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Høring - tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet
Barne- og familiedepartementet sender med dette forslag til endringer i barnevernloven på
høring. Forslagene omhandler etablering av et tilbud om tverrfaglig helsekartlegging av barn i
barnevernet.
Tverrfaglig helsekartlegging har som formål å bidra til at kommunal barnevernstjeneste,
fosterhjem og institusjon settes i bedre stand til å gi barn som plasseres utenfor hjemmet
forsvarlig omsorg og oppfølging. 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.
Videre foreslår departementet at kommunal barnevernstjeneste kan anmode Bufetat om
helsekartlegging når barnevernstjenesten har besluttet å fremme sak for fylkesnemnda etter
barnevernloven § 4-12, § 4-24, § 4-25 og ved plassering utenfor hjemmet etter § 4-4 sjette
ledd. Dette omfatter omsorgsovertakelser, atferdsplasseringer og frivillige plasseringer
utenfor hjemmet. Helsekartlegging kan bare anmodes dersom det foreligger samtykke. Selv
om kartlegging forutsetter samtykke, kan helsekartlegging likevel oppleves som inngripende
og belastende for barn og foreldre, og departementet foreslår derfor at barnevernstjenesten
gis en klar hjemmel til å be slik kartlegging når det foreligger samtykke.
Departementet forslår at Bufetat avgjør om helsekartlegging skal tilbys i det enkelte tilfelle. I
tillegg foreslår departementet at barnevernstjenesten gis en plikt til å vurdere om det er
behov for helsekartlegging av barn i målgruppen og at vurderingen skal dokumenteres.
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Høringsfristen er mandag 22.mars 2021.
Høringsnotatet er å finne på departementets nettside. Departementet ber om at
høringsuttalelser avgis digitalt på departementets nettside på regjeringen.no.
Høring - tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet - regjeringen.no
Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om
saken bør forelegges underordnende organer eller andre som ikke er nevnt på listen.
Eventuelle spørsmål knyttet til høringsnotat kan rettes til:
Arja Vara Skogholt, telefon 22 24 24 88 eller e-post: arja-vara.skogholt@bfd.dep.no
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