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Hjelpetiltak i barnevernet
Komplekse problemer og usikre virkninger
Til tross for at hjelpetiltak utgjør en vesentlig del av hjelpen som gis til barn og familier, er
det relativt lite forskningsbasert kunnskap om tiltakenes virkning. Virkningen av tiltakene er
betinget av hva slags problemer de skal løse og hva slags kontekst de løses i. Kunnskap er viktig,
men det kreves også forståelse av at problemene i seg selv kan være vanskelige å løse. Det skilles
mellom enkle, kompliserte og komplekse problemer, og det argumenteres for at hvilken type
problem det er, vil påvirke hva som kan oppnås med tiltakene. Det er viktig å erkjenne at en del
problemer i barnevernet er komplekse problemer som er kjennetegnet ved en større grad av
uforutsigbarhet og usikkerhet enn de to andre typene problem. Vi konkluderer med at det trengs
kunnskap om tiltak, men at det er vel så viktig med en forståelse av hvordan tiltakene virker i
kontekstene de iverksettes i, og hva slags problemer tiltakene skal løse.
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arnevernet bruker oftest hjelpetiltak når

gis ikke samme oppmerksomhet. Ifølge disse for-

barn og familier trenger hjelp. Ved utgan-

fatterne er det nettopp disse andre kildene til kom-

gen av 2016 mottok 60 prosent av dem

pleksitet som er av avgjørende betydning. Sosialar-

som fikk hjelp fra barnevernet hjelpetiltak

beiderne må erkjenne og forholde seg til at komplek-

i hjemmet (SSB, 2016). Selv om denne type

siteten i det sosialfaglige arbeidet er uunngåelig, og

tiltak brukes mye, er det lite forskningsbasert kunn-

på den måten vil det være mulig å «øke sjansene for

skap om hvordan tiltakene virker. Både i offentlige

å finne konstruktive løsninger» (Evertsson med flere,

dokumenter og i forskningsoversikter, påpekes man-

2017: 219).

gelen på kunnskap om virkningene (NOU 2012: 5: 51;

Det første av barnevernets seks kvalitetsmål er at

Prop 106 L (2012-2013): 63; Christiansen, 2015). Siden

barn og familier skal få hjelp som virker, og det for-

det er usikkert om tiltakene virker, reises det også

ventes at ansatte har oppdatert kunnskap om «hva

tvil om barn får den hjelpen de trenger. Slik usikker-

slags tiltak som gir virksom hjelp». (Prop. 106 L (2012–

het er ikke spesiell for barnevernsarbeid, men usik-

2013) s. 49). Spørsmålet er hva barnevernet trenger

kerheten gjelder profesjonelt arbeid generelt. Siden

av kunnskap hvis de skal oppfylle forventningen som

1990-tallet har denne usikkerheten i profesjonelt

ligger i dette kvalitetsmålet. Ut fra forskningen som

arbeid blitt møtt med krav om evidensbasert praksis.

foreligger, er det usikkert om hjelpetiltakene i bar-

I kravet om evidensbasering ligger det en forstå-

nevernet virker. En forklaring kan være kompleksi-

else av at profesjonsutøvelsen vil forbedres ved en

teten som barnevernsarbeidere står overfor, slik fle-

styrking av det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget

re forskere påpeker. Siden kompleksitet trekkes fram

(Trinder & Reynolds, 2006; Grimen & Terum, 2009;

