
Krav til medvirkning fra et tilsynsperspektiv

Landsforeningen for barnevernsbarn 
(LFB) og Ideelt barnevernsforum (IB) 
Fagkonferanse om barns medvirkning i 
barnevernet, Gardermoen 3. april 2019

Direktør Jan Fredrik Andresen
Statens helsetilsyn

1



Helsetilsynets plass i helseforvaltningen



Helsetilsynet: Medvirkning styrker tilsynsarbeidet

Strategiske områder 2015-
2019
• I: Faglig ledelse av godt tilsyn
• II: Brukerinvolvering i tilsyn
• III: Utvikling av virkningsfullt tilsyn
• IV: Aktiv bruk av kunnskap fra 

tilsyn og klagesaker
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Helsetilsynet - medvirkning i eget hus

 Brukerinvolveringsprosjektet
 Helsetilsynets brukerråd
 Landsomfattende tilsyn og 

veiledere
 Hospitering
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Medvirkning – til barnets beste!

Barnet har de viktigste opplysningene

Innhente barnets synspunkter
• Mer enn «å snakke med»
• Aktivt innhente synspunkter på det som er relevant

Gjengivelse av hva barnet faktisk sier
• Små barn – observasjon
• Fortolkning

Bruke det
• Vektlegge barnets synspunkter
• Vurdering og analyse

Medvirkning som et integrert tema!
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FM rolle som «sikkerhetsnett» -
medvirkning er et kjernepunkt!

• Samtaler med barn
• Hvordan er barnets 

synspunkter vurdert?

Kurs – tilsynssamtaler med barn
HER BOR – app
Veiledere
Risikoverktøy institusjon
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Landsomfattende tilsyn 2018 – forsvarlig omsorg 
og riktig bruk av tvang på barnevernsinstitusjon

Avdekket lovbrudd ved 36 av 60 
barnevernsinstitusjoner:
- Bli kjent med barnet
- Systematisk oppfølging
- Dokumentasjon av synspunkter

Medvirkning fordi:
- forebygge tvang
- forsvarlig omsorg og behandling
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Medvirkning og tvang

- Forebygging av tvang
- Håndtering av tvangssituasjonen
- Arbeidet i etterkant -

tvangsprotokollen

Glassjenta
- Bedre helhetlig forståelse for å 

forebygge
- Bedre overordnet oversikt over 

samlet bruk av tvang
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Det å reise vasker øynene – gjennomgang av 106 
barnevernssaker

Barn snakkes med, men…

 Det barnet sier må bli en 
tydeligere del av analyse, 
vurderinger og beslutninger

 Barnets mening må 
vektlegges og drøftes

 Barnet må få informasjon - for 
å sikre reell medvirkning
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Det å reise vasker øynene – gjennomgang av 106 
barnevernssaker

• Opplysninger fra barnet er 
helt sentrale

• Barnets mening og uttrykk –
sentral del av barnets behov

• Barnets medvirkning må bli en 
tydeligere del av arbeidet med 
hjelpetiltak

• «Skyve barnet foran seg»

10



«For mye medvirkning?»

 For hastig?
 For utrygt? 
 For lite rammer?
 For ustabilt?
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Fremover – hva bør være fokus og er det noen 
skjær i sjøen?

• Det er ikke nok «å snakke 
med»

• Barnets mening og uttrykk -
en del av faganalysen

• Barn må få informasjon

• Barnets medvirkning vs. 
foreldre

• Forsvarlig medvirkning er 
ikke å alene bestemme

12



Fritt etter Paulus første brev til Kor. 13,13
(Det nye testamentet)

”…men størst blant dem er kompetansen.”
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Her finner du oss:
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www.helsetilsynet.no

twitter.com/Helsetilsynet

www.facebook.com/Statens-helsetilsyn
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