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FOs innspill til familievernutvalget etter møte 25.01.19  
- om autorisasjon 
 

Autorisasjon for sosialfaglige familieterapeuter i familievernet 
Spørsmålet om autorisasjon har blitt aktualisert da autorisasjoner for sosionomer og 
barnevernspedagoger i dag utredes i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) med et 
særlig fokus på barnevernsfeltet. FO mener det er viktig at autorisasjon for sosialfaglig 
personell ikke må avgrenses til barnevernsektoren, men også må gjelde i familievernet og 
andre velferdstjenester.  
 
I forarbeidene til lov om familievern ble behovet for en fremtidig autorisasjon for sosialfaglige 
familieterapeuter drøftet i sammenheng med at sosialfaglige hadde høy grad av klinisk 
familieterapeutisk kompetanse (jf. kapitel 6.1, Ot.prp.nr.6 (1996–1997). Det fremgår at; (…) 
Videreutdanning i familieterapi gir ikke autorisasjon som helsepersonell. Dette kan forandre 
seg ettersom denne utdanningen blir utbygd. Imidlertid har sosionomer med videreutdanning i 
familieterapi og lang praksis meget god kompetanse for de oppgaver som skal løses ved et 
familievernkontor og bør etter departementets vurdering kunne være faglig leder».  
 
I Bufdirs pågående arbeid om autorisasjon har vi spilt inn at vi mener det er behov for 
autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer som arbeider i barnevernet, men at vi 
primært ønsker en profesjonsautorisasjon for alle barnevernspedagoger og sosionomer på 
tvers av sektorer. I utredningsarbeidet har Bufdir stilt spørsmål om det er behov for både 
kompetansekrav og autorisasjon. FO har understreket at vi ønsker autorisasjon i tillegg til 
kompetansekrav fordi den har en annen funksjon enn kompetansekrav. Autorisasjon handler 
om at den enkelte yrkesutøver ansvarliggjøres i å utføre sitt yrke i henhold til kompetanse 
ervervet gjennom utdanning, og i samsvar med de krav og plikter som ligger i personell- og 
tjenestelov. Et kompetansekrav skal derimot sikre en tjeneste nok og riktig type kompetanse. 
Dette mener vi er en relevant problemstilling for familievernet også. 
 
Bufdir ba i sin første rapportering i høst om en avklaring fra departementet om de skulle 
utrede videre en autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer i barnevernet 
eller en profesjonsspesifikk autorisasjonsordning generelt for barnevernspedagoger og 
sosionomer. Departementet ga Bufdir en avklaring rett før jul om at de i sin videre utredning 
skal utrede autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer i barnevernet. 
Denne utredninger skal være ferdig til sommeren, slik vi har forstått det. 
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FO har overfor Bufdir fremhevet at en profesjonsautorisasjon for barnevernspedagoger og 
sosionomer som bygger på den som for eksempel vernepleiere og sykepleiere har med 
bakgrunn i helsepersonelloven er den beste løsningen for autorisasjon for 
barnevernspedagoger og sosionomer.  
 
Hovedformålet med dagens autorisasjonsordning er å ivareta pasienters sikkerhet. Ordningen 
skal sikre at helsepersonellet har nødvendige kvalifikasjoner til å inneha en bestemt yrkesrolle. 
Det skal også være en sikkerhet for at helsepersonell med en bestemt tittel har en bestemt 
type kompetanse.  
 
Vi mener yrkesutøverne innen helse- og velferdstjenestene må ha samme standarder for 
arbeid. En autorisasjonsordning for barnevernsansatte må derfor ikke skille seg fra 
autorisasjon etter helsepersonelloven. Det er ikke bare i barnevernet barnevernspedagoger og 
sosionomer møter sårbare barn og unge. Familievern, BUP, NAV og andre velferds- og 
helsetjenester er sentrale arbeidsplasser for disse profesjonene. Barn og unge som benytter 
disse tjenesten har et like stort behov for at barnevernspedagoger og sosionomer er skikket 
som barn og unge i barnevernet. 
 
FO mener at å gi barnevernspedagoger og sosionomer autorisasjon vil være en naturlig følge 
av at definisjonen av helse som ligger til grunn for helsepersonelloven ikke kun handler om 
somatisk helse. Mye av arbeidet som gjøres i barnevernet er i så måte helsearbeid. Primært 
ønsker FO en generell autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer som hjemles i en 
helse- og sosialpersonellov, men vi er også åpne for andre løsninger.  
 
Fordeler 

• Byråkratisk enkel gjennomførbar 

• Billigste løsning 

• Kvalitetssikrer profesjonene uavhengig av felt 
o Alle brukerne av tjenestene til barnevernspedagoger og sosionomer vil få 

tryggheten som autorisasjon vil gi 

• Tydelige forventninger til kompetanse og videreutvikling av kompetanse 

• Enklere for fagdirektorat å stille krav til arbeidsgiver om å legge til rette for faglig 
videreutvikling for ansatte 

• Enklere for ansatt å stille krav om mulighet for faglig videreutvikling 

• Enklere for arbeidsgiver å stille krav til ansatte og følge opp 

• Autorisasjon på linje med helsepersonell 

• Vernepleieres, sykepleieres og psykologers autorisasjon knyttes tydeligere til arbeid i 
for eksempel barnevernet 

• Vil kunne heve statusen til barnevernspedagoger og sosionomer 
 
Målet med autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer er å sikre at de ansatte i 
helse- og velferdstjenester har utdanningen som kreves, og at man kan miste autorisasjonen 
dersom man ikke utfører arbeidsoppgavene på forsvarlig måte. FO mener at det er 
Helsetilsynet som må få ansvaret for å forvalte autorisasjonsordningen. 
 
Konsekvenser 
De konkrete konsekvensene en autorisasjon vil ha for barnevernspedagoger og sosionomer er 
ikke hovedpoenget, men viktigere er hvilke konsekvenser det vil få for brukerne av tjenestene 
til barnevernspedagoger og sosionomer. Autorisasjon vil være med å sikre at 
pasientens/brukerens/klientens sikkerhet og kvalitet i tjenestene som gis. I og med at man kan 
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miste autorisasjonen dersom man ikke utfører arbeidsoppgavene på forsvarlig måte, så vil det 
gi større legitimitet, og sikrer at klienter/pasienter er trygge i møte med tjenestene. 
 
Innenfor kommune- og spesialisthelsetjenestene vil autorisasjonsordningen ha konkret 
innvirkning på arbeidshverdagen når for eksempel barnevernspedagoger og sosionomer ikke 
får tilgang til samme informasjon som autorisert personell, med tanke på innsynsrettigheter 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 Sign.                                                                                        Sign. 
Mimmi Kvisvik Tonje Wejden 
Forbundsleder Rådgiver 

 