som en kilde til usikkerhet om tiltakene virker, vil det

Ogden, 2012). Behov for økt kunnskap er også det

være interessant å undersøke nærmere hva kom-

Øivin Christiansen (2015) peker på i rapporten om

pleksitet betyr. I denne artikkelen skal vi diskutere

hjelpetiltak i barnevernet. I gjennomgangen av fors-

hva det betyr at problemer er komplekse. I faglitte-

kningen finner han klare mangler i kunnskapen om

raturen nevnes disse problemene som utfordrende,

virkningene av hjelpetiltak, men understreker sam-

men hva består utfordringene i? Hva kreves av kunn-

tidig at det ikke er ensbetydende med at de fleste til-

skap og forståelse for å finne fram til tiltak som vir-

tak er uten virkning. Han finner videre at det er spe-

ker? Det teoretiske utgangspunktet for diskusjonen

sielt utfordrende å gi virksom hjelp til barn i famili-

er kompleksitetsteori, og vi bruker empiri fra pro-

er med komplekse og omfattende problemer. Derfor

sjektet Det nye barnevernet (Clifford, Fauske, Licht-

trengs det også økt kunnskap om problemer og situ-

warck & Marthinsen, 2015) til å belyse hvilke utfor-

asjoner som utløser hjelpetiltak (Christiansen, 2015).

dringer de komplekse problemene har for barnevernets arbeid med å finne virksomme tiltak.

Komplekse problemer
Siden komplekse problemer ofte nevnes som spe-

Teoretiske tilnærminger til kompleksiteten i

sielt utfordrende, vil det være både interessant og

barnevernets arbeid

nødvendig å utforske hvordan kompleksiteten kan

Flere nyere studier av sosialt arbeid og barnevern-

forstås. En slik forståelse vil være nødvendig for å

faglig arbeid argumenterer for at kompleksitet er et

finne fram til hvordan problemene best kan hånd-

fruktbart begrep. Begrepet inngår i teoretiske til-

teres. Som Evertsson, Blom, Perlinski og Rexvid

nærminger som setter søkelys på situasjoner som

(2017) påpeker, diskuteres kompleksiteten innenfor

beskrives som så sammensatte og uoversiktlige at

profesjonelt arbeid ofte som problemer knyttet til

intervensjoner og tiltak ikke virker slik det er forut-

ekspertkunnskap og anvendelsen av den. Andre kil-

satt (Parton, 1998; Webb, 2001; Munro, 2010; Paw-

der til kompleksitet som konteksten for arbeidet,

son, 2013; Fish & Hardy, 2015; Christiansen & Kojan,

situasjonen og hva slags problemer som skal løses,

2016). Selv om flere har begynt å beskrive barne-
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vernsfaglig arbeid som komplekst, brukes kom-

re it is not clear what needs to be done and the wor-

pleksitet i ulike betydninger og beskrivelser av uli-

ker has to draw on their expertise and make jud-

ke aspekter ved arbeidet. Det er derfor nødvendig

gements about the best course of action» (Munro,

å klargjøre hva vi mener med kompleksitet. En slik

2010: 1147). Sheila Fish og Mark Hardy (2015) påpeker

avgrensning vil også kunne avklare hva slags utfor-

at dette utsagnet er lite presist som svar på spørs-

dringer denne type problemer representerer for til-

målet om skillet hun introduserer, lar seg anven-

taksarbeidet, og hva slags implikasjoner det kan ha

de på en meningsfull måte i praktisk barnevernsar-

for det praktiske barnevernsfaglige arbeidet.

