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Barnets behov 
i midten
Bygge tjenester 
rundt



Omsorgssvikt og 
atferdsvansker



Risikofaktorer (Kvello, 2023)

1) Skadelige omsorgsformer
2) Alvorlige krenkelser
3) Emosjonell u9lgjengelighet/=ernhet hos foresa>e
4) Rusmiddelbruk
5) Alvorlige former for psykiske lidelser 
6) Utviklingsvansker som ikke blir forstå> og hjulpet
7) Skadelig psykososialt miljø i barnehage og skole
8) LevekårsuLordringer (mangler i boligforhold, rela9v faOgdom, 
mul9stressende miljø. 



Hva menes med multistress?

• Tre av fire brukere i barnevernet hører til 
de to laveste av i alt ni nivåer i 
sosioøkonomisk standard.

•Kapasitet? Eller manglende foreldreevne?



•Barn med psykiske og fysiske 
funksjonsnedsettelser er mer sårbare og mer 

utsatt for risikosituasjoner, vold og overgrep enn 
andre barn. 

•Kunnskapen om funksjonsvansker hos barn og 
smerteuttrykk må derfor også styrkes



KS utenfor regnskapet: Anbefalte målgrupper

• Barn i lavinntektsfamilier, norskfødt med 
innvandrerforeldre)

• Barn i lavinntektsfamilier, hvor en eller begge 
foreldre ufør/sosialhjelp

• Unge som er i fare for å ikke fullføre 
videregående på normert +2 år tid

• Barn med hjelpetiltak i barnevernet
• Barn med foreldre med psykisk lidelse eller 

rusproblem
• Barn diagnostisert med depresjon eller angst
• Barn diagnostisert med atferdsvansker

• Last ned rapporten her (2019): 
• https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/sosiale-

investeringer/utenfor-regnskapet/slik-er-
beregningene-gjort/
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Tegn og signaler er en 
usikker måte å fange 
opp barns risiko. 
Prediksjonsverdien er 
lav 

(Reinar et al., 2018 –
Folkehelseinstituttet)

Kunnskap om 
risikofaktorer gir bedre 
prediksjon enn barnets 
symptomer 

(Kvello, 2015)



Kommuner som baserer tidlig innsats på 
symptomvurderinger, vil glippe på omtrent halvparten av de 
mest risikoutsatte barna i de fire til seks første leveårene 
(Kvello, 2023). 

Tidlig innsats må baseres på kunnskapen om 

1. risiko- og beskyttelsesfaktorer
2. barns passering av utviklingsmilpæler
3. kjennskap til foreldrenes fungering
4. og vurdering av kvaliteten i samspillet mellom foreldre og barn. 



Beskyttelsesfaktorer (Kvello, 2023)

• Barnet hjelpes til aldersadekvat eller bedre fungering på samtlige kompetanseområder: -
Kognitiv / språk - Atferd / moral - Emosjonelt - Sosialt - Motorisk 

• Barnet hjelpes til venner / tilhørighet et sosialt fellesskap

• Fra 8 –års alder: barnet har en hobby, fritidsinteresse – opplever mestring 
• Barnet tilpasser seg godt til barnehage og skole, innordner seg rutiner, godtar 

grensesetting, er sosialt inkludert og har gode skolefaglige prestasjoner 
• Omsorgspersonene har god omsorgsutøvelse
• SLIK AT BARNET fra 10 – års alder: karakteriseres av optimisme, positivt selvbilde, lett å like, 

sosial av natur
• Foreldrene er godt integrert i samfunnet og er i jobb / utdanning, har en god fungering og 

sosialt nettverk 



Plan for forebygging 
(hjelpetiltak)

5. Psykisk lidelse
eller rus hos foresatte
eller rusmisbruk 

6. Utviklingsvansker 7. Skadelig psyko-sosialt 
miljø

8. Skadelige strukturelle 
betingelser

Familiesamtaler
Veiledning Avlastning
Traumebehandling
Rusbehandling

Psykisk helsetjeneste
PPT
Fastlege

Beredskapsteam mobbing NAV
Gjeldsrådgivning

Gruppe for
barn som pårørende
Fritidsaktiviteter
Konsultasjonsstøtte
Motiverende intervju

Tilpasset opplæring
Konsultasjonsstøtte
Kartlegging
(f.eks dysleksi i bhg)

Kompetanseheving
Konsultasjonsstøtte
Sisterhood gruppe?
Brotherhood gruppe?

Kontantløs kantine

Fritidskort

Snakke med barn
AUDIT, DUDIT
Alkohol som tema i 
barnehage og skole

BTI
Kompetanseløft spes. ped.

Program psykososialt miljø 
i barnehage og skole

Tema i skolen
Gratisprinsippet
Utlånssentral
Åpne haller





Analyse. 
Prioriteringsdebatt.
Plan.

