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Høring - Forslag til ny barnevernslov  

 

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring forslag om ny barnevernslov. 

Forslaget er en oppfølging av NOU 2016:16 Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til 

omsorg og beskyttelse. Barnevernutvalgets innstilling er også fulgt opp gjennom lovendringer 

som trådte i kraft i 2018 med styrking av barns medvirkning. Forslaget som er sendt på høring 

bygger videre på disse endringene. Departementet skriver at grunnstammen av dagens lov er 

foreslått videreført med mindre endringer. Målet er å få en enklere og mer tilgjengelig lov 

som er tilpasset dagens samfunn. Departementet viser til at et gjennomgående hensyn for 

forslaget er at barnevernet skal bygge på de ressursene som finnes rundt barnet, med 

iverksettelse av tiltak som er tilpasset barnet og familiens behov, og som ivaretar viktige 

relasjoner for barnet 

 

Allmennlegeforeningen støtter forslaget til ny barnevernslov. En ny revidert barnevernslov er 

selvfølgelig omfattende og spenner over et langt større område enn det AF vil være relevant 

meningsbærer for. Vi gir derfor her innspill på de forhold som er tilliggende vårt virke.  

Fastleger i Norge er jevnlig i befatning med problemstillinger rundt barn som er under 

omsorg fra barnevernet i en eller annen form. I pkt 6.5.3. omtales behov for 

helseundersøkelse. For oss fremstår dette som uklart, da det beskrives en innretning som ikke 

finnes i dag. Undersøkelse direkte på sykehus vil utelukkende være tilgjengelig ved svært 

akutte tilstander med fare for liv og helse, og i tilfeller med mistanke om overgrep. Dette vil 

da være etter vedtak i fylkesnemda. Alt annet vil gå til legevakt eller fastlege for vurdering, så 

langt vi kjenner til. Akutte forhold i forbindelse med omplasseringer, skader eller annet vil 

naturlig høre hjemme på en legevakt, men helsekontroller generelt bør foregå hos fastlege, 

slik systemet er bygget opp i dag. Slike undersøkelser vil generelt ikke være gunstig å utføre i 

en vaktsammenheng, da ressurser er begrenset, og vaktsystemet er heller ikke laget for denne 

type aktivitet. Barnevernstjenestene rundt om i landet bør derfor fortrinnsvis gjøre slike 

undersøkelser utenom vaktinstitusjoner så langt dette er forsvarlig. 

Fastlegene jobber i et system med fastsatte finansielle rammer. Slike typer undersøkelser vil i 

utgangspunktet ofte falle utenfor det som utløser rett til trygderefusjon, da det vil være en 

offentlig institusjon som etterspør tjenesten. Det må derfor utarbeides faste finansielle avtaler 

for denne type arbeid. I tilfeller hvor undersøkelsen etterspørres grunnet mistanke om 

sykdom, vil ordinære trygderettigheter gjøre seg gjeldende. 

 

 

Med hilsen 

 

Torgeir Hoff Skavøy 

styremeldem 


