04
21

SAMFUNNSMEDISIN OG F0LKEHELSE

NYHETSBREV

Nyhetsbrevet «Samfunnsmedisin og Folkehelse» holder deg oppdatert på hva som publiseres av viktige veiledere, rapporter, retningslinjer,
brosjyrer, lover og forskrifter innen fagområdet.
Vi oppfordrer mottakerne av nyhetsbrevet om å bidra med stoff, gjerne fra eget lokalområde eller fra eget arbeid. Har du forslag til saker
send oss gjerne en e-post på katrine.rutgerson@fhi.no.
>> Påmelding nyhetsbrev

NY BARNEVERLOV - REGJERINGEN.NO

Forslag til ny barnevernslov
Hensikten med den nye barnevernloven er å bedre rettssikkerheten for familiene som mottar hjelp fra barnevernet, og gi enda
flere barn en trygg oppvekst. Forslaget til ny barnevernslov er utarbeidet av Barne- og familiedepartementet.
– Vi ser at det er for varierende kvalitet
i vurderingene og beslutningsgrunnlaget i
barnevernet i dag. Med lovforslaget styrker
vi barns rettigheter, samtidig som retten til
familieliv blir ivaretatt, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).
I det nye lovforslaget er barnets beste det
grunnleggende hensynet når barnevernet
skal ta en beslutning.
– Men vi foreslår at også andre prinsipper
og rettigheter lovfestes, som for eksempel
barns rett til omsorg og beskyttelse, retten
til familieliv, og at barnevernets tiltak ikke
skal være mer inngripende enn nødvendig,
forteller Ropstad.

Tydeligere krav til dokumentasjon
Departementet ønsker å innføre en journalplikt og vil skjerpe kravene til barnevernets
begrunnelse ved vedtak. I tillegg foreslås det
endringer i samværsreglene som blant annet
vil tydeliggjøre målet om gjenforening etter
omsorgsovertakelse.
– En helhetlig vurdering av om samværet er
til barnets beste vil alltid ligge til grunn, sier
Ropstad.

Barns rett til medvirkning
Ifølge det nye lovforslaget skal barnet kunne
forklare seg mest mulig fritt til barneverns
tjenesten.
– Vi tar flere grep for å styrke barns medvirkning og legge til rette for at barn kan
forklare seg til barnevernet i trygge rammer.

Styrke forebyggingen og tidlig innsats
Det legges også opp til at den nye barnevernloven skal bidra til mer vektlegging på
forebygging og tidlig innsats.
– Et godt forebyggende arbeid kan bidra til at
barn og familier som sliter får den støtten de
trenger før utfordringene i hverdagen vokser
til alvorlige problemer.

Lovfester krav til kompetanse
Departementet ønsker at det stilles sterkere
krav til kompetanse, blant annet krav om
barnevernsfaglig mastergrad eller annen
relevant utdanning for ansatte som skal utføre
kjerneoppgaver. Kravet gjelder også for leder
og stedfortredende leder.
Statsråden understreker viktigheten av
å verdsette erfaring, og at medarbeiderne

som jobber i barnevernet i dag trenger å tas
vare på. Kompetansekravene skal derfor først
gjelde fra 2031.

Regulering av bruk av private aktører
I forslaget ligger det også an til en regulering av barnevernstjenestens mulighet
til å benytte seg av private tjenesteytere.
– Det vil være begrensninger som blant annet
vil gjelde oppgaver som er særlig inngripende
og hvor det er vanskelig å utøve nødvendig
styring og kontroll, sier Kjell Ingolf Ropstad.
Les hele forslaget til ny barnevernslov på
regjeringen.no

RAPPORT - FOLKEHELSEINSTITUTTET

Sosiale ulikheter er ikke hovedårsaken til høyere smitte
blant personer født utenfor Norge
Mer smitte og innleggelser blant innvandrergrupper i Norge enn i befolkningen ellers, skyldes i liten grad sosioøkonomiske
forskjeller. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.
Rapporten viser at alder, kjønn og bostedskommune forklarer om lag 21 prosent av overrepresentasjonen i påvist smitte blant utenlandsfødte.
Av disse faktorene hadde bostedskommune størst betydning. Utover dette er det ikke én klar faktor som utpeker seg for hvorfor andelen smittede
i noen innvandrergrupper er høyere enn i befolkningen ellers.
Les hele rapporten Covid-19 blant personer født utenfor Norge, justert for yrke, trangboddhet, medisinsk risikogruppe, utdanning og inntekt på fhi.no.

FORSKNINGSFUNN - STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT (STAMI)

Eksponering for kvarts øker risikoen for nedsatt lungefunksjon
Høy eksponering for kvarts over tid gir økt risiko for andre lungesykdommer hos
bergborere som jobber ute. Det viser en ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt
(STAMI).
Hovedfunnet i studien viser at dersom en persons samlede kvartseksponering over tid er høy,
gir det økt risiko for redusert lungefunksjon av obstruktiv type. Det betyr at lungefunksjonen er
varig nedsatt fordi luftveiene er blitt trange. Bergborerne hadde i tillegg økt risiko for å utvikle
luftveissymptomer som hoste og piping i brystet.
Les mer om sammenhengen mellom eksponering av kvarts og økt risiko for kols og redusert
lungefunksjon på stami.no.

Andre aktuelle saker...
296 kommuner får midler til helsestasjon og skolehelsetjeneste i 2021 (regjeringen.no)
Utvalg skal vurdere virusvektorvaksiner (regjeringen.no)
12 nye kommunar skal prøve ut fritidskort (regjeringen.no)
Skal forske på tvang mot barn og unge (dagensmedisin.no)
Slik har de pårørende opplevd pandemien (dagensmedisin.no)
Antibiotikaresistens: Kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak (fhi.no)
Elever som kommer tidlig i puberteten presterer bedre på skolen (fhi.no)
Helsemyndighetenes informasjonstelefon om korona på flere språk (helsedirektoratet.no)
Vil inkludere Spinal muskelatrofi (SMA) i nyfødtscreeningen (helsedirektoratet.no)
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