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Barneombudet skal være barn 
og unges talsperson



Barneombudet har et spesielt 
ansvar for å følge opp 
Barnekonvensjonen



• Norsk lov siden 2003

• Gir barn konkrete rettigheter

• Ser barn på en ny måte

Fakta om Barnekonvensjonen: 

FN-bygningen i New York





Artikkel 24 i barnekonvensjonen

Barn har rett til best mulig helsehjelp



Barn har rett til å si sin 
mening og bli hørt i alle 
saker som angår dem

Barnekonvensjonens artikkel 12



 Bilde av barn og unge

Barn og unge er 
eksperter på eget liv



Men blir de hørt?



Legger vi til rette for å høre dem?



Barneombudet har
etablert et
ungdomspanel

….samt ekspertgrupper og ekspertmøter 



Ekspertenes oppgave er først og 
fremst å gi Barneombudet råd om hva 
Barneombudet kan gjøre for at 
samfunnet bedre kan hjelpe barn og 
unge som er i deres situasjon.





«Helse
på barns 
premisser»



Kommunale helsetilbud - skolehelsetjenesten





”Det mangler 1500 årsverk i 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten”

(Helsedirektoratets utvklingsstrategi for 
helsestasjons- og skolehelsetjenesten, 2010)



Barn og unge ønsker at skolehelsetjenesten

• først og fremst finnes
• er lett tilgjengelige
• har forutsigbare og fleksible åpningstider
• møter dem uten fordommer og personlige 

meninger



Barn på sykehus



Barn på sykehus

 Familiebaserte nyfødt intensivavdelinger 
på alle sykehus



Barn på sykehus

Overholdelse av 18 års aldersgrense på
sykehusene

Barneombudets spørreundersøkelse viser at kun én av tre 
sykehus har 18 års aldersgrense



Er alle innleggelse for barn under 18 år på
barneavdeling? 



Finnes det et eget tilbud til ungdom (13-17 år) på
sykehuset? 



En ungdomsvennlig 
helsetjeneste

- Ungdomsenheter 
på sykehusene

- Ungdomsråd ved 
sykehusene



Kun TO ungdomsråd ved landets sykehus

- Akershus universitetssykehus (Ahus)
- Oslo 

universitetssykehus
(OUS)

Snart også ungdomsråd ved:
- Kristiansand?
- Haukeland?



Det må være gode overganger på sykehus.

Gode overganger mellom de ulike avdelingene og 
særlig viktig fra barn- til voksenavdeling.

Barneombudets spørreundersøkelse:
 3 av 17 barneavdelinger sier det finnes 

skriftlige rutiner i form av henvisning/intern 
henvisning ved overføring til 
voksenavdeling. 

5 av 17 sier det finnes skriftlige rutiner for 
noen diagnoser.



(nb UTKAST! Fra «helserapporten»)

Ti råd til helsepersonell fra 
ungdom 

1)Være blide, hyggelige og imøtekommende.

2) Snakk forståelig, men ikke som vi er barn.  
Men husk også at det er forskjell på en 
13-åring og en 17-åring.

3) Gi informasjon om sykdommen og 
behandling til oss, ikke bare til foreldre.

4) Vær forberedt, og les journalen, ikke la 
meg gjenfortelle sykdomshistorien gang 
på gang.



5) Ikke bare snakk om sykdom, men også om 
andre ting. Spør oss om hvordan vi har det.

6) Ikke la oss vente for lenge på timen, vår tid 
er også viktig. 

7) Ved respekt kommer tillit. 

8) Ta hensyn til at vi ikke alltid er vant til å
være hos legen. Vær tålmodig og tydelig med 
informasjon.

9) Fysisk og psykisk tilstedeværelse er to 
forskjellige ting. 

10) Ta oss på alvor og la oss snakke ferdig. Tro 
på det vi sier. Ingen spørsmål er dumme. 



Helsesituasjonen til migrerende barn



Helse-
tilbudet til 
barn utsatt 
for vold og
overgrep 



Barnekonvensjonen artikkel 19

Staten skal beskytte barn mot fysisk 
eller psykisk mishandling, 
forsømmelse, seksuelt misbruk eller 
utnyttelse fra foreldre eller andre 
omsorgspersoner.



