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Høring- Nasjonal veileder sammen om barn og unges psykiske helse - 13 anbefalinger 

 

Veilederen ligger i nettside-format. Det bes om at alle kapitler besvares med: 

1. Er anbefalingen lettfattelig og tydelig? 

2. Er praktisk informasjon nyttig og tilstrekkelig? 

Til slutt er det mulig å komme med generelle betraktninger. 

 I tråd med veiledningen besvares kun kapitler der Legeforeningen har innspill.  

1.  Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid 

 

1.1 Kommunens ledelse bør sørge for at kommunen har oversikt over faktorene som påvirker den 

psykiske helsetilstanden til barn og unge i kommunen, og at ansvaret for oversikten er tydelig 

plassert. 

Legeforeningen støtter veilederens fokus på forebyggende arbeid. Et trygt oppvekstmiljø, inkludert 

barnehage og skole og gode fritidsaktiviteter tilgjengelig for alle, er helt grunnleggende for å skape 

god psykisk helse. 

1.2 Kommunens ledelse bør sørge for at plansystemet inneholder mål og strategier for det 

helsefremmende og forbyggende arbeidet for barn og unges psykiske helse. 

 

1.3 Kommunens ledelse bør sikre systematisk medvirkning fra barn, unge og foreldre ved planlegging 

og utvikling av psykisk helsetilbud til barn og unge i kommunen. 

 

2. Tidlig oppdagelse og oppfølging i kommunen 

 

2.1 Kommunens ledelse bør legge til rette for et systematisk tverrsektorielt samarbeid som gir barn 

og unge med psykiske helseplager og begynnende rusmiddelproblemer samordnet hjelp. 

Legeforeningen ønsker å påpeke viktigheten av deltakelse i arbeidslivet som en bærebjelke i 
menneskers liv, ikke bare økonomisk, men også med tanke på fysisk og psykisk helse. Det er over 50 
000 ungdommer som er i lærlingeløp via videregående skoler (SSB). I tillegg mange andre 
ungdommer som kommer inn i arbeidslivet via f. eks. NAV. Noen av disse ungdommene møter 
komplekse utfordringer som f. eks. å måtte flytte tidlig fra familie for å bo på hybel/kollektiv og tidlig 



 
 
 
 
 

ansvar for egen økonomi, i likhet med noen ungdommer som går andre videregående skole-løp. 
Bedriftshelsetjenestene (BHT) med bedriftslege/arbeidsmedisiner er en ressurs som bør vises til i 
veilederen. BHT arbeider systematisk og forebyggende, gjennomfører helsesamtaler, innhenter 
kunnskap og får tidlig melding fra arbeidsmiljøet ellers om en ungdom har det vanskelig. Ved at de 
fleste BHT har lavterskeltilbud til unge, kan de fange opp problemer på et tidlig tidspunkt og kan 
være viktige i samhandlingen rundt barn og unge med psykiske helseplager og begynnende 
rusmiddelproblemer. 

2.2 Kommunens ledelse bør sørge for en tilgjengelig oversikt over sitt helhetlige tilbud til barn og 

unge og deres familier og sørge for at befolkningen og tjenestene vet hvor de tar kontakt når det 

oppstår en bekymring.  

 

2.3 Kommunens ledelse bør sørge for at det foreligger kompetanse og rutiner for å oppdage og følge 

opp psykisk helseplager, begynnende rusmiddelproblemer og vold og overgrep hos barn og unge.  

 

3. Helhetlig behandling og oppfølging i kommunen 

 

3.1 Kommunen skal sørge for psykisk helsetjeneste til barn og unge med psykiske helseplager, 

begynnende rusmiddelproblemer eller reaksjoner på belastende livshendelser. 

Det er beskrevet at tjenestetilbudet skal være kommunens psykisk helsetjeneste til barn og unge og 
komme i tillegg til andre helse- og omsorgstjenester som helsestasjon- og skolehelsetjenesten og 
fastlegetjenesten. Ikke alle kommuner har et slikt tilbud i dag. Legeforeningen mener det er viktigere 
å styrke de tilbudene vi har i dag og sikre kvalitet og kapasitet i tilbudet, og at det bør åpnes for gode 
lokale løsninger. Det er allerede en stor utfordring at de ulike enhetene i kommunene i for liten grad 
jobber sammen, og det er ikke en fordel med mange enheter. I mange kommuner kan det være 
bedre å styrke eksisterende tilbud og institusjoner, for eksempel helsestasjon for ungdom og 
skolehelsetjenesten, og gjøre disse tilbudene mer robuste og tverrfaglige ved å inkludere folk med 
f.eks. barnevern- eller sosialfaglig kompetanse, fremfor å bygge opp enda et tilbud innen 
tilgrensende og overlappende tjenesteområder. Samtidig er det viktig at hver kommune faktisk 
bygger opp og har et reelt psykisk helsetjeneste-tilbud til barn og unge.  

3.2 Kommunens psykisk helsetjeneste bør kartlegge psykiske helseplager, begynnende 

rusmiddelproblemer eller belastningsreaksjoner hos barn og unge og avklare videre hjelpebehov. 

 

3.3 Kommunens psykisk helsetjeneste bør tilby behandling og oppfølging til barn og unge med 

psykiske helseplager, begynnende rusmiddelproblemer eller reaksjoner på belastende 

livshendelser. 

