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mulig omsorg (1). Det sosiale nettverket er bar-
nets nærmeste sosiale relasjoner og derfor rele-
vant å bruke for å definere hva som er problemet 
(2). Alle spørsmål drøftes åpent med familien til 
stede. Her analyseres problemet, og planlegging 
av tiltak drøftes og blir bestemt. Vi mener man 
kan hente mye kunnskap, tid og ressurser ved å 
øke det tverrfaglige samarbeidet i barneverns-
saker. Starter man med tverrfaglig samarbeid 
allerede før undersøkelsesfasen, legger man et 
godt grunnlag for å arbeide videre med saken. 
Veileder for barn og unge i kommunene poengte-
rer at det er et mål å sikre at barn og voksne skal 
møte et hjelpeapparat som evner å samarbeide 
til barnets beste (3). Nettverksarbeid kan gjen-
nomføres på forskjellige måter. Nettverksmøtet 
kan for eksempel inngå som oppstartsmøte i 
undersøkelsesfasen, hvis foreldrene ønsker det. 

Spørsmål
Vi stilte følgende spørsmål til fokusgruppen, 
som besto av fem deltakere fra barnevernet, 
helsestasjon og psykisk helsearbeid:  

 › I hvilken grad har du som fagperson vært de-
laktig i en undersøkelse i en barnevernsak, og 
hvilke erfaringer har du gjort deg, eventuelt 
kjennskap til andres erfaringer? 
 › Hvor ligger utfordringene i samarbeidet, slik 
det er i dag? 
 › Har du noen tanker om hvordan undersøkel-
sesfasen kunne vært gjennomført? Er det noe 
du er opptatt av, som du ikke har fått sagt noe 
om i dag?

Da vi bearbeidet stoffet fant vi fire hovedområder. 
Disse områdene utgjør artikkelens kjerne. Det før-
ste aspektet omhandler samarbeidende instansers 
ønske om å delta og bidra med sin kompetanse og 
erfaring. Flere opplever at barneverntjenesten i 
liten grad kommuniserer med dem som har daglig 
eller mer sporadisk kontakt med barnet og fami-
lien. Det å få en skriftlig henvendelse hvor man 
opplyses om sin plikt til å gi informasjon, oppleves 
ikke som reelt samarbeid. Det andre området vi 
har trukket fram er fagfolks ønske om og behov 
for å kjenne til hverandre. Formelle og uformelle 
møteplasser der fagfolk opplever kontakt med 
hverandre blir sett på som nyttig for et samarbeid 
på tvers av tjenester. Opplevelsen av barneverntje-
nestens fokus på formular og språk av juridisk ka-
rakter er det tredje området. Informantene mener 
henvisning til paragrafer uten videre forklaring 
vanskeliggjør samarbeidet, både med fagfolk og 
overfor familien. Det fjerde og siste området om-
handler fagfolks følelser i barnevernssaker. Fag-
personen påvirkes i ulik grad og på forskjellig vis 
av den daglige kontakten med sårbare mennesker 
og deres historier. Samtidig har fagpersonen med 
seg egne erfaringer som påvirker relasjonen til 
andre. Heretter bruker vi informanter når vi viser 
til uttalelser fra fokusgruppeintervjuet, og fagfolk 
når vi viser til uttalelser fra fagdagene.

Åpen dialog
Den kommunale barneverntjenesten skal 
ifølge Lov om barneverntjenester (4) 
samarbeide med andre sektorer og 
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forvaltningsnivåer der dette er til barnets 
beste. Informanter og fagfolk generelt opple-
ver samarbeidet som tilfeldig. Barnevernloven 
tillater stor grad av skjønnsutøvelse. Den enkelte 
saksbehandler vurderer i hvor stor grad man bør 
opprette samarbeid med andre instanser. Samar-
beidsprosesser blir oppfattet som personavhengig 
og med varierende kvalitet (5). Barn som mottar 
tjenester fra barneverntjenesten er også kom-
munens ansvar, ikke bare barnevernets. Det å 
gi utsatte barn og unge tilstrekkelig hjelp kan 
være en for stor oppgave for barneverntjenesten 
alene. Dette er barn som har behov for helhetlig 
og koordinert hjelp til rett tid (6). 

