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Når barnevernet overtar 
omsorgen – en forenklet 
kunnskapsoppsummering



Formål med rapporten

• Gi en forenklet systematisk kunnskapsoppsummering 
av forskning om tiltak etter vedtak om 
omsorgsovertakelse

• Tiltakene det dreier seg om:
‒ Fosterhjem

‒ Barnevernsinstitusjon

‒ Adopsjon

• Kunnskapsoppsummeringen skal gi en god oversikt 
over status for forskningen på feltet



Problemstillinger for oppsummeringen

Hva finnes av forskning om tiltak etter vedtak om 
omsorgsovertakelse? 

• Hva sier forskningen om effekten av tiltakene?

• Hvem forsker? 

• Indikasjoner på kvalitet i forskningen?

• I hvilken grad involverer forskningen brukerne?

• Hvordan ivaretas brukerperspektivet?
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Fig 1. Antall barn og unge med plasseringstiltak 
per 31/12, 2015-2021  
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Kilde: SSB, tabell 11600
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Metode

Fagfellevurdert forskning Grålitteratur

• Søk gjennomført 12. 
mai 2022

• Databaser: 
‒ Web of Science

‒ Scopus

‒ PubMed

‒ PsychInfo

• Søk gjennomført 23.-30. 
september 2022

• Cristin, RKBUene, 
Nasjonalt bibliotek for 
barnevern og familievern, 
institusjonelle nettsider, 
Google, Google Scholar, 
håndsøk



Inklusjonskriterier

• Tiltak i barnevern etter omsorgsovertakelse: 

‒ fosterhjem, barnevernsinstitusjon, adopsjon og evt andre 
kortsiktige foreldre og barn tiltak

• Primærstudier av:

‒ deltaker(e) som har vært gjennom tiltak i barnevernet

‒ forhold knyttet til det å være fosterfamilie/biologiske barn i 
fosterfamilie

‒ forhold knyttet til barnevernstjenesten

• Tiltak i Norge (eller Norden når studien ellers fyller kriteriene)

• Fagfellevurdert forskning

• Alle studiedesign, med unntak av review-artikler

• Kvantitativ og kvalitativ metode



Søkestreng

• ("child protect*" OR "child welfare") AND 
(interve* OR placement* OR measure* OR 
emergenc*) OR "foster care" OR "foster 
home" OR "care takeover" OR "residential
youth care" OR "residential child care" OR 
"residential care" OR "group home" OR 
"institutional care" OR "foster parent" OR 
"out of home") 

• AND 

• (Norway OR Norwegian*)



Filtrering



Fagfellevurderte publikasjoner etter tema

Psykisk helse
hos barn i fosterhjem 

23 %

Tilknytning
13 %

Fosterhjemmet
10 %

Etter fosterhjem
8 %

Skole
6 %

Institusjon
13 %

Adopsjon 
2 %

Systemet
15 %

Biologiske foreldre
6 %

Norden
4 %



Hva sier forskningen om effekt (av tiltak)?

• Det er ingen inkluderte publikasjoner som direkte ser på 
effekt av å være i fosterhjem eller institusjon

• Forskningen viser at barn som er i fosterhjem eller 
barnevernsinstitusjon kommer dårligere ut enn andre barn
‒ Dårligere psykisk helse og lavere livskvalitet
‒ Mindre sjanse for å fullføre utdanning 
‒ Større risiko for dårlige familierelasjoner
‒ Mer utsatt alvorlige og traumatiske hendelser

• Årsaken tilskrives ikke det å være i fosterhjem eller 
institusjon



Hva sier forskningen om effekt?

Eksempler – psykisk helse:

• Sammenheng mellom psykiske vansker, risikoatferd og 
dårligere kognitiv funksjon og eksponering for 
opioider/narkotika prenatalt

‒ Til tross for tidlig plassering i fosterhjem eller adoptivhjem

• Sammenheng mellom psykiske vansker samt bredt spekter 
internaliserende symptomer og mishandling

‒ Særlig seksuelle overgrep og omsorgssvikt

• Sammenheng mellom psykiske vansker og traumatiske, og 
andre uønskede livshendelser



Hva sier forskningen om effekt?

