
Hvordan bytte bakgrunnsbilde: 
1.  Høyreklikk og velg «Formater bakgrunn» 

2.  Velg «Fyll» > «Bilde eller tekstur» 
3.  Trykk «Sett inn fra Fil» 

4.  Bla deg fram til ønsket bilde 
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Samhandlings-
forløp mellom 
barnevern og 
psykisk helse 
 



Målsetting  
•  Samhandlingsforløpet skal bidra til at barn og unge i 

barnevernet blir tidlig utredet for psykiske helseplager, slik 
at de får nødvendig helsehjelp i kombinasjon med tiltak fra 
barnevernet, i rett omfang og til rett tid 
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Arbeidsgruppe 
•  Brukerorganisasjoner psykisk helse 

•  Brukerorganisasjoner barnevern 

•  Psykisk helsevern for barn og unge 

•  Kommunal helse 

•  Kommunalt barnevern  

•  Bufetat (statlig barnevern) 

•  Helsedirektoratet 

•  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
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Mandat  
•  Formålet med samhandlingsforløpet er å utrede og avdekke 

behovet for psykisk helsehjelp og sørge for at barn får riktig 
hjelp/tiltak fra barnevern og psykisk helsetjenester. 
Samhandlingsforløpet vil omhandle ordinære tjenester i de 
to sektorene 
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Arbeidsgruppen skal 
•  Utarbeide utkast til samhandlingsforløp mellom barnevernet og 

psykiske helsetjenester 

•  Legge til grunn at Samhandlingsforløpet gjelder fra 
undersøkelsessak er åpnet i barneverntjenesten. 
Samhandlingsforløpet skal omhandle forløpet frem til en ev. 
plassering utenfor hjemmet og nødvendig helsehjelp forut for 
dette  

•  Se nærmere på hvordan Samhandlingsforløpet kan ivareta barn 
med rusmiddelproblemer og valg av tiltak  

•  Avklare det juridiske rammeverket for samhandlingsforløpet 

•   Avklare målgruppe for samhandlingsforløpet. 

•   Avklare kunnskapsgrunnlag for samhandlingsforløpet. 

•  Utarbeide forslag til implementeringstiltak i tjenestene. 
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Tidsplan  
•  Oppstart september 2017 

•  Levere utkast til Samhandlingsforløp til direktoratene innen 
1. mai 2018 

•  Bufdir og Hdir vil beslutte endelig utforming av 
Samhandlingsforløpet 

•  Implementering januar 2019  
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Hvordan bytte bakgrunnsbilde: 
1.  Høyreklikk og velg «Formater bakgrunn» 

2.  Velg «Fyll» > «Bilde eller tekstur» 
3.  Trykk «Sett inn fra Fil» 

4.  Bla deg fram til ønsket bilde 
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Arbeid med 
psykisk helse i 
Bufetat 

•  Helseansvarlige 

–  Mandat  

–  Opplæring 

•  Traumesensitivt 
barnevern 
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Retningslinjer om helseansvarlig i barnevernsinstitusjoner og 
omsorgssenter for enslige mindreårige asylsøkere, mai 2016 

–  Hver institusjon/institusjonsavdeling/enhet skal ha helseansvarlig med stedfortreder. Kan 
være leder ved små enheter. Helseansvarliges oppgaver: 

•  Bistå leder i å utarbeide, implementere, evaluere og justere interne rutiner og 
prosedyrer som bidrar til at barna får nødvendig helsehjelp 

•  Kartlegge, planlegge, gjennomføre og evaluere opplæringstiltak for ansatte som bidrar 
til at barna får nødvendig helsehjelp 

•  Etablere og opprettholde godt samarbeid med primær- og spesialisthelsetjenesten, 
f.eks. ved å bistå i arbeidet med å inngå og følge opp samarbeidsavtale 

•  Koordinere institusjonens arbeid slik at barnas behov for helsehjelp ivareta 

•  Være pådriver for at ansatte benytter og oppdaterer helsekortet i BIRK 

•  Gi råd og veiledning til ansatte ved spørsmål knyttet til barns rett til helsehjelp og ved å 
behov bistå ansatte i kontakt med helsetjenesten, herunder å bidra til å avklare hvem 
som kan samtykke til helsehjelp 

•  Delta i ansvarsgruppemøter, og andre møter/arenaer ved behov, herunder bidra til å 
avklare ansvars- og oppgavedeling mellom de involverte instanser og tjenester 

•  Delta i arbeid med handlingsplaner, individuelle planer mv. ved behov 
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Opplæringsprogram om barn og unges 
psykiske helse  
•  E-læringsprogram om barn og unges psykiske helse er 

under utarbeidelse 

•  Ferdig til 2018 
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Prosjekt helsehjelp til barn i 
barnevernsinstitusjoner, Helse Sør-Øst 
og Bufetat region Øst 
•  Prosjekt i Sykehuset Østfold HF  

–  Ambulant team  

•  Prosjekt i Sykehuset Innlandet HF  
–  Etablere baseline 

–  Utarbeide rutiner for vurdering av alle barn, ungdom ved 
barnevernsinstitusjonene 

–  Samle samarbeidsavtaler -> utarbeide felles mal, implementere 

–  Felles seminardager 

•  Akershus universitetssykehus HF (A-hus) 
–  Modell testes ut på en institusjon (Milepælen) 

–  Målgruppe: de som ikke vil ha hjelp, flytter mye, de PHBU ikke får tak i, de som 
faller mellom alle stoler  
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Traumesensitivt barnevern 
•  Samarbeid med RVTS Øst siden 2012 

•  Opplæring og implementering i alle enheter i Bufetat, region 
øst – andre regioner tilvarende med HandleKraft 
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Enhet for psykologressurser 
•  Omsorgssentre 

•  Institusjoner 
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