Lav terskel
Det er utfordrende og vanskelig å melde bekym-
ring for et barn og dets familie. Det er vanskelig 
å vurdere hvor alvorlig et forhold skal være for 
at det skal være en sak for barnevernet. Det kan 
synes som om terskelen er nokså høy før melde-
plikten inntrer. Informantene ønsker generelt 
et tettere samarbeid, og en lavere terskel både 

for å ta kontakt, samt for å invitere barnevernet 
inn på egen arena. Barnevernet på sin side er 
opptatt av tidlig intervensjon. Man opplever at 
det å komme tidlig inn med tiltak i en familie 
blant annet reduserer antallet ungdom med al-
vorlige psykiske lidelser (7). 

Det første møtet
Når barneverntjenesten mottar melding som de 
beslutter å undersøke, er målet å framskaffe et så 
fullstendig bilde av barnet og familien som mulig. 
Her er både det private og profesjonelle nettver-
ket viktige samarbeidspartnere. De er i kontakt 
med barnet og familien i ulike situasjoner. De 
har skapt seg et inntrykk av hvordan familien 
fungerer generelt, og hvordan barnet fungerer 
spesielt. Det første møtet barneverntjenesten har 
med familien er et viktig møtepunkt, der man 
danner relasjoner og utveksler informasjon. Alle-
rede her er det hensiktsmessig å involvere samar-
beidspartnere. Flere barneverntjenester har sett 
nytten av å invitere meldeinstans til dette første 
møte. Både familien selv og tjenesteapparatet gir 
uttrykk for at denne innfallsvinkelen bidrar til et 
bedre og mer positivt samarbeid videre i proses-
sen. Her får familie og melder anledning til å 
fortelle sin historie og muligheten for å oppklare 

misforståelser til stede. Etter dette møtet ligger 
forholdene til rette for at barneverntjenesten 
kan danne seg et bilde av problematikken i 
denne aktuelle familien. De har skaffet seg et 
godt grunnlag for den videre prosessen.

Et skritt videre er å gi familien mulighet til å 
velge oppstartsmøte som en måte å gjennom-
føre undersøkelsen på. Her møtes det private 
og offentlige nettverket for å belyse barnets 
og familiens situasjon. Alle stemmer blir hørt 
og vurdert opp mot innholdet i meldingen. 
Saksbehandler blir da tilstrekkelig opplyst til 
å konkludere undersøkelsen i møtet, noe som 
medfører en kortere undersøkelsesprosess (1). 
I tillegg blir samarbeidspartnere inkludert og 
får samme informasjon som familien. Dette gir 
trygghet og tilfredshet for alle parter (5).

Informasjonsplikt
Tradisjonelt har barneverntjenesten sendt brev 
for å innhente opplysninger til de instansene 
som er involvert i barnet og familien. Informan-
tene har forståelse for barnevernets behov for 
skriftlig dokumentasjon. Likevel foretrekker de 
å møtes på tvers av etatene med mulighet til å 
drøfte opplysninger, også med familien til stede. 
Når det gjelder skriftlig tilbakemelding opplever 
de det som skummelt å svare på spørsmålene. 
Dette fordi muligheten til å utdype uttalelsen 
ikke er til stede. Andre mener de ikke alltid har 
forutsetning for å besvare spørsmålene. 

