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Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Helse- og
omsorgspetartementet og Justisdepartementet har invitert til en bred høring om NOU 2009:22 det
du gjør, gjør det helt.

Sykehuset Østfold støtter innstillingens forslag om å forankre individuell pl n i opplæringslov og
barnehagelov og at alle mottakere av individuell plan får oppnevnt en perso lig koordinator.

Sykehuset Østfold støtter innstillingen om å sikre et lavterskeltilbud ved at det i
kommunehelsetjenestelovens § 1-3 tas inn en bestemmelse som tydeliggjør kommunenes ansvar
for å etablere tjeneste for psykisk helsearbeid.
Forslaget om en handlingsplan for styrket psykologtjeneste ved øremerking av midler bør samtidig
sees på ved også å stimulere interkommunale løsninger for en solid psykologtjeneste i
kommunene.

Sykehuset Østfold ser behovet for en generell tidlig innsats ovenfor barn og familier. I innstillingen
konkretiseres dette ved en kartlegging av barn og familier med risikofaktorer. Denne kartleggingen
skal gjøres med faste intervaller og omfatte barnets sosiale, emosjonelle og adferdsmessige
utvikling. Sykehuset Østfold vil understreke at dette er en prisverdig målsetting, men samtidig peke
på at dette stiller krav til en kvalitet i kartleggingen som ikke er noen selvfølge at alle kommuner
kan gjennomføre. Det trengs betydelig oppmerksomhet fra departementenes side for i sikre at
denne kartleggingen gjennomføres innenfor nasjonale faglige standarder.

Utvalget forslår at det opprettes felles institusjoner for barnevernet og helseforetakene hvor det
tilrettelegges for omsorg og tverrfaglig behandling.
Likeledes foreslås innføring av en lovbestemmelse i spesialisthelsetjenesteloven som pålegger
Regionale helseforetak å samarbeide med BUF etat om institusjonsplassering av barn og unge.
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For å understøtte dette foreslår utvalget at det tas inn en bestemmelse i psykisk helsevernloven
hvor helseforetakene forpliktes til å framskaffe institusjonsplass i de situasjoner hvor fylkesnemda
treffer vedtak om plassering i institusjon underlagt det psykiske helsevernet.
Likeledes innstiller utvalget på at det i spesialisthelsetjenesteloven § 3-1, andre ledd skal være
presisert at et døgnbasert tilbud til barn og unge skal være tilgjengelig uavhengig av
tjenestemottakers alder, - og at dette tilbudet skal være under kontinuerlig drift.
Sykehuset Østfold støtter ikke utvalgets forslag om at det tas inn i spesialisthelsetjenesteloven og
psykisk helsevernloven de lovbestemmelsene som utvalget peker på er nødvendige for å
effektuere denne endringen.

I utgangspunktet støtter Sykehuset Østfold dissensen til utvalgsmedlem Kirsten Djupesland
jf.pkt.6.5.5.
I tillegg til dette vil en peke på at de forslag som reises her med henhold til kontinuerlige døgntilbud
som skal være tilgjengelig uavhengig av tjenestemottakers alder står i relativ sterk kontrast til den
nylig avsluttende opptrappingsplanen for psykisk helse. For barn og unge har de sentrale
føringene vært å endre profil og tilbud over fra seng til ambulant/poliklinikk. På generell basis har
Helseforetak landet rundt endret mye av sin organisering av tilbudet i den retning.
Sykehuset Østfold er et av de få helseforetak som har et helkontinuerlig akuttilbud for hele
aldersgruppa 0 — 18 år hvor samarbeidet og tilgjengeligheten for barnevernet er fullt tilstede. Men
en har søkt å dreie de mer langsiktige tilbudene over fra døgn til ambulant/poliklinikk.

Til forslaget om å etablere felles institusjoner så er en av den oppfatning at en bør satse på å
bygge opp og forsterke de barneverninstitusjonene som vi har i dag slik at de kan tilby tilstrekkelig
omsorg og tverrfaglig tilnærming. En ser klart behovet for å forsterke og øke kompetansen i
barnevernets egne institusjoner, og en ser klart behov for fortsatt utvikle gode og gjensidige
samarbeidsformer med det lokale helseforetak om både enkeltsaker og samarbeidsavtaler. Dette
vil være i tråd med intensjonene i Samhandlingsreformen.

Sykehuset Østfold støtter utvalgets forslag om å endre formålsbestemmelsen i barnevernloven slik
at den blir å forstå som en rettighetslov, likeledes at det blir en samordning av lovverket jf. NOU
2004:18.

Sykehuset Østfold støtter utvalgets forslag om 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.

Som utvalget forslår er det behov for en gjennomgang av de polikliniske refusjonstakstene med
tanke på å bidra til å dreie praksis mer mot samarbeid med andre tjenester og ambulante metoder.

Med tanke på utvalgets forslag om å utvide henvisningsretten så støtter Sykehuset Østfold dette.
Samtidig er det helt nødvendig at alle henvisninger også går i kopi til fastlegen.
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