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Barn som søker tilflukt i Norge

2005:
• 1250 barn fikk opphold etter søknad om asyl
• 5 650 barn innvandret for å gjenforenes med 

familie

www.udi.no



asyl

• Irak
• Somalia
• Russland
• Serbia & 

Montenegro
• Afganistan

www.udi.no

• Thailand
• Irak
• Somalia
• Polen
• Russland

familiegjenforening

5 største land 



Barn som bor i mottak i Norge

• Ved utgangen av 2005:
– 2352 barn i mottak
– 0-18 år
– 1259 gutter / 1093 jenter

www.udi.no



Enslige mindreårige asylsøkere i 
mottak i Norge

• Ved utgangen av 2005:
– 119
– 111 under 18 år ved årsskiftet
– overvekt i alderklassen 15-17 år

www.udi.no



Utfordringen

• barn som skal integreres i Norge 
sammen med familien

• barn som er alene og som skal 
integreres i Norge

• barn som bor på mottak med 
usikker fremtid



• Barn har vært utsatt for psykiske traumer gjennom hele vår 
moderne historie

– foreldreløse 
– krigsutsatte 
– forlatte 

Langmeier og Matejcek, 1973

Hva har barna opplevd?

• Lidelser som barn - fortsatt lidelser som voksne
– erstatning 

– lidelser dokumentert 
•NOU, 2004:23



Posttraumatiske stress reaksjoner 
hos barn og unge  

• Leonore Terr publiserte data på barns posttraumatiske 
stressreaksjoner etter en kidnapping av en skolebuss.

• Terr, 1981,1983



Hendelse PTSD

Pynoos et al., 1995
Fletcher , 1996

Salmon & Bryant, 2002



Posttraumatisk stressforstyrrelse (3)
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-IV, American Psychiatric Association, 1994

B
Gjenopplevelse

C
Unngåelse

D
Økt fysiologisk respons

A
Traumatisk hendelse

Stressor



Posttraumatisk stressforstyrrelse (4)
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-IV, American Psychiatric Association, 1994

B
Gjenopplevelse

C
Unngåelse

D
Økt fysiologisk respons

A
Traumatisk hendelse

Stressor



Posttraumatisk stressforstyrrelse (5)
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-IV, American Psychiatric Association, 1994

B
Gjenopplevelse

C
Unngåelse

D
Økt fysiologisk respons

A
Traumatisk hendelse

Stressor



PTSD hos barn - ulike hendelser
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Risiko for psykisk sykdom blant voldsutsatt
ungdom (USA)
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PTSD            OR=3.21
MD                OR=2.90
Sub. Abuse  OR=2.80
Delinquency OR=2.82

N=3200

Kilpatrick, 2006



Sekundære belastninger

• Traumatiske hendelser følges ofte av sekundære
stress faktorer:
– Flytting/ tvungen migrasjon, 
– Ny skole, 
– Atskillelse fra familie og venner,
– Arbeidsledighet (foreldre), 
– Økonomiske problemer

» (Pynoos et al., 1993).  



Langvarig opphold i mottak -
sekundær belastning?
• Mange barn har bodd i mottak over 

en lengre periode
• Pr. juni 2005 hadde 254 barn vært i 

mottak i mer enn tre år.  
• Om lag 200 av disse har fått endelig 

avslag på asylsøknaden. 



Familieperspektivet

• Felles opplevelse – felles traume
• Barns opplevelse – foreldre ”vitner”

familieforståelse



Studie: Barn som søker tilflukt i Norge

•nyankomne familier

•kartlegge primære traumer

•longitudinelt forløp
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