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Adopsjon - til barnets beste - En utredning om de mange ulike sidene ved
adopsjon

Vi viser til høringsbrev av 19.2.2010 fra Barne- og likestillingsdepartementet med
forslag til endringer i adopsjonsprosessen, og utredning om de mange ulike sidene ved
adopsjon.

Helsedirektoratet ser positivt på formålet med utredningen og belysning av de
forskjellige sider i adopsjonsprosessen, ikke minst barnefokuset.

Kapitel 20.1. Første avsnitt " helsestasjonens forpliktelser til å besøke familien hjemme
og følge opp barnet i første leveår.." Kommentar: Alle barnefamilier skal ha et tilbud
om helsestasjon og skolehelsetjeneste. Tilbudet gjelder for barn og unge 0-20 år.
Forslag til endring:

...familien skal få et tilbud om hjemmebesøk og oppfølging på helsestasjonen i
førskolealder. Barnet skal videre følges opp av skolehelsetjenesten"

Kapitel 20.2. Det anses særlig positivt at kursene gjøres obligatoriske. Når det gjelder
innhold bør foreldre på kurs gjøres kjent med kommunens tilbud om helsestasjon og
skolehelsetjeneste og hva tilbudet innebærer. Helsesøster kan være samarbeids-
partner om kurs til adoptivforeldre.

Kapitel 20.3. "Adoptivfamilien " Veileder for helsestasjon og skolehelsetjenesten er
utarbeidet av Landsgruppa for helsesøstre / Norsk sykepleierforbund.
I dokumentet framstilles det at den er utarbeidet av lokale helsestasjoner. Dette er en
faktisk feil. Det gjentas i kapitel 20.4 og må rettes begge steder. Veilederen er gjort
kjent ved alle landets helsestasjoner gjennom LaH / NSF.

I pkt 20.3.2.1- Utvalgets forslag, foreslår vi, med referanse til kap. 15. "Barn med
behov for spesiell støtte", at familier som adopterer barn med behov for spesiell støtte
nevnes spesielt m.h.t behov for rådgiving og veiledning. Forslag til tekst:
Adoptivfamilier som adopterer barn med behov for spesiell støtte - se kap. 15, bør gis
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spesifikk veiledning. Arbeidet med å utrede behov og tilretteleggelse av eventuelle
habiliteringstjenester for barnet må startes tidlig.

Kapitel 20.3.2.2. Hjelp den første tiden hjemme; hovedsakelig ved helsestasjonen, ved
behov gjennom psykisk helsevern i kommunene eller ved henvisning til BUP.
Mange helsestasjoner har gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse styrket
kompetansen i helsestasjonen med foreldreveiledere / familieterapeuter, Marte Meo
terapeuter. Familiesenter er lavterskeltilbud etablert i flere kommuner. Dette er som
regel tverrfaglig sammensatt av helsesøster, PP - rådgiver, barnevern og psykisk
helsevern.

I oppramsing siste avsnitt kapitel 20.3.2.2. bør habiliteringstjenesten tas med, utrykket
" liknende instanser" bør fjernes da dette blir upresist.

PPT jobber etter opplæringsloven og yter ikke helsehjelp. PPT er en aktuell instans
dersom barnet har spesielle behov, sansetap eller funksjonshemming for tilrettelegging
av pedagogiske tiltak hjemme, i barnehage eller skole.

Helsestasjonen får i dag ikke automatisk beskjed fra noen instans om at foreldre har
adoptert barn. Derfor blir det ofte overlatt til familiene å ta kontakt. Av den grunn er det
nødvendig at foreldrene er godt kjent med tilbudet og selv kan ta kontakt. Eller det må
etableres rutiner for at helsestasjonen får beskjed når barn adopteres.

Vennlig hilsen

Jon Hilmar Iversen e.f.
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