
Samarbeidsavtale 

Helsehjelp til barn i barneverninstitusjoner 
Sykehuset Innlandet HF v/alle BUP-avdelinger, BUP Hedmark, BUP Oppland og BUP Døgnavdeling 

deltar i prosjektet «Helsehjelp til barn i barneverninstitusjoner».  

Det er Helsedirektoratet og Helse Sør-Øst RHF som har initiert prosjektet.  

Den aktive prosjektperioden varer fra 1.1.17 – 31.12.17.  

I tillegg til denne samarbeidsavtalen er det utarbeidet en veileder: «Retningslinjer for samarbeidet». 

Mål for prosjektet: 

 Psykisk lidelser hos barn i barneverninstitusjoner oppdages og avdekkes. 

 Barn i barneverninstitusjoner får den helsehjelpen de har behov for. 

 Man får tilgang til behandling uavhengig av om omsorgssituasjonen er uavklart eller ikke. 

 Hindre brudd i oppfølging av barn/unge henholdsvis fra barnevern og/eller 

spesialisthelsetjeneste grunnet skifte av oppholdssted. 

 Kontinuitet sikres fra alle instanser. 

Parter 
BUP i Sykehuset Innlandet HF og statlige og private og barneverninstitusjoner i opptaksområdet. 

Beredskapshjem er ikke deltakende i prosjektet. 

Avtalen gjelder for ungdom som plasseres i barneverninstitusjonene i prosjektperioden.  

Formål 
Barn og unge skal sikres et koordinert og helhetlig tilbud. Avtalen skal sikre samarbeidsstrukturer og 

tydelig ansvarsfordeling mellom tjenestene. BUP og barneverninstitusjonene forplikter seg til å ta 

ungdommene med i prosessen.  

Etablering av barnevernsansvarlig og helseansvarlig  
Alle BUP enheter som samarbeider med barnevernsinstitusjoner skal ha barnevernsansvarlige. Alle 

barnevernsinstitusjoner skal ha helseansvarlig. For nærmere beskrivelse av funksjon og oppgaver, se 

Retningslinjer for samarbeid.  

Faste møter mellom BUP og barnevernsinstitusjonene. 
Det skal avholdes faste månedlige møter. Helseansvarlige og barnevernsansvarlige er faste deltakere 

på møtene. Ledelse skal være representert.  

Nødvendig informasjon innhentes i barnevernsinstitusjonene: 
Når ungdom flytter inn ved institusjonen skal det gjennomføres samtaler mellom ungdommen og 

primærkontakt eller annet personell ved institusjonen for å sikre at det framkommer nødvendig 



informasjon om ungdommene. Det skal sikres at ungdommene føler seg sett og hørt og får anledning 

til å si noe om hva som er viktig for dem.  

Alle ungdommer skal ha skriftlig og muntlig informasjon om hva BUP kan tilby. Det skal også være 

avklart hvem som skal være ungdommens fastlege under oppholdet og behov for tilbud fra det 

kommunale hjelpeapparatet der institusjonen ligger. 

Ved behov for henvisning til BUP: 
BUP vurderer henvisningen etter sin prioriteringsveileder. Ungdom som henvises fra 

barnevernsinstitusjoner vil som regel ha rett til helsehjelp. Terskelen skal være lav for å gi tilbud om 

vurdering og behandling.  

En uavklart omsorgssituasjon er ikke i seg selv grunn til avvisning fra BUP. 

I de tilfellene der henvisning ikke er aktuelt kan saken følges videre gjennom de regelmessige 

samarbeidsmøtene. I noen saker kan det være aktuelt at BUP tilbyr veiledning/ konsultasjon på 

enkeltungdommer som selv ikke vil komme til BUP. 

Kunnskapsutvikling 
God kunnskap om hverandres fag og arbeidshverdag, gir godt grunnlag for samarbeid. 

Det skal gjennomføres tverrfaglige fagdager hvert halvår, for å sørge for gjensidig økt kompetanse ut 

fra barn og ungdoms kunnskap, barnevernfaglig kunnskap og BUP-faglig kunnskap. I prosjektperioden 

vil det være prosjektets styringsgruppe som har ansvaret for disse fagdagene. 
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