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Helsesatsing i barnevernet
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• Forskning viser en høy risiko og 
forekomst av psykiske vansker og 
lidelser og et sammensatt behov for 
helsetjenester for barn i barnevern, 
samtidig er det indikasjoner på at 
helsetilbudet til denne gruppen er 
utilstrekkelig. (NTNU Kayed 2015)

• Barn med tiltak fra barnevern har 
samme rett til nødvendig helsehjelp 
som andre barn, men det er behov 
for å sikre at dette faktisk blir tilfelle 
i praksis. 

• Det har vært utfordringer i 
samarbeidet barnevern – psykisk 
helsevern i mange år, uten at en god 
løsning er funnet.

• Tilsynsrapporten fra  september 
2016  «Dei forsto meg ikkje» 
(Glassjentesaken).

Bakgrunn for helsesatsing i barnevernet
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Arbeidet ble påstartet i 2015 - Rundskriv

Formål: Styrke samarbeidet mellom barnevern-
tjenesten og psykiske helsetjenester for barn 

Innhold:
•Ansvar og oppgaver
•Regler om samarbeid – samarbeidsavtaler
•Informasjonsutveksling
•Opplysningsplikt til barneverntjenesten
•Rett til nødvendig helsehjelp
•Regler om samtykke til helsehjelp
•Særlig om samarbeid ved behov for 
døgnopphold

Til implementeringsarbeidet er det laget en felles 
lysbildepresentasjon av rundskrivet, og div 
materiell til samarbeid
meldinger
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• Regjeringen har vedtatt at 
samarbeid mellom barnevernet 
og psykisk helsevern skal 
styrkes. Det skal derfor 
etableres to nye piloter for 
omsorgs- og 
behandlingsinstitusjoner i 2018.

• Deretter skal det startes og 
driftes tre til, slik at alle fem 
regioner i Bufetat er dekket i 
2020.

• Institusjonene skal drives etter 
lov om barneverntjenester og 
det skal samtidig gis helsehjelp 
av helsepersonell

Bodø behandlingssenter valgt
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Bakgrunn målsetting
I målsettingen for disse institusjonene har vi tatt utgangspunkt i følgende 
forutsetninger: 

• Institusjonene skal hjemles og reguleres i barnevernloven hvor psykisk 
helsevern for barn og unge forpliktes til å yte helsehjelp i det omfang og på 
den måten som er nødvendig for det enkelte barn. 

• Prioriteringsveileder for Psykisk helsevern for barn og unge er gjeldende. 

• Målsetting for behandlingen og tiltakene som gis ved institusjonen foreslås å 
være av «habiliterende» karakter. Med dette mener vi at det ut fra 
ungdommenes vansker er rimelig å tenke seg at de ikke blir «friske» forstått 
som at alle vansker blir borte, men at de gis støtte til emosjonsregulering og 
ferdigheter til å bedre mestre de vanskene de har. 

• Det er et mål å redusere gjentakende innleggelser i psykisk helsevern der en 
ikke ser bedring
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Målgruppe
• Ungdommer med omsorgssvikt over lang tid vil være en del av 

målgruppen for de nye institusjonene, fordi større psykiske 
vansker/ lidelser ofte er et uunngåelig resultat av omsorgssvikt. 

• Disse kjennetegnes ved at de ikke har hatt utviklingsfremmende 
omsorg, og/eller er blitt utsatt for mishandling, og de har ofte 
opplevd manglende mestring i flere livssituasjoner. 

• Oppveksterfaringer som har ført til omfattende relasjonsskader 
og sammensatte vansker gjør at de vil fylle begrepet 
utviklingstraumer. 
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Målgruppe rammer
• Ungdom 13-18 år

• Begge kjønn

• Vedtak om plassering etter barnevernloven (ikke akutt)

• Omsorg på lavere nivå har vært prøvd

• Lavt funksjonsnivå/ diagnose eller mistanke om sammensatt 
psykisk lidelse eller behov for rediagnostisering

• Sannsynlig sammenheng mellom psykisk lidelse og lavt 
funksjonsnivå

• Ett eller flere forsøk på behandling av psykisk lidelse har vært 
mislykket

• Flere reinnleggelser
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Målgruppen vil være de ungdommer som har langvarig 
omsorgsbehov utenfor hjemmet og alvorlige psykiske 
helseutfordringer jamfør oppdrag fra Barne-, ungdoms-

og familiedirektoratet (Bufdir). Krav for å gi tilbud ved BBS 
er som følger: 

• Vedtak om døgnbasert tiltak etter barnevernsloven etter 
paragraf 4.12, eventuelt med tillegg av paragraf 4.24 eller 
4.26. 

