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Høringsinnspill fra Norsk Fosterhjemsforening til Familie og kulturkomiteen om Prop.222L
(Helsekartlegging)
Vi støtter Barneombudets høringsinnspill i denne saken.
Foreningen ønsker endring i lovforslaget slik at barneverntjenesten får en plikt til å henvise alle barn
som plasseres av barnevernet til en helsekartlegging for en kartlegging av sitt helse- og
omsorgsbehov. Videre at Bufetat får en plikt til å gjennomføre helsekartlegging på forespørsel fra
barneverntjenesten.
Foreningen har vært med i referansegruppen til CARE prosjektet som ligger til grunn for lovforslaget.
Vi har arbeidet aktivt for å få på plass helsekartlegging da det betyr mye for oppfølging av barn i
fosterhjem.
Når et barn flyttes ut av foreldrehjemmet er det jo maktpåliggende at man gjør det som er mulig for
å sikre barnet et best mulig forløp og utviklingsstøttene omsorg og utvikling, basert på et best mulig
kunnskapsgrunnlag om dette konkrete barnets omsorgsbehov.
En fosterhjemsplassering er ofte et risikoprosjekt, det er mye som skal på plass av tilpasninger for at
et barn får tilpassede tiltak og at fosterhjemmet får rett oppfølging og støtte. Helt avgjørende blir at
man forstår barnet på rett måte. Dette kan vanskelig skje uten en forutgående utredning av helse og
omsorgsbehov.
Barn som plasseres i fosterhjem har krav på forsvarlige tjenester. Vi anser at et krav om obligatorisk
helsekartlegging er helt nødvendig for å sikre at barn som plasseres i fosterhjem får forsvarlige
tjenester.
Helsekartlegging vil gi kunnskapsgrunnlag til å gi barnet rett valg av tiltak og målrettet oppfølging.
Uten dette kunnskapsgrunnlaget en helsekartlegging gir så spør vi hvordan man da ellers skal sikre at
barnet får rett valg av tiltak: rett type fosterhjem/ institusjon/forsterket fosterhjem, rett valg av
fosterfamilie som er egnet til å følge opp barnets særlige behov, riktig valg av individuell type
forsterkning, veiledning og øvrige oppfølgingstiltak i fosterhjemmet?
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Vi viser til vår fosterhjemsundersøkelse fra 2021 som underbygger behovet for slik obligatorisk
helsekartlegging:
Av undersøkelsen går det frem at:
-

Barn i fosterhjem har betydelig større omsorgsbehov enn barn på samme alder

-

Barneverntjenesten har ikke nok kunnskap om barnets helse og mestring før plassering i
fosterhjem: - rundt 40 % av fosterforeldrene anser at de ikke fikk nok informasjon om
barnets helse og fungering før plassering

-

Flertallet av fosterforeldrene anser at arbeidsbelastningen har vært mer krevende enn
forventet

-

Mange fosterforeldre opplever samarbeidsvansker med barneverntjenesten som ofte skyldes
manglende kunnskap om barnets behov, og derfor uenighet om hva som er barnets
omsorgsbehov, og barnets behov for tiltak.

-

Samarbeidsvansker medfører risiko for at barnet ikke får de tiltak som trengs. Dette
medfører risiko for brudd i plasseringen ved at enten fosterhjemmet eller
barneverntjenesten sier opp oppdraget. Det er mange ikke planlagte flyttinger av barn i
fosterhjem.

-

Fosterforeldre er lojale til fosterhjemsoppdraget de har påtatt seg, men 35 % vil ikke
anbefale andre å bli fosterforeldre.

Foreningens nasjonale rådgivningstelefon mottar henvendelser fra fosterforeldre fra ulike deler av
landet som viser stor variasjon i oppfølging, ressurser og samarbeid blant landets barneverntjeneste.
Det er derfor viktig med en statlig kvalitetsstandard som er felles for oppfølging i hele landet. Det å la
helsekartlegging være helt opp til skjønn i den enkelte barneverntjeneste, vil medføre risiko for stor
forskjell i oppfølgingen. Vi peker og på utfordringer mange barneverntjenester vil stå i med innføring
av barnevernreformen, som kan medføre ytterligere press på mange ansatte med nye oppgaver og
presset økonomi.
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