beid. Det som trengs er begreper og tilnærminger

Komplekse problemer kan defineres i forhold til

som bidrar til å kunne skille mellom ulike typer pro-

andre typer problemer og ut fra hvilke kjennetegn

blemer, og hva som kan løses gjennom en prosedyre-

de har. En typologi som anvendes for å skille ut kom-

basert praksis, og hva som krever en mer kunnskaps-

plekse problemer er den Warren Weaver introduser-

og skjønnsbasert praksis. Det er i denne sammen-

te på slutten av 1940-tallet, da han beskrev forskjel-

hengen skillet mellom enkle, kompliserte og kom-

len mellom enkle, kompliserte og komplekse feno-

plekse problemer kan være nyttig. Dette er begreper

mener (Weaver, 1948). Hans artikkel inspirerte for-

og en tenkning som kan bidra til å belyse om evi-

skere innen flere fagfelt til analyser av profesjonelt

densbaserte tiltak kan antas å være virksomme i

arbeid. Et eksempel er en studie av det canadiske hel-

konkrete tilfeller eller om det kreves et større inn-

sevesenet hvor Sholom Glouberman og Brenda Zim-

slags av det Munro kaller kunnskaps- og skjønnsba-

merman (2002) videreutvikler skillene mellom uli-

sert praksis. Et eksempel på at evidensbaserte til-

ke typer problemer. Ifølge dem er enkle problemer

tak kan antas å være virksomme, er samspillsproble-

kjennetegnet ved at de kan løses ved å følge en opp-

mer mellom foreldre og barn i tilfeller der foreldrene

skrift eller prosedyre, og sannsynligheten for å lykkes

har minimale problemer utover dette. Evidensbaser-

hver gang er høy. Kompliserte problemer kan bestå

te programmer for foreldreveiledning vil kunne være

av mange delproblemer som hver for seg er enkle,

vellykket i en slik familiekontekst dersom problemet

men som må løses ved å koordinere innsatsen fra

lar seg avgrense til samspillsproblemer. Dermed kan

ulike eksperter. Løsningen av denne type problemer

også målsettingen for tiltaket formuleres presist. Et

krever samarbeid mellom ulike profesjoner der disse

eksempel på en kompleks oppgave som ofte nev-

gjør bruk av sin ekspertise i løsningen av avgrense-

nes er oppdragelsen av barn. Det er ingen oppskrift

de oppgaver. Sannsynligheten for å lykkes er likevel

som kan følges, og vellykket oppdragelse av ett barn

relativt høy, og når problemet er løst én gang økes

er ingen garanti for å lykkes med neste. Et mer bar-

sannsynligheten for å lykkes neste gang. Komplekse

nevernsfaglig eksempel vil være familier hvor foreld-

problemer skiller seg fra kompliserte problemer ved

re lever i en turbulent sitasjon med ulike helseproble-

at delproblemene er sammenvevde og vanskelige å

mer, økonomiske problemer og eller konflikter i fami-

identifisere og skille fra hverandre.

lien, og med barn som etter hvert utvikler ulike typer
problemer. I en slik familiekontekst og med proble-

Nyttig å definere problemtyper i barnevernet?

mer som vanskelig lar seg avgrense, vil spesifikke til-

Spørsmålet er om en slik beskrivelse av ulike typer

tak eller evidensbaserte programmer være vanske-

problemer gir mening innenfor en barnevernsfag-

lig å implementere slik at de får den forventede effek-

lig praksis. Når Eileen Munro skiller mellom prose-

ten. Denne typen familier er beskrevet i sluttrappor-

dyrebasert og kunnskapsbasert praksis, sikter hun

ten fra prosjektet Det nye barnevernet (Clifford med

til et skille mellom enkle og komplekse problemer.

flere, 2015). Der skilles det mellom ulike familietyper

De enkle problemene løses gjennom å følge prose-

ut fra problemtype og problembelastning. Familiene

dyrer og regler. Kunnskaps- og skjønnsbasert prak-

med størst problembelastning beskrives som fami-

sis er imidlertid påkrevet i «complex situations whe-

lier der foreldrene hadde vært utsatt for ulike pro-
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blemer som barn og ungdom, og som kom i kontakt

styrrende støy. Han understreker at oppmerksom-

med barnevernet i barnas første leveår. I disse tilfel-

heten også må rettes mot såkalte emergente effek-

lene er det foreldrenes problematiske livssituasjon

ter, det vil si positive eller negative effekter som opp-

som er årsaken til at barnevernet intervenerer ut fra

står underveis i implementeringsprosessen. Disse

en risiko for at omsorgen for barna kan svikte. Det-

effektene er ofte utilsiktede og bidrar til at virknin-

te er familier som «kjennetegnes av en situasjon der

gene av tiltaket blir annerledes enn forutsatt. Disse

alle problem som rammer barn og foreldre er vevd

sjekkpunktene vil også kunne være relevante i bar-

sammen. Foreldre forteller at de sjelden får ‘hodet

nevernets praksis, og punktene kan være et grunn-

over vann’.» (Clifford med flere, 2015: 167).

lag for en konkretisering og spesifisering av hva kompleksiteten i problemene består i, og hvilke utfor-

Konkret om kompleksitet

dringer dette representerer for barnevernet.