Eksempler - forskning om tilknytning:

• Ikke forskjeller mellom tilknytningsmønster hos 
fosterbarn (2-3 års alder) sammenlignet med 
jevnaldrende barn 

• Ikke mer usikre tilknytningsmønster blant fosterbarn 
sammenlignet med andre barn

• Dette sier ikke noe om effekten av fosterhjem, men gir 
god støtte for at det er fullt mulig å skape stabile 
fosterhjem og trygge fosterbarn



Hvem forsker? Fagfellevurderte publikasjoner

RKBU
30 %

Universitet
40 %

Høgskole
14 %

Helseforeta
k

NOVA OsloMet
6 %

RVTS
2 %

SERAF
1 %

Førsteforfatters institusjonstilknytning



Fagområde - publiseringskanaler

Sosialt arbeid
63 %

Psykologisk/psykiatrisk
20 %

Medisinsk
6 %

Helsetjeneste
4 %

Ungdomsforskning
2 % Jus

2 %

Rest
3 %



Grålitteraturens bidrag

• 35 studier – 17 om fosterhjem (49 %)

• Bekrefter og utfyller den publiserte forskningen

• Gjennomgående tema:
‒ Etterspør mer reell medvirkning fra barna

‒ Økt kompetanse hos barnevernets ansatte

• Går i dybden på problemstillinger

• Store registerstudier – også longitudinelle



Grålitteratur – hvem forsker?

Instituttsektor
31 %

Konsulentfirma
23 %

Universitet
11 %

Høgskole
11 %

RKBU
9 %

Helsetilsyn og Barneombud
9 %

Interesseorganisasjoner
6 %

RKBU
30 %

Universitet
40 %

Høgskole
14 %

Helseforetak
7 %

NOVA OsloMet
6 %

RVTS
2 %

SERAF
1 %

Førsteforfatters institusjonstilknytning i fagfellevurderte artikler



Kunnskapshull identifisert i 
forskningen

• Medisinbruk i psykologisk behandling

• Bredere perspektiv for å forstå problemene knyttet til 
læringsvansker

• Mer forskning om biologiske foreldre

• Virkning av fosterbarns kontakt med biologiske foreldre på 
tilknytning til fosterforeldre

• Betydning av slektsfosterhjem

• Virkning av fosterbarns kontakt med biologiske foreldre på 
tilknytning til fosterforeldre

• Saksbehandleres interaksjon med innvandrerforeldre



Andre tema for mer forskning

• Barns medvirkning

• Ettervern – overgangen til voksen

• Adopsjon

• Betydning av utvelgelse, opplæring og oppfølging av 
fosterforeldre

• Beredskapshjem, besøkshjem, minoritetsfosterhjem 

• Ulike institusjonstyper for eksempel enetiltak

• Årsakene som ligger til grunn for plasseringstiltak

• Kartlegging før plassering

• Turnover i barnevern



Utviklingsbehov i barneverntjenesten

• Større vekt på planlagte plasseringer - hvilke plasseringstiltak til 
hvilke barn

• Tiltak i systemet for å avdekke barns behov for oppfølging og 
helsehjelp

• Bedre samarbeid og samhandling mellom tjenestene 

• Mer målrettet tilrettelegging gjennom tverrfaglige team 

• Kunnskapsbasert oppfølging av barn og unge utsatt for traume

• Tiltak som er mer tilpasset det enkelte barn

• Større vekt på forebyggende tiltak – og beskyttende faktorer

• Et mer tydelig ettervern

• En mer barneorientert barnevernspolitikk





Vi vil at flere skal få lyst til å jobbe med forskning.
Forskning er viktig og spennende!

Forskningsfrokost: Når 
barnevernet overtar 
omsorgen – hva sier 
forskningen?



Forskning og kunnskap om barn og unge i utsatte livssituasjoner –
hvor trykker skoen?

Marit Skivenes, professor i statsvitenskap, 

Universitetet i Bergen

Leder av Centre for Research on Discretion and Paternalism

Ledet arbeidsgruppen for forskning i BarnUnge21 

Leder regjeringens barnevernutvalg 

Forskningsfrokost 29 november 2022, Kulturhuset, Oslo



Liv Monika



Hvor trykker skoen?

• Data og informasjon

• Forskning

• Manglende barnefokus – perspektiv

• Mangel på tiltak som virker



Noen av aktørene på kunnskapsområdet:

AKTØRENE:

- Barne- og familiedepartementet (BFD) har sektoransvar for forskning på̊ barnevernsområdet. 

- Bufdir forvalter store deler av BFDs forskningsmidler og har ansvaret for de fleste prosjektutlysningene på̊
barnevernsområdet.

