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Oppdragsbrev – tillegg til tildelingsbrev nr. 13 - arbeid mot vold mot barn
og unge
Det vises til Helsedirektoratets ansvar for å arbeide med volds- og overgrepsfeltet generelt
og direktoratets ansvar for å følge opp vedtatte planer, herunder Opptrappingsplan mot vold
og overgrep (2017-2021). Videre vises det til departementets kontakt med Helsedirektoratet
knyttet til lanseringen 6. mars av Barneombudets rapport "Hadde vi fått hjelp tidligere, hadde
alt vært annerledes" og statsråd Høies svar til spørsmål nr. 1109 til skriftlig besvarelse fra
representanten Bollestad.
I Tiltaksplan "En god barndom varer livet ut", er tiltak 22 om at barn og unges tilbakemeldinger skal brukes aktivt til å forbedre helsetilbudet til barn som har opplevd vold eller
seksuelle overgrep. En del av tiltaket omhandler en spørreundersøkelse som Helsedirektoratet ba Barneombudet gjennomføre. Rapporten fra Barneombudet omhandler bl.a.
barn og unges erfaringer med helsetjenester.
Rapportens funn og anbefalinger bekrefter behovet for mange av de tiltak som allerede er
vedtatt og igangsatt. I tillegg viser rapporten behovet for å forbedre innsatsen ytterligere.
Barnas erfaringene fra helsetjenestene både i kommuner og i spesialisthelsetjenesten viser
at det gjenstår mye arbeid.
Helse- og omsorgsdepartementet ber om at Helsedirektoratet vurderer rapportens funn og
anbefalinger, og at det sees i sammenheng med de ulike statlige virkemidlene (juridiske,
økonomiske, pedagogiske og organisatoriske) og tiltak og satsninger i samarbeid med andre
statlige aktører.
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Helsedirektoratet bes også vurdere og gi anbefalinger om hvilke forbedringstiltak som kan
igangsettes umiddelbart.
Helse- og omsorgsdepartementet ber om at direktoratet raskest mulig gir tilbakemelding om
hvilke forbedringstiltak som kan gjennomføres umiddelbart.
Departementet ber om tilbakemelding fra direktoratet om når svarene kan foreligge, og
direktoratet kan gjerne kalle inn til et møte om oppdraget dersom det vurderes som
hensiktsmessig.
Kontaktperson i departementet er Inger Johanne Kvarme ingerjohanne.kvarme@hod.dep.no.
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