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Høring – Forslag til endringer i barnevernloven - tverrfaglig 

helsekartlegging av barn i barnevernet 
 

Barne- og familiedepartementet foreslår at barnevernloven endres for å legge til rette for 

gjennomføring av tverrfaglig helsekartlegging av barn som plasseres utenfor hjemmet. 

Formålet er i henhold til høringsnotatet å gi barnevernet tilstrekkelig informasjon om barnet i 

forbindelse med valg av plasseringssted, innhold i tiltak og oppfølging. Målet med 

kartleggingen er ikke å stille diagnoser, men å identifisere barnets behov. Kartleggingen kan 

også avdekke om barnet har behov for hjelp fra andre instanser enn barnevernet, og det vil i 

slike tilfeller være barnevernstjenestens ansvar å legge til rette for at barnet får denne hjelpen. 

Det kan for eksempel være behov for tilrettelegging i barnehage eller skole. Videre kan 

kartleggingen avdekke behov for tilbud fra helse- og omsorgstjenesten eller tannhelsetjenesten. 

Barnevernstjenesten må i kraft av sitt oppfølgingsansvar følge opp indikasjon på behov for 

ytterligere utredning eller helsehjelp og vurdere om pakkeforløpet for kartlegging og utredning 

av psykisk helse og rus hos barn og unge utløses. 

 

Norsk forening for allmennmedisin (NFA) mener at en tverrfaglig helsekartlegging i 

barnevernet er et godt og nyttig tiltak for å bedre helse- og omsorgssituasjonen for sårbare barn 

og kan gjøre barnevernets omsorgstiltak bedre rustet til å ivareta barnas behov. Det er 

avgjørende at helsekartleggingen følges opp med tilstrekkelige ressurser til å ivareta de 

utfordringer kartleggingen eventuelt avdekker. Det er også viktig at søkelys på 

helsekartlegging ikke blir overskyggende for andre aspekter ved omsorgsovertakelse. Trygge 

og forutsigbare omsorgsforhold over tid forventes å ha større betydning for barns helse enn 

kortvarige helseintervensjoner knyttet til en bestemt periode.  

 

Målsetningen om å avdekke helserelaterte behov uten å samtidig ha diagnosefokus er 

krevende. En fallgruve ved alle former for helsekartlegging er at man risikerer overdiagnostikk 

og overbehandling, og i verste fall helseskade knyttet til dette. Det vil være viktig å 
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gjennomføre langsiktig evaluering av helsekartleggingens resultater og konsekvenser knyttet 

til dette.  

 

Departementet foreslår at tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet legges 

organisatorisk til Bufetat. Kartleggingen forutsetter faglige bidrag fra helsepersonell og at 

spesialisthelsetjenesten forpliktes, gjennom helseforetakenes styringslinje, til å bidra med 

nødvendige ressurser inn i kartleggingsteamene. Departementet viser videre til at det skal 

utvikles nasjonale anbefalinger som beskriver innholdet i tilbudet nærmere. 

 

NFA støtter at Bufetat bør ha det organisatoriske ansvaret for helsekartleggingen. Den enkelte 

kommunale barnevernstjeneste kan ikke forventes å ha tilstrekkelige fagressurser til å 

gjennomføre en slik kartlegging. Et nasjonalt organisatorisk ansvar vil også motvirke regionale 

forskjeller i kartleggingen. Det forutsettes faglige bidrag fra helsepersonell, herunder må man 

forvente at fastlegen skal være en viktig bidragsyter. Fastlegen har i mange situasjoner unik 

kunnskap om aktuell familie og barnet som skal kartlegges. Denne kompetansen bør utnyttes i 

helsekartleggingen. Fastlegen bidrar ofte med opplysninger i barnevernssaker etter forespørsel 

fra kommunal barnevernstjeneste. Høringsnotatet beskriver at det kan være utfordrende for 

