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Høringssvar: VS: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ber om innspill: kompetansebehov i barneverntjenesten

Norsk Sykepleierforbund (NSF) takker for muligheten til å gi innspill. Våre innspill er utarbeidet i samarbeid med 
Landsgruppen av helsesøstre NSF (LaH NSF). 

Det sies at utredningen skal danne grunnlag for utviklingen av kompetansen i barnevernet. Vi tenker at dette må sees i 
sammenheng med NOU 2016:16 Ny barnevernslov, og at en klargjøring av barnevernets roller er viktig forut for en 
detaljert kompetansebeskrivelse. I vårt høringssvar til NOU’en, støttet vi blant annet en tydeliggjøring av tjenestens 
kjerneoppgaver, en plikt for kommunen til å sørge for at kommunens tjenestetilbud rettet mot alle barn og familier er 
samordnet, og en plikt for kommunen til å ha en plan for kommunens forebyggende arbeid rettet mot alle barn og unge. 

Vi savner gjennomgående en nærmere omtale av en helt sentral samarbeidspartner for barnevernet; helsestasjon- og 
skolehelsetjenesten, både når det gjelder kunnskap om tjenestens mandat, oppgaver og kompetanse, og samarbeidet 
tjenestene i mellom. Tjenesten innehar særlig kompetanse på barns helse og oppvekstvilkår, på barns normalutvikling 
og på å oppdage og følge opp barn i ulike typer risiko. Helsesøsters kompetanse er nærmere beskrevet i NSFs brosjyre 
Spesialistgodkjenning av helsesøstre (2013)1. Dette er kompetanse barnevernet vil ha behov for å innhente og 
nyttiggjøre seg i flere sammenhenger. Verken under 2.1 Barnevernets oppgaver eller i Kap.6 Kompetansebehov i 
barneverntjenesten nevnes denne kompetansen eller samarbeidet eksplisitt. Det snakkes generelt om helsetjenesten, 
men her mener vi det må differensieres. Det er ikke alle deler av helsetjenesten barnevernet har like utstrakt samarbeid 
med som helsestasjon- og skolehelsetjenesten. I denne sammenheng savner vi referanser til NIBR-rapport 2011:25 
Den vanskelige samhandlingen2. Funnene fra denne viser at kommuner med en godt utbygd helsestasjons- og 
skolehelsetjeneste minsker behovet for hjelpetiltak som PMTO og MST, samt institusjonsplassering.

1.3 Avgrensninger
Man har ikke vurdert kompetansebehovet ut fra antall ansatte, og vurderingene er gjort uavhengig av organisering. 
Utredningen baserer seg imidlertid på en modell (Grimen og Molander), som eksplisitt sies å fokusere på forholdet 
mellom skjønn og rammer. Slik vi leser den, omhandler den i stor grad systemer, ledelse og bemanning Også de øvrige 
modellene (Kompetansetrekanten og Triangelet) kan vi vanskelig se kan brukes løsrevet fra rammebetingelser og 
ressurser. Systematisk kompetansearbeid kan være en viktig hjelp til bedre ressursutnyttelse og -styring. Vi savner en 
mer konkret beskrivelse av hvordan det kontinuerlige og systematiske kompetansearbeidet kan og bør gjennomføres i 
kommunene.

4.0 Framgangsmåte
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3 Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon og helse. En kartlegging av bachelorstudiet i sykepleie i Helse Sør-Øst. Ragnhild Magelssen, NAKMI, 
2012

Som påpekt under ledermøte mellom Bufdir og NSF 31.03.17, er vi både undrende og kritisk til at NSF med 
helsesøstre, jordmødre, barnesykepleiere, og sykepleiere innen psykisk helse og rus ikke har vært invitert til møtet med 
«sentrale fag- og profesjonsorganisasjoner» (punkt 4.5.5). En ledesetning for barnevernet er å sikre at barn og unge 
som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg. På mange måter er 
dette også kjernen i sykepleierfaget. Dette understreker også poenget med våre innledende kommentarer, knyttet til 
mangelfull omtale av samarbeid med helsestasjon- og skolehelsetjenesten, som ledd i styrking av barnevernets 
kompetanse på barn og unges helse og oppvekstvilkår. 

