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Rapport fra rundkjøringen 



Hjelpetiltak i det kommunale barnevernet 

• Regjeringen signaliserer en sterk satsing på kunnskapsbaserte tiltak i 
familien og nærmiljø, og på tidlig innsats i kommunene, 

 

• Det finnes 21 hjelpetiltak i barnevernet, de fleste med brede inntakskriterier 
og lav kunnskapsbasis,  

 

• Tiltakene har vært brukt i årtier, og man har verken klart å finne ut nøyaktig 
hvordan de virker eller klart å sette noe annet i stedet,  

 

• Metodene som er relativt udefinerte er meldingsmøte, familieråd, flipover, 
råd og veiledning,  

 

• Det finnes kunnskapsbaserte tiltak som er mer krevende med hensyn til 
kompetanse, implementering, kvalitetssikring og rapportering, - disse utgjør 
en liten del av tiltakene.  

 



Ingen forskning på virkninger av å 
benytte barnehage, SFO og 
fritidstiltak som hjelpetiltak i 
barnevernet og heller ikke 
økonomisk hjelp, som er et av de 
mest brukte hjelpetiltakene.  
 
Når det gjelder besøkshjem og 
støtte-kontakt fins det enkelte 
relevante studier, men av lav 
kvalitet.  
 
Råd og veiledning har i de senere 
årene vært det mest brukte 
hjelpetiltaket, men også 
hjemkonsulent, miljøarbeider og 
andre hjemmebaserte tiltak med 
varierende innhold, og som det 
ikke har vært forsket på med 
tanke på å registrere virkninger.  
 



Svenskfödda 1973-1990 för att undersöka 

hur det går efter insatsen för barn som fått 

kontaktfamilj eller kontaktperson:  

(n=7 841),  

 

KF / KP ser ut til å øke risikoen betydelig 

for fremtidig plasseringer utenfor hjemmet, 

kanskje på grunn av økt innsikt / kontroll av 

familien og det enkelte barn (net-widening) 

 

Barn som fikk intervensjonen, syntes å ha 

en høyere risiko for ugunstig utvikling enn 

barn med tilsvarende bakgrunn som ikke 

fikk innsatsen, 

 

 Særlig utsatte var foreldre med 

indikasjoner på misbruk, deres barn var 

særlig utsatt for senere plassering. 

 

Lengre innsatstider hadde en tendens til å 

øke risikoen for ugunstige utfall, selv om 

dette kan gjenspeile seleksjonsfaktorer,  

 

Mest utsatte var barn av mødre med lav 

utdanning og som hadde mottatt 

sosialbidrag.  

 

 

 



Den SES relaterte risikoen i utdannings-
systemet var seks ganger større hos barn 
med foreldre uten kvalifiserende 
utdanning og forskjellen var mer eller 
mindre konstant i skoleårene,  
 
Barn med foreldre uten kvalifiserende 
utdanning hadde fem ganger høyere 
risiko for ikke å starte eller fullføre en 
utdanning i forhold til unge fra 
akademiske familier (Rosholm 2013). 
 
Samlet tyder disse dataene på at barn 
synes å sitte "fast" i 
ferdighetsfordelingen allerede tidlig i 
livet til tross for store og tidlige offentlige 
investeringer. 

Sosial ulikhet bruk av hjelpetjenester 



Sannsynlighet for å komme i kontakt med barnevernet  før fylte 6 år 

Fødselsår Kjønn  Mors 
antall 
barn  

Mors alder 
ved første 
barn 

Familie-
økonomi 

Mors 
utdanning 

Fars 
utdanning 

Bor 
sammen 
med 

Land-
bakgrunn 

Sann-
synlighet 

1993 / 
1994 

Gutt 1-3 barn 20 eller 
mer 

Ikke 
fattig 

Videregående Videregående Begge 
foreldre 

Norge 1,2 % 

2001 / 
2002 

Gutt 1-3 barn 20 eller 
mer 

Ikke 
fattig 

Videregående Videregående Begge 
foreldre 

Norge 1,6 % 

1993 / 
1994 

Gutt 1-3 barn Under 20 Fattig Grunnskole Høyere 
utdanning 

Ene- 
forsørger 

Norge 13,4 % 

2001 / 
2002 

Gutt  1-3 barn Under 20 Fattig Grunnskole Høyere 
utdanning 

Ene- 
forsørger 
 

Norge 18,7 % 

1993 / 
1994 

Gutt 1-3 barn Under 20 Fattig Grunnskole Grunnskole Ene- 
forsørger 
 

Ikke-
vestlig 

46,9 % 

2001 / 
2002 

Gutt 1-3 barn Under 20 Fattig Grunnskole Grunnskole Ene- 
forsørge
r 
 

Ikke-
vestlig 

51,0 % 

      

Staer & Frønes: Samfunnsutvikling, risiko og rekruttering til barnevernet; Økning i tilmeldte saker 





