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Høringsuttalelse  -  Forslag til endring av helsepersonelloven mv. for å styrke rettsstillingen
til barn av pasienter med psykisk sykdom,  rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk
sykdom.

Det vises til departementets brev av 22. april d.å. Etter drøfting med kommunens fastleger og
berørte kommunale tjenestemenn ønsker Risør kommune å anføre følgende:

1. Kommunen ser klart behovet for å legge forholdene bedre til rette for støtte og oppfølging av
barn av foreldre med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom.
En kjenner igjen de problem som beskrives i rapporten "Tiltak for barn med psykisk syke
foreldre", utarbeidet av Regionsenter for barn og unges psykiske helse i Helseregion Ost og Sør.
Rutiner for å sikre samarbeid mellom tjenestenivå og innen samme tjenestenivå viser seg i mange
tilfeller å være utilstrekkelige.

Det er ingen uenighet om at "Hjelp til barna og familien kan gis av instanser som arbeider med
barn og voksne innen sosialtjenesten,  skolen,  barnehagen,  barneverntjenesten og helsetjenesten."

Risør kommune er også enig i at "For å sikre et integrert tjenestetilbud bør det skapes faglige
nettverk og samarbeidsordninger mellom de ulike miljøene som arbeider med disse problemene,
uavhengig av arbeidsgiver, etatstilhørighet eller hovedoppgaver. Ved å samarbeide med andre
tjenester om blant annet utvikling av rutiner for samarbeid og oppfølging av barnet, vil
helsetjenesten bedre kunne bidra til å ivareta barna."

Hvorvidt  en lovendring som foreslått er nødvendig eller tilstrekkelig for å styrke  støtten til eller
oppfølging av slike barn,  er en derimot mer usikker på.

2. I departementets høringsnotat anføres bl.a. at "det i mange tilfeller (vil) være hensiktsmessig at
fastlegene ut fra foreldres situasjon vurderer behovene hos barn av psykisk syke og
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