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Forhåndsvarsel om dialogmøte mellom barneverntjenester og psykisk helsetjenester 
for barn og unge den05.12.18. 
 
 
Forskning viser at barn som får hjelp av barnevernet har høyere forekomst av psykiske vansker enn 
andre barn i befolkningen, jf. rapport NTNU-psykisk helse hos barn og unge i 
barnevernsinstitusjoner.  
Rapporten påpeker et område Fylkesmannen har vært bekymret for og hatt fokus på i vår 
tilsynsaktivitet og dialog med barnevernet i Telemark. 
 
Fylkesmannen har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet å 
bidra til bedre samhandling mellom barneverntjenester og psykisk helse-tjenester. Dette for at barn 
og unge med behov for både barneverntjenester og psykisk helse-tjenester skal få god og koordinert 
hjelp. Slike helsetjenester omfatter både de kommunale tjenestene og spesialisthelsetjenesten.  
 
I forbindelse med implementeringen av rundskriv 21/2015 «Samarbeid mellom barneverntjenester 
og psykisk helsetjenester til barns beste» ble det i Telemark etablert en arbeidsgruppe med 
representanter fra Fylkesmannen, barneverntjenester og helsetjenester i kommunene, og 
spesialisthelsetjenesten. Arbeidsgruppen har vært ledet av avdelingsleder for ABUP ved Sykehuset 
Telemark HF.  
 
I arbeidet med lokale tiltak og etter ønske fra barnevernlederne har arbeidsgruppen tatt initiativ til å 
arrangere et dialogmøte mellom barnvernet og utvalgte ledere fra kommunale helsetjenester og 
spesialisthelsetjenester for barn og unge i Telemark. 
 
Formålet med dialogmøtet er å styrke samarbeidet mellom tjenestene, herunder identifisere mulige 
barrierer for godt samarbeid for barnas beste. Møtet tar også sikte på å belyse ulike problemstillinger 
rundt samarbeid og tiltak/helsetjenester til barn og unge med psykiske symptomer/sykdom som 
krever fleksible forpliktende løsninger fra alle involverte aktører.  
 
Målgruppe for dialogmøtet er kommunalsjefer med ansvar for barneverntjenester og psykisk helse-
tjenester for barn og unge, representanter for kommunelegene, barnevernledere, og utvalgte ledere i 
spesialisthelsetjenesten.   
 
Kommunalsjefer er orientert om dialogmøtet i møte med klinikksjefer ved Sykehuset Telemark HF. 
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Side 2 

 
 
Dialogmøtet holdes 05.12.18 på Quality Hotel Skjærgården i Langesund. Programmet er under 
utarbeidelse og vil bli sendt ut på et senere tidspunkt.  
 
Fylkesmannen håper at de aktuelle ledere i kommunene og spesialisthelsetjenesten har anledning til 
å delta på dette møtet.  
 
Hvis det er behov for noen avklaringer; ta kontakt med Merete Haugen fmtemha@fylkesmannen.no 
eller Anlaug Johre Kaasin anlkaa@sthf.no. 
 
 
 
  
Med hilsen 
 
 
 
Steinar Aase Merete Haugen 
Avdelingsdirektør/Fylkeslege seniorrådgiver 
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