«Uten mål og mening» 
Barneombudets rapport om spesialundervisningen 

• Lave forventninger – voksne som ikke liker dem, og motarbeider dem, 

• Dårlig utbytte av  undervisningen – tar ikke igjen klassen, 

• Ansvaret legges på eleven, ikke på undervisningen, 

• Dårlig kvalitet på opplæringen – økonomi og praktiske forhold teller mer 
enn elevenes behov,  

• Gjennomføringsproblemer – implementering og praksisevaluering,  

• Dårlig psykososialt miljø: utrygghet og mobbing, få venner og utestenging, 

 

• Eleven blir i liten grad hørt eller tatt med på råd i planlegging, - 
undervurderes og misforståes,  

• Ustabil hverdag; vikarer, assistenter, deltidsansatte, sykefravær, lærerbytter, 

 

• PPT – variabel kvalitet på utredningene, lavt presisjonsnivå, 

• PPT – er bare rådgivende for skolene og følger ikke opp egne råd.  

 

 





Tre former for stress 

• Positiv stress kan være fysiologiske reaksjoner på den første dagen i 
barnehagen eller skolen, og er normativ og kortvarig.  

 

• Potensielt alvorlig stress kan utløses av alvorlig sykdom i familien eller 
naturkatastrofer, men varige negative virkninger kan motvirkes av støttende 
relasjoner for eksempel i familien.  

 

• ‘Giftig stress’ varer lengre, og uten konsekvent støttende relasjoner kan det 
skade utviklingen av hjernen eller andre organsystemer og føre til varige 
problemer med læring og atferd, eller med fysisk og psykisk helse.  

 

• Overdrevent stress utløser kjemiske substanser i blodet og det kan svekke 
hjernens arkitektur og hindre at den utvikler seg. 





Risiko og beskyttende faktore 
 

Resilens 



Resiliens og beskyttende faktorer 

• Intelligens over gjennomsnittet og sosial kompetanse.  

• Enkelt temperament, indre kontrollplassering, samt gode 
problemløsnings- og mestringsferdigheter,   

• At det etableres mins én forpliktende relasjon til en stabil, 
beskyttende og støttende omsorgsperson.   

• Å hjelpe barn til å oppleve at de mestrer sin livssituasjon,  

• At barn utvikler sterke ‘utøvende funksjoner’ og selvregulerings-
ferdigheter,  

• God oppdragelseskompetanse hos foreldre, inkludert godt tilsyn og 
familiesamhold,  

• Hjemmets læringsklima der barn stimuleres og lærer ferdigheter,   

• Gode leksemuligheter, og tilgang til digitale medier,  

• Uformell sosial kontroll i nærmiljøet med gode sosiale nettverk og 
tjenester for barn og unge.  



Hjemmebaserte forebyggende tiltak  

• Før barn er 3 år vil de fleste forebyggende tiltak rette seg mot foreldre,  

 

• Hjemmebaserte tilbud til familier i deres naturlige miljø som øker 
mulighetene for å nå fram til de som ikke selv oppsøker eller mottar hjelp.  

 

• Målgruppen kan være risikoutsatte unge førstegangsfødende mødre og 
deres partnere, der planlagte hjemmebesøk starter så tidlig som mulig i 
svangerskapet, og varer fram til barnet fyller 2 år, 

 

• Stabil og vedvarende støtte i foreldrerollen av personer med relevant 
kompetanse og høy legitimitet kan forebygge et bredt spekter av problemer 
hos barn og foreldre, 

 

• Foreldrekurs i lokalmiljøet eller som internett basert opplæring.  
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Hjemmets læringsmiljø 

• Hjemmets læringsmiljø kan være like viktig og viktigere for barns 
læring og utvikling enn hva som skjer på skolen,  

 

• Kvaliteten av hjemmets læringsmiljø: 

• - hvor ofte barnet leses for og hvor tidlig dette starter 

• - snakke med barn («the 30 million gap),  

• - barnet får alderstilpassede bøker  

• - rim, regler og sang,  

• - snakke med barn om bokstaver og tall.  

 



Hjemmets læringsklima – tidlig stimulering av barn  





2015 

 
 
 
 
 
 

 
OECD – ferdighetsperspektivet  

 
Å styrke sosiale ferdigheter fører til 

bedre helse, trivsel og redusert 
antisosial atferd. 

 
Barn kan lære å samarbeide og 

kontrollere følelser for å nå sine 
sosiale og andre mål,  

 
Lærere og foreldre kan styrke barns 

sosiale ferdigheter gjennom gode 
relasjoner og praktiske lærings-
opplevelser, 

 
Investering i sosiale ferdigheter, 

særlig blant sårbare barn i tidlig 
barndom, kan redusere sosial og 
økonomisk ulikhet – ferdigheter er 
viktigere enn familieinntekt hvis 
en skal utligne sosiale forskjeller.  

 



Tre dokumenter som framhever betydningen av sosial 
kompetanse 

11/16/2017 
© The Norwegian Center for Child Behavioral 

Development 
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Barn som manglet disse sosial kompetanseferdighetene hadde i større grad  mer 

negative resultater da de var 25, blant annet rusproblemer, vansker med å finne arbeid 

eller de hadde problemer med loven.  

