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NOU 2012:5Bedre beskyttelse av barns utvikling
Høringssvar fraHelse Midt-Norge RHF

Takk for tilsendt NOU som bærer preg av et særlig godt faglig fundament.

Helsetjenesten kommer i kontakt med svært mange av de barn/unge som omhandles i NOU 2012:5.

Det er nødvendig med tett samarbeid mellom bameverntjeneste, kommunal helsetjeneste, skole, barnehage og PPT

og spesialisthelsetjeneste. Tiltak som retter seg mot individ og familie må gå hånd i hånd med systemtiltak slik at

barnet/den unge sikres helhetlige og koordinerte tjenester.

Flere av de spesifikke tiltaksformer som omtales brukes både fra barnevern og psykisk helsevern for barn og unge

(BUP). Avklaringer for kompetanseutvikling og samarbeid er nødvendig.

Spe- og småbarn er både spesielt omtalt og særlig tilgodesett med tiltak i NOU 2012:5. Dette er betryggende og i

samsvar med satsing fra andre aktører. Spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge prioriterer de minste barna i

inneværende år ved opprettelse av spe- og småbamsteam i alle HF. I tillegg etableres felles konsultasjonsteam

sammen med Bufetat. Konsultasjonsteamene skal tilby lavterskel konsultasjoner til kommunene slik at de kan få

veiledning og avklaringer videre arbeid. Både felles og separat kompetanseutvikling gjennomføres for å sikre et godt

og forutsigbart samarbeid.

NOU 2012:5 har barnevernsperspektiv og det er bra at bamas rettigheter og muligheter for hjelp er bredt behandlet.

Spesialisthelsetjenesten skal yte tjenester til en stor del av dem. I det videre arbeidet kunne en utredning omhandlet
kompetanse, rollefordeling og samarbeid mellom barnevern og psykisk helsevern for bam og unge.
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