I dag er budsjeRene større 
for ungdomsgruppen
enn for barnegruppen



Vi må bestemme oss for å tette hull i systemet
Bort fra kun tjenesteorientering
til mer
brukerorientering

- behovene i sentrum
- ikke hva din bhg/skole/tjeneste pleier å tilby



Vi trenger samarbeidsforløp 
for høyfrekvente vansker (3%)

Hvem gjør hva?

• Hyperaktivitet/oppmerksomhetsproblem

• Atferdsvansker

• Angstlidelser

• Depresjon 

• Spesifikke fagvansker

• Generelle 
lærevansker/utviklingsforsinkelse

• Traumatiserte barn, som overlapper med

• Barn utsatt for omsorgssvikt, mishandling, 
familievold og de som lever i 
høykonfliktfamilier



Kommunens 
«sørge for» 
ansvar
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Hvilke ?lstander gir
IKKE 

reB ?l spesialist-
helsetjenester?



Bygge kompetanse 
slik at vi kan 
vurdere dette ved 
skolevegring:

Kan da likevel utløse rett til 
spesialisert helsehjelp

Kilde: Prioriteringsveileder
psykisk helsevern
barn og unge



Styrke psykisk helsetjeneste:

• Sosialfaglig sammensatt,
• kunne arbeide bredt 
• med alle typer sosiale og personlige 

problemer, 
• også alvorlige 
• utjevne sosiale forskjeller
• nå utsatte grupper

2018



Styrke «skulder
ved skulder» 
arbeid

• Gjøre den andre god

• Synergieffekter av 
kompetansedeling

• Å gjøre sammen med, i stedet 
for å overta saken



•Styrke samordning 
•Et sviktområde
•Om vi bare gjør det vi pleier, 
bidrar vi til svikten

(FAFO 0-24 samarbeidet)



Styrke helhetlig hjelp

Barnevernssaker må 
prioriteres av 

helsetjenesten og PPT 
også

«Når en kollega spør, 
må det gå foran alt 

annet for at 
tverrfagligheten skal 

virke»



Styrke 
tiltakskompetanse

”Helt nødvendig
for noen, 
nyttig for flere, 
bra for alle”



Styrke universell
forebygging

Fellesskapsbygging er for 
viktig til å bli overlatt til 
ildsjeler

www.linktillivet.no

www.robustungdom.no

www.livetogsann.no

http://www.linktillivet.no/
http://www.robustungdom.no/
http://www.livetogsann.no/




Styrke
HMS – opplæring
for barn

Gi barn 
kompetanse



Problemstillinger i planarbeidet

• PLIKT: Kommunens «sørge-for» ansvar
• RESSURSER: Hvordan bruke det vi har, bedre? 
• Behov, dimensjonering, organisering

• Organisering: Kan vi klare mer sammen? (hvordan?) 
• Kompetanse: Kan kompetanseutvikling hjelpe oss? (hva da?)
• Metodikk/verktøy: Kan det hjelpes på nye måter? (hvilke måter?)
• Systemer/praksiser: Hvordan være et lag, få synergieffekter, arbeide på tvers? 



Med utgangspunkt i :

Barnevernsreform 2022 – en 
oppvekstreform

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og 
inkluderende praksis

Kommer: Tverrfaglig veileder for psykisk 
helsearbeid barn og unge og 
Opptrappingsplan psykisk helse



Eksempel: 
Arendal 
kommune





Stikkord 
barnevernsreformen 
2022

1) en bred tiltaksvifte basert
på evidensbaserte tiltak

2) tidlig innsats
3) å bygge lag rundt barn, 

unge og familier med 
sammensatte behov

4) å rydde i praksis som har
satt seg skjevt



Barn som 
deltar lite i fritidsaktiviteter, 

virker sosial isolert, 
har sosiale vansker

mangler utstyr og klær, 
foreldre følger lite opp, 

kan lite norsk, 
har dårlig helse, 
har flyttet mye...



Skal til barnvernet?

• Når det er grunn til alvorlig bekymring
• Fare for mishandling
• Alvorlige mangler i den daglige omsorgen
• Livstruende eller alvorlig sykdom
• Ikke dekket særskilt opplærings/hjelpebehov
• Alvorlig omsorgssvikt
• Alvorlige atferdsvansker
• Menneskehandel 



Skal til  
NAV - Arbeids og velferdsforvaltningen?
• NAV-loven
• Sosialtjenesteloven
• Skole/barnehage: har 

opplysningsplikt til sosialtjenesten 
ved bekymring (Opplæringsloven     
§ 15-4 og barnehageloven § 45)

• Skal skje i samråd med foreldrene

• Økonomisk hjelp til familier
• Fritidsaktiviteter til barna
• Kvalifiseringsprogram 

norskopplæring
• Knytte kontakt helsevesen
• Betale restansen i barnehagen
• Gjeldsrådgivere
• Ungdomsrådgivere



anne-kristin.imenes@korus-sor.no
Tlf 907 55 410 

mailto:Tlanne-kristin.imenes@korus-sor.no

