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Høringssvar: VS: Høring - Nasjonale retningslinjer for samarbeid mellom politiet og barneverntjenesten ved mistanke 
om vold og overgrep i nære relasjoner 

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har mottatt innspill til høringen fra Barnesykepleierforbundet NSF og Landsgruppen av 
helsesøstre NSF. 

Overordnet mener vi at retningslinjen ikke i tilstrekkelig grad klargjør det tverretatlige samarbeidet som er nødvendig i 
denne type saker. Den hadde stått seg på å omhandle samarbeid med politiet for flere tjenester enn barnevernet. Den 
stiller opp et noe kunstig skille mellom samarbeidende aktører, som det er et uttalt politisk og faglig ønske om skal 
samarbeide i større grad. Dette gjelder både jordmortjenesten, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, barneavdelinger i 
sykehus, fastleger – for å nevne noen helsetjenester.

Det snakkes generelt om helsetjenesten, men her mener vi det må differensieres. Det er ikke alle deler av 
helsetjenesten barnevernet har like utstrakt samarbeid. I en særstilling er helsestasjon- og skolehelsetjenesten, som vi 
savner en nærmere omtale av, både hva gjelder tjenestens mandat, oppgaver, kompetanse og samarbeidet tjenestene i 
mellom. Retningslinjen for helsestasjon- og skolehelsetjenesten1 har klare føringer for systematisk samarbeid mellom 
barnevern, politi og andre aktuelle parter. 

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten innehar særlig kompetanse på barns helse og oppvekstvilkår, på barns 
normalutvikling og på å oppdage og følge opp barn i ulike typer risiko. Barnevernet vil ha behov for å innhente og 
nyttiggjøre seg helsesøsters kompetanse i flere sammenhenger. Denne kompetansen er nærmere beskrevet i NSFs 
brosjyre Spesialistgodkjenning av helsesøstre (2013)2. Vi vil også vise til veiledningsmateriellet/filmen I trygge hender3, 
utarbeidet av Landsgruppen av helsesøstre NSF (2018), tenkt brukt i dialog med foreldre i barnets første leveår. 
Materiellet har som mål å bidra til redusert forekomst av vold og overgrep mot de aller yngste barna, som er de mest 
utsatte.

I høringsutkastet beskrives barnevernet som en «portvakt» som avgjør om saker skal politianmeldes eller ikke. Som 
helsepersonell har vi imidlertid et selvstendig ansvar for å melde alvorlige tilfeller til politiet. Helsepersonelloven4 
regulerer meldings-, opplysnings- og avvergelsesplikt for alt helsepersonell. Desto underligere er det at denne 
retningslinjen i liten grad omtaler samarbeidet med sentrale aktører/tjenester, og lovverket som regulerer dette 
samarbeidet. Kripos er tydelig på både barneavdelingenes og helsestasjons- og skolehelsetjenestens nøkkelrolle når 
det gjelder foreldreveiledning og avdekking av vold og overgrep. I barneavdelingene innlegges både barn med diffuse 
plager som kan vise seg å skyldes omsorgssvikt, vold og overgrep og med helt åpenbare tegn på det samme. God 
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dialog mellom og gode samarbeidsrutiner mellom barneavdelinger, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, barnevern og 
politi er derfor vesentlig for å beskytte sårbare barn best mulig. Derfor fremstår denne retningslinjen for begrenset.

Retningslinjens form gjør den krevende med tanke på å gi en umiddelbar og god oversikt. Vi er usikker på om den i sin 
nåværende form med mange ulike nivåer vil fungere som et tilgjengelig og brukervennlig hjelpemiddel. 

Kommentarer til de enkelte temaene

Bekymring for at et barn er utsatt for et straffbart forhold 
Varsling, drøfting, anmeldelse og bekymringsmelding.

Drøfting med politiet eller andre aktører •
Det er viktig at ansatte i helsevesenet kjenner til betydningen av å tidlig melde fra til politiet ved bekymring for at -
barn utsettes for alvorlige straffbare forhold. 

her nevnes konsultasjonsteam og helsevesenet, men uten at helsestasjon- og skolehelsetjenesten, -
barneavdelinger eller fastlege er nevnt. 

