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Tillegg til tildelingsbrev nr. 10 – opptrappingsplan for barn og unges 
psykiske helse 

 

Helse- og omsorgsdepartementet viser til Helsedirektoratets tildelingsbrev for 2020, med 
følgende oppdrag: 
 
Helsedirektoratet skal lage en samlet plan for gjennomføring av tiltakene i opptrappingsplan 
for barn og unges psykiske helse, Prop. 121 S (2018–2019) innen frist departementet 
kommer tilbake til etter Stortingsbehandling av planen. Foreløpig er det gitt et oppdrag 
knyttet til tiltak om dialog før og ved henvisning, dette skal videreføres i 2020. Departementet 
vil komme tilbake med mer spesifiserte oppdrag knyttet til opptrappingsplanen i eget brev, 
men varsler følgende oppdrag i 2020:   
  

- Helsedirektoratet skal igangsette et arbeid med å utarbeide en tverrfaglig veileder for 
psykisk helsearbeid for barn og unge. Departementet vil ha dialog med direktoratet 
om dette oppdraget, som blant annet må ses i sammenheng med arbeid 
regelverksendringer for samarbeid mellom de som yter velferdstjenester til barn og 
unge. Helsedirektoratet skal også revidere veilederen "Sammen om mestring". 

 
Departementet viser til møte 7. februar i år, med felles gjennomgang av tiltakene i planen. På 
bakgrunn av denne dialogen ber vi om at plan for gjennomføring av opptrappingsplan for 
barn og unge leveres Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. juni 2020. Planen bør 
inneholde oversikt over hvem som har hovedansvar for tiltakene, hvordan disse kan 
operasjonaliseres og hvilke tiltak som kan og bør gjennomføres når. Vi ber dere prioritere 
hvilke tiltak det er viktigst å komme i gang med først. 
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Side 2 
 

Oppstart av arbeidet med en tverrfaglig veileder for barn og unges psykiske helse er omtalt i 
tildelingsbrevet og prioritert fra departementets side, og vi ber også direktoratet om å 
igangsette tiltak 65 og arbeidet for forebygging av selvskading, herunder bl.a. styrking av 
kunnskapen om forebygging av selvskading i tjenestene og bidrag til opplæring av personell i 
kunnskapsbaserte behandlingsmetoder. Departementet vil invitere til nærmere dialog om 
innretning av dette oppdraget innen kort tid.  
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