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Innspill fra Bufetat
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bildeplassholderen kan 

på bildet 
etter at det er satt inn 

De regionale Helseforetakene
i Helse Vest:

˃ Helse Bergen

˃ Helse Fonna

˃ Helse Stavanger

˃ Helse Førde

Bufetat Region Vest har Vestland og Rogaland som område



Oppvekstreformen medførte økte 
innstaser og aktivitet for  få på plass 
et strukturert og systematisk 
kommunesamarbeid.

▪ Akutt
▪ Rekruttering i slekt og nettverk
▪ Familieråd
▪ Institusjonsplasseringer
▪ Ekstra fokus på de psykisk syke

Systematisk samarbeide med kommunene
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Inntak, Fosterhjems-
tjenesten og akutt

Funksjon 1  
Avdelingsdirektør 
Hilde Baardsen

• Fosterhjemstjenesten i 
Bufetat, region vest

• Enhet for inntak i 
Bufetat, region vest

• Bergen akuttsenter (BAS)
• Beredskapshjem
• Stavanger akuttsenter 

(SAS)

Regiondirektør
Marianne Kildedal

Barn og familier

Funksjon 2
Avdelingsdirektør
Stig Arne Thune

• Region vest senter for 
foreldre og barn

• Statlige (2) 
familievernkontor

• Kirkelige (4) 
familievernkontor

Omsorg for ungdom

Funksjon 3
Avdelingsdirektør
Idar Krumsvik

• Skjoldvegen barnevernsenter
• Kasa ungdomssenter
• Stavanger ungdomssenter
• Sogndal ungdomssenter
• Sogn og Fjordane 

ungdomssenter
• Sandnes ungdomssenter
• Spesialiserte fosterhjem

Behandling av ungdom

Funksjon 4
Avdelingsdirektør 
Idar Krumsvik

• Bjørgvin ungdomssenter
• MST 4 team (2 i Bergen)
• FFT 2 team
• TFCO Bergen 
• TFCOMST/FFT

• TFCO

Kommunikasjon
Kom.sjef Trond 
Nygard-Sture

Stab 
Stabsdirektør Nils 

Olav Kvam

Bufetat har flere institusjonsenheter, beredskapshjem, spesialiserte fosterhjem som 
ligger innenfor Helse Bergen sitt område



˃ Helseansvarlige i alle avdelinger der barn/ungdommer bor.

˃ De fleste barn får rett til helsehjelp fra BUP/ Helse i vår region

˃ Flere unge ønsker ikke hjelp

˃ Noen orker ikke møte til samtale

˃ Ønske om at de sykeste kan få hjelp i omsorgsbasen de de bor

˃ Veiledning til miljøpersonalet fra helse i de krevende sakene

˃ Mere tverretatlig samarbeid

˃ Utvikling av felles kompetansegrunnlag for å kunne ivareta enda betre 
barn og unges smerteutrykk.

Får ungdommen som er plassert Bufetat sine 
ulike enheter helsehjelp? Evt. hva trengs det mere av?
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˃ Samarbeidsavtale Helse vest RHF
˃ Samarbeidsavtaler regionale helseforetak,
˃ Lokale samarbeidsavtaler på 

institusjonsavdelingene statlig og privat.
• Ivareta barns rett til helsehjelp
• Veiledning til ansate I institusjonsavdelingene

˃ Tverrfaglig helsekartlegging
˃ Faste møter med statsforvalterne –

statsforvalterne følger opp samhandling på tvers av 
etatene.

Samarbeid med Helse – forventninger fra Bufetat 



Tverrfaglig helsekartlegging



Organisering 

Legges organisatorisk til Bufetat

Tverrfaglig sammensatt

Spesialisthelsetjenesten bidrar med ressurser inn i 
kartleggingsteamene



˃ Tar utgangspunkt i erfaringer fra Care som er utprøvd i region sør med 
mulighet for lokale tilpasninger. Det er utarbeidet en 
"minstestandard"

˃ Kartleggingen skal skje i løpet av en dag

˃ Psykisk helse, somatiske helse, tannhelse

˃ Lege, psykolog (tannlege) fra helsetjenesten

˃ Rapporten oversendes barnevernstjenesten, som følger opp 
anbefalte/nødvendige henvisninger

Kort om kartleggingen 



For å endre utsnitt i 
bildeplassholderen kan 

på bildet 
etter at det er satt inn 

˃ Barnevernstjenesten har besluttet å fremme sak for fylkesnemnda

˃ Nemda har truffet vedtak om omsorgsovertagelse etter § 4-12 eller 
atferdsplasseringer etter §§ 4-24 eller 4-26

˃ Barnevernstjenesten har truffet vedtak om frivillig plassering utenfor 
hjemmet etter § 4-4 sjette ledd

Kommunen kan anmode om tverrfaglig kartlegging når


