Referat møte med Barneombudet 11.03.16
kl 1011.30
Tilstede fra Barneombudet: Seniorrådgivere Tone Viljugrein og Ane Gjerde
Tilstede fra Lisbup: Kristin Jakobsen, Elin Holiløkk, Ranveig Pütz og Judeson Joseph

Innledningsvis tar vi en introduksjon LISBUP og Introduksjon barneombudet.
Info om barneombudets innsyns og tilsynsrett jfr Lov om barneombud.
●
●
●
●
●
●
●

Barnevern, helse, vold, skilsmisse, skole, kommunikasjon, adm
Barne likestillings departementet velger ombud, rådgivere er kontinuitet.
Barnekonvensjonen har forrang
Lover og rettigheter
Helse, tvang, funksjonsnedsettelse, vold/overgrep
Barneombudet har innsynsrett/besøksrett
Ekspertgrupper: Vold/incest, utøya, somatisk syke, flyktninger. (Dette skal ikke
være gruppeterapi, men formålet er å innhente informasjon/erfaringer. Sørge for
at barna er varetatt.

Hovedtema for møtet i dag:
Tvangsbruk i psykisk helsvern og barnevernet, spesielt med utgangspunkt i
rapporten "Grenseløs Omsorg".
1.

●
●
●
●
●
●
●
●

Rapport Grenseløs omsorg –
Sprang mellom tvang/frivillig, låst/ulåst: hva er faktorene som spiller inn som
avgjør hvordan en institusjon. Eksempler:
BUP Levanger et godt eksempel på samarbeid barnevern/psykisk helse
Holdninger: Ønske om å ikke bruke tvang
Bruker mye tid på å snakke om ting
Evaluere etter bruk av tvang, hva kunne vært gjort annerledes
Bevissthet – ligge litt i forkant Obs! Overgangssituasjoner
Kompetanse, øve på hvordan man unngår tvang
Barnevernsinstutisjon vs psyk.instutisjon – maktkamp mellom tjenestene.
Barnevern vs barnepsykiatri  Kommune/stat: mangel på fellestreffpunkt,
økonomi (altfor innsatsstyrt?)

● Informasjon – taushetsplikt. Samtykke. Forskjeller. Opplysningsplikt,
taushetsplikt
2.
3.

Samarbeid mellom helsedirektoratet og barn og likestillingsdirektoratet
Lavterskeltilbud: Kommunale tilbud, variasjoner mellom kommuner. Mulighet
for nasjonale føring.

Det er ikke ille mht tvang over alt, selv om ikke alle er på nivå med BUP Levanger.
Institusjon / Fosterhjem / samarbeid.
Helsedirektoratet har sendt ut et oppdragsbrev til RHFene mht mer samarbeid mellom
barnevern og BUP.
Brev – helsedirektoratet: Regulering av arenafleksibilitet: Uløselig?
Barnehusene:
Barnelegeforeningen har engasjert seg i dette. Det er mer fokus på å få flere
sosialpediatere. Ingebjørg Fagerli som er leder i Norsk barnelegeforening kjenner
Barneombudet godt til med hensyn til dette temaet.
Digital innsyn i journal:
Hva mener barneombudet?
Barneombudet har ikke fått belyst alle sidene av denne saken. Barneombudet er ukjent
med mange av aspektene i saken og ønsker at LISBUP/NBUPF skriver et brev til
Barneombudet om dette.
Videre
:
Barneombudet ønsker mer samarbeid i framtiden med LISBUP/NBUPF.

