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Høringssvar - NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt. Innstilling fra utvalg for 
bedre samordning av tjenester for barn og unge 
 
Barne- og ungdomsklinikken ved Sykehuset Telemark har gjennomgått den foreliggende NOU 
2009:22 ”Det du gjør, gjør det helt” og vil med dette avgi et høringssvar. For oversiktens og 
enkelthetens skyld vil vi kort kommentere enkelte av forslagene som fremsettes i utredningens 
kapittel 6 og som vi har spesielle anmerkninger til. 
 
Pkt. 6.2 
 
Vi gir vår fulle tilslutning til å forankre individuell plan i både opplæringsloven og 
barnehageloven. IP er et godt verktøy for å samordne og koordinere samarbeid på tvers mellom 
ulike etater i sammensatte saker, og det er viktig at alle etater som er i kontakt med barn på alle 
alderstrinn får et ansvar i fht. igangsetting av dette på et tidligst mulig tidspunkt. 
 
Det er også av vesentlig betydning at det forskriftsfestes en rett til å få oppnevnt en personlig 
koordinator for å sikre både utarbeidelse og gjennomføring av IP. Dette ansvaret må ligge i 
kommunen. Dette må tydeliggjøres som en rettighet. 
 
Pkt. 6.3 
 
Vi opplever et stadig økende antall henvisninger fra kommunene til psykisk helsevern for barn og 
unge.  Mange av henvisningene kunne vært håndtert i kommunene som på sin side i økende grad 
synes å kvie seg for å ta et slikt ansvar. Det er derfor helt avgjørende at det tydeliggjøres overfor 
kommunene at de også har et ansvar for å gi et godt psykisk helsetilbud til barn og unge ved at 
dette presiseres i kommunehelsetjenesteloven som foreslått i utredningen. Dette må konkretiseres 
både til å gjelde primære behandlingsoppgaver i kommunen og oppfølgingsansvar etter ferdig 
utredning/behandling i psykisk helsevern. 
 
Vi støtter også utvalgets punkt om at det etableres en handlingsplan for psykologtjeneste i 
kommunen som må finansieres ved øremerkede midler. 
 
Pkt. 6.5. 



 
 
 
Under dette punkt har vi flere merknader. 
 
For det første gjelder det forslaget om å opprette felles institusjoner mellom helseforetakene og det 
statlige barnevernet. Dette er et vanskelig område. Helseforetakene har institusjoner som drives 
etter lov om psykisk helsevern som setter klare krav til hvilke yrkesgrupper som kreves (bl.a. 
psykiatere, psykologspesialister) og til faglig behandlingsinnhold forøvrig. Det vil bli svært 
komplisert å drive dette sammen med annet statlig lovverk. Hvilket lovverk skal ha prioritet? Skal 
det være likeverdig lovverk? Skal det være innlagte etter forskjellig lovverk?  Løsningen kan 
kanskje være å slå sammen lovverkene, men dette spørsmålet vil kreve en atskillig mer 
omfattende utredning/betenkning en den foreliggende NOU viser til.  
Et annet moment i denne sammenheng er at kommunene må betale en betydelig egenandel ved 
plassering i statlige barnevernsinstitusjoner mens plassering i helseforetak ikke koster noe. Dette 
må i så fall harmoniseres på en helt annen måte i en eventuell fellesinstitusjon. 
Et tredje moment er pasientenes problemområde. Tradisjonelt har institusjonsplasser i statlig 
barnevern sitt hovedfokus på adferdsproblematikk mens institusjoner innen psykiske helsevern har 
hovedfokus på psykiske symptomer (f. eks. alvorlig depresjon, suicidalproblematikk, 
psykoseutvikling). Det vil selvfølgelig være en del overlapping mellom disse grupper men dette 
løses best via samarbeid i de enkelte saker. I Telemark eksisterer det et meget godt samarbeid 
mellom det statlige barnevern og psykisk helsevern for barn og unge. Det er utarbeidet både 
skriftlig samarbeidsavtale og det er faste, regelmessige møter på ledernivå som alle oppfatter som 
positive. 
Å skulle blande alle disse pasientgrupper sammen i felles institusjon vil i beste fall være faglig 
svært uheldig og nesten umulig å håndtere på en tilfredsstillende måte. 
 
For det andre gjelder det å ta inn en bestemmelse i psykisk helsevernlov om å forplikte 
helseforetakene å fremskaffe institusjonsplass i de situasjoner hvor fylkesnemda treffer vedtak om 
plassering i institusjon underlagt det psykiske helsevernet. Dette vil vi sterkt fraråde og slutter oss 
til utredningens mindretall på dette. Lovverksmessig og rettssikkerhetsmessig vil dette medføre 
klare, viktige og uløste problemstillinger. Kompetansemessig vil en fylkesnemd heller ikke inneha 
de nødvendige kvalifikasjoner for et slikt vedtak, selv om den innehar et sakkyndig medlem. 
Sakkyndige medlemmer har i svært minimal grad den kompetansen som skal til for å vurdere 
innleggelse i institusjon i psykisk helsevern, verken innholdsmessig eller lengde.  
 
For det tredje gjelder det forslaget om et eget tvisteløsningsorgan for å avgjøre eventuelle 
uenigheter mellom helseforetak og barneverntjenesten når det gjelder døgnplassering av barn. 
Etter vårt syn er det vanskelig å se hvordan en skal kunne sette sammen et slikt organ for å ivareta 
den sentrale, faglige vurderingen som må være tilstede dersom organet skal kunne treffe tilnærmet 
riktige, faglig beslutninger. I tillegg vil det by på atskillig utfordringer i fht. saksbehandlingstiden i 
et slikt organ. Dagens ordning hvor eventuelle slike uenigheter oppstår, løses ved dialog mellom 
etatene, bør fortsatt være det førende prinsipp. 
 
 
Pkt. 6.9 
 
Vi støtter utvalgets punkt 6.9.4 om å gjennomgå de polikliniske refusjonstakstene for å vurdere 
uheldige vridningseffekter i fht. nødvendig samarbeid med andre tjenester. Det er viktig i denne 
sammenheng å påpeke at det ikke bare er taksten i seg selv (kronebeløp) som er viktig å se på. For 
tjenesten er det viktig at ønsket virksomhet blir satt takst på da denne aktiviteten telles opp og blir 



 
 
styringsindikatorer som tjenesten måles på innad i helseforetaket. Det er i dette lys bedre med en 
lav refusjonstakst som gir aktivitetsmessig uttelling, enn høyere takst på noen få tiltak. 
 
Pkt. 6.10 
 
Forslaget om å gi henvisningsrett til det psykiske helsevernet for PPT, psykologer og helsesøstere 
støttes. Imidlertid må det bli en forutsetning at kommunens instanser/fastlegene får et pålegg om 
intern samordning på kommunalt nivå før det sendes en henvisning til BUP. I dag er 1. 
linjetjenestens helsetilbud/hjelpetilbud allerede for lite samordnet og koordinert til at en slik 
endring i henvisningsretten er hensiktsmessig uten at en legger inn en premiss om 
samordning/koordinering. 
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