barnevernstjenesten å vurdere og forstå helseopplysninger. Dette gjenspeiles i en del tilfeller 

også i forespørsler til fastleger om opplysninger i barnevernssaker. Spørsmålene som stilles om 

barnas eller omsorgspersonenes helse er ofte skjematiske og generelle, og kvaliteten på 

svarene blir dermed også gjerne uspesifikke og noen ganger også ufullstendige. Henvendelsene 

blir ofte sendt med kort tidsfrist på svar. Dersom en tverrfaglig strukturert helsekartleggingen 

utelukkende skal benytte allerede innhentede opplysninger fra fastlegen vil kvaliteten på dette 

være sterkt avhengig av den enkelte kommunale barnevernstjeneste sine kunnskaper knyttet til 

vurdering av hvilke helseopplysninger som er nyttige. Man bør derfor vurdere om 

kartleggingen skal inneholde rutiner for å evaluere hvilke opplysninger man har bedt om fra 

fastlege, og i aktuelle tilfeller innhente supplerende og mer målrettede opplysninger om 

barnets helse.  

 

For at kartleggingen skal være vellykket er det avgjørende at man etablerer gode 

samhandlingsløsninger med fastlegene. De organisatoriske utfordringene fastlegeordningen har 

i dag må ihensyntas. Det må tilrettelegges for elektroniske meldingsutvekslingsløsninger som 

er integrert i EPJ-systemene hos fastlegen.  
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NFA erfarer at mange fastleger opplever begrenset tilgang på spesialistressurser i barne- og 

ungdomspsykiatrien. Det er dessverre vanlig at legeundersøkelser og somatisk oppfølging som 

naturlig følger av barnepsykiatriske utrednings- og behandlingsforløp blir overlatt til fastlegen, 

og at barne- og ungdomspsykiatriske klinikker henviser til svært begrensede legeressurser når 

det stilles spørsmålstegn ved slik praksis. NFA er derfor bekymret for at etablering av 

tverrfaglig helsekartlegging for spesialisthelsetjenesten medfører en forpliktes til å stille med 

nødvendige ressurser, herunder legeressurser, og at dette dermed kan medføre et ytterligere 

svekket barnepsykiatrisk tilbud til barn og unge som i dag er i BUP-systemet. Ut fra 

høringsnotatet må man forvente at kartleggingen vil avdekke flere barn som er i behov for 

utredning og behandling i BUP, slik at ressursbildet blir ytterligere presset.  

 

NFA mener utredningen om helsekartlegging i for liten grad analyserer konsekvensene en 

kartlegging kan ha for barnas behov for helsetjenester i etterkant av kartleggingen. Det er lite 

nyttig å avdekke helsebehov uten å ha nødvendige verktøy og forutsetninger for å følge opp. 

Ivaretagelse av barn og ungdom som er under barnevernets omsorg kan være organisatorisk 

krevende for hjemkommune og fastlege. Barnet kan være i fosterhjem eller omsorgsinstitusjon 

langt unna sitt vanlige hjem og dermed også langt unna fastlegekontoret. Dette medfører 

vansker med kontinuerlig oppfølging, mer utfordrende samarbeid med barnehage og skole og 

iblant fragmentert ansvar for helsehjelpen. Det mangler funksjonalitet i nasjonale digitale 

løsninger for institusjoner og fosterhjem, slik at kommunikasjon er betydelig med tungvint enn 

for andre barn og ungdommer.  Det kan også være krevende for fastlegen å ha oversikt over 

hvem som har beslutningsrett om hvilken helsehjelp som skal tilbys. Det er særlig krevende å 

ivareta ungdom mellom 16 og 18 år hvor de har rett til å selv bestemme over egen helse, men 

samtidig kan ha begrenset innflytelse på egen bo- og livssituasjon. Det kan også være 

utfordringer knyttet til økonomi for denne gruppen, siden de ikke har rett til gratis helsehjelp 

hos fastlegen.  
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