 

3.4 Kommunen bør sørge for et koordinert og helhetlig tilbud til barn og unge med psykiske 

helseplager, begynnende rusmiddelproblemer eller reaksjoner på belastende livshendelser.  

Det er viktig at psykisk helsetjeneste for barn og unge skal være lavterskel og uten behov for 
henvisning, som beskrevet under punkt 3.1, da vår erfaring er at tilsvarende tjeneste for voksne i 
flere kommuner krever henvisning fra fastlege. Det er også viktig at tilbudene som ytes er helhetlige, 
og at det er forutsigbart og tydelig hvilke kriterier som legges til grunn for et tilbud. 

4. Koordinering mellom kommune og psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) 



 
 
 
 
 

 

4.1 Kommuner og psykisk helsevern (PHBU) bør ha lokale samarbeidsavtaler om tjenester til barn og 

unge med psykiske lidelser, rusmiddelproblemer og reaksjoner på belastende livshendelser.  

Legeforeningen erfarer at i noen områder med store byer blir samarbeidsavtaler noen ganger bare 

etablert for den store kommunen (f. eks. Bergen), men ikke alltid for de mindre kommunene rundt. 

Det er viktig at helseforetakene inngår avtaler for alle kommunene i sitt opptaksområde, og at 

tjenestetilbudet blir like godt i hele området.  

Kommunene bør sikre at fastlegene og øvrige allmennlegers kompetanse benyttes i kommunens 

arbeid på system- og tjenestenivå, jfr. enighet mellom Legeforeningen og KS knyttet til deltagelse i 

arbeid med helsefellesskap. Slikt arbeid forutsetter finansiering og kommunen må derfor ha budsjett 

for slik involvering. 

Endret oppgaveportefølje mellom første- og andrelinjetjenesten må avtales med 

fastlegerepresentantene i helsefellesskapene. 

4.2 Kommunen og psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) bør etablere lokale samarbeidsmodeller 

for henvisning av barn og unge med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer. 

 

4.3 Kommunen og psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) bør koordinere tilbudet til barn og unge 

med moderate til alvorlige psykiske lidelser, rusmiddelproblemer og/eller reaksjoner på 

belastende livshendelser.  

Legeforeningen mener at denne setningen kan misforstås: "Når et barn eller en ungdom får et tilbud i 
PHBU, opprettholdes de kommunale tjenestenes oppfølgingsansvar, herunder også fastlegens 
medisinske ansvar." Legeforeningen er enige i at fastlegen har et vedvarende listeansvar også når et 
barn eller en ungdom får et tilbud i PHBU. Tidvis opplever fastleger at det er begrenset eller 
manglende legetilbud i PHBU som gjør at fastlegen bes om å gjennomføre legevurderinger eller 
iverksette behandling som er direkte knyttet til utredning eller behandling som gis i PHBU. 
Legeforeningen mener at en bedre formulering er å erstatte "medisinske ansvar" med "ansvar for sin 
listepasient". Veilederen bør gjøre det tydelig at det er spesialisthelsetjenesten som har ansvar for å 
gjennomføre utredning av pasientene, inkludert medisinske undersøkelser, sette i gang behandling 
og å sikre videre oppfølgingen av igangsatt behandling. Dette er i tråd med f. eks. veilederen for 
psykofarmaka til barn. Lokale samarbeidsmodeller kan sikre tilpasning til lokale forhold og bør gi et 
visst rom for å finne gode løsninger for den enkelte pasient, i dialog med fastlege.  

Kopi av polikliniske notat og epikriser er viktig for at fastlegen skal kunne gi barnet/ungdommen 
adekvat oppfølging under og etter behandling i andrelinjetjenesten. Pasientene og foresatte er ofte i 
kontakt med fastlege for andre problemstillinger under et behandlingsløp, og det forventes at 
fastlegen er orientert. 

Generelle betraktninger: 

Legeforeningen finner utkastet til veileder godt og forståelig, med gjenkjennbar oppbygning og ikke 
for lang. Den gir tydelige føringer i retning av et mer helhetlig ansvar hos kommunene og bedre 
samordning av tjenester for psykisk helse og rus.  



 
 
 
 
 
Anbefalingene er lettfattelige, med nyttig praktisk informasjon og gode eksempler. En blir dog 
avhengig av å kunne orientere seg om hvilke konkrete tilbud og muligheter en finner i regional og 
lokal planlegging.  

En del av anbefalingene har ganske lik ordlyd med kun små forskjeller som utgjør en betydelig 
meningsforskjell. Dette kan gjøre veilederen mer krevende å navigere i. 

Generelt anbefaler Legeforeningen at man i veilederen bruker begrepet “fastlegeordningen” i stedet 

for “fastlegetjenesten”. 

Legeforeningen vil påpeke at selv om veilederen inneholder gode eksempler som kan være til hjelp 

ved implementering, gir den ikke løsningen på den store utfordringen, nemlig at mange kommuner 

har et svakt tjenestetilbud pga. mangel på ressurser og egnet kompetanse. Også i 

spesialisthelsetjenesten er det en utfordring at pressede ressurser, ikke minst mangel på fagfolk, gjør 

det vanskelig å oppfylle krav til utredning, behandling og samhandling.  
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