Nylig vedtok regjeringen en lovendring som 
ivaretar melders interesser ved å gi barneverntje-
nesten plikt til å gi tilbakemelding ved mottatt 
melding, samt når undersøkelsen er avsluttet. 
Samtidig bør barneverntjenesten etterstrebe å be 
om samtykke fra foreldre for å kunne dele viktig og 
relevant informasjon. De aller fleste foreldre er po-
sitive til at barneverntjenesten utveksler informa-
sjon når de opplever at dette er for å hjelpe barnet 
deres. Informasjon og opplevelse av gjensidig tillit 
bidrar til mindre frustrasjon og konflikter mellom 
samarbeidspartnerne. Partene får tilstrekkelig 
kunnskap til å kunne ivareta sine arbeidsoppgaver 
på en tilfredsstillende måte (5). Taushetspliktbe-
stemmelsene i barnevernlovens § 6–7 skal ikke 
være til hinder for barnets beste (4). 

Informanter
Det er ikke bare i oppstart av en undersøkelse at 
fagfolk ønsker et samarbeid og å bidra med sin 
kompetanse. Informantene mener de også bør få 
uttale seg når man skal trekke konklusjoner av 
undersøkelsen og iverksette tiltak. En informant 
hadde gjennom sitt virke en relasjon til en familie. 

Da den aktuelle familien ble en sak for barnever-
net, føltes det som om den «glapp ut av hendene» 
hennes. Den innsatsen informanten hadde lagt 
ned, føltes ikke lengre som viktig. Informanten var 
ikke lenger en del av tiltaksapparatet i familien. Da 
barneverntjenesten skulle vurdere tiltak, ble hun 
heller ikke bedt om å uttale seg. Dette opplevde 
hun som rart. I slike situasjoner kan barnevern-
tjenesten gå glipp av viktig informasjon. Dialog 
kan føre til at man unngår tiltak som allerede er 
forsøkt og som ikke fungerer. 

Felles møteplasser
Fagfolk opplever at det er lettere å ta kontakt 
med representanter for andre tjenester når man 
har møtt dem før. Flere sier at det å ha sett, hørt 
og snakket med den fagpersonen man kontak-
ter eller blir kontaktet av, er nyttig. Møteplas-
ser kan være på forskjellige arenaer. Det kan 
være fagfolk og familien i samme møte eller 
møter der fagfolk drøfter saken uten familien, 
fortrinnsvis med familiens godkjennelse. Eller 
man kan diskutere saken anonymt. 

Det ble sagt at felles møter bør ha som mål å 
utvikle og utfordre egen praksis. Felles møteplas-
ser bør legge grunnlag for å reflektere over om 
praksis er god nok eller om den trenger vitalise-
ring. For fagfolk som skal hjelpe og støtte familien, 
er det viktig å være oppmerksom på holdninger, 
perspektiver og refleksjon rundt egen praksis. In-
formantene var enige om at det er viktig at fagfolk 
blir kjent og skaper tillit seg imellom. Trygghet 
og gjensidig tillit mellom personene i nettverket, 
både det private og det profesjonelle, er en forut-
setning (3).

Felles møteplasser kan bidra til at vi klarer å gi 
slipp på frykten for å miste kontrollen i en sak. 
Seikkula og Arnkil sier at når flere aktører møtes 
for å diskutere og behandle en bekymringsfull 
situasjon, er det vanskelig for én person å kon-
trollere tingenes tilstand (2). Informanter sier at 
barnevernet må ha tillit til at andre fagfolk kan 
bidra til å finne løsninger. For å løse sine oppgaver, 
er barneverntjenesten avhengig av å samarbeide 
med andre offentlige tjenester og instanser. 

Formelt språk
I fokusgruppeintervjuet kom det frem at barne-
vernet oppleves som lukket og formelt. Språk 
er makt. Bruk av fagterminologi og henvisning 
til lovverk kan skape avstand og bidra til å opp-
rettholde fordommer. Dette er fordommer og 
forventninger skapt blant annet av media, der 
barnevernet enten tar omsorgen for barn eller 
har sviktet. Barnevernet har både en kontroll- 

«Alle spørsmål drøftes åpent 
med familien til stede.»



