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Høring om forslag til endringer i folketrygdloven og enkelte andre endringer 

som følge av henvisning fra psykologer 

Barneombudet viser til brev av 5.juni med høringsnotat med forslag til endringer i 

folketrygdloven og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykologer. 

 

Gjennom lovforslaget ønsker departementet å legge til rette for at psykologer kan henvise til 

psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Lovforslaget åpner for at 

relevante områder av spesialisthelsetjenesten, som nevnte psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling, kan kreve godtgjørelse på bakgrunn av henvisninger fra 

psykologer på lik linje med henvisning fra lege. 

 

Barneombudet skal i henhold til lov og instruks arbeide for at barns behov, rettigheter og 

interesser blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Det å avgi høringsuttalelser er 

en viktig del av Barneombudets arbeid. Ombudet skal særlig følge med i at lovgivning til 

vern om barns interesser blir fulgt og at norsk rett samsvarer med de forpliktelser Norge har 

etter FNs konvensjon om barnets rettigheter. Ombudet skal av eget tiltak, eller som 

høringsinstans, ivareta barns interesser i sammenheng med planlegging og utredning på alle 

områder, samt foreslå tiltak som kan styrke barns rettssikkerhet.  

 

Barneombudet tror og håper den foreslåtte lovendringen vil gjøre det både lettere og raskere 

for barn å få hjelp fra psykisk helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling. På den 

måten vil et barn, som allerede får hjelp fra en psykolog i kommunen, slippe å måtte gå via 

en fastlege for å få henvisning. Dette vil være tidsbesparende både for barnet og legen. En 

forutsetning er nødvendigvis, slik høringsnotatet påpeker, at psykologen forvisser som om at 

nødvendige vurderinger er gjort, herunder eventuelt behov for somatisk legeundersøkelse når 

dette anses nødvendig.  

 

Det er fint at departementet vil invitere henholdsvis legeforeningen og psykologforeningen til 

en dialog om hvordan god og faglig forsvarlig koordinering kan sikres. 

 

Barneombudet har for øvrig ingen kommentarer til lovforslaget. 

 

 

Vennlig hilsen 

Anne Lindboe 

barneombud 

Tone Viljugrein  

seniorrådgiver 
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Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 

 

 

   

 

 

            

 


