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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 
 
Høringen har vært tatt opp i BUP-klinikks lederforum for innspill. Vi har spesielt sett på de forslag som 
berører spesialisthelsetjenesten og vår daglige virksomhet. Utover det som nå gis kommentar på, har vi 
ingen merknader. 
 
Utvalgets forslag ifht koordinering av døgnbasert hjelp fra barnevernstjenesten og det psykiske 
helsevernet 

• Pkt 1: Forslaget om opprettelse av felles institusjoner er i utgangspunktet en god ide og støttes 
med noen kommentarer. Dette er et tema som har vært tatt opp tidligere, men ikke funnet noen 
løsning på. For at forslaget skal kunne gjennomføres må det ryddes unna en del administrative 
vansker i forhold til hvem leder hvem, hvilket ansvar har de ansatte fra de to ulike 
fagbakgrunnene. Bør det organiseres under det statlige barnevernet med ansatte som har 
psykiatrikompetanse og lignende. Dette bør man kunne finne løsninger for. 

• Pkt 2: Vi er usikre på om et lovpålagt samarbeid vil endre noe særlig på dagens praksis for oss, 
da vi er opptatt av og forsøker å få til samarbeid med regionale barnevernsmyndigheter. Vi har 
etterspurt et mer tett samarbeid med dem, enn det de har villet inngå. Dersom lovendring kan gi 
både oss og dem mulighet til å vise til lovens pålegg om samarbeid, kan det kanskje føre til at vi 
lettere får gjennomslag for samarbeid. Derfor ser vi det som et godt forslag. 

• Pkt 3: Her er vi utvilsomt enig med dissensen, og håper hun har rett! Vi ser ikke for oss hvordan 
vi med veldig få plasser skal kunne ta inn flere av disse ungdommene som trenger 
institusjonsplass over tid, men hvor deres psykiske helsetilstand ikke tilsier innleggelse etter 
Psykisk helsevernloven slik den er i dag. 

• Pkt 4: Opprettelse av et eget tvisteløsningsorgan er et godt forslag. Det vil lette disse få, men 
vanskelige sakene som vi i dag ikke får til enighet i. 

• Pkt 5: Om vi blir pålagt å ta imot barn uansett alder, må vi både få øke antall plasser, men ikke 
minst vil det også kreve økt ”pleiefaktor”. Vi må kunne være tettere på hvis barna er små, og 
plassene må være familieplasser, slik at hele familien kan komme og ha personale sammen med 
seg døgnet rundt. Hvis forslaget får gjennomslag vil det kreve nye former for organisering av 
tilbudet, eksempelvis med egne familiehus e.l. 
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Utvalgets forslag ifht henvisningsrett 
Forslaget støttes med noen supplerende kommentarer. Hvis en åpnet opp for at flere i kommunen kan 
være henvisere, må dette også knyttes opp mot at samme instanser er koordinerende instans i 
kommunen eller får en annen kommunal instans til å være koordinator. Vi må ikke få en praksis der flere 
kan henvise og flere kaster ball om hvem som skal koordinere saken i kommunale tjenester. Det er viktig 
for BUP-klinikk at de barna som henvises er utredet av fastlege før de kommer til oss. Også fordi 
fastlege er en viktig samarbeidspartner i vårt arbeid, kommunehelsetjenesten må ikke forsvinne som en 
sentral aktør. 
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