Helsesøstre sitter ofte med førstehåndsopplysninger om barnet og familien, som vil være viktig å bringe inn i et -
konsultasjonsteam (forutsatt samtykke). 

Unngå å bruke ordet magefølelse i en faglig retningslinje (Når barnevernstjenesten har en magefølelse eller -
er urolig for at et barn er utsatt for vold eller overgrep,..). 

Saker om negativ kontroll, æresrelatert vold og tvangsekteskap •
Helsestasjon- og skolehelsetjenesten møter ungdom som er eller står i fare for å bli utsatt for negativ sosial -
kontroll, tvangsekteskap, æresrelatert vold og kjønnslemlestelse. Tjenesten skal tilby samtale og frivillig 
underlivsundersøkelse med tanke på kjønnslemlestelse. Tjenesten er dermed en sentral samarbeidspartner for 
både barnevern og politi på dette feltet.

Forhold som burde vært tydeliggjort er informasjon til samarbeidende aktører i etterkant av tiltak,  tilfeller der en -
bekymringsmelding fra eks. barneavdelinger, helsestasjon eller skolehelsetjenesten ikke tas til følge; om man da 
skal melde politiet direkte? Videre bør kravet til tilbakemelding tydeliggjøres, i tilfeller der 
sykepleier/helsesøster/jordmor/lege har sendt bekymringsmelding og denne ikke er tatt til følge – jfr. 
barnevernlovens § 4-2.

I tilfeller der det er fattet tiltak som går på barnets sikkerhet, eks. fortrolig adresse, må helsestasjon- og -
skolehelsetjenesten, samt sykehus - hvis barnet er i kontakt med sykehus-orienteres. Slik kan man unngå at 
sikkerhetsrutiner uforvarende brytes.

Samhandling etter en anmeldelse eller varsel 
Rollefordeling og felles plan for samhandling.

Etatene må orientere hverandre om planlagte gjøremål underveis i saksgangen•
Vi savner omtale av betydningen av informasjon til andre aktører rundt barnet og familien, og som skal ivareta -
fortløpende kontakt med barnet, eks. helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Det er viktig å legge en plan for barnet 
og familien, både når det gjelder videre i barnehage, på skolen og hjemme. Den daglige oppfølgingen av barnet og 
tilrettelegging for at barnet skal få en best mulig hverdag, innebærer både behov for informasjon til helsesøster, og 
informasjon fra helsesøster. 
I tilfeller hvor barnevernet iverksetter tiltak og barnet følges opp i en sykehussetting, bør sykehuset informeres om -
det er spesielle observasjoner og tiltak helsepersonell skal gjøre for å ivareta barnets beste. 

Avhengig av bakgrunnen for anmeldelsen kan avhør være aktuelt også for ansatte i jordmortjenesten, helsestasjon- -
og skolehelsetjenesten, og ansatte i barneavdelinger.

For øvrige tema viser vi til våre innledende, overordnete kommentarer.

Vi vil avslutningsvis peke på et forhold som vi ikke kan se er berørt; tilfeller av unaturlig barnedød, i eller utenfor 
sykehus. Dette kan være tilfeller av fatal barnemishandling, hvor oppfølging fra helsevesenet er beskrevet i egne 
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retningslinjer og fagprosedyrer5. Barn som dør av ukjent årsak plutselig og uventet, skal innlegges i barneavdeling. 
Barnelege skal varsle politiet og politiet skal begjære rettsmedisinsk obduksjon (Helsetilsynets rundskriv IK 22/92).  For 
barn over 4 år er dødsstedsundersøkelse frivillig, noe vi stiller spørsmålstegn ved. Dette er uansett en tematikk som 
burde vært belyst også i denne retningslinjen.

Med vennlig hilsen

Jarle Grumstad Astrid Grydeland Ersvik
Ass.fagsjef Seniorrådgiver

Kopi: Barnesykepleierforbundet NSF
Landsgruppen av helsesøstre NSF
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