Flere forskere som har studert hvordan komplekse
problemer kan forstås av hjelpeapparatet, har også

«Wicked problems»

drøftet hvordan disse problemene kan håndteres i

Barnevernet kan møte familier med problemer

praksis. Lars Evertsson med medforfattere (2017) har

som er så komplekse at det vil være nærmest umu-

i sin empiriske forskning funnet at vanskelighetene

lig å håndtere dem. Denne type komplekse proble-

med å løse problemene ikke er mangel på kunnskap,

mer er beskrevet av Horst W. J. Rittel og Melvin M.

men heller mangelfull forståelse av hva som kjenne-

Webber (1973) som skilte mellom det de kalte «tame

tegner de komplekse problemene. Et viktig aspekt

problems» og «wicked problems». På norsk kan dis-

ved kompleksiteten er hvordan arbeidet er organi-

se problemene kalles «medgjørlige» og «gjenstridi-

sert. Helhetlig sosialt arbeid er i stor grad erstattet

ge» (jamfør Difi, 2014; Fauske, Lichtwarck, Bennin

av arbeid rettet mot spesifikke problemer. Denne

og Buer, 2016; Backe-Hansen, Smette & Vislie, 2017).

formen for spesialisering krever samordning og sam-

Medgjørlige problemer lar seg løse, men de kan være

arbeid, men i mange tilfeller tas det ikke tilstrekke-

såpass kompliserte at det kreves både ekspertise og

lig hensyn til kompleksiteten i problemene. Det som

samarbeid på tvers av profesjoner og tjenester. Den-

ytterligere bidrar til kompleksitet, er at samarbeidet

ne type problemer er typiske innenfor vitenskaper

med klientene byr på rekke utfordringer knyttet til

som baseres på kausalmodeller som gir mulighet

hvor villige, motiverte og tillitsfulle klientene er. Det-

til å predikere sannsynligheten for at tiltak er virk-

te er en konkretisering av hva kompleksiteten består

somme. Rittel og Webber mener sosialpolitiske pro-

i, og det argumenteres for at denne type problemer

blemer ikke lar seg «temme», og hevder at sosialpoli-

vil kreve skreddersydde og helhetlige intervensjoner

tiske tiltak er dømt til å bli mislykket på grunn av pro-

tilpasset individer i unike situasjoner.

blemenes karakter. En så generell beskrivelse av sosi-

Ray Pawson er også konkret i sine forslag om

alpolitiske problemer kan nok modifiseres slik det er

hvordan komplekse problemer kan håndteres. Han

gjort ovenfor, men det er likevel mulig at en del pro-

foreslår en sjekkliste for kompleksitet (Pawson, 2013:

blemer kan beskrives slik Rittel og Webber (1973: 161 –

43 – 44). Det første punktet er hvordan tiltaket til-

167) beskriver «wicked problems»:

rettelegger valgene for at de involverte aktørene

1. Det er ikke noen definitiv formulering av proble-

skal kunne realisere målsettingen med intervensjo-

met, det vil alltid være uenighet om hva proble-

nen. Dette kaller han «valg-arkitekturen». Videre må
det tas hensyn til implementeringskjeder (korte eller
lange) og konteksten som tiltakene implementeres i.

met er.
2. 
Problemet har ingen definitiv løsning (ingen
«stopping rule»).

Slik Pawson ser det er det umulig å redusere eller fjer-

3. L
 øsningene på problemet er ikke riktige eller

ne påvirkningen fra konteksten. Den er en integrert

gale, men gode eller dårlige sett ut fra de invol-

del av intervensjonen og kan ikke behandles som for-

verte partenes ståsted.
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4. Det er ingen umiddelbar eller definitiv test på
om løsningen er vellykket.

