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Høring - Forslag til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere - 
Omsorgssenterloven 
 
Helse Midt-Norge RHF er innforstått med behovet for flere plasser i omsorgssentre for enslig 
mindreårige asylsøkere og støtter forslaget om en ny lov som skal regulere en god omsorg 
uten at det er tillagt barnevernloven.  
 
Kravene til en kvalitativt god omsorg opprettholdes, men ved ny lovgivning kan en større 
fleksibitet oppnås både for de enslig mindreårige asylsøkerne og for Bufetat som 
omsorgsgiver. Det er viktig at det stilles krav til godkjenning, kvalitet og kompetanse i 
omsorgssentrene og at godkjenning skal gjentas ved omlegging av drift og utvidelser. 
 
Det er viktig for alle barn/unge at de får beholde nærhet til søsken, familie eller andre 
betydningsfulle voksne. En tidlig kartlegging og avklaring av behov er viktig for å tilpasse 
tilbudet og for å unngå mange flyttinger.  
 
Helsemessig situasjon avhenger mye av den omsorg og tilpasning til individuelle behov som 
det er mulig å få til. Tett kontakt med den kommunale helsetjenesten kan sikre at 
helsemessige behov blir oppdaget tidlig og adekvat hjelp gitt. De fysiske helseplagene har 
god mulighet for å bli oppdaget. Psykiske helseplager undertrykkes eller kommer kanskje 
ikke til uttrykk før det har gått en tid.  Det planlegges kartlegging av barnets/den unges 
behov. For å oppdage helseplager som endres og viser seg først etter flere måneder i Norge 
anbefales at kartlegging gjentas. Det anbefales å bruke et felles kartleggingsverktøy som 
standard og at det gis spesifikk opplæring til personell som skal foreta kartlegging.  
 
Det er av stor betydning at psykiske og fysiske helseutfordringer hos den enkelte blir 
oppdaget. Likevel er det den tette og nære omsorgen i omsorgssenteret som er av størst 
betydning for hele gruppen. 
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