
BARN I FOKUS

Nordland legeforening 

22.03.18



Sara og Alex

Filmen om Sara Filmen om Alex

https://www.youtube.com/watch?v=_UgupTFzjsc
https://www.youtube.com/watch?v=E7BNNATYJik


Jeg tenker nok du skjønner 
det sjøl…



Fakta

• 200 000 barn i Norge lever med 
rusmisbrukende og/ eller psykisk syke 
foreldre

• 80 000 barn har opplevd grov vold fra 
sine nære omsorgspersoner en eller 
flere ganger

• 300 000 barn lever hele eller deler av 
sin oppvekst med alvorlig 
omsorgssvikt



Hvordan kan vi se, forstå 
og handle?  



Synet på barn
Før: 

Helst ikke høres eller sees –
uferdige voksne

Nå: 

Rett til bli sett, hørt og 
forstått som den de er



Allmenn oppfatning: 

Vi trenger lovgivning som 
beskytter barn

Barns medvirkning i større og større grad



Barnekonvensjonen som 
verdigrunnlag



Kjærlighet og trygghet 



Hva er omsorg?
• Grunnrettighet – nødvendig for et 

verdig menneske
• Barn trenger omsorg for å kunne vokse 

og utvikle seg 



God omsorg avler god 
omsorgsevne



MANGE SYMPTOMER/  
ULIK ATFERD



Barn i risiko



Omsorgssvikt - vanskjøtsel

• Uhensiktsmessig påkledning i forhold 
til årstiden

• Forsømt hygiene – uvasket, skitten, 
ustelt

• Forsømt kost – ekstrem sult. Sterk 
over- eller undervekt



Psykisk mishandling
• Grov understimulering og likegyldighet

• Mangel på konsekvens og forståelighet 
i oppdragelsen 

• Nedvurdering, kjefting, latterliggjøring 
og trusler om straff og juling

• Låser barna inne/ ute

• Krangling slik at barna blir redde

• Vitne til vold

• Mangel på trygghet



Fysisk mishandling

Voldsformer som slag med knyttneve 
eller gjenstand, spark, juling, trusler med 
kniv, brenning og skålding

Slag med flat hånd, lugging, klyping og 
dytting



For å kunne ha barnet i fokus 
må det være godt samarbeid 

mellom tjenestene



Helsesøster og 
skolehelsetjeneste

• Helsetjeneste for gravide

• Helsestasjon 0-5 år

• Skolehelsetjeneste 5-20 år

• Helsestasjon for ungdom



PPT – Pedagogisk psykologisk 
tjeneste

Kommunal råd- og veiledningstjeneste

- Knyttet til barns opplæring og 
utvikling

- Samarbeider tett med skoler og 
barnehager

- Legger til rette for barn med særlige 
behov



BUP – Barne- og 
ungdomspsykiatrisk poliklinikk

- Tilbud i spesialisthelsetjenesten for barn og 
ungdom i Norge

Hovedoppgaver: 

- Utredning

- Behandling

- Rådgivning

- Tilrettelegging knyttet til psykiske vansker, 
atferdsvansker og læringsvansker



BARNEVERN



Tips til nettsider: 

www.jegvilvite.no

www.alarmtelefonen.no

www.vfb.no

www.forebygging.no

http://www.jegvilvite.no
http://www.alarmtelefonen.no
http://www.vfb.no
http://www.forebygging.no


Takk for meg! ☺


