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Høring NOU 2016: Ny barnevernslov•Sikring av barnets rett til omsorg og
beskyttelse

Det vises til brev 07.11.2016 vedrørende høring av NOU2016:16 Ny barnevernslov.

Helse Vest RHFhar først og fremst vurdert kapittel 8, Særlig om samarbeid mellom barnevern
og psykisk helsevern.

Utvalget viser her bl.a. til at utfordringer i samarbeidet mellom barnevern og barne- og
ungdomspsykiatrien og at tilbudet til barn med sammensatte behov fremstår som utilstrekkelig.

Det reises spørsmål om behov for å klargjøre ansvarsforhold, om det behov for en nærmere
regulering av adgangen til benytte institusjoner i psykisk helsevern som bosted ved vedtak etter
barnevernsloven og om det behov for mer forpliktende samarbeidsmodeller.

Utvalget foreslår tatt inn i spesialisthelsetjenestelovens § 2-1a som femte ledd:

«De regionale helseforetakene skal peke ut institusjoner i det enkelte helseforetak som
kan ta imot barn med hjemmel i barnevernsloven §§ 19, 20, 21, eller 35».

Det foreslås også at samarbeidsavtaler loyfestes.

Vivil gi følgende kommentarer:

Når plassering i psykisk helseverninstitusjon etter barnevernsloven i liten grad nyttes oppfatter
vi at det henger sammen med at selve oppholdet i en psykisk helseverninstitusjon, uavhengig
hjemmel for innleggelse, er regulert i psykisk helsevernlovgivningen.

Det kan også ses på bakgrunn av et prinsipp om at tilbud i spesialisthelsetjenesten i
utgangspunktet ikke skal fungere som «hjem» eller bosted over lenger tid. Spesialiserte tjenester
skal ytes.

Innleggelse i en psykisk helseverninstitusjon bør slik i prinsippet først og fremst være basert på
psykisk helsevern-lovgivningen og tilhørende vurdering etter pasi ent- og brukerrettighetsloven.



I motsetning til utvalgets forslag om å peke ut institusjon i helseforetakene, vil vi holde frem
styringskrav som fremgår av Oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2017.

Det heter bl.a. her at det skal utpekes en barnevernsinstitusjon i hver barnevernsregion som skal
ha ansvar for barn og unge med behov for langvarig omsorg utenfor hjemmet og med særlig
store psykiske hjelpebehov. Helse Vest er i 2017 bedt om å forberede en
«hjemmesykehusmodell» innen psykisk helsevern for barn og unge rettet mot barn på disse
institusjonene.

Det understrekes at driften av denne type institusjoner fortsatt bør ligge til Bufetat mens
spesialisthelsetjenesten må utvikle og «bindes» opp til å yte bedre tjenester til barn og unge i
institusjoner under barnevernet.

Forpliktende samarbeidsavtaler er her et sentralt virkemiddel.

Helse Vest vurderer dette som en mer hensiktsmessig modell enn den modellen utvalget foreslår
gjennom endring i spesialisthelsetjenestelovens § 2-la
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Allelektronisk post til HelseVestskal sendes til postmottak: post@helse-vest.no
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