
 

 

 

Høringssvar til Barne- og 
Familiedepartementet 
Tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet 
 
Landsforeningen for barnevernsbarn takker for muligheten til å svare på høringen 
om tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet.  
 
Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) er en medlems- og 
interesseorganisasjon for nåværende og tidligere barnevernsbarn. LFB er den 
eneste demokratiske brukerorganisasjonen for barnevernsbarn i Norge. Hos oss 
kan alle barnevernsbarn over 12 år, som har eller har hatt tiltak i barnevernet bli 
medlem helt gratis.  
 
LFB jobber aktivt med brukermedvirkning og for å bedre barn og unges 
rettigheter i møte med barnevernet, samt for å bedre stereotype holdninger i 
barnevernet og til barnevernsbarn. Vi jobber på systemnivå, og sitter i flere ulike 
referansegrupper, utvalg og er med på høringer. 
 
Først og fremst vil vi berømme departementet for å sette fokus på en så viktig sak. 
Landsforeningen for barnevernsbarn har lenge vært opptatt av barnevernsbarnas 
mangelfulle helsehjelp både når det kommer til fysisk og psykisk helse, og det er 
fint å se et forslag som tar tak i denne problematikken. 
 
Ettersom temaet er såpass viktig, ønsker vi å underbygge høringssvaret fra 
Barneombudet. Dette fordi de har jobbet med temaet lenge, de har gjort grundig 
forarbeid hvor de både har samlet inn informasjon selv, og tatt utgangspunkt i 
barnas tilbakemeldinger via CARE-rapporten. Landsforeningen for 
barnevernsbarn støtter derfor punktene i Barneombudets høringssvar, og ber 
departementet ta deres tilbakemeldinger til etterfølgelse.  
 
I tillegg ønsker vi å fremheve noen av punktene vi mener er ekstra viktige.  
 
Formål 
Det er viktig for oss å presisere at formålet med kartleggingen ikke bør være å 
skaffe informasjon til nemdsbehandlingen, men snarere å finne ut av hvilke behov 
barnet har som ikke er oppdaget enda. En helsekartlegging skal gagne barnet, og 
bør derfor ha et langsiktig formål som er til barnets beste. Å sikre barnet best 
mulig oppfølging er et slikt formål. Dette betyr også at rapporten som utarbeides 
heller ikke bør ha som hovedformål å fungere som bevis i fylkesnemnda.  
 
Tidspunkt  
Det er viktig at en helsekartlegging ikke blir en ekstra belastning for barnet. Vi i 
Landsforeningen for barnevernsbarn vet hvor kaotisk det kan være hjemme i 
påvente av en flytting, og vi tror ikke det vil være gunstig med en 
helsekartlegging i denne perioden. Målet bør som nevnt ikke være å opplyse 
nemndas behandling, men barnets beste, og vi ser derfor ingen grunn til at 
helsekartleggingen ikke kan vente til etter at barnet har flyttet.  



 

 

 

I tillegg ønsker vi å be departementet tydeliggjøre at dette ikke er et 
tidsbegrenset tilbud. Dersom man mangler samtykke fra barnet, eller av andre 
årsaker ikke får gjennomført en helsekartlegging som planlagt bør dette være 
mulig å ta igjen ved et senere tidspunkt. Igjen – en tverrfaglig helsekartlegging 
skal være til barnets beste. 
 
Pliktbestemmelse 
Vi er enige med både Barneombudet og FO om at det bør være en helt tydelig 
pliktbestemmelse med snevre unntak som gjelder tverrfaglig helsekartlegging. 
Dette er et viktig og godt tiltak som vil kunne gagne mange av barnevernsbarna, 
og da ser vi ingen grunn til å begrense hvem som får det mer enn nødvendig. Vi 
oppfordrer departementet på det sterkeste til å sørge for at dette blir pliktbasert.  
 
 
Med vennlig hilsen  
Landsforeningen for barnevernsbarn v/ 
 
 
Thomas Johansen      Kari Hurum 
Leder       Rådgiver – politikk og organisasjon 
 
 

 

 

 
 

 

 

 