- Flere kunnskaps- og kompetansesentre har fått et særskilt ansvar for kunnskapsutvikling og veiledning til praksisfeltet. 
NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress), NUBU (Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge), 
RKBU’ene (regionale kunnskapssentre for barn og unge), RBUP (regionsenter for barn og unges psykiske helse) og RVTS 
(Regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging). 

- Norges Forskningsråd er regjeringens og departementenes rådgiver i forskningspolitiske spørsmål. På̊ vegne av 
departementene forvalter Norges Forskningsråd om lag en fjerdedel av det offentliges samlede forskningsinnsats. 

- Universitetene og høyskolene utfører en stor del av den offentlig finansierte forskningen med relevans for utsatte barn 
og unge, samt utdanner de som skal jobbe i tjenestene.

- SSB henter inn og publiserer barnevernsdata gjennom KOSTRA (Kommune-Stat- Rapportering). Rapporteringen er på̊
individnivå̊. KOSTRA-rapporteringen opplysninger om barn, meldinger og tiltak i barnevernet, data om personell i 
barnevernstjenestene. 

- Sentralenheten fører noe statistikk om barnevernssakene.



BFDs forskningsstrategi 2022 - 2026

Det pekes i strategien på flere utfordringer ved dagens tilstand: 

• Små og fragmenterte forskningsmiljøer, samt uforutsigbar finansieringssituasjon 
som gir lite rom for langsiktighet for de forskningsmiljøene som finnes. 

• Mangelfullt kunnskapsgrunnlag for BFDs fagområder.

• Behov for bedre datakvalitet, datatilgjengelighet og metodemangfold, samt behov 
for å utvikle metoder som bedre får frem barnas stemmer.

• Svak internasjonalisering.

• Sektorisering og silotenkning og manglende tverrfaglighet.

Forskningsstrategi 2022–2026 (regjeringen.no)

https://www.regjeringen.no/contentassets/46bf641492874deda66c143f2dde4852/no/pdfs/forskningsstrategi-2022-2026.pdf


Ut av blindsonen

• Strategi for et samlet kunnskapsløft for barn og 
unge som er i utsatte livssituasjoner

• Ambisjonen er at det hvert år bevilges 100 
millioner. 



BarnUnge
21

10 målsetninger for 
hvor man 
FORSKNINGSMESSIG 
bør være om 10 år. 



BarnUnge 21 – kunnskapshull 

Det er behov for forskning og kunnskap på en rekke temaer og område: 

1) barnefokus, barns deltagelse og brukermedvirkning; 

2) tiltak overfor utsatte barn og unge;

3) forebygging og tidlig intervensjon; 

4) normative og prinsipielle problemstillinger – statens legitimitet; 

5) beslutningsprosesser og rettslige reguleringer; 

6) implementeringsforskning; 

7) barn med minoritetsbakgrunn, flyktninger og enslige mindreårige asylsøkere;

8) barnets livssituasjon – strukturer og oppvekstforhold; 

9) barn på digitale arenaer. 



Barnevernutvalgets erfaring

Klare mangler i data og kunnskapsgrunnlag, eksempelvis: 

Barnevernstjenestens undersøkelser
• Kunnskap om undersøkelsene og fra barna det gjelder
• Hva skjer med barna der undersøkelsen blir henlagt

Samvær, oppfølging, gjenforening
• Gjennomføring og opplevelser av samvær
• Kunnskap om livet etter gjenforening

Akuttvedtak
• Tilbud i akuttsituasjoner
• Erfaringer under og etter akuttsituasjoner
• Endring i praksis – konsekvenser
• Beslutningsprosesser 



BarnUnge 21  - forslag til tiltak 

Forskning på utsatte barn må ha en obligatorisk barne- og 
ungdomsperspektivvurdering, både ved søknad og ved 
resultatpresentasjon, slik at forskningens betydning blir sett fra barns 
situasjon. 



BarnUnge 21 – forslag til tiltak, forts. 

Utvikle et samordnet og effektivt system for å forstå og å vurdere 
forskningsetikk, personvernkonsekvensvurderinger, og barns 
rettigheter i forskningen



BarnUnge 21 – forslag til tiltak, forts. 

Behov for systematiske kunnskapsoversikter (Systematic Review, 
Kvalitativ Metasyntese)



Forslag til tiltak, forts. 

