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• Barneombudet 27 år i 2008
• Verdens første barneombud
• Talsperson for barn og unge
• Mandat - lov og instruks
• Barneombudets hovedoppgave:

– fremme barns interesser overfor det offentlige
og private

– følge med i utviklingen av barns oppvekstskår.



Barneombudet
Stortinget

Vedtatt barneombudsloven

Regjeringen

Utpeker Barneombudet



      Regjeringen 

Barne- og
likestillings-
departementet

Finansiering,
rapportering

Kan ikke bli instruert eller
instruere andre
= uavhengig, ingen formell makt



Barneombudet skal:
• Arbeide for barns rettigheter (opp til 18 år)
• Være høringsinstans ved nye lovforslag mv.
• Komme med forslag som juridisk og praktisk

styrker barns beskyttelse.
• Sørge for fokus rundt lovverk som beskytter

barns interesser, inklusiv barnekonvensjonen.
• Jobbe for god informasjon til og om barn og

ungdom



• Kan: kritisere, publisere og få innblikk i
enkeltsaker - innsynsrett.

• Kan ikke:
– Endre avgjørelser som er blitt tatt av andre

institusjoner – ingen formell makt
– Kommentere forhold som er under politietterforskning

eller som er under behandling for domstolene
– Kommentere saker som er meldt inn for

Sivilombudsmannen
– Gå inn i interne familiekonflikter

Barneombudet i forhold
til andre instanser



Aktiviteter 2005
• 2 762 innkommende henvendelser
• 1 394  utgående brev
• 11 000 telefonhenvendelser
• 45 høringsuttalelser
• Overkant av 40.000 unike brukere på

Internett i måneden
• 439 forespørsler om innlegg på

konferanser/seminarer.
• Svarte positivt på 180 av disse

• 530 abonnenter på nyhetsbrevet



Barnekonvensjonen

• Vedtatt i 1989
• Ratifisert av nesten alle land i verden
• BK inkorporert i norsk lov ved innlemmelse i

menneskerettighetsloven i 2003
• Gir barn konkrete rettigheter

– Selvstendig rettssubjekt
• Ser barnet på en ny måte

– Fra samfunnsverdi til egenverdi
• “Barn” = ethvert menneske under 18 år



Barnekonvensjonen
fire hovedområder av rettigheter

• Barn har rett til liv og helse
• Barn har rett til skolegang og utvikling
• Barn har rett til omsorg og beskyttelse
• Barn har rett til deltakelse og innflytelse



• Barn selv er en viktig kilde
- også når kommunen skal lage
oppvekstplaner



Barnombudets kommunikasjon
med barn og unge

• Ungdomssidene
• Klar Melding
• Tryggve på tur
• Si’fra
• Ungdomsrådet
• Ekspertgrupper med

barn
• Direkte møter med

barn
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Samarbeid mellom tjenestene

• Familiesentere i kommuner



Velferdsstatens oppgaver:

Sikkerhetsnett
Vilkår for et 
verdig liv



Eksempler på barn
med et særlig
behov for
sikkerhetsnett Fangers barn

Barn som 
mobbes

Asylsøkerbarn/
barn med utviste foreldre

Fattige barn

Somatisk 
syke barn

Barn som utsettes
for vold og omsorgssvikt

Barn med store
atferdsproblemer

Barn med 
psykiske problemer

Barn som pårørende, 
- foreldre med bl.a.

psykiske problemer og 
rusproblemer

Barn med 
skilte foreldre

Barn som utsettes
for seksuelle 

overgrep
Barn i dårlig 

integrerte familier

Barn 
med funksjons-

nedsettelser



Sikkerhetsnett?

BARNEVERN

SKOLE

FAMILIE

LOKALMILJØFATTIGDOM



Svakheter….
• Sterke  grupper vinner…
• Barn og unge blir salderingspost
• Forskrifter følges ikke opp…
• Tjenestene samarbeider ikke…
• Store regionale ulikheter…
• ..oppveksten kan bli som å trekke et...