Sykepleien 6 | 2013 49

og hjelpefunksjon. Familien, barnevernet og 
deres samarbeidspartnere har plikter regulert 
gjennom lovverket som skal sikre barnets ret-
tigheter. Dette plikter barnevernet å opplyse 
om gjennom å henvise til gjeldende paragrafer. 
Kontrollfunksjonen er en sentral del av tjenes-
ten, men i senere år har det vært en dreining 
av fokuset. Barnevernet ønsker i større grad å 
fremstå som en samarbeidspartner som skal 
være til hjelp for familier som har det vanskelig. 
I denne sammenheng mener vi at språket er et 
viktig moment når vi snakker om tverrfaglig 
samarbeid i barnevernssaker. 

På den siste fagdagen ble barnevernet utfor-
dret til å finne tiltak som kan minske denne 
avstanden. De så selv at det var mulig å bli mer 
bevisst på språket, både muntlig og i brev som 
sendes til familier og samarbeidspartnere. De 
mente det var viktig å finne en balanse mellom 
å snakke et forståelig språk og beholde identi-
tet og faglig autoritet. Språket er en del av den 
faglige identiteten, og derfor er det ikke hen-
siktsmessig å kutte ut alle begreper. Justering av 
språket kan indikere hvor langt man er kommet 
i å utvikle det tverrfaglige samarbeidet (8). Å 
forstå hva ord og paragrafer betyr, skaper trygg-
het både for familien og samarbeidspartnerne. 

Språket vil også endre karakter når man snak-
ker om barnet og familien med nettverket til stede. 
Å delta i et møte om seg selv, sine barn og sin fami-
lie er en direkte intervensjon i menneskers liv. Det 
er et minstekrav at bruker kommer styrket ut av 
slike møter. Om man ønsker et godt og fruktbart 
samarbeid bør språket justeres slik at alle forstår 
hva som blir sagt og føler seg likeverdige.

Fagfolks følelser
I intervjuet beskrev informantene egne følelser 
underveis i prosessen i en barnevernssak. Utfor-
drende følelser kan virke som en viktig personlig 
faktor i arbeidet. Selv om foreldrene er innforstått 
med at det blir sendt melding til barnevernet, kan 
relasjonen mellom den profesjonelle og familien 
komme i en kritisk fase. Informantene beskriver 
en følelse av å være «den slemme», og ønsker å 
dele meldingsansvaret med flere instanser. Ut-
sagnet antyder en følelse av å sette familien i en 
krisesituasjon, at de bidrar til å gjøre vondt verre. 
Samtidig er det en påkjenning å se at barn utsettes 
for omsorgssvikt. Ifølge Lov om helsepersonell har 
fagfolk plikt til å sende bekymringsmelding, selv 
om den kan oppleves som belastende (9). Fagfolk 
må ha tillit til at krisen kan føre til nye muligheter.

Informantene ønsket å bli bedre ivaretatt av 
barneverntjenesten, og beskrev samtidig at det 

er viktig med støtte fra egen tjeneste. Det er vik-
tig å kunne møtes i krisen når alle har det som 
vanskeligst. En samtale i en smertefull situasjon 
er et godt utgangspunkt for dialog. Det er lettere 
å mobilisere nettverket i en krisesituasjon. Tid-
lig i prosessen er det også lettere å innta en åpen 
holdning til problemet (10). Denne muligheten 
til åpen dialog tidlig i prosessen er lite brukt i 
barneverntjenesten.

Informantene antydet at hindringen for en 
åpen dialog ligger mer hos fagfolk enn hos for-
eldrene. Det kan være vanskelig for fagfolk å ut-
levere bekymringene de har for barnet i et åpent 
møte. Informantene beskrev et åpent møte med 
profesjonelle og familie som utfordrende, men 
positivt. De beskrev at de kunne være utrygge 
på sine faglige begrunnelser og at de tenker mye 
på hva andre fagfolk mener om deres utsagn.

