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Høring – Utvidelse pakkeforløp for kartlegging og utreding av psyk 

helse og rus for barn og unge i barnevernet med somatisk helse, 

tannhelse og seksuell helse 
 

 

Bakgrunn: 

Legeforeningen har fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) 

mottatt høring av utvidelse av Pakkeforløp for kartlegging og utredning av psykisk helse og rus 

hos barn og unge med somatisk helse, tannhelse og seksuell helse. 

  

I 2017 fikk Helsedirektoratet og Bufdir i oppdrag å utvikle modeller og systemer som skal 

bidra til at barn i barnevernet tidlig blir utredet for psykiske helseplager, og i 2020 ble 

"Pakkeforløpet for kartlegging og utredning av psykisk helse og rus for barn og unge i 

barnevernet" publisert. I 2020 fikk Helsedirektoratet og Bufdir i oppdrag fra henholdsvis 

Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og familiedepartementet å utvide pakkeforløpet 

med somatisk helse, tannhelse og seksuell helse. Eksisterende pakkeforløp skulle ikke 

revideres. Direktoratet opplyser om at oppdraget måtte grunnet ressursmangel utsettes til 2022. 

  

I høringsbrevet opplyser direktoratet om at tittelen «pakkeforløp» vurderes i sammenheng med 

en helhetlig gjennomgang av betegnelse for de normerende produktene fra Helsedirektoratet. 

Navnet på forløpet kan derfor bli endret før endelig publisering. 

 

 

Norsk forening for allmennmedisin sine vurderinger:  

 

Tittelen: NFA støtter at man revurderer tittelen «pakkeforløp». Begrepet skaper er forventning 

om at samme start, fremgangsmåte og avslutning er riktig og nyttig i alle situasjoner. Dette er 

ikke alltid riktig for komplekse mellommenneskelige situasjoner. Standardisering og 

skjematisk fremstilling kan være nyttig for å skape eller opprettholde kvalitet i en oppgave, 

men det er også en risiko for at man mister overblikket og ikke klarer å være persontilpasset. 

 

Samlet sett er dette blitt et omfattende og detaljert dokument som kan være litt tungt å lese. 

Dette kan gjøre implementering krevende, særlig hos samarbeidende instanser i helsevesenet. 

Detaljorientering som eksempelvis lange lister med bekymringstegn og risikofaktorer (s 8-9) 

kan skape fallgruver, hvor det som ikke er nevnt på listen blir oversett eller glemt. 

 

Begrunnelsen for å utvide pakkeforløpet: Det er godt dokumentert i litteraturen at belastende 

livserfaringer tidlig i livet (ACE) påvirker så vel sykelighet som dødelighet senere i livet. Det 

er grunn til å anta at barn som tas hånd om av barnevernet tilhører denne kategorien. Selv om 

begrunnelsen er forankret med referanser til enkeltstudier, anser vi behovet som godt nok 

dokumentert i nyere forskning. NFA støtter dermed at pakkeforløpet utvides. 

 

Involvering og vurdering av barn: Utkastet omhandler flere steder begrepet «barn og unge» 

uten at alder er definert. Det er helsemessige forskjeller på barn og unge i ulike aldre, og dette 
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kunne med fordel vært bedre definert i utkastet. Samtaler med barn og observasjon av gester 

og ikke-verbal kommunikasjon er grundig beskrevet, men det mangler henvisning til litteratur. 

For ungdom gjelder at løsrivelse fra omsorgspersoner, emosjonelle tilstander preget av sosial 

skam og skyld, mekanismer knyttet til stigmatisering fordrer spesiell årvåkenhet for skjulte 

symptomer på sykdom. Utkastet har noen refleksjoner omkring dette. Men bruker begrepet 

«barn og unge» uten å skille.  

 

Det foreslås i utkastet at Barnevernstjenesten lokalt vurderer start av pakkeforløpet basert på 

den «samlede informasjonen om barnet fra helsetjenestene og andre, dialog med foreldre og 

barn om barnet og helsen til barnet, samt kunnskap om barnet sett opp mot relevante 

risikofaktorer og bekymringstegn». NFA mener at høringsutkastet legger opp til at 

barnevernstjenesten skal gjøre betydelige mengder medisinske vurderinger, både ved vurdering 

av igangsettelse av pakkeforløp og i beskrivelsen av avklaringsmøte som skal gjennomføres 

etter beslutning om iverksatt pakkeforløp. For eksempel står det at man i avklaringsmøte bør 

gjennomgå «Informasjon og dialog om helsen til barnet, kartleggingen/utredningen og 

eventuelt mulig behandlingstilbud i helsetjenesten og rammene for samarbeidet.» NFA stiller 

seg undrende til om barnevernsansatte har kompetanse til å gjennomgå helseinformasjon og 

planlegge videre helsehjelp i dette omfang.  

