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Høringssvar fra Allmennlegeforeningen vedrørende bedre velferdstjenester 
for barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud 
 
Bakgrunn 
Foreldre til barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne har ofte et 
omfattende hjelpebehov. Departementene ønsker å innføre rett til barnekoordinator for familier 
med barn eller som venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og 
som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester 
og andre velferdstjenester. Departementene mener det er viktig at samordningsplikten ikke 
innrettes slik at den krever ressurser som heller bør brukes til det faktiske tjenestilbudet til den 
enkelte.  
Departementenes forslag til endring av helse- og omsorgstjenesteloven § 3-4 viderefører langt 
på vei gjeldende rett, men bestemmelsen foreslås endret for å tydeliggjøre plikten når det 
gjelder samarbeid ved ytelse av konkrete helse- og omsorgstjenester til den enkelte pasient 
eller bruker og samarbeid utover oppfølgingen av konkrete pasienter. I mange tilfeller er det 
klart hvilken velferdstjeneste som bør samordne tjenestetilbudet. Det vil gjerne være den 
velferdstjenesten som har ansvar for hovedtyngden av tjenestetilbudet.  
Departementene foreslår at kommunen ved behov skal avklare hvilken tjeneste som skal 
samordne tjenestetilbudet. Ved vurderingen av om familien har rett til barnekoordinator kan 
det være relevant å vektlegge andre aspekter, som vanskelig familiesituasjon, sosioøkonomiske 
utfordringer og lignende. Barnekoordinatoren skal ikke kunne overprøve faglige vurderinger 
eller prioriteringer foretatt av det enkelte helsepersonell eller den enkelte velferdstjeneste. 
Barnekoordinatoren må utføre sine oppgaver innenfor kommunalt besluttede rammer hva 
gjelder budsjett og prioritering av ressurser mellom ulike kommunale sektorer.  
 
Allmennlegeforeningens innspill 
Vi støtter departementene i at det er behov for bedre samordning av tjenestene som tilbys 
familier med barn som pga. sykdom eller andre tilstander behøver ekstra oppfølging. Likevel 
vil vi løfte to problemstillinger:  

1. Det er grunn til å tro at det i tvilstilfeller vil falle på fastlegen å vurdere hvorvidt det foreligger 
alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, samt behov for langvarige og koordinerte 
tjenester. Det må avklares på hvilken måte dette arbeidet skal honoreres. 
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2. Det finnes ikke kapasitet i fastlegeordningen til å legge hovedansvaret for utarbeidelse av 
individuell plan til fastlegene, selv om hovedtyngden av tjenestetilbudet enkelte ganger kan sies 
å være i fastlegens regi.  

 
Med vennlig hilsen 
 
Marit Tuv 
styremedlem 
 
 
 
 


