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Høring - Forslag til endringer i barnevernloven - tverrfaglig helsekartlegging av barn i 
barnevernet- svar fra Helse Vest 
 
Barne- og familiedepartementet sendte i brev av 22. desember 2020 forslag til endringer i 
barnevernloven på høring. Forslagene omhandler blant annet etablering av tverrfaglig 
helsekartlegging av barn i barnevernet. 
 
Tverrfaglig helsekartlegging har som formål å bidra til at kommunal barnevernstjeneste, 
fosterhjem og institusjon settes i bedre stand til å gi barn som plasseres utenfor hjemmet 
forsvarlig omsorg og oppfølging. Departementet foreslår at tverrfaglig helsekartlegging av 
barn i barnevernet legges organisatorisk til Bufetat. Kartleggingen forutsetter faglige bidrag 
fra helsepersonell og at spesialisthelsetjenesten forpliktes, gjennom helseforetakenes 
styringslinje, til å bidra med nødvendige ressurser inn i kartleggingsteamene.  
 
Helse Vest mener det er viktig at barn og unge som plasseres utenfor hjemmet får forsvarlig 
og god omsorg og oppfølging. Og det er ingen tvil om at det er viktig med god kartlegging av 
barn som skal få nye omsorgsrammer, slik at de nye omsorgspersonene kjenner godt til 
barnets behov, og kan legge tilrettelegge for behovene.  
 
Intensjonen med lovforslaget er godt, men det bør være rom for lokale tilpasninger om 
hvordan organisere helsekartleggingen. Flere av helseforetakene i Helse Vest har allerede et 
etablert samarbeid med barnevernet og Bufetats institusjoner der bla. helsekartlegging er en 
del av samarbeidet.   
 
Barnets stemme må bli hørt, og det er viktig at det ikke blir mange flere fagpersoner som 
kommer inn i saken som ikke kjenner barnet.  
 
Et av hovedfunnene i rapporten fra barneombudet, om barn som bor på 
barnevernsinstitusjon, viser at det ofte er mye informasjon i saken, men at det som samles inn 
av informasjon er fragmentert, og at grundige vurderinger av barnet da blir utfordrende.   
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Helse Vest har sendt høringen til helseforetakene, høringssvarene ligger vedlagt. 
 
Vennleg helsing 
 
Carina Paulsen Mæland 
rådgiver 
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