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BARNEVERNVAKTA: 

75 55 55 44  MOTTAK DAGTID 

95 07 93 42  DAG/KVELD 

 

POLITI 75 54 58 00 

 

 

 

1. Bakgrunn 
Jobbsøkere kan tidvis ha et komplisert liv med rus og psykiske symptomer. Noen har helt 
eller delvis omsorg for egne eller andres barn. I noen tilfeller kan jobbspesialisten være den 
som gjennom sin tette kontakt med jobbsøker først oppdager tegn på omsorgssvikt. 
 
Alle offentlig ansatte har plikt til å gi opplysninger til barnevernet når det er grunn til å tro at 
et barn blir utsatt for mishandling, andre former for alvorlig omsorgssvikt eller når et barn 
har vist vedvarende, alvorlige atferdsvansker (1).  
 
Helsepersonells opplysningsplikt er begrenset til å gjelde alvorlige tilfeller etter 
barnevernloven. Det at helsepersonell mener at barnet ikke lever under optimale forhold er 
ikke nok til å utløse opplysningsplikten 
 

2. Omfang 
Retningslinjen gjelder for IPS Jobbspesialister 
 

3. Hva er barnemishandling og omsorgssvikt? (2) 
Man skiller ofte mellom fysiske overgrep, vanskjøtsel/omsorgssvikt, psykiske overgrep og 
seksuelle overgrep. Videre skiller man mellom fire typer omsorgssvikt 

 Fysisk omsorgssvikt (barnet får ikke tilstrekkelig mat, klær, husvære, hygiene, 
beskyttelse eller overvåkning) 

 Emosjonell omsorgssvikt (fravær av kjærlighet, sikkerhet, hengivenhet, emosjonell 
støtte eller psykologisk hjelp når det trengs. At barn observerer vold i parforhold er 
også en type omsorgssvikt.) 

 Sviktende opplæring og utvikling (barnet følges ikke opp i forhold til skole, fravær 
følges ikke opp, og barnet får ikke dekket sine mest grunnleggende opplæringsbehov) 

 Medisinsk omsorgssvikt (forsinket eller manglende kontakt med helsetjenesten, som 
kan skade barnets helse) 
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4. Hva skal man gjøre? 
Dersom man er i tvil om hvorvidt man skal agere i forhold til mulig omsorgssvikt, skal 
hensynet til barnet veie tyngst. Både barnevern og politi kan også kontaktes anonymt for råd 
og veiledning.  
 
Mistanke om omsorgssvikt skal uten unødvendig opphold diskuteres med nærmeste leder. 
Grunnlaget for mistanke og tiltak/ikke tiltak skal dokumenteres i journalen. Dersom det er 
grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet, eller det foreligger andre former for 
alvorlig omsorgssvikt, skal barnevernet kontaktes. Taushetsplikten er ikke til hinder for 
dette. Foreldres samtykke er ønskelig, men ikke nødvendig. Dersom leder er enig i 
grunnlaget for mistanken er det en fordel om leder formelt står som avsender av klagen. 
Men vær oppmerksom på at ansvaret for å melde er personlig. Det betyr at selv om leder 
ikke ønsker å agere, kan du som ansatt likevel kontakte barnevernet på eget initiativ. 
 
Vær også oppmerksom på at nye forhold som vekker bekymring kan oppstå i familier der 
barnevernet allerede er involvert. Ny bekymringsmelding skal da sendes barnevernet. 
 
Politi skal varsles dersom det er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller 
forhindre mishandling overgrep og/eller begrense omfang av skade. 
  

5. Om meldingen til barnevernet 
Offentlig ansatte som gjennom sitt virke blir bekymret for et barn eller ungdom har ikke 
anledning til å melde anonymt.  
 
En melding til barnevernet bør være skriftlig og inneholde minimum; kontaktinformasjon, 
navn på barn og foreldre, samt en beskrivelse av grunnlaget for bekymringen.  
Mal for skjema som kan brukes, finnes på Helse Nords nettsider (11) 
 

Barneansvarlig skal varsles om meldinger som sendes barnevernet (8,11).  
 

6. Kilder/ ressurser 

6.1 Allment tilgjengelige ressurser 
1. http://barnevernvakten.no/  

2. https://nhi.no/sykdommer/barn/sosiale-problemer/barnemishandling-diagnostikk/   

3. http://www.statensbarnehus.no/mistanke/?lang=nb  

4. Lov om barnevernstjenester (LF0021) 

5. Lov om helsepersonell, §33 (LF0005) 

6. Helsedirektoratets rundskriv IS-5/2010 Barn som pårørende 

7. Helsedirektoratets rundskriv IS-17/2006 Helsepersonells plikt og rett til å gi 

opplysninger til barneverntjenesten, politiet og sosialtjenesten ved mistanke om 

alvorlig omsorgssvikt hos barn 

8. Bodø kommune. Rapporter, handlingsplaner, politiske planer og ulik informasjon om 

barn som pårørende. http://bekymretforbarn.bodo.kommune.no/barn-som-

parorende/category6551.html?source=internalsearch  

9. http://www.bufdir.no/barnevern/Melde_fra_til_barnevernet/  
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10. Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD): Er du bekymret for et barn? 10 spørsmål 

og svar om å melde til barnevernet (pdf) 

 

6.2 Intranett 
11. Helse Nord: Barn som pårørende - vårt ansvar 

12. PR11066 regional prosedyre for barn som pårørende i Helse Nord.  

13. PR28997 melding til barnevernet 

14. Helseforetakenes kontaktpersoner for barn som pårørende/barneansvarlig 

http://intranett.helse-nord.no/kontaktpersoner/category23644.html#NLSH  
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7. Dokumentstyring 
Dokumentet er utarbeidet av  

 Jørn Tvervik (Jobbspesialist, Bodø kommune),  

 Leif-Ole Arntzen (Jobbspesialist og metodeveileder, Nordlandssykehuset)  

 Lene Hellesvik Hansen (NAV Nordland/IPS Evaluator) 

 Stian Molvik og Hilde Normann (nKAPH).  

 

Godkjenner og faglig ansvarlig er Beate Brinchmann (psykologspesialist og leder i nKAPH). 

Innlegging i Bodø kommunes kvalitetssystem «Kvalitetslosen» er godkjent av Lena Breivik, 

enhetsleder Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus. 
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