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Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner  
 
Sammendrag: 
I regi av Helse Sør-Øst har prosjektet «Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner» i perioden 
01.06.16 – 31.12.17 blitt gjennomført ved Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk.  
Prosjektet har utarbeidet en modell som skal bidra til å sikre sårbare og utsatte ungdommer den 
helsehjelpen de har behov for.  

 

Forslag til vedtak:  
 
Styret tar redegjørelsen om Prosjekt Helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner til orientering. 
  
 
Sarpsborg, den 07.12.2017 
 
 
 
Just Ebbesen 
administrerende direktør 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 
 
Administrerende direktør anbefaler styret å ta redegjørelsen om Prosjekt helsehjelp til barn i 
barneverninstitusjoner til orientering. 
 
Prosjektet har utarbeidet en modell som skal bidra til å sikre sårbare og utsatte ungdommer den 
helsehjelpen de har behov for. Gjennom prosjektet har Sykehuset Østfold (SØ) tilegnet seg viktig 
kunnskap, etablert nye samarbeidsrelasjoner og utviklet nye samarbeidsrutiner. Etter 
prosjektperiodens slutt vil det, innenfor eksisterende rammer, bli arbeidet med å implementere 
sentrale elementer fra prosjektet i ordinær drift. Prosjektrapport er oversendt Helse Sør-Øst for 
videre vurdering av om det skal iverksettes regionale tiltak. 
 

2. Bakgrunn 
I 2014 utga NTNU en rapport som viste at blant de 400 ungdommene i alderen 12-23 år som 
bodde i barnevernsinstitusjoner hadde 76 % psykiske lidelser. Kun 38 % av disse hadde fått hjelp 
fra spesialisthelsetjenesten. På bakgrunn av dette ga Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet og 
Helsedirektoratet Helse Sør-Øst RHF i oppdrag å etablere innovasjonsprosjektet «Helsehjelp til 
barn i barnevernsinstitusjon».  
  
SØ, Akershus universitetssykehus og Sykehuset Innlandet ble, etter en utlysning i foretaksgruppen, 
pekt ut som lokale deltakere i prosjektet. De lokale prosjektene fikk i oppdrag å utarbeide 
modeller som kan bidra til å øke samarbeidet mellom barnevernstjenesten og helsetjenesten, og i 
større grad sikre utsatte og sårbare barn i barnevernsinstitusjonene den helsehjelpen de har 
behov for.  
 
Styret for SØ ble gjort kjent med prosjektet gjennom behandlingen av halvårsrapporteringen på 
Oppdrag og bestilling 2017 (18. september 2017), og ba om en nærmere orientering om dette. 
 
Målsetting for modellene som skulle utarbeides var:  

• Psykiske lidelser hos barn i barnevernsinstitusjoner oppdages og avdekkes  
• Barn i barnevernsinstitusjoner får den helsehjelpen de har behov for  
• Man får tilgang til behandling uavhengig av om omsorgssituasjon er uavklart eller ikke 
• Man hindrer brudd i oppfølging av barn/unge henholdsvis fra barnevern/spesialist-

helsetjeneste grunnet skifte av oppholdssted 
• Kontinuitet sikres fra alle instanser 

 
Prosjektgruppen 
Ved SØ ble prosjektet organisatorisk knyttet til Ambulant Innsatsteam ved Åsebråten barne- og 
ungdomspsykiatriske klinikk. Prosjektgruppen har bestått av 2,5 årsverk finansiert av Helse Sør-
Øst: 

• 100 % prosjektleder  
• 100 % prosjektmedarbeider   
•   50 % psykologspesialist 
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Da arbeidet ble mer omfattende enn det man hadde antatt, valgte man i tillegg å benytte egne 
legeressurser tilsvarende 70 % stilling samt øvrige medarbeidere fra Ambulant innsatsteam i 
gjennomføringen av prosjektet. Prosjektet gjennomføres i perioden 01.06.16 – 31.12.17.   
 
Deltakere og arbeidsform  
I Østfold er det rundt 40 barnevernsinstitusjoner der det til sammen bor 150-170 ungdommer. 
I utgangspunktet ble alle barnevernsinstitusjonene invitert til å henvise ungdommer de mente 
hadde behov for helsehjelp, direkte til prosjektgruppen ved Åsebråten. I perioden juni 2016 – mars 
2017 mottok prosjektet imidlertid kun 25 henvisninger. Dette representerte ingen økning mht. 
antallet ordinære henvisninger som var kommet til de lokale barne- og ungdomspsykiatriske 
poliklinikkene i tilsvarende periode året før. 
 
