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Gruppens medlemmer
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Ansvarlig



∗ Gi råd og anbefalinger som sikrer barn på 
barneverninstitusjoner nødvendige og forsvarlige 
helsetjenester.

Mål



∗ Den tverrfaglige arbeidsgruppen skal ta utgangspunkt i 
følgende rapporter, karlegginger og utredninger: 

∗ 1. Rapport/resultater fra forskningsprosjektet « Psykisk 
helse hosbarn og unge i barneverninstitusjoner», 
NTNU/RKBU 2015 

∗ 2. Kartlegging av erfaringer barn og unge på 
barneverninstitusjoner har med fastlegeordningen, med 
psykisk helsevern for barn og unge og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (tentativ ferdigstillelse 
høsten 2015)

Oppgaver



∗ 3. Kunnskapsoversikt/oppsummering: erfaringer 
med etablering av felles institusjoner for psykisk 
helsevern og barnevern (tentativ ferdigstillelse 
høsten 2015)

Oppgaver



∗ Nanna S. Kayed og Thomas Jozefiak: ‘Psykisk helse hos barn og unge i 
barnevernsinstitusjoner’ 

!
∗ NOU 2009:22 Det du gjør, gjør det helt (Flatø utvalget) 

!
∗ Prop 106 L (2012 – 2013) BLD Endringer i barnevernloven 

!
∗ Statens helsetilsyn. (2012). Rapport 5/2012 Mytar og anekdotar eller realitetar? Barn 

med tiltak frå barnevernet og tenester frå psykisk helsevern for barn og unge Ei 
kunnskapsoppsummering. Helsetilsynet. 

!
∗ Jim Lurie: ‘Erfaringer fra en felles døgninstitusjon. Samarbeidsmodell mellom 

barnevern og psykisk helsevern for barn og unge.’

Sentrale dokumenter



∗ St. meld. nr. 47 (2008 – 2009) HOD Samhandlingsreformen, 
Rett behandling – på rett sted – til rett tid 

∗ St. meld. nr. 10 (2012 – 2013) HOD God kvalitet – trygge 
tjenester, Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og 
omsorgstjenesten 

∗ Helle Wessel Andersson: ‘Pasienter og behandlingstilbud i 
psykisk helsevern for barn og unge’ 

∗ Rapport 2013:4 (pdf) - Nasjonalt folkehelseinstitutt: 
‘Atferdsforstyrrelser blant barn og unge i Norge: Beregnet 
forekomst og bruk av hjelpetiltak.’ 

∗ RKBU Nord 2014: ‘Samhandling og samarbeid mellom 
barnevern og psykisk helsevern - en kunnskapsoversikt’ 

∗ helsevern for barn og unge 2013’

Andre dokumenter



∗ 4. Utredning: juridiske problemstillinger knyttet til 
helsepersonells virksomhet i barneverninstitusjoner, 
herunder forholdet mellom behandlingsbegrepet i 
helselovgivningen og i barnevernloven (tentativ 
ferdigstillelse 2015/2016) 

∗ 5. Status/rapport fra RHFene og notat fra Bufetats 
regioner vedrørende strukturer og rutiner som sikrer at 
barn i barneverninstitusjon får nødvendig utredning og 
behandling for psykiske lidelser og rusavhengighet.

Oppgaver
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