Lov om Helsepersonell § 33
(1. og 2. ledd)
Den som yter helsehjelp, skal i sitt arbeid 
være oppmerksom på forhold som kan føre til 
tiltak fra barneverntjenestens side.

Uten hinder av taushetsplikt etter § 21 skal 
helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger 
til barneverntjenesten når det er grunn til å
tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller 
det foreligger andre former for alvorlig 
omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester §
4-10, § 4-11 og § 4-12. Det samme gjelder 
når et barn har vist vedvarende og alvorlige 
atferdsvansker, jf. nevnte lov § 4-24.



Grunn til å tro betyr 

• Ingen plikt til ”å vite”

• Ingen plikt til å undersøke

• Barns beste



Tilbud ved akutte barnevoldssaker 
i dag

 Voldtektsmottakene er bare for de over 14 
år

 Barnehus og poliklinikk stengt ettermiddag 
og helger

 Barna får evt ukvalifisert undersøkelse på
legevakt eller i akuttmottak

 Det finnes nå vaktordning ved uventede 
barnedødsfall, men ingen for de levende 
voldsofrene!





Hvor mye legetid, målt i stillinger, brukes til 
sosialpediatrisk arbeid?

Stillingsbrøk Antall

Ingen 4

0,2 2

0,5 6
1 4
2,5 1



Medisinsk undersøkelse bør være
regelen og ikke unntaket

— også for barna!

 Voksne som utsettes for vold, får alltid 
tilbud om medisinsk undersøkelse.

 Altfor få barn som utsettes for vold, får 
samme tilbud.



Barn utsatt for vold og overgrep

• Det må være et akuttmottak for barn 
utsatt for vold og overgrep

• Det må utdannes sosialpediatere
• Alle barn som 

er utsatt for vold 
og overgrep 
skal ha medisinsk 
undersøkelse på
barnehuset



Barn må vente for lenge på
dommeravhør



Råd fra ekspertgruppe (NB Utkast! Fra «helserapporten»)

Hvordan møte et barn som har vært utsatt 
for vold eller overgrep

• Når et barn forteller om vold og overgrep – ikke reager 
så voldsomt. Ikke lag masse styr og kaos. Vær rolig. 
Barnet kan ha trodd at det han/hun opplevde er normalt. 

• Pass på hvilke ord du bruker – ikke bruk ord som 
stakkars, synd på eller skam. La barnet definere selv. 

• I møte med voksne som skal hjelpe, er det viktig å
føle seg trygg, prioritert og føle støtte

• Vis engasjement, medfølelse og omsorg. Vær personlig 
og vis at du bryr deg. 



Råd fra ekspertgruppe (NB Utkast! Fra «helserapporten»)

(forts) Hvordan møte et barn som har vært utsatt for vold 
eller overgrep 

Informasjon
• Gi god informasjon til barnet hele veien. Fortell hva 
som skal skje og hvorfor. Vær sikker på at barnet forstår 
hva som skjer.  

• Forklar hvorfor dere har plikt til å fortelle om det som 
har skjedd videre – og la oss få være med å bestemme 
hvordan det skal skje. 

Om lokalene hvor det gis hjelp
• Det bør være god luft og komfortabelt der man skal få
hjelp – lyse, fine farger og gode stoler. 



Har vi et godt nok oppfølgingstilbud 
for barn utsatt for vold eller 
overgrep?



«Jeg følte meg ikke syk før jeg 
kom til BUP»

- Jente i ekspertgruppen



Råd til BUP

Ikke fokuser så mye på hva 
som er problemer og 
diagnoser – se framover. 

- Råd fra Barneombudets ekspertgruppe -



«Foreldrene mine har hatt ekstremt utbytte av 
foreldregruppen, de koser seg nesten for mye!»

«Katastrofeekspertene. Å leve videre etter Utøya 22.07.2011»





Bli barna og de unges lobbyister!



www.barneombudet.no
facebook.com/barneombudet

twitter.com/barneombudet