Nasjonal database for evidensbaserttiltak og programmer
• Program- og tiltaksbase som er evidensbasert og kvalitetssikret



Bufdirs arbeid med å etablere et Barnevernsregister 

Bufdir jobber med å etablere et eget Barnevernsregister som skal 
forenkle og effektivisere barnevernstjenestenes rapporteringer til 
myndighetene og gi et bedre data- og kunnskapsgrunnlag om 
barnevernet enn det som er tilgjengelig i dag. 



Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere 
utdanning peker seg ut to «månelandingsoppdrag»: 
Et av den dreier seg om inklusjon av barn og unge i
utdanning, arbeid og samfunnsliv



Takk for meg!



Vi vil at flere skal få lyst til å jobbe med forskning.
Forskning er viktig og spennende!

Forskningsfrokost: Når 
barnevernet overtar 
omsorgen – hva sier 
forskningen?



CARE studien
Fra forskning til praksis

FORSKNINGSFROKOST FORSKNINGSRÅDET 29.11.22

PROFESSOR DR. MED. EINAR R. HEIERVANG

UNIVERSITETET I OSLO
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Utlysningen fra HelseVel

Mål: Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

 Programplan til 2024

 Tidlig oppdagelse og intervensjon

 Samarbeid helse- og velferdstjenestene

 Organisering, struktur og brukerinvolvering

 Utlysning i 2015

 Organisering og ledelse av tjenestene

 Vertikal og horisontal samhandling mellom sektorer

 Innovasjon og implementering av forskningsresultater 

05.12.2022Forskningsfrokost



Forskningsgruppen

Prosjektet har hatt tre arbeidspakker (delstudier)

Arbeidspakke 1: Evaluere modell for tverrfaglig helsekartlegging – ERH

 Forsker Trine Myrvold, OsloMet

 Forsker Øivin Christiansen (Dag Nordanger)

 Stipendiat Monica C. Haune

 Førstekonsulent Anne Åbyholm-Brodal

Arbeidspakke 2: Psykisk helse ungdom i fosterhjem: Stine Lehmann

Arbeidspakke 3: Psykisk helse barn av mødre I LAR: Monica Sarfi

05.12.2022Forskningsfrokost



Organisering av prosjektet

 Prosjektgruppe: Forskerne

 Styringsgruppe: Institusjonene

 Referansegruppe: Helsedir, Bufdir, brukerorganisasjoner

 Scientific Advisory Board: Utenlandske eksperter

05.12.2022Forskningsfrokost
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51% av barn i fosterhjem psykisk lidelse
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76% av ungdom i institusjon psykisk lidelse
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Tre internasjonale anbefalinger om 

helsekartlegging utgitt i 2015 
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Anbefaling fra nordisk ekspertergruppe 

og Barneombudet også i 2015

05.12.2022Forskningsfrokost



Jobben ikke gjort med nytt hjem

- det er da den begynner!

 Mye psykiske, somatiske, utviklingsmessige vansker

 Og det går faktisk ikke bedre med barna som flyttes

 30-40 (50?) prosent av fosterforldre gir opp 

 Får ikke (nok) informasjon/hjelpetiltak/veiledning

 Myndighetene ikke oversikt over flyttinger/brudd

 Nye relasjonsskader på barna, forverrer prognosen

 Lite ambisiøse på barnas vegne når fosterforeldre får høre;

 “Bare de ikke blir narkomane før de er 18 år er jobben gjort”

05.12.2022Forskningsfrokost



Hva er CARE studien (AP1)?

Målsetting

 Tidlig inn - hindre brudd

 Trygg of stabil oppvekst

Hvordan?

 Tidlig, tverrfaglig, traumefokusert kartlegging av helse og omsorgsbehov

 Beskrive behov for hjelpetiltak / tjenester for barneverntjenesten

 Gi anbefalinger for veiledning av barnets omsorgspersoner

05.12.2022Forskningsfrokost



Utfordringer

 Vanskelig å finne vertskap for team i psykisk helsevern

 Jobbet med fire fylker før noen sa ja

 Måtte finansierer en stilling ekstra

 Gikk 2 ½ år før vi kunne samle data

 Nasjonalt råd for taushetsplikt og samtykke

 Vanskelig å rekruttere barn av mødre i LAR 

 Vanskelig å få fstøtte til videre studier

 Tillatelse til å følge til 2029; får de det virkelig bedre?

 Prøve ut enhet for både kartlegging og oppfølging?

