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BARN UNDER RADAREN
Et tiltak for tidlig avdekking av 

omsorgssvikt og barnemishandling



Bakgrunn - The Hague protocol
Når pasienter som har mindreårige barn/er gravide oppsøker 

akuttmottaket på grunn av:

• Suicidforsøk

• Forgiftninger

• Alvorlig rusproblematikk 

• Alvorlig psykisk lidelse

• Skader etter vold

Sjekkliste:

• Spørsmål til hjelp i vurderingen av meldeplikt



Betydelig økning i antall bekymringsmeldinger til barneverntjenesten
Før implementering av protokollen
• Antall meldinger pr 100 000 innbyggere i intervensjonsregionen 2006: 1,5
• Antall meldinger pr 100 000 innbyggere i kontrollregion 2006: 1,3
Etter implementering av protokollen
• Antall meldinger pr 100 000 innbyggere i intervensjonsregionen 2011: 79,9
• Antall meldinger pr 100 000 innbyggere i kontrollregion 2011: 3,1

• Bekreftet omsorgssvikt/barnemishandling i 91 % av sakene
• Om lag 40 % av barna hadde vært vitne til vold i nære relasjoner

• 75 % av familiene var ukjente for barneverntjenesten

Bakgrunn - The Hague protocol



The Hague Protocol oversatt og tilpasset 
norske forhold

• Innovasjonsprosjekt i HSØ

• Pilot ved Sørlandet sykehus: SSA, SSF og SSK

• Piloterende enheter:

• Akuttmottak

• Ambulant akutteam

• Ambulansetjenesten

• Målsetting om nasjonal implementering



Hensikten med Barn under radaren

• Begrense skader og problemutvikling hos barn og sikre dem en trygg og god oppvekst

• Bidra til at helsepersonell opplever å være trygge i beslutningen om å melde 

bekymring  ved mistanke om omsorgssvikt og barnemishandling

• Bidra til klare og tydelige rutiner

• Sikre faglig kvalitet i arbeidet



Hvilke pasienter gjelder det?

Voksne pasienter som har mindreårige barn/ eller er gravide og som 
kommer i kontakt med helsepersonell på grunn av:

• Vold i nære relasjoner – mistanke om/bekreftet vold

• Alvorlig psykiatrisk tilstand – samt aggressiv oppførsel

• Selvmordsforsøk – mistanke om/bekreftet selvmordsforsøk

• Alvorlig rus – ruspåvirkning av alkohol/narkotiske stoffer/ overforbruk 
av medikamenter som krever innleggelse eller vurdering ved 
sykehuset



Hendelsesforløp

1. Avklar om pasienten har mindreårige barn og/eller er gravid

2. Vurder om pasienten tilhører kategoriene:

• Vold i nære relasjoner

• Alvorlig psykiatrisk tilstand

• Selvmordsforsøk

• Alvorlig rus

3. Fyll ut sjekklisten Bekymring for barn

4. Beslutt om bekymringsmelding skal sendes
Legg sjekklisten ved bekymringsmeldingen



Hvorfor sjekkliste?

• Støtteverktøy til bruk for helsepersonell i vurderingen av om 
bekymringsmelding skal sendes

• Sikre god og effektiv informasjonsflyt
Sjekklisten sammen med bekymringsmeldingen vil gi raskere og mer 
utfyllende informasjon til barneverntjenesten

• Raskere og mer treffsikker støtte til barnet og familien



Kontaktpersoner

Prosjektgruppe:

Unni Mette Stamnes Köpp

unni.mette.kopp@sshf.no

Vibecke Ulvær Vallesverd

Vibecke.Ulvar.Vallesverd@sshf.no

Siren Wetrhus Knutsen 

Siren.Wetrhus.Knutsen@sshf.no
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