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Høringssvar: Høring - Kvalitets- og strukturreform i barnevernet
Norsk sykepleierforbund takker for muligheten til å komme med innspill på høring om kvalitets- og strukturreform i 
barnevernet.

NSF vil innledningsvis gjøre oppmerksom på følgende:

Vil denne kvalitets- og strukturreform kunne medføre økt sosial ulikhet i helse, og til mindre likeverdige tjenester?•
Behovet for kompetansestyrking og ikke minst tverrfaglig samarbeid burde vært tydeliggjort og konkretisert mer.•
Forslagene innebærer en storstilt overføring av til dels komplekse oppgaver og ansvar til kommunene, de •

forslagene må ikke føre til en nedprioritering av andre forebyggende tjenester for barn og unge.

Som det skrives innledningsvis er det overordnede målet med forslagene: et bedre barnevern der flere barn får riktig 
hjelp til rett tid. En endret ansvarsdeling skal blant annet gi bedre grunnlag for tverrfaglig samarbeid og sterkere 
insentiver til tidlig innsats overfor utsatte barn og familier. Valg av tiltak skal i større grad baseres på nærhet og bred 
kjennskap til barnets og familiens situasjon. Det er også departementets mål å gi barnevernet et samlet kvalitetsløft, 
gjennom nasjonale satsinger og utvikling av felles kunnskap om hva som er godt barnevernfaglig arbeid.

Forslagene innebærer en storstilt overføring av til dels komplekse oppgaver og ansvar til kommunene. Det sies at det 
skal følge midler med, men «kompensert i rammen». Vi vet hvilke mulige konsekvenser det kan få; for lite midler til 
barnevernets arbeid eller nedprioritering av andre tidlig forebyggende tjenester til barn og unge, som eks. helsestasjons- 
og skolehelsetjenesten. Den kommunale egenandelen for institusjonsplasser skal økes. NSF har en bekymring for hva 
det vil kunne bety for en allerede anstrengt kommuneøkonomi.

Forslaget omhandler ikke noen av de mest krevende sakene kommunene står overfor i dag; internasjonale 
barnevernssaker, og oppfølgingen av og tilbudet til enslige mindreårige asylsøkere. Dette er tema som bør vies særlig 
oppmerksomhet i oppfølgende dokumenter.

Kommentarer til enkelte kapitler

Kapittel 4 Perspektiver, utfordringer og mål
4.1.2: 
Slik dette kapitlet er skrevet, kan man få inntrykk av at man nedtoner at familien for noen barn er direkte skadelig, og at 
det i flere tilfeller enn vi liker å tro vil være det beste med omsorgsovertakelse. Det er viktig at dagens lovverk 
reverseres slik at det blir for vanskelig å overta omsorgen der det er nødvendig og riktig. En slik endring vil ikke tjene de 
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mest utsatte barna og ungdommene. Helsesøstre opplever ofte at det etableres et omfattende støtteapparat rundt 
foreldre, gjerne over lang tid uten at samspillet mellom foreldre og barn bedres vesentlig av den grunn. 
NSF berørte dette i vårt høringssvar til barneloven i 2013 (om samvær etter omsorgsovertakelse): «Vi støtter utvalgets 
anbefaling om at det utviklingsstøttende tilknytningsprinsipp gis forrang i forhold til det biologiske prinsipp i saker der 
tilknytnings- og relasjonskvaliteten er til hinder for barnets utvikling. En slik endring stiller store krav til kompetanse og 
vurderingsevne hos ansatte i barnevernet, og tett dialog med samarbeidspartnere som har kontakt med barnet og 
familien». 

4.1.3 
Det sies at 55 % av sakene ender med henleggelse. Kan dette ha andre forklaringsmodeller i tillegg til det som her 
beskrives?  Landsgruppen av helsesøstre NSF har tidligere problematisert: at barnevernet som følge av å jobbe kun 
med utsatte barn og sårbare familier, kan få et noe forstrekt «normalitetsbegrep». Kan det være at man henlegger for 
mange saker der man burde gått tidlig inn for å forhindre en alvorligere utvikling? 

Et godt eksempel vises under på hvordan samarbeid mellom helsestasjons- og skolehelsetjeneste og barnevern ved 
henleggelse av en sak: 
En barnevernsleder innførte en rutine med å ha et samarbeidsmøte der helsesøster, lærer eller andre aktuelle 
fagpersoner var til stede sammen med familien når saken ble henlagt. Da kunne informasjon utveksles og 
støtteapparatet for øvrig kunne kobles på, man kunne i fellesskap bli enige om et opplegg for støtte rundt familien. På 
den måten er det også lettere å gjenta en bekymring.

Vi spør oss også om forslaget kan leses dithen at man strammer inn slik at barnevernet kun skal prioritere de aller 
alvorligste sakene, og at andre tjenester skal ta en større rolle/ansvar i forhold til de mindre alvorlige sakene. Hvis det er 
tilfelle, må disse tjenestene styrkes, og man må kunne rå over nødvendige tiltak. Det reiser igjen spørsmål om 
myndighet til å pålegge tiltak, når disse er utenfor barnevernet? 