En ny 20-års studie viser en sammenheng 

mellom barns sosiale ferdigheter i barnehage og 

deres trivsel i tidlig voksen alder.  

Barn som var flinke til  å "dele" eller som var 

«hjelpsomme" i barnehagen hadde større 

sannsynlighet for å få høyere utdanning og ha 

heltidsjobber nesten tyve år senere, i følge 

studien.  





Selv om program gir et 
unikt bidrag til utvikling, 
betyr det ikke at forhold 
som praktikernes  skjønn,  
kompetanse og 
samarbeidet med barn og 
familier er uviktig.  
 

Kunnskapsbaserte programmer har sin legitime og 
viktige plass i et kunnskapsdrevet  tjeneste-
system. De er ikke universalløsninger, men øker 
sannsynligheten for ferdighetsutvikling og 
problemreduksjoner (www.ungsinn.no) 
 

Kunnskapsbaserte programmer  



Et kunnskapsbasert tjenestesystem 

• Modeller, programmer og metoder med dokumentert effekt,  

 

• Skriftlige retningslinjer i protokoll, manual eller håndbok, 

 

• Ferdighetsbasert opplæring og veiledning – «coaching» 

 

• Praksisevaluering og monitorering av ‘fidelity’ og kvalitet, 

 

• Forskningsbasert evaluering og kvalitetsregister (clearinghouse), 

 

• Kunnskapsmeglere og læringsnettverk i kommunene.  



Virksomme ingredienser i et 
kunnskapsbasert tjenestesystem 

• Medisinsk oppfølging av gravide mødre og deres barn,  

• Tidlig og intensiv støtte fra kompetente hjemmebesøkere i sårbare familier 
som venter sitt første barn (bl.a. NFP),  

• Tidlig intervensjons programmer i barnehager med høy kvalitet for å styrke 
barns kognitive og sosial utvikling,  

• Programmer som samtidig støtter barn og foreldre i multiproblem familier,   

• Barn og unge som mestrer skolen og som legger planer for framtiden,  

• Veilednings- og opplæringsprogrammer med fokus på foreldreferdigheter og 
familiedynamikk.  

• Foreldreprogrammene fremmer foreldrenes sensitivitet, omsorgs-
kompetanse, kommunikasjons- og oppdragelsesferdigheter,  

• Familie og sosial nettverksterapi som retter seg mot familiesamhold, 
samhandling og positive endringer i det sosiale nettverket. 



Barne- og ungdomstjenester i kommunen 

• Kunnskapsbaserte tjenester – minimumsportefølje og 
basiskompetanse hos alle som arbeider med barn og unge,  

 

• Én dør inn til tjenestene; forpliktende samarbeid og koordinering på 
tvers av etater og tjenester, - regulering av saksmengde,  

 

• Lavterskeltiltak med foreldrerådgivning som basistiltak og som kan 
suppleres med hjelpetiltak blant annet fra barnevernet,  

 

• Tiltakskjeder med tidsavgrensede tiltak rettet mot foreldre og barn, 
opptrapping av veilednings- og behandlingstiltak etter behov,  

 

• Opptrapping av tiltak fra universelle til selektere og indikerte 
avhengig av barnas og foreldrenes utbytte og respons.  



Minimale intervensjoner: «Families and 
schools together» (FAST) 

• FAST® er et forebyggings og tidlig intervensjons program rettet mot risiko- 
og beskyttelsesfaktorer, og introduserer enkle kjernekomponentene som 
består av  

• 1) responsiv lek der foreldre under veiledning leker med sine 5 år gamle 
barn i 15 minutter hver dag;  

• Det er alltid motstand mot dette fra foreldrene i begynnelsen: 
• De korter ned tiden; inkluderer andre barn eller foreldre 
• Foreldre leker for seg selv, snakker med andre foreldre, eller på mobilen, 
• Foreldre ønsker å være sjef, underviser eller kritiserer,  
• «Barn ELSKER responsiv lek mens foreldrene kjeder seg», 

 

• 2) «buddy tid» hvor foreldrene parvis snakker sanmmen i 15 minutter;  

• 3) en «musikk og sang» kompoent som ledes av foreldre.  

 

 



Styringsgruppe/Implementeringsledelse 
Kommunalt implementeringsteam og enhetsledere for kommunens tjenester 

Situasjonsbeskrivelse, implementeringsplan og resultatindikatorer 

Implementeringsplan og problemløsning i kommunen 
Problemløsende møter for å identifisere utfordringer og finne kunnskapsbaserte løsninger 

«Kunnskapsmeglere»  

«Tiltakspyramide» 
Universelle tiltak 
Selekterte tiltak 
Indikerte tiltak 

Samarbeid 
Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid 
Planlegging, problemløsning og implementering 
Felles kompetansebygging og tiltaksutvikling 

Differensierte tiltak 
«Matching interventions to risk level» 

«Det minste inngreps prinsipp» «LEON prinsippet» 
«Noe til alle og mer til de som trenger det» 

Inkludering 
«Alle med» 


