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Mer helhetlig helsehjelp til barn og unge 
i barne vernet
Barn og unge i barnevernet har høyere 

forekomst av helseplager enn barn og unge 

ellers i befolkningen. Nå lanseres et nasjonalt 

forløp som skal gi nødvendig helsehjelp i 

kombinasjon med riktige tiltak i barnevernet

Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms og 

familiedirektoratet (Bufdir) publiserer utvidet 

nasjonalt forløp for barnevern – kartlegging 

og utredning av psykisk, somatisk og seksuell 

helse, tannhelse og rus.

Nasjonalt forløp: Barnevern – kartlegging 

og utredning av psykisk, somatisk og seksuell 

helse, tannhelse og rus

Målet er at barn og unge i barnevernet blir 

kartlagt og utredet for sine eventuelle 

psykiske vansker, somatiske og seksuelle 

helseproblemer, tannhelseproblemer og 

rusmiddelproblemer, slik at de får nødvendig 

helsehjelp i kombinasjon med riktige tiltak fra 

barnevernet.

Forskning viser at barn og unge i 

barnevernet har høyere forekomst av 

helseplager enn barn og unge ellers i 

befolkningen. Barn og unge som får hjelp fra 

barneverntjenesten, har også høyere risiko for 

å utvikle atferdsproblemer og rusmiddelpro-

blemer.

– Nasjonalt forløp for barnevern beskriver 

hvordan barnevernstjenesten og helse- og 

omsorgstjenestene kan samarbeide for å gi 

barn og unge et godt og helhetlig tjenestetil-

bud. Målet er at barn og unge i barnevernet får 

nødvendig helsehjelp i kombinasjon med 

riktige tiltak fra barnevernet, sier helsedirektør 

Bjørn Guldvog og Bufdir-direktør Hege Nilssen.

Det er barnevernstjenesten som setter i 

gang et forløp for et barn, når de vurderer at 

det er behov for det og etter dialog med barn 

og foreldre. Det kan både være i undersøkel-

sesfasen eller etter det er igangsatt hjelpetil-

tak. Forløpet gjelder også barn som bor i 

fosterhjem eller på institusjon.

Helsetjenestenes rolle i det nasjonale 

forløpet er å tilrettelegge for strukturert 

samarbeid, gi nødvendig helsehjelp og 

samarbeide med barn, foreldre og barnever-

net. Gjennom samarbeidsavtaler, løpende 

dialog og koordinering skal helsetjenestene 

og barnevernstjenesten jobbe for å sikre 

helhetlig ivaretakelse av barn og unges helse.

Det nasjonale forløpet for barnevern 

beskriver ansvar, oppgaver og samarbeid 

mellom den kommunale barnevernstjenesten, 

kommunale helse- og omsorgstjenester, den 

fylkeskommunale tannhelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenestene for barn og unge.

Forløpet gir også råd til hvordan samarbei-

det kan innrettes, slik at tjenestene sammen 

sikrer tidlig kartlegging og utredning av barn i 

barnevernet. 

Personalia
Dødsfall

Gunnar Thorseth, f. 22.02.1948, 

tannlegeeksamen 1973, d. 08.02.23

Kåre Haugen, f. 18.08.1940, 

tannlegeeksamen 1964, d. 04.01.2023

Edith Mildred Muri, f. 05.04.1925, 

tannlegeeksamen 1951, d. 23.11.2022

Niels Danbolt, f. 05.03.1933, 

tannlegeeksamen 1959, d. 29.07.2022

Tidende har som mål

– Å være et organ for odontologisk 

etterutdanning som bidrar til tannlegenes 

faglige vedlikehold og fornyelse

– Å bidra til odontologisk forskning og 

utvikling av faget 

– Å bringe aktuelt stoff og nyheter fra 

tannhelsefeltet og områder som ligger nær 

dette feltet 

– Å fremme debatt innenfor temaer som 

engasjerer tannlegene og andre som har 

sitt virke innenfor og tilknyttet tannhelse-

feltet

– Å være medlemsblad for Den norske 

tannlegeforening