Fagfolk mener det kan være hensiktsmessig 
å ha et oppstartsmøte i barnevernsaker. Strøm 
mener det er viktig at fagfolk som sender be-
kymringsmelding ikke lener seg tilbake, men 
tvert imot er på tilbudssiden og bidrar med sin 
kunnskap (1). Dette er i tråd med informante-
nes ønske. Et åpent møte med familien til stede 
kan gjenopprette et tillitsforhold. Det skaper 
trygghet å vite at noe skjer i saken. Fagfolk opp-
lever at barnevernet kan være tause i inntil tre 
måneder. Dette skaper frustrasjon og hemmer 
muligheten til å bruke krisen som ressurs.

Overinvolvering
Informantene sa de opplevde det som skum-
melt å formidle sin bekymring i et stort møte. 
De vegrer seg for å snakke fritt fordi de frykter 
det skal brukes imot dem. En slik skepsis har 
sannsynligvis flere årsaker. Det kan blant annet 
være en konsekvens av å ha jobbet med tunge 
saker over flere år. Fagfolk som blir utsatt for 
negative historier om mennesker over tid, kan 
bli svekket i sin grunnleggende tillit til verden. 
Mangel på tillit kan være en hindring for sam-
handling. Samtidig når informantene beskriver 
en redsel for at et utsagn kan påvirke relasjonen, 
kan dette være uttrykk for en emosjonell smit-
tefunksjon. Den andre personens glede smitter, 
og det samme gjør frykt, sorg og entusiasme (2).

Dersom fagfolk erkjenner vanskelige følelser 
hos seg selv, er det viktig at det finnes et forum 
på arbeidsstedet der man tør å snakke om dette. 
Veiledningsgrupper eller nettverksmøteforum 
kan være en slik arena. Fagfolk som klarer å 
kjenne på sitt eget følelsesliv, vil i større grad 
være i stand til å tone seg følelsesmessig inn på 
barn og voksne i sitt arbeid (12).

Belastning over tid kan føre til at man ikke 
orker å ta alvoret i barnas situasjon inn over seg. 
Eller motsatt, at det er vanskelig å legge fra seg 
bekymringen for barna. Alvorlige følelsesmes-
sige konsekvenser for fagfolk kan være distan-
sering, eller overinvolvering og traumatisering 
(13). Dette er faktorer og motsetninger som helt 
klart hemmer et samarbeid. Disse følelsesmes-
sige reaksjonene kan lett ignoreres av en selv 
eller andre. Dette er utfordrende, og det krever 
mot å gjøre en kollega eller ansatt oppmerksom 
på dette på en god måte.

Det er vårt eget og arbeidsgivers ansvar å sør-
ge for at det blir tatt faglig og menneskelig hånd 
om de risikoene det innebærer å arbeide med 
barnevernsaker (11). Fagfolk i Valdres er enige i 
at veiledning er et viktig tiltak. Det vil gi faglig 
trygghet og utvikling som fagperson. Bevissthet 
omkring egne følelsesmessige utfordringer kan 
brukes som redskap i møte med andre.    

Veien videre
Vårt ønske for fremtiden er at kommunale tje-
nester rettet mot barn og unge i Valdres har 
åpen dialog som grunnholdning i tverrfaglig 
samarbeid. Dette mener vi øker muligheten for 
tidlig intervensjon og mer helhetlig hjelp. Opp-
startsmøte som nettverksmøte er å ta tidsper-
spektivet på alvor. Ved å bruke åpen dialog tidlig 
tar man familiens opplevde krise på alvor. Da vil 
også energien i fagfolks ønske om delaktighet 
forløses, samtidig som undersøkelsesperioden 
vil oppleves som mindre belastende. |||| 

«Språk er makt.»
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