Midtveis i prosjektet ble det derfor igangsatt et samarbeid med kun 3 barnevernsinstitusjoner: en 
omsorgsinstitusjon, en atferds/behandlingsinstitusjon og en akuttinstitusjon, hvorav to er 
offentlige og en er privat. Dette førte til at 11 av de 12 ungdommene som bodde i de tre aktuelle 
barnevernsinstitusjonene ble henvist til spesialisthelsetjenesten. Til sammen har 35 ungdommer 
inngått i prosjektet. 
 
Prosjektet ble organisert med utgangspunkt i prosjektmandatet. Prosjektgruppen har gjennomført 
samarbeidsmøter med Bufetat region Øst. Det har vært benyttet ordinære rutiner for samarbeid 
med de fem barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene ved SØ og med døgnseksjonene for 
barn og ungdom ved Kalnes og Åsebråten barne- og ungdomspsykiatriske klinikk. I tilknytning til 
oppstart av prosjektet ble det lagt til rette for en bred «kick-off samling» der samtlige 
barnevernsinstitusjoner var invitert. Dette ga viktige innspill til innretningen av prosjektet. 
 
Prosjektgruppen la følgende tre sentrale premisser til grunn for arbeidet: 

• Fleksibilitet 
• Ambulant tilrettelegging 
• Kort responstid/rask oppstart 

  

Prosjektgruppens erfaringer  
 
Tilpasninger i henvisningsrutiner/ventelisteordninger  
Ungdom i barnevernsinstitusjoner har ofte vanskeligheter med å samtykke til en henvisning og 
trenger mer støtte og hjelp for å kunne ta i mot hjelp. Lang ventetid gjør at mange ungdommer 
ikke samtykker til henvisning eller at de trekker henvisningen i ventetiden. Medarbeidere i 
barnevernsinstitusjoner har ikke alltid kjennskap til hvilke tilbud som er relevante mht. å sikre 
tilstrekkelig helsehjelp. 

 
• Det må arbeides systematisk med å etablere et åpent og likeverdig samarbeid mellom 

spesialisthelsetjenesten og barnevernsinstitusjonene.  
• Spesialisthelsetjenesten må sørge for at barnevernsinstitusjonene har god informasjon om 

helsetjenestetilbudet og henvisningsrutiner. 
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• Barnevernsinstitusjonene må når de antar at en ungdom kan ha behov for et tilbud fra 

spesialisthelsetjenesten ta rask kontakt. Dette bør skje umiddelbart når ungdommen plasseres i 
en akutt barneverns-institusjon. Spesialisthelsetjenesten må ha høy grad av tilgjengelighet og 
kort responstid. 

Samtykkelovgivningen 
Lovverket setter klare grenser for hvilke tiltak som kan iverksettes. Dette gjelder også ungdom i 
barnevernsinstitusjoner. Ungdommene må gi samtykke både til henvisning, iverksettelse av 
helsehjelp og underveis i pasientløpet.  

• Spesialisthelsetjenesten må søke å være tilgjengelig på ungdommens egen arena, og på den 
måten kunne utforske mulighetsrommet og sørge for at ungdommene blir kjent både med 
fagpersonene som skal bistå og psykisk helsevern som system.  

• Når en ungdom ikke lenger samtykker til å motta helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, må 
spesialisthelsetjenesten bistå barnevernsinstitusjonene med råd og veiledning. 

 

Utredning og behandling    
Mange ungdommer i barnevernsinstitusjoner har svært komplekse symptombilder og har vansker 
med å tilpasse seg et tradisjonelt tilrettelagt helsetjenestetilbud. Dette tilsier at det er nødvendig 
med:  

• Faglig bredde i teamets kompetanse.  
• Spesialistkompetanse innenfor områder som man vanligvis ikke utreder og behandler innenfor 

psykisk helsevern for barn og ungdom: personlighetsforstyrrelse, rus, alvorlige traumer osv.  
• Særskilt kompetanse for å kunne gjøre nødvendige differensialdiagnostiske vurderinger i 

situasjoner hvor ungdommen lever under uavklart omsorg / hvor det foreligger alvorlig 
omsorgssvikt i utgangspunktet. 