6.0 Kompetansebehov i barneverntjenesten
Målet knyttet til helse må blant annet være å sikre tilgjengelige helsetjenester og tilgang til rett kompetanse for barn i 
barnevernet. Under kap. 6.2 er det ganske påfallende at helsefaglig kompetanse eller behov for helsefaglig oppfølging 
ikke nevnes. Kompetansebehovene er knyttet til levekår, kulturforskjeller, identitet og seksualitet. Her mener vi at 
helsefremmende og forebyggende kompetanse også hører inn. 

Kompetansen i barnevernet kan ikke sees løsrevet fra kompetansen i samarbeidende tjenester.
Den enkelte medarbeider og tjenesteledere må besitte kompetanse om disse tjenestene; hvilken kompetanse de har, 
hvilket lovverk og faglige føringer som regulerer de osv. Best mulig utnyttelse av denne kompetansen krever gjensidig 
kjennskap, forståelse og respekt. Det fremstår derfor noe uheldig når det sies at «..barneverntjenesten må ha tilgang til 
nødvendig kompetanse og støtte i særlig komplekse og vanskelige saker…., samt at de må ha tilgang til resten av 
hjelpeapparatet….». Hva menes med å ha tilgang til? Barn som «er i barnevernet», følges alltid parallelt opp av de 
allmenne tjenestene – som barnehage, skole, helsestasjon og skolehelsetjeneste. Dette må ansatte i barnevernet ha 
kunnskap om og bevissthet på. Ved flere utdanningsinstitusjoner har man samarbeid mellom helsefag- og 
barnevernsutdanninger, noe vi mener kan bidra til styrket kompetanse og samarbeid mellom tjenestene. Eksempel: ved 
mastergradsutdanningen i helsefag ved Universitet i Tromsø er barnevernsutdanningen med i undervisning på felles 
emne for alle studieretninger i programmet Grunnlagstenkning i helsefagene (Vitenskapsteori og etikk, og Ulike 
perspektiver på kropp, sykdom funksjon) - 20 stp. Ved Høyskolen i Oslo og Akershus har man en studentforening Barn 
oss imellom (BOIM) som jobber for å øke tverrfaglig kompetanse blant studenter som senere skal jobbe med barn. 
Formålet med dette er å senke terskelen for å ta kontakt og samarbeide med andre profesjoner, og på denne måten 
kunne bedre ivareta barn og unge på en helhetlig måte.

Den helsemessige kartleggingen av barn og unge er viktig i en helhetlig vurdering av barnets situasjon, og må 
omhandle så vel psykisk som fysisk helse. Barn i barnevernet har krav på og behov for de samme helsetjenestene som 
andre barn, noen også i enda større omfang og bredde. Dette er barn som gjerne kan ha fysiske helseplager, 
eksempelvis knyttet til kosthold, tannhelse, fysisk aktivitet osv. Det krever strukturert samarbeid også med andre deler 
av helsetjenesten enn psykisk helsevern. Vi erfarer at barnevernets kompetanse på barns helsemessige utvikling og 
evne til å se denne i en totalsammenheng, ikke alltid er tilfredsstillende. Det tilsier behov for å knytte til seg slik 
kompetanse, fortrinnsvis gjennom et strukturert, forpliktende og gjensidig samarbeid mellom barnevernet og 
helsestasjon- og skolehelsetjenesten, jordmortjenesten og fastleger. Eksempelvis kan kompetansen og kjennskapen til 
familiene som helsestasjon- og skolehelsetjenesten innehar, være viktig å trekke inn både under vurdering av 
barnevernssaker og når tiltak skal besluttes. Tidvis iverksettes barneverntiltak som inngår i den vanlige/tilpassede 
veiledningen som helsestasjonen tilbyr familier. I et utredningsperspektiv er det viktig å koble på både helsestasjon- og 
skolehelsetjenesten, men også barneavdelinger i tilfeller hvor de kjenner barnet og familien. Godt fungerende Familiens 
hus kan bidra til å understøtte en bredt innrettet hjelp for barnet og familien. 