Skrapelodd





Melding fra gutt, 14 år
Tenker mye på selvmord

Hei
jeg tenker mye på selvmord og jeg føler helt jævlig.
og jeg har snakket med voksne og Bup. men jeg har 
lyst til å dø, jeg orker liksom ikke livet.
og jeg kutter meg selv så det kommer mye blod,
og jeg har prøvd å ta selvmord ganske mange ganger 
og jeg har kommet lengre og lengre for vær gang.
jeg har lyst til å dø på grunn av magen min 
som jeg har hatt vondt i fra jeg var 5 1/2 
og jeg har aldri hat en beste venn som jeg stoler 
på 100%. 



Psykiske vansker

• Mellom 15 og 20 pst har psykiske vansker
som påvirker deres funksjonsnivå.

• Rundt 8 pst av barn og unge er
behandlingstrengende

• Forekomsten av psykiske lidelser er
høyere hos ungdom enn hos barn



TOPP-undersøkelsen,
Folkehelseinstituttet

• De fleste barn og unge
med psykiske plager
kommer fra helt vanlige
familier

• Høyeste andel barn og
unge med psykiske
plager og normbrytende
atferd når foreldre er:
– psykisk syke
– rusmisbrukere
– voldelige
– visse typer

minoritetsbakgrunn.



TOPP-undersøkelsen, sier…:

• Størst forebyggende helsegevinst
oppnås ved å bedre
oppvekstmiljøet for barn flest.



27 000 flere barn får behandling i27 000 flere barn får behandling i
spesialisthelsetjenestenspesialisthelsetjenesten

Behandling av barn og unge i psykisk helsevern 

(Sintef , Samdata psykisk helsevern)



• ….samtidig står over 4000 barn og unge i
kø for å få hjelp fra psykisk helsevern

• Gjennomsnittelig ventetid er på 80 dager.



• Ikke alle barn og unge med psykiske
plager og lidelser skal inn i
spesialisthelsetjenesten

• Mye godt psykisk helsearbeid kan og bør
gjøres i kommunene

• Kommunene bør etablere lavterskeltilbud
for å hjelpe barn og unge med psykiske
problemer



…men hvordan prioriterer kommunene når
det kommer til barn og unges
helsetjenester?



Helsestasjonen

• Viktig kommunalt lavterskeltilbud for barn
og unge i alle aldre



• Mange temaer som kan tas opp og
henvises  videre via en slik tjeneste.
• Barn med store vansker henvender seg
kanskje med noe smått, og så…

Skolehelsetjenesten – ungdommenes
bedriftshelsetjeneste



Men hvor er helsesøster…?



Helsetjenester til ungdom i
kommunene i Hordaland

Kartlegging gjennomført av Helsetilsynet i
Hordaland (2008):

Jf Opptrappingsplanen i psykisk helse:
Hordaland skulle hatt 80 av de 88 årsverkene,
men…

–  vært en øking på 23,4 siden 2002.



Undersøkelse fra Sintef 2008

• 93 prosent av
ungdom med
psykiske problemer
og deres foresatte,
opplever at
helsestasjonen møter
dem på en positiv
måte



Og hva med
barnevernet?



Barn og skilsmisse
barnas perspektiv



Samtalegrupper for barn som har
opplevd skilsmisse eller

samlivsbrudd





Barn som pårørende

• Barn av psykisk syke
og/eller rusmiddel-
misbrukere

• Foreldre eller søsken
med alvorlig sykdom

(Foto: Alf T. Bøhler)



Klar melding fra jente 11 år:

Jeg har en venninne som har litt trøbbel med familien.
Mamma’n er blant annet alkoholiker. Venninna mi har

sagt til henne at hun ikke kan bo hos henne hvis hun ikke
slutter eller skaffer seg hjelp. Men hun påstår at hun greier

det selv. Men det blir til at hun bare sårer venninna mi.
Noen ganger får hun trøbbel med faren sin og ringer

gråtende til meg. Til og med søstera på 19 år griner. Hva
skal jeg gjøre blant annet med at mamma’n er alkoholiker?

Hvordan skal vi kunne hjelpe henne??
Jeg håper virkelig på svar!





Dette tror Barneombudet er viktig i en
oppvekstplan

• Bredde
• Dybde
• Tilgjengelighet
• Tverrfaglighet
• Samarbeid
• Helhet

– Og ikke minst: Snakk med barn og
unge om hvordan de vil ha det!