05.12.2022Forskningsfrokost



Modellen

 One-stop-shop

 Ser barnet en enkelt dag (reiseavstand, komprimert)

 Multi-informant

 Info fra omsorgsperson, barnehage/skole, ungdommen

 Multi-professional

 Psykolog, lege, barnevernfaglig og administrativ stilling

 Trauma-informed

 Omfang av mishandling/omsorgssvikt og traumesymptomer

05.12.2022Forskningsfrokost



Teamene

 Ett team ved Telemark barne- og familiesenter i Skien (Bufetat)

 Kartlagt 100 barn 0-6 år

 Ett team ved BUPA i Tønsberg (Sykehuset Vestfold)

 Kartlagt 100 barn 7-17 år

 Henvist fra BVT ved flytting, kartlegging innen 30 dager, rapport til BVT

 Teamene med på utvelgelse av tester/skjema etc for sin aldersgruppe

 Metoder kjent i fagfeltet, opplæring tilgjengelig, ikke for krevende, mulig på en dag

 To barn kartlagt per uke, omfattende rapporter (10 - 40 sider)

 Teamdrøftinger, anbefalte tiltak og veiledning, BVT ansvar for å følge opp 
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Eksempler på behov: 0-6 år

 Psykisk

 23% traumetilstand (inkl. PTSD)

 16% dysregulert sinne/aggresjon

 12% tilknytningsforstyrrelse 

 Utvikling

 50% forsinket språk

 50% forsinket intellektuelt

 Somatisk

 Russkade, sansetap, veksthemming, syndrom

 Ikke fulgt opp vaksiner/kontroller/behandling

05.12.2022Forskningsfrokost



Anbefalte tjenester: 0-6 år

Nyhenv

isning

Allerede 

kontakt

“Watchfu

l waiting”

Fastlege 23% 55% 5%

Helsestasj

on
33% 4% 1%

Tannlege 19% 5% 1%

Fysioterap

eut

12% 3% 6%



Veiledning av omsorgspersoner

 PRIDE kurs nødvendig, men ikke tilstrekkelig

 Programmer som COS-P, PMTO bra for noen

 Konkret veiledning ut fra enkelte barns behov

 Omsorgspersoner ulike sårbarheter / ressurser

 Ikke alle BVT kompetanse / ressurser til veiledning

05.12.2022Forskningsfrokost



Evaluering av modellen

1. Intervju med teamene og deres ledere 

 Meningsfylt, ville fortsette, omfattende rapporter

2. Spørreskjema til voksne som fulgte barnet 

 Godt organisert, barnet ivaretatt, kompetent, nyttig

3. Spørreskjema til barneverntjenestene 

 Nyttig for tjenester, veiledning og rettsprosessen (90% svært fornøyd)

4. Intervju av utvalgte ungdommer, omsorgspersoner, barnevernledere

 Kjekk dag, opplevde mestring, ny info fra ungdommen, endringsprosess startet

 Informasjonen viktig for å tilby tjenester, gi veiledning og for rettsprosessen 
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CARE på statsbudsjettet

 2021: Første bevilgning til tverrfaglig helsekartlegging

 2022: Bevilgning videreført, inn på Hurdalsplattformen

 2023: Bevilgning gitt for videre utbygging av tjenesten

 Bufdir støtter og koordinerer de nye teamene

 Bufetat vertsinstitusjon – samarbeid med helse

05.12.2022Forskningsfrokost



Forslag om endring  i

barnevernloven i 

behandlet i mars

Lovens overskrift og 

loven i sin helhet:

Enstemmig vedtatt!

05.12.2022Presentasjon CARE



Text of the 

law

Lovvedtak 41
(2021–2022)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst . 166 L (2021–2022), jf. Prop. 222 L (2020–2021)

I Stortingets m øte 3. m ars 2022 b le det gjort følgen de

v e d t a k  t i l  l o v

om  endrin ger i barnevern loven  m v. (tverrfaglig helsekartlegging)

I
I lov 17. juli 1992 nr. 100 om  barn evern tjenester gjøres
følgen de endringer:

§ 2-3 tredje ledd skal lyde:
Barn e-, ungdom s- og fam ilieetaten  kan

a) tilby barnevern tjenesten  å utrede om sorgssituasjo-
nen  til barn i alderen  0-6 år der det er stor usikker-
het ved om  det er alvorlige m angler ved denne.
Barn e-, un gdom s- og fam ilieetaten  kan  tilby h jelpe-
tiltak i etterkant av slik utredning n år det er nød-
ven dig for at barnet skal få forsvarlig h jelp,

b) tilby barnevern tjenesten  spesialiserte h jelpetiltak i
h jem m et der dette kan  forh indre p lassering utenfor
h jem m et,

c) tilby barneverntjenesten tverrfaglig helsekartlegging
dersom  barneverntjenesten har besluttet å frem m e
sak for fylkesnem nda eller nem nda har truffet vedtak
om  plassering utenfor hjem m et etter §§ 4-12, 4-24
eller 4-26, eller ved vedtak om  frivillig plassering etter
§ 4-4 sjette ledd.

