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Helsestasjonstjenester
til barn 0-6 år
Fylkesmannen skal gjøre tilsyn med 
kommunenes helsestasjonstilbud til 
barn fra 0 til 6 år. Tilsynet skal under-
søke om kommunen sikrer alle barn 
i aldersgruppen 0 til 
6 år forsvarlige helse-
undersøkelser. Videre 
skal tilsynet undersøke 
om kommunen sikrer 
at helsestasjonstjenes-
ten bidrar til at barn og 
familier med spesielle 
behov mottar et helhetlig 
tjenestetilbud, at tilbudet 
er tilpasset barns og for-
eldres språkbakgrunn og 
at helsestasjonstjenesten 
gir faglig forsvarlig kost-
holdsveiledning for å 
forebygge feilernæring.

Psykisk helsevern til 
barn og unge
Fylkesmannens tilsyn med psykisk helse-
vern for barn og unge skal undersøke om 
helseforetakene sørger for at pasientforlø-
pene har god fremdrift og kontinuitet. Det 
vil i tilsynet bli undersøkt 
hvordan helseforetakene håndterer 
mottak og vurdering av henvisninger, 
hvordan de arbeider med utredning og 
diagnostisering, og med behandling, 
avslutning og oppfølging av behandling. 

Kvalifiseringsprogrammet 
Det er planlagt et toårig 
landsomfattende tilsyn fra 2013 
med hvordan kommunene arbeider 
med kvalifiseringsprogrammet 
(KVP). Formålet er å undersøke om 
kommunene sikrer et tilgjengelig 
tilbud. I dette inngår undersøkelse 

av om mulige 
deltakere blir 
identifisert og
 informert om 
tilbudet, og om 
vedtak baseres 
på forsvarlige 
vurderinger.  
Tilsynet skal også 
undersøke om 
kommunene 
sikrer forsvarlig 
gjennomføring 
ved at innhold og 
omfang er tilpasset 
den enkeltes behov 
og forutsetninger, 

og at brukerne blir fulgt opp. Videre 
skal det undersøkes om programmene 
gjennomføres som planlagt, og om de 
blir evaluert og endret ved behov.

Bredt søkelys på tjenester til barn og unge gjennom landsomfattende 
tilsyn i 2013

 Tilsynet 
skal undersøke 
om kommunene 
følger med på og 
kontrollerer at det 
enkelte barn får 
tilfredsstillende 
omsorg og vern
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fylkesmannen har ansvar for 
tilsyn med barneverntjenesten, 
sosiale tjenester i Nav, kommu-
nale helse- og omsorgstjenester 
og spesialisthelsetjenestene. 
Årlig utføres landsomfattende 
tilsyn på disse tjenesteområdene. 
for å sikre likhet i tema, utførelse 
og bedømmelse, gjennomføres 
landsomfattende tilsyn i et visst 
omfang i alle fylker etter et felles 
opplegg. 

I 2013 skal det gjøres landsomfattende 
tilsyn med: 

Kommunenes arbeid 
med barn i fosterhjem
Fylkesmannen skal undersøke hvor-
dan barneverntjenesten i kommunene 
arbeider med barn som bor i kom-
munale fosterhjem, og om barnevern-
tjenesten grundig og jevnlig følger 
utviklingen til disse barna. Tilsynet 
skal undersøke om kommunene følger 
med på og kontrollerer at det enkelte 
barn får tilfredsstillende omsorg og 
vern, og at forutsetningene for plas-
seringen i det enkelte fosterhjem er til 
stede. Videre skal tilsynet undersøke 
om fosterforeldre får nødvendig råd og 
veiledning, og om barneverntjenesten 
forsikrer seg om at barnet blir hørt og 
får medvirke i egen sak.