• Stor grad av tilpasning i hver enkelt pasientsak («skreddersøm») med bruk av kartleggingsverktøy 
rettet mot ungdommens symptomtrykk. 

• Svært fleksibelt og ambulant tilbud. Det er nødvendig å jobbe i team for å sikre tilstrekkelig faglig 
bredde og at oppfølgingen ikke blir påvirket av ulike uforutsette hendelser, som sykdom, kurs osv. 

 

Samarbeidsavtaler  
Det er svært mange aktører/instanser involvert i oppfølging og behandling av ungdommer i 
barnevernsinstitusjoner. Ettersom ungdommene ofte oppholder seg i barnevernsinstitusjoner 
utenfor egen bostedskommune og ofte kan bli forflyttet, er det særdeles krevende å tilrettelegge 
for et varig og koordinert tilbud. 

• Overordnede samarbeidsavtaler gir føringer for samarbeidet. Det må i tillegg utarbeides 
konkrete samarbeidsavtaler som beskriver felles ansvar, rollefordeling og hvilke rutiner som 
skal benyttes for å sikre samarbeidet mellom de instanser som arbeider nærmest 
ungdommene. 

• Individuell plan som verktøy for koordinering av tjenestetilbudet fungerer i liten grad etter 
hensikten. Dette er en problemstilling som bør utredes nærmere, da ulike aktører i ulik grad 
forholder seg til dette.  
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Felles fagutvikling 
Medarbeidere i barnevernsinstitusjoner og i spesialisthelsetjenesten har ulik kompetanse, ulike 
fagspråk, ulike tradisjoner og generelt sett liten kjennskap til hverandres virksomhetsområder. 
Skal man få en felles forståelse for de ungdommene det gjelder, sikre at de får nødvendig 
helsehjelp og unngå misforståelser og konflikter er det viktig å arbeide aktivt for å bygge ned 
barrierer og tilrettelegge for gjensidig kompetanseoverføring. Man har positiv erfaring med å 

• Tilrettelegge for felles fagdager 
• Ha samarbeidsarenaer som åpner for utveksling av kunnskap og kompetanseutveksling. 

 
 
Prosjektgruppens konklusjoner  
Prosjektet har synliggjort en pasientgruppe som lett kan «falle mellom alle stoler». Som gruppe 
har ungdommene alvorlige vansker knyttet til rus, voldsproblematikk, skadelig seksuell atferd og 
personlighetsproblematikk. Pasientgruppen og omstendighetene de lever under utfordrer 
spesialisthelsetjenesten organisatorisk, juridisk, strukturelt og økonomisk.  
 
Prosjektet viser at det foreligger et klart behov for å tilrettelegge henvisningsrutinene, ha kort 
responstid for oppstart av tilbudet samt å sikre et sammenhengende tilbud og ha særlig 
kompetanse for utredning og behandling. Prosjektgruppen anbefaler at spesialisthelsetjenesten 
etablerer spesialiserte tverrfaglige team for bedre å forstå, ivareta og tilrettelegge et tilbud som 
ivaretar ungdommenes komplekse og sammensatte vansker. Tilbudet bør i stor grad gis på 
ungdommens egen arena. Arbeidsformen bør derfor være ambulant og tilgjengelig, og ha en 
fleksibilitet som kan gi mulighet for å fange opp særlige behov og tilpasse et særskilt tilbud 
gjennom «skreddersøm». Et spesialisert ambulant team vil også best kunne ivareta det komplekse 
systemsamarbeidet både i internt i egen virksomhet og med/mellom eksterne 
samarbeidspartnere.  
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 
Prosjektet har utarbeidet en modell som skal bidra til å sikre sårbare og utsatte ungdommer den 
helsehjelpen de har behov for. Gjennom prosjektet har SØ tilegnet seg viktig kunnskap, etablert 
nye samarbeidsrelasjoner og utviklet nye samarbeidsrutiner.  Etter prosjektperiodens slutt vil det, 
innenfor eksisterende rammer, bli arbeidet med å implementere sentrale elementer fra prosjektet 
i ordinær drift.  
 
Prosjektrapport er oversendt Helse Sør-Øst for videre vurdering av om det skal iverksettes 
regionale tiltak. 
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