(Blumer, 1954:7). Et begrep som kompleksitet vil være
et nyttig verktøy for å analysere sosiale situasjoner

5. Ethvert forsøk på løsning er «en-gangs-tilfeller»,

som er sammensatte og uoversiktlige. Det bidrar

det vil si det som er gjort kan ikke raskt gjøres

også til å kunne tenke gjennom ulike utfall av tiltak

om, og det er derfor ikke mulig med prøving og

som settes inn for hjelpe barn og familier.

feiling.
6. Problemene har ikke et sett av potensielle løs-

Barnevernets hjelpetiltak: Mange tiltak og

ninger, og det finnes ikke veldokumenterte

usikre virkninger

framgangsmåter som kan benyttes.

Som tidligere nevnt, er det flere studier som har

7. Hvert problem av denne typen er i sin «natur»
unike.
8. E
 thvert problem kan forstås som symptom på
et annet problem.

påpekt at det er lite forskning om virkningen av hjelpetiltak (Kristofersen, Sverdrup, Haaland & Andresen, 2007; Christiansen, 2015). En grunn til det kan
være at hjelpetiltak er en kategori som rommer man-

9. Problemet kan forklares på utallige måter.

ge forskjellige tiltak, ut fra hvem mottakerne er, hvil-

10. Planleggeren har «ingen rett til å ta feil», det

ke problemer det dreier seg om og hva innhold i tilta-

vil si det er ingen offentlig toleranse for å gjø-

ket er. En annen grunn er at målsetningen med tilta-

re feil.

ket ofte er vagt formulert og derfor vanskelig å måle

At alle sosialpolitiske problemer skulle ha slike

(Christiansen med flere, 2015: 84). Hvilke hjelpetiltak

kjennetegn, er det ikke overbevisende argumenter

som brukes, er derimot ganske godt kartlagt. Barne-

for. En del av sakene i barnevernet kan beskrives ut

vernsstatistikken er detaljert, og flere forskningspro-

fra noen av disse punktene, for å identifisere tilfeller

sjekter har kartlagt hjelpetiltakene (Gjerustad, Grøn-

hvor problemenes kompleksitet setter klare grenser

ningsæter, Mossige & Vindegg, 2006; Kristofersen

for hva som er mulig å få til. Det er ikke uvanlig i bar-

med flere, 2007; Øyen, Clifford, & Gustavsen, 2010).

nevernet at det er uenighet om hva problemet er, hva

Som regel har familiene flere hjelpetiltak, og over tid

årsaken er og at det ikke lar seg gjøre å finne en varig

vil de også ha hatt mange ulike kombinasjoner av til-

løsning. Det kan være vanskelig å vurdere om tilta-

tak.

kene er riktige eller gale, og å finne ut hvor vellykket

Det finnes tiltak som både har klart definerte mål

tiltakene er. Problemene i barnevernet er unike i den

og spesifiserte målgrupper. Disse tiltakene er forsk-

forstand at de oppstår og utvikles innenfor konkrete

ningsbaserte, og metoden som anvendes er doku-

kontekster som har noen generelle trekk, men også

mentert og standardisert (Ogden, 2012; Frønes, Eng,

mange trekk som er spesielle for den enkelte saken.

Ertesvåg, Kjøbli, 2016). Slik sett skulle det være mulig

Det er relevant å vurdere om problemet er et pro-

å måle effekten, og det blir også gjort. Riktignok kan

blem i seg selv, eller om det er symptom på et annet

det være vanskelig å tolke resultatene, siden det er

problem. Barnevernstiltakene er for inngripende til

vanskelig å kontrollere for andre forhold eller varia-

at barnevernet kan slå seg til ro med prøving og feil-

bler. Som regel er det ikke drøftet hva som