Alle landets kommuner

Deres ref:

Vår ref:

2020/52361-93

Arkivkode:

004

Dato:

31.03.2021

Akuttplasseringer av barn med uavklart smittesituasjon eller påvist smitte av SARS-CoV-2
Bufetat og Oslo kommune tilbyr beredskapshjem eller institusjon til barn og unge som befinner
seg i en akutt krise og uten omsorg i eget hjem. Disse barna er i en sårbar situasjon og det er
kommunens og Bufetats felles ansvar å påse at de får god omsorg. Med endring i
smittesituasjonen, og som følge av at Bufetat ikke har vaksinert sine ansatte og oppdragsgivere,
tilrår nå ikke lenger Bufdir at Bufetat og Oslo kommune plasserer barn med påvist smitte eller
sannsynlig covid 19 i private beredskapshjem.
Smitteverntiltakene som er nødvendige må til enhver tid tilpasses den aktuelle situasjonen.
Smitteverntiltakene har derfor blitt justert flere ganger i løpet av pandemien i tråd med den
løpende risikovurderingen og tilbakemeldinger fra Bufetats regioner og Oslo kommune.
Det er nå en situasjon med utbredt smitte i en del kommuner, særlig i Oslo og sentrale deler av
Viken. Der vil det måtte håndteres plassering av barn med påvist smitte av covid 19 eller med
uklar smittesituasjon. Den engelske virusvarianten, som nå dominerer i Norge, har økt
smittsomhet sammenlignet med de gamle variantene.
Beredskapshjemmene er ikke satt opp med smittevernrutine etter det risikobildet som rår nå; det
er f.eks. ikke lagt opp til å bruke samme smittevernregime som i barneverninstitusjoner. Til nå
har dette ikke vært ansett å være nødvendig, men med eskalering av smitterisikoen er
vurderingen endret.
Bufdir tilrår dermed at alle Bufetats regioner og Oslo kommune tilrettelegger for egne
institusjoner/avdelinger hvor det tilrettelegges for smittevernstiltak i tråd med retningslinjene
som er utarbeidet for barnevernsinstitusjoner. Dette tilbudet vil dermed gjelde uavhengig av
alder og vil vare til smittetilstanden er avklart.
Bufdir er av den oppfatning at det er uheldig at Bufetat og Oslo kommune ikke kan tilby
beredskapshjem til denne gruppen barn. Det er i all hovedsak små barn som plasseres i
beredskapshjem, og disse trenger fysisk stell, tett oppfølgning og omsorg i en vanskelig
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situasjon. Beredskapshjem er ikke institusjoner og har ikke smittevernopplæring og
smittevernutstyr som institusjoner har. Å ivareta små barn i en krisesituasjon i private hjem vil
derfor ikke være mulig uten å bli eksponert for smitte.
Bufdir har kontaktet FHI første gang i januar 2021 om å få tilgang til vaksiner til beredskapshjem
for å kunne ivareta barn i en sårbar fase i egne private hjem som tidligere. Vi har nå fått svar på
vårt brev og avholdt møte med FHI som bekrefter at FHI ikke prioriterer denne gruppen til tross
for det lave antallet personer dette handler om. Det må derfor påregnes at denne anbefalingen vil
vare frem til befolkningen er vaksinert, hvor ordinært tjenestetilbud igjen vil øke i takt med at
beredskapshjem blir vaksinert som en del av det ordinære vaksineprogrammet.
Barnevernansatte og -oppdragstakere (f.eks. beredskapshjem) er ikke inkludert i definisjonen av
helsepersonell. Bufdir oppfatter imidlertid at Bufetat og Oslo kommunes akutt-tilbud er å
sammenligne med kategori 2 i veilederen (har direkte pasientkontakt hvor smitte med covid-19
fra pasient til ansatte er en risiko). Etter vår vurdering bør ansatte sidestilles med helsepersonell i
kategorien «Økt smitterisiko fra uoppdagete, smittede pasienter i førstelinja» i kommunens
prioritering av vaksinering av helsepersonell.
Vi beklager de uønskede konsekvensene dette vil kunne få for nye akuttplasseringer av barn med
påvist smitte eller der smittesituasjonen er uavklart.
Med hilsen
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