 

Det legges også opp til at det er lokal barnevernstjeneste som skal vurdere hvilken del av 

kommunehelsetjeneste som skal involveres. Indirekte legger man da opp til at 

barnevernstjenesten skal gjøre medisinske vurderinger for å avgjøre hvilken hjelpeinstans som 

er mest relevant. Kommunehelsetjenesten kan for barn og unge være relativt fragmentert. 

Helsestasjon, skolehelsetjeneste, psykisk helseteam, helsestasjon for ungdom og 

fastlegetjeneste kan være organisert på ulike måter og med varierende grad av samarbeid. Det 

er krevende for erfarne allmennleger å skille mellom somatiske og psykiske plager, og man 

kan da undre seg over at en slik oppgave skal legges til personer uten medisinskfaglig 

utdanning.  

 

Aktivering av pakkeforløp baserer seg på at Barnevernet vurderer risikoer og bekymringstegn 

knyttet til psykisk helse, tannhelse, rus og seksualadferd. Det skal innhentes samtykke til at 

Barnevernet tar kontakt med helsetjenesten, og at informasjonsutveksling kan foregå. Vi 

savner en spesifisering av barnets alder og informasjonsutveksling i forhold til helserettslig 

myndighet ved alder 16 år. 

 

Dersom avklaringsmøtet resulterer i at barnet/familien ikke ønsker kontakt med helsetjenesten, 

tar vurderer barnevernstjenesten å ta kontakt med helsetjenesten for en anonym drøftelse. Her 

er det uklart hvilken del av helsetjenesten som skal kontaktes. Dersom det skal være reell 

anonymitet er det en forutsetning av slike drøftelser må foregå på systemnivå. NFA er usikker 

på om det foreligger strukturer i alle kommuner som tilrettelegger for dette. 

 

Fastlegen beskrives med helhetlig ansvar for barnets helse. Det vil nok være riktigere å skrive 

at fastlegen har helhetlig ansvar for helsehjelp til barnet. Det er også nyttig å merke seg at 

fastlegen har koordineringsansvar, men har ikke en veldefinert oppsøkende plikt. Fastlegen er 

avhengig av at samarbeidende instanser og/eller barnets omsorgspersoner velger å involvere 

fastlegen i ulike prosesser. Ulike kommunale tilbud varierer stort i omfang og kvalitet, og kan 

ha ulike navn. En del kommunale tilbud er prosjektbaserte og varer i begrenset tid. Det er 

derfor utfordrende for fastleger å holde seg orientert om alle de ulike hjelpetiltak som 

eksisterer og benyttes. Dette poenget ligger kanskje utenfor høringens mandat, men her 
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gjenstår et større koordinerende arbeid både innad i og mellom kommuner for å gi best mulig 

hjelp.  

 

Under øyeblikkelig hjelp (s 16) står det: «Ved akutt vold/seksuelle overgrep mot barn kan 

barnevernet og fastlege kontakte Barne- og ungdomsklinikken ved sykehuset direkte, uten 

henvisning fra lege.» Det fremstår meningsløst å skrive at fastlege kan kontakte 

spesialisthelsetjenesten uten henvisning fra lege.  

 

Det beskrives at pakkeforløpet skal ha et oppstartsmøte sammen med relevante helsetjenester, 

men er i liten grad beskrevet hvem som vurderer og hvordan man vurderer hva som er 

relevante helsetjenester.    

Utkastet beskriver at «I undersøkelsen/kartleggingen/vurderingen benytter kan tjenestene 

benytte ulike egnede metoder/verktøy, avhengig av hva man ønsker å undersøke og måle. 

Helsetjenesten vurderer selv hvilke metoder og verktøy som egner seg best på bakgrunn av 

formål, kompetanse og nytteverdi.» NFA mener at det her vil egne seg med praktiske 

anbefalinger som for eksempel henvisning til psyktestbarn.no. Kartlegging bør så langt som 

mulig basere seg på validerte tester, og man bør ha oppmerksomhet på at tiltakene i et 

pakkeforløp kan omfatte undersøkelser og intervensjoner med uheldige og uønskede 

konsekvenser. Generelt sett savnes det betraktninger rundt mulige negative konsekvenser av å 

aktivere pakkeforløp vurdert opp mot konsekvenser av å ikke gjøre det. Dette bør drøftes opp 

mot kriterier for aktivering av forløp, og i lys av hvilken grad man kan stole på metodene for 

vurdering. 

 

 

 

 

 
Med vennlig hilsen 

 

Marte Kvittum Tangen    Elisabeth Stura     

leder       styremedlem    

          


