FORELDER ELLER FORESATT:.

VIL DERE SNAKKE MED.
OSS OM.HVORDAN DERE.
HAR OPPLEVD HJELPEN.
FRA BUP?.

Vil dere snakke med oss om hvordan dere har
opplevd hjelpen fra BUP?
Barneombudet holder på med et prosjekt om barn og ungdom som har
fått eller får hjelp fra BUP (psykisk helsevern for barn og ungdom).
Grunnen til at vi har startet dette prosjektet er at vi har fått mange innspill fra både barn og unge, foreldre og behandlere om forhold som kan
forbedres i BUP. Dette handler ikke om selve innholdet i behandlingen
og relasjonen til behandlere, men på forhold som skyldes rammebetingelser. Det kan for eksempel være hvor ofte barnet får behandling,
hvor tilgjengelige tjenesten er, ventetid, samarbeid mellom ulike instanser med mer. Alt dette har betydning for barns opplevelse av behandlingen de får.
For å få et godt bilde av hvordan rammebetingelsene i BUP påvirker
behandlingstilbudet, er det viktig for oss å komme i kontakt med deg som
foresatt og med barn og ungdom. Vi ønsker å høre om både positive og
negative erfaringer med tjenesten.
Barneombudet arbeider selvstendig. Det betyr at det vi snakker med
barn, ungdom og foreldre om, ikke blir delt med behandlere eller ledere
i BUP. Når vi er ferdig med prosjektet skal vi skrive en rapport som
beskriver viktige ting. Deres navn vil ikke bli gjengitt i denne rapporten,
men det dere sier vil være en viktig del av budskapet.
Rapporten vil vi bruke til påvirkningsarbeid overfor politikere og myndigheter. Målet vårt er at barn og ungdom i fremtiden får et enda bedre
tilbud enn hva de får i dag.

Hvis du eller ditt barn kan tenke seg
å snakke med oss? Kontakt oss:
Morten Hendis
Tlf. 911 04 303
morten.hendis@barneombudet.no

Kjersti Karlsen
Tlf. 902 09 636
kjersti.karlsen@barneombudet.no

Barneombudets oppgave er å passe på
at barn og ungdom blir hørt og tatt på
alvor.
Vi skal derfor følge med på at lover og
regler som gjelder barn og ungdoms
følges, og følge med på hva barn og
ungdom trenger for å ha det bra på skole, at de får gode helsetilbud og andre
viktige saker for barn og unge.
Vi skal passe på at barn og unges behov
blir tatt hensyn til av politikere og andre
som bestemmer.

Barneombudet er både en person og et
kontor. Inga Bejer-Engh er barneombud. Hun er jurist, og har tidligere jobbet som dommer og statsadvokat.
Sammen med ombudet jobber det cirka
20 personer som gir ombudet råd om
medvirkning, skole, barnevern, skilsmisse, mobbing og andre tema som er
viktige for barn.
Barn og ungdommer er viktige rådgivere for ombudet, og derfor ber vi nå om
deres hjelp.

www.barneombudet.no