Vi er også spørrende til om forslagene innebærer en tydelig nedprioritering av barnevernets forebyggende rolle. Mange 
barn og unge utsettes for psykisk vold og trakassering, i form av sanksjoner, trusler og sjikane og opplever dette som 
like belastende som fysisk vold. Vi erfarer at svært mange barn og unge utvikler en negativ psykisk helse på grunn av 
vanskelige hjemmeforhold som i stor grad skyldes psykisk vold. Dette er saker barnevernet gjerne ikke prioriterer fordi 
påstander og «bevis» blir for lite konkrete og blir ord mot ord. Vi mener at det i slike saker i for liten grad legges vekt på 
observasjoner og uttalelser som er blitt registrert av personer barnet har tillit til, som eksempelvis en sosiallærer eller 
helsesøster som barnet har hatt samtaler med over lang tid. 

NSF er betenkt i forhold til at «den enkelte kommune må vurdere hvilken rolle barneverntjenesten skal ha for å ivareta 
et samlet tjenestetilbud». Hvor stor grad av ulikhet vil dette kunne medføre, og tilgang til likeverdige tjenester uavhengig 
av hvor du bor? Vil dette kunne medføre økt sosial ulikhet i helse? Vi savner forslag til konkrete organisasjonsmodeller, 
som eks. Familiens hus. En slik modell vil på en god og hensiktsmessig måte kunne gi et godt samlet tjenestetilbud.

Det listes opp på hvilke områder barnevernet særlig har utilstrekkelig kompetanse (Jfr. kap.12 Kompetanse). Dette 
gjelder i stor grad de barna ,og de sakene som helsestasjons- og skolehelsetjenesten, barnehager og skoler jobber med 
og trenger bistand i forhold til. Behovet for kompetansestyrking og ikke minst tverrfaglig samarbeid burde vært 
tydeliggjort og konkretisert. Vi spør oss hvordan man skal komme i mål med disse forslagene før den nødvendige 
kompetansen er på plass – enten kommunen er liten eller stor. Det kan synes som man starter i feil ende med store 
reformendringer.

Kapittel 9 Hjelpetiltak
Hjelpetiltak i hjemmet må sees i sammenheng med oppfølging på helsestasjonen. Mange helsesøstre møter foreldre 
som får motstridende råd når det gjelder «vanlige» problemstillinger som mat, søvn og helse, fordi personen som følger 
opp fra barnevernets side ikke er utdannet helsepersonell, eller har nødvendig, oppdatert kompetanse på de aktuelle 
temaene.

Det første året i barnets liv er helsestasjonen ofte den eneste offentlige instans som møter barnet og familien. Gjennom 
svangerskap, fødsel og barseltid er jordmor og helsesøster i posisjon til å kartlegge mors og fars psykiske helse, og 
kunne iverksette nødvendige tiltak. Gravide skal screenes for vold under svangerskapet, og en vil kunne komme tidlig 
inn med forebyggende tiltak, for deretter ved behov kunne henvise videre. Her må kommunene tilrettelegge for 
nødvendig kompetanse og ressurser. Behovet for å styrke helsestasjon og skolehelsetjenesten med jordmødre og 
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helsesøstre er prekær.

Ett annet viktig tiltak som er på trappene er Nurse Family Partnership (NFP). Det er et intensivt oppfølgingsprogram for 
førstegangsfødende som av ulike årsaker har behov for ekstra støtte i graviditet og i barnets to første leveår. 
Intervensjonen er basert på hjemmebesøk av jordmor og helsesøster, med inntil 64 hjemmebesøk. De tre målområdene 
for programmet er å forbedre mor og barns helse under svangerskapet, fremme barns helse og utvikling, og sist men 
ikke minst; å støtte foreldrene i forhold til helse og fremtidig livssituasjon (www.r-bup.no/pages/nfp ) 

9.2.2 NSF har en bekymring for at forslagene i 9.2.3 ii) og iii) vil kunne medføre større grad av ulikhet i tilbudet og 
mindre likeverdighet.

9.5.1 Det sies at kommunene med forslaget lettere skal kunne foreta kostnad/nyttevurderinger. Samtidig pekes det på 
mangelfull kompetanse – også hos ledere av tjenesten – og mangelfull kunnskap om tjenesten blant politikere. Vi er 
spørrende til om man i sterk nok grad vektlegger og konkretiserer behovet for kompetanseheving parallelt med de 
foreslåtte endringene?

Kapittel 10 Utredning
10.4.1: NSF mener at styrkingen av psykologer i kommunene bør kunne bidra til å styrke barnevernets 
vurderingskompetanse og – evne.

Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By                                                Kari Elisabeth Bugge
Forbundsleder                                               Fagsjef     
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