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Kartlegging av tilbud til rusmiddelavhengige 
– et eksempel på områdeovervåking Myter og anekdoter eller realiteter? 

Statens helsetilsyn har oppsum-
mert kunnskap fra statistikk, 
forskning, utredninger og tilsyn-
serfaringer for å belyse om barn 
med tiltak fra barnevernet får de 
tjenester fra psykisk helsevern 
for barn og unge (PHBU) som de 
har behov for og rett til. Vi ville 
undersøke om barn med tiltak 
fra barnevernet har vanskeligere 
tilgang til PHBU enn andre barn 
og unge, om de avvises i større 
grad, eller om tjenestetilbudet de 
får er mangelfullt? Oppsumme-
ringen er presentert i Rapport fra 
Helsetilsynet 5/2012, Mytar og 
anekdotar eller realitetar? Barn 
med tiltak frå barnevernet og 
tenester frå psykisk helsevern for 
barn og unge. Ei kunnskapsopp-
summering.

Det foreligger ikke norsk statistikk 
eller forskning som gir en samlet 
oversikt over omfang av psykisk 
sykelighet hos barn med tiltak fra 
barnevernet. Vi har funnet noen få 
norske studier.  Utvalgene varierer i 
størrelse, noen av studiene er små og 
noen er gjennomført langt tilbake i tid. 

Vi har gått gjennom en rekke kilder 
og påvist store kunnskapshull. Det 
er mange myter og anekdoter om 
at barn med tiltak fra barnevernet 
avvises av PHBU, men vi har funnet 
lite dokumentasjon på dette.
 
Vi har funnet eksempler på at barn, 
unge og deres foresatte opplever seg 
avvist av enten barneverntjenesten 
eller PHBU, eller av begge tjenester. 
Med bakgrunn i den kunnskapen 
vi har gjennomgått, kan vi ikke 
konkludere med at barn med tiltak 
fra barnevernet har systematisk 
dårligere tilgang til PHBU enn andre 
barn og unge.
 
Statens helsetilsyn mener det er 
behov for både å øke kunnskapen 
på området, klargjøre regelverket, 
tydeliggjøre krav til samhandling 
mellom barnevern og PHBU og 
videreutvikle samarbeidsmodeller 
og institusjonstyper.
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