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Oppdrag - utrede mulighetene for et tettere og bedre samarbeid mellom miljø
som bedriver kunnskapsstøtte innenfor psykisk helse, barnevern og andre
relevante miljø - del av oppdrag om å styrke kompetansesentre utenfor
spesialisthelsetjenesten

Viser til mottatt brev av 30. april 2012 — vedrørende bedre utnyttelse og utvikling av
kunnskaps- og kompetanserniljø på feltene psykisk helse, barnevern, farnilievern, vold
og rus. Likelydende brev er sendt til Barne-, likestillings- og inkluderingsdeparte-
mentet. Det vises i brevet til at det er behov for å styrke samarbeidet på tvers av
sektorer. Det vises videre til at Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms-, og familie-
direktoratet er opptatt av å utnytte og videreutvikle kunnskaps- og kompetansemiljøene
på feltene psykisk helse, barnevern, familievern, vold og rus. Det bes i brevet om
tilbakemelding på et utkast til mandat for et slikt oppdrag.

Departementet viser til vårt brev av 29.mai d.å., tillegg til tildelingsbrev for 2012, om å
styrke arbeidet med regionale og nasjonale kompetansesentre utenfor spesialisthelse-
tjenesten. Det vises her til at departementene i eget brev vil gi tilbakemelding på
Helsedirektoratets og Barne- ungdoms-, og familiedirektoratets forslag til mandat.

Departementet understreker i denne sammenheng at alle eventuelle delprosesser og
initiativ må ses i sammenheng med den "store" gjennomgangen av kompetansesentre
utenfor spesialisthelsetjenesten det er gitt oppdrag om i brev av 29. mai 2012.

Departementenes vurdering
Departementene deler direktoratenes vurdering av at det er viktig å se kompetanse-
miljøene som bla har i oppgave å gi kunnskapsstøtte innenfor psykisk helse, barnevern,
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familievern, vold og rus i sammenheng.

Oppdrag til en gjennomgang av alle miljø utenfor helseforetakene er allerede gitt til
Helsedirektoratet. Det er også i dette oppdraget lagt vekt på at alle initiativ må ses i
sammenheng med denne "store" gjennomgangen av kompetansesentra. Det vises for
øvrig til omtalen om kompetansesentrene rus i stortingsmelding nr. 30 (2011-2012) om
en helhetlig ruspolitikk.

Flere av sentrene som det her er snakk om, finansieres av andre departement. Dette
gjelder også de sentrene som gir kunnskapsstøtte innenfor psykisk helse, vold og rus.

Direktoratene får i første omgang i oppdrag å utrede en slik løsning for regionen Sør-
Øst (helseregion og barnevernets region).  I  de andre regionene er og har det nylig vært
prosesser knyttet til deler av de aktuelle kompetansemiljøene. En utredning i Sør-Øst vil
også kunne gi erfaringer som en kan vurdere å gå videre med senere.

Oppdrag
Direktoratene får i oppdrag å vurdere og komme med forslag til en bedre utnyttelse og
utvikling av kunnskaps- og kompetansemiljø innenfor psykisk helse, barnevern,
familievern, vold og rus, i første omgang i region Sør-Øst.

Premissene for oppdraget er gitt i brev av 29. mai d.å. tillegg til tildelingsbrevet for
2012.

Direktoratene velger selv hvordan de ønsker å legge opp prosessen videre.
Direktoratene vurderer for øvrig behovet for dialog med departementene under
gjennomgangen. Forslag til modeller fremlegges departementene og frist for oppdraget
er høst 2013.
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