Ny § 4-3 a skal lyde:
§ 4-3 a. Tverrfaglig helsekartlegging

Når barnevernstjenesten har besluttet å frem me sak
for fylkesnemnda etter §§ 4-12, 4-24 eller 4-26, eller har
truffet vedtak om  frivillig plassering etter § 4-4 sjette ledd,
skal den anmode Bufetat om tverrfaglig helsekartlegging
etter § 2-3 tredje ledd bokstav c.

Barneverntjenesten kan unnlate anmodning etter
første ledd dersom  helsekartlegging anses åpenbart
unødvendig.

Er det vedtatt omsorgsovertakelse etter § 4-12 eller
besluttet å fremm e sak om dette for fylkesnem nda, skal
kartleggingen gjennom føres etter at barnet er flyttet ut av
hjemm et.

En tverrfaglig helsekartlegging kan bare gjennom fø-
res med sam tykke fra barnets foreldre. Barneverntje-
nesten kan sam tykke til helsekartleggingen dersom  det er
truffet vedtak etter § 4-6 annet ledd, § 4-8 eller § 4-12. Har
barnet fylt 15 år, er barnets sam tykke tilstrekkelig.

§ 6-7 tredje ledd  skal lyde:
Opplysn inger til andre forvaltn ingsorgan er, jf. for-

valtn ingsloven  § 13 b  nr. 6, kan  bare gis n år dette er n ød-
vendig for å frem m e barn evern tjenestens, institusjo-
nen s, senteret for foreldre og barn s eller om sorgssen te-
ret for m in dreåriges oppgaver. Også yrkesutøvere i
m edhold av h elsepersonelloven kan  gis opplysn inger
etter denn e bestem m elsen . Uten  h inder av taush ets-
plikt skal barneverntjenesten  av eget tiltak gi opplys-
n inger til h else- og om sorgstjenesten  i kom m unen n år
det er grunn  til å tro at en  gravid  kvinn e m isbruker rus-
m idler på en  slik m åte at det er overveien de san nsynlig
at barnet vil b li født m ed skade, jf. helse- og om sorgstje-
nesteloven § 10-3. Også etter pålegg fra de organer som
er ansvarlige for gjenn om førin gen  av h else- og om sorgs-
tjenesteloven, p likter barn evern tjenesten  å gi slike opp-
lysn inger.

• Barneverntjenesten skal henvise alle 
barn som flyttes ut av hjemmet

• Bufetat kan tilby kartlegging

• Skal utrede om Bufetat skal ha plikt
å tilby kartlegging I løpet av 2022
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Fra lab til lov

Aksjonsforskning

 Sikret kontakt med direktorater og organisasjoner via referensegruppen

 Møte, telefoner og skriftlige innspill også direkte til departementene

 Erfaringskonferanse m/ underveisrapport og debatt med partiene

 Lanserte sluttrapport ved digital dagskonferanse; åpen for alle 

 Høringsuttalelser og muntlige høringsinnspill på Stortinget

 Felles sak med, og god drahjelp fra, Barneombudet!
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Riktig tid - Riktig spørsmål - Riktig svar

 Tiden var moden

 Faglige anbefalinger, politisk aktuelt, etterspurt av brukerne

 Åpenbart behov

 40 års forskning, de mest sårbare, ingen systematikk

 Presenterte løsning

 Slik kan det gjøres, oppleves nyttig og viktig av tjenestene
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Men kanskje 
viktigere? ☺
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Vi vil at flere skal få lyst til å jobbe med forskning.
Forskning er viktig og spennende!

Panel: 

▪ Inga Bejer Engh, Barneombudet

▪ Eirunn Lysø, Bufdir

▪ Marian Ådnanes, SINTEF 

▪ Marit Skivenes, UiB

▪ Einar Heiervang, UiO

Spørsmål til panelet: slido.com - #forskningsfrokost



Idékraft 
verden trenger


