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Kompetanse i barnevernet
Norsk psykologforening takker for muligheten til å komme med innspill til denne høringen.
Det er stort behov for å styrke kompetansen i barnevernet for å ha tilstrekkelig kvalitet i arbeidet
med å sikre barn og unge i utsatte omsorgssituasjoner best mulig oppvekst og utviklingsbetingelser.
Norsk psykologforening er på denne bakgrunn positiv til at det stilles utdannings- og kompetansekrav
gjennom barnevernloven for ansatte i kommunalt, statlig og privat barnevern og støtter de foreslåtte
kompetansekravene. Vi har noen utdypende merknader.
Sakkyndige og private som bistår barneverntjenesten
Vi støtter forslag om at
- Sakkyndige som benyttes av barnevernstjenesten i forbindelse med en undersøkelse
minimum bør oppfylle de kravene som stilles til barnevernstjenestens egne ansatte på
masternivå.
- Utover minimumskravet er det kommunens ansvar å vurdere valg av sakkyndig og hvilken
kompetanse den sakkyndige bør ha for å utrede saken
Vi mener i tillegg at det bør etterstrebes at sakkyndige som utfører oppdrag har tilstrekkelig bred
teoretisk og praktisk kompetanse, slik at både juridiske og menneskerettslige problemstillinger kan
drøftes og tas stilling til, i tillegg til barnevernfaglige og helsemessige tema. Vi mener også at det bør
stilles krav til kultursensitiv kompetanse i saker som omhandler minoriteter.
De fleste sakkyndige psykologer har gjennomgått utdanningsprogrammet for barnefaglige
sakkyndige som forvaltes av Norsk Psykologforening på oppdrag fra Barne- og familie departementet.
Psykologforeningen skal nå igangsette et arbeid for å videreutvikle deler av utdanningen.
Departementet har gitt Barne- ungdoms- og familiedirektoratet i oppdrag å vurdere alternative
modeller for en videreutvikling av utdanningsprogrammet og registeret for barnefaglige sakkyndige.
I og med at utdanningsprogrammet for barnefaglige sakkyndige både videreutvikles og evalueres i
disse dager, vil vi avvente med å komme med ytterligere utdypende kommentarer knyttet til
utdanningskrav for sakkyndige psykologer.
Veiledning
Psykologforeningen støtter foreslått krav om veiledning av barnevernsansatte, og vil særlig trekke
frem barnefaglig relevante tema (for eksempel menneskerettigheter, utviklingspsykologi, psykisk
helse, risiko- og beskyttelsesfaktorer, utviklingsforstyrrelser, kulturperspektivet og vitnepsykologi)
samt tema knyttet til kritisk tenkning, gruppeprosesser og gruppetenkning.

Modellforsøk med psykologisk og juridisk kompetanse i barnevernet
Både psykologfaglig og juridisk kompetanse bør være påkrevd, enten gjennom veiledning fra
psykolog/jurist og/eller gjennom fast ansettelse. Norsk psykologforening ser frem til igangsettelse av
modellforsøk for hvordan psykologisk og juridisk kompetanse best kan tilknyttes barneverntjenesten
(omtale s. 13. i høringsnotat). Vi vil understreke at modellforsøkene bør omhandle mer enn ren
tilknytningsform. Tilknytningsformen bør sees i sammenheng med vurdering av hvordan selve
kompetansen til disse faggruppene best kan styrke barnevernsarbeidet til barns beste.
Maksimumsgrense for antall saker
Det bør være en maksimumsgrense for hvor mange saker hver enkelt ansatt skal følge opp, slik at det
er tilstrekkelig tid til refleksjon, veiledning og kompetanseheving i tillegg til relasjonsbygging og
hjelpearbeid inn i familien.
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