6.2.3.2 Barn og familier i deres kontekst
Alle barnevernsarbeidere skal ha kompetanse på å møte minoritetsetniske barn og familier ut i fra en kultursensitiv 
tilnærming. Vi vil i den sammenheng dra noen paralleller til en kartlegging av bachelorstudiet i sykepleie, og hva 
studentene lærer om migrasjon og helse3. Her sies det:
«Å skaffe seg kunnskap om alle de kulturelle variasjoner som finnes blant migrantbefolkningen i Norge, er et urealistisk 
og unødvendig prosjekt. Befolkningen består av personer med bakgrunn fra 219 land og selvstyrte regioner.» Videre: 
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«Lærerne oppfordrer studentene til å møte pasientene som individuelle medmennesker, ikke som sitt opprinnelsesland 
«kultur». Og «I denne kartleggingsundersøkelsen kom det imidlertid ikke frem at sykepleieres profesjonskultur blir tillagt 
vekt i utdanningen. Det var stort sett «de andres» kultur det gikk på. Kanskje vi har noe å lære av sykepleieutdanningen 
i New Zealand og Irihapeti Ramsdens teori om «Cultural Safety» (29, 30). I New Zealand går studentene gjennom en tre 
trinns prosess der de jobber med å bli trygge på både egen og andres kulturbakgrunn og erkjenne og respektere 
forskjellene». 

6.2.4 Samarbeid og kommunikasjon
I høringssvar til NOU 2016:16 pekte vi på at det tidvis fremstod uklart og noe motstridende hva som faktisk menes om 
barnevernets forebygging og hvem den skal rettes inn mot. Eksempelvis foreslo utvalget at begrepet forebygging i 
barnevernsloven burde avgrenses til «arbeid som gjelder alle barn og arbeid rettet mot grupper av barn med kjent eller 
forhøyet risiko», og «….at barnevernstjenesten ikke bør ha plikt etter barnevernsloven til å delta i det forebyggende 
arbeidet rettet mot alle barn i kommunen». Dette har relevans opp mot forslaget til forebyggende arbeid – 
arbeidsoppgaver og prosesser, som beskrevet i vedlegg 2, punkt 1.1 side 59. En tilnærming til dette kan være at 
barnevernet framfor selv å informere, bidrar til å skolere ansatte i samarbeidende tjenester, slik at de kan være 
«ambassadører» for barnevernet, framsnakke de tjenestene barnevernet kan tilby osv. Dette gjøres i dag også, men 
kan gjøres enda bedre.

7.0 Oppsummering av kompetansebehov
Oppsummeringen viser fraværet av helsefaglig kompetanse hos barnevernsarbeideren, jamfør barnevernets 
ledesetning om å  sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig 
hjelp og omsorg, beskrevet i punkt 4.0. Vi finner det påfallende at helseperspektivet ikke er lenger fremme. Det kan 
trekkes en parallell til situasjonen i rusfeltet for 20 år siden. Den gang var sosialfaglig kompetanse gjeldende. Nå er det 
imidlertid en bred helse- og sosialfaglig tilnærming, fordi vi vet at rusbruk også gir store helseskader. På samme måte er 
helsefaglig kompetanse i/tilknyttet barnevernet  viktig, både i et helsefremmende og forebyggende perspektiv, men også 
fordi vi vet at helseskader oppstår som følge av en traumatisert barndom. 

Om tilbakemelding til melder, Vedlegg 2, punkt 1.7 side 62:
Dette punktet opplever vi er mangelfullt beskrevet. Tilbakemelding til melder bør inneholde mer enn informasjon om at 
sak er mottatt og/eller sak er åpnet. Det bør definitivt være tilbakemelding om at sak ikke åpnes eller at sak henlegges. 
Det bør også omtales tilfeller der saker henlegges, men der det etter samtykke fra foreldre må etableres tettere kontakt 
med helsestasjonen eller skolehelsetjenesten, evt.andre.

Vi ønsker lykke til med det videre arbeidet!

Med vennlig hilsen

Kari Elisabeth Bugge Astrid Grydeland Ersvik
Fagsjef Seniorrådgiver

Kopi: Landsgruppen av helsesøstre NSF
UNIO
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