• Vurdert CGAS under 50. 

• Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten 
etter pasient- og brukerrettighetsloven og psykisk helseverns 
prioritetsveileder for barn og unge.

• Ett eller flere forsøk på utredning eller behandling i psykisk 
helsevern for barn og unge bør ha vært forsøkt før plassering.

• Atferd i form av nylig selvmordsforsøk eller alvorlig 
selvskading
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Eksklusjonskriterier

• Der behandlingsmodellen helt klart ikke vil passe 
hjelpebehovet til ungdommen. 

• Der ungdommen kan benytte annet eksisterende 
hjelpetilbud med samme forventet eller bedre 
resultatoppnåelse. 

• Risiko knyttet til sikkerhet for andre barn og unge ved 
institusjonen. 

• Alvorlige somatiske eller psykiatriske hjelpebehov som 
krever innleggelse i helsetjenesten. 

10Navn på seminar / 08.11.2021

Behandlingsarbeidet

• Institusjonene må ses som et ledd i en tiltakskjede. Det er en forutsetning at det 

ikke har vært mulig å etablere helhetlig, samtidig, kontinuerlig og koordinert 

hjelp på et lavere omsorgsnivå. 

• Inntaksarbeidet omfatter en bred tverrfaglig psykiatrisk utredning av tverrfaglig 

team

• Behandlingen kjennetegnes av en integrert strukturert tilnærming for hele 

institusjonen

• Det er en forutsetning at alle ansatte på institusjonen har en felles forståelse for 

behandlingen og er opptatt av å etablere en allianse mot et felles mål

• Før og under behandlingen er det en del del av institusjonens oppgave til 

sammen med kommune å bidra til å etablere helhetlige, samtidige, 

kontinuerlige og koordinerte tiltak i ungdommens 

lokalmiljø/bosted/omsorgsbase

Opphold ved institusjonen

Vurderings- og 

inntaksfase

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

Varighet:

ca. 1 mnd

Varighet:

ca. 1 mnd (maks 1,5 mnd)

Varighet:

ca. 5 mnd

Varighet:

3 mnd

Innflyttings- og 

kartleggingsfase

Utviklings- og 

endringsfase
Overgangsfase

Innhold:

- Kommunen 

henviser

- Avklare rett til 

helsehjelp

- Tverrfaglige 

inntaksteam

- Medvirkning

Innhold: Innhold: Innhold:

Medvirkning
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Selvmordsforsøk 
og selvskading

Rømming

Aggresjon

Endringsødeleggende adferd (eks isolasjon)

Handlinger som kan redusere livskvalitet (skolefravær, 
ensomhet)

Behandlingshierarki
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Psykologrollen og erfaringer

• Rammene for helsehjelpen

• Tilstedeværelse og kontakt med ungdommene

• Indirekte arbeid rundt ungdommene
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Oppsummering
• Et spesialisert behandlingstiltak for ungdom med langvarige 

omsorgsbehov og store psykiske vansker. Drives etter lov om 
barneverntjenester (§ 4.12 og 4.24, 4.26)

• Standardisert i faser og som en del en tiltakskjede/forløp

• Fokus på bedret funksjonsnivå og få et liv som er verdt å leve, i 
motsetning til å »bli frisk»

• Behandlingsmodell som er lik for begge institusjonene og bygd 
opp med et tydelig behandlingshierarki. Helse og barnevern 
jobber sammen i institusjonen. 

• Håndterer forskjellige lovverk, styringslinjer og forskjellighet i 
kultur/fagspråk ved hjelp av felles fagmodell i form av OEM/DBT


