget støttes.


