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Innspill fra PsykiskhelseProffene og Forandringsfabrikken 

om å stoppe foreldres direkte elektroniske innsyn i barns 
psykisk helse-journaler 

 
Kjære dere i helsekomiteen 
Nå har dere et forslag til behandling som er viktigere enn dere aner. 

Barn i Norge trenger at dere nå gjør et klokt vedtak, for å rette opp i den 
feilen det var å innføre åpen elektronisk journal for foreldre til barn i 

psykisk helsevern. 
 

Vi vet ikke om det kanskje er litt vanskelig for dere som er voksne å vite på 
ordentlig hvordan det føles å være et barn som kommer til et sted som heter 

BUP. Det vi kan fortelle er at det kan være ganske skummelt. Vi kommer dit fordi 
det er noe som er vondt eller strevsomt, og kanskje får vi høre at de som er der 

kan hjelpe. Noen av oss har følt det har vært veldig skummelt å møte de voksne 
der, andre har møtt voksne som virket snille. De fleste av oss har opplevd å sitte 

med en klump i magen og tenkt på noe vi gjerne skulle fortalt til en voksen, men 
som vi ikke tør å si. 

 
”Jeg var åtte år gammel da jeg kom til BUP. For meg var det skummelt å 

være der og jeg skjulte det med at jeg var veldig ironisk og sint. Jeg kunne 
ikke si ærlig hvordan jeg hadde det, fordi jeg ikke visste om mamma kom til 
å få vite det. Mamma og pappa holdt på å skille seg, og jeg visste de var 

mye lei seg. Jeg kom til BUP fordi jeg hadde sluttet å lese og skrive. Jeg 
hadde flere ting jeg trengte å snakke om, men jeg turte ikke. Hvis mamma 

fikk vite hvordan livet kjentes for meg var jeg redd for at hun skulle bli lei 
seg og kanskje hun kunne bli sint på meg.” 

”Da jeg ble sendt til BUP var det fordi jeg gråt mye og trakk meg unna alle 
rundt. Jeg var ti år og visste ikke hvem de på BUP var eller hva de kom til å 

gjøre. Mine foreldre var med hele tiden, så det var mange ting jeg ikke turte 
å si. Jeg tenkte jeg skulle si minst mulig for at de rundt meg ikke skulle bli lei 

seg eller redde. Følte at det som var vondt måtte holdes hemmelig. Da de 
voksne stilte spørsmål sa jeg det jeg trodde at de ville høre. Da jeg senere 

var alene med behandlerne visste jeg ikke hva de kom til å si til foreldrene 
mine og til skolen. Jeg opplevde flere ganger at andre voksne visste ordrett 

hva jeg hadde sagt. Det var skummelt, og da føltes det tryggere å holde de 
vonde hemmelighetene inni meg. De ga meg en diagnose og satte i gang 

tiltakene de mente var riktige. Men det jeg ble utsatt for av de andre elevene 
på skolen var de aldri i nærheten av å få vite.” 

Vi proffene vet at de aller fleste foreldre vil det beste for barna sine, og det er for 
at foreldrene skal kunne hjelpe at de skal få informasjon fra BUP. Sånn kommer 
det fortsatt til å være. Ønsket om et tryggere system handler ikke om at foreldre 

ikke skal få informasjon, men at det må skje på riktig måte. Det må være rom i 
systemet for at behandlerne kan finne ut sammen med barnet hvordan 

informasjonen skal bli gitt. Kanskje vil barnet snakke litt med behandleren først, 
og finne ut sammen med behandleren hvordan foreldrene kan få vite. Kanskje er 

det beste for barnet at de forteller foreldrene i en felles prat med foreldrene. Det 
viktige er at barnet får være med og kjenne at de vet hva som skjer. 
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Alvorlige svar i FFs undersøkelser 

Forandringsfabrikkens undersøkelser blant unge i psykisk helsevern viser at det 
er alvorlige problemer med BUP sånn som det er i dag. 9 av 10 unge svarte at de 

visste hva det var som gjorde vondt eller var strevsomt, hva det var viktigst for 
dem å jobbe med. 4 av 5 av disse sa at de ikke hadde snakket om dette i BUP. 

Mange av dem hadde vært i systemet i mange år og gått til en rekke behandlere 
hver. Forandringsfabrikken har spurt hva som kan være grunnene til dette. En av 

tre hovedgrunner er usikkerheten rundt hva som skjer med det man sier. Hvem 
som får vite hva og hvordan BUP samarbeider med foreldre. 

 
At barn ikke får fortalt hvordan livet virkelig kjennes og hva de trenger gjør at 

hele grunnlaget for hjelpen kan bli feil. Hvis åpen elektronisk journal for foreldre 
innføres i hele landet vet vi at enda flere barn vil bli utrygge, og stille. Både de 

som ikke tør fortelle fordi de ikke vil bekymre foreldrene som vil det aller beste 
for dem. Og de som ikke tør snakke, fordi det kan være farlig for dem hvis 

foreldrene får vite at de begynner å avsløre alvorlige ting som skjer hjemme. At 
barna mister tillit til behandleren kommer ofte ikke behandleren til å merke, for 
barn skjuler hemmelighetene sine godt. Men konsekvensen blir at de voksne ikke 

får vite det de egentlig hadde trengt å vite for å gi riktig hjelp. 

PsykiskhelseProffene ber dere rette opp 

Å komme til psykisk helsevern må kjennes trygt for oss barn. For at det skal bli 
trygt må både dere som politikere og fagfolkene i tjenestene forandre på flere 

ting. En ting dere må gjøre akkurat nå er å stoppe et system som er innført alt 
for raskt og uten kunnskap om hva det betyr for barna det gjelder. 

 
Nå har dere denne kunnskapen, og vi ber dere om å ta den på alvor. Det er dere 

som har makt til å forandre. Vi ber dere fra hjertet om å bruke den til å rette opp 
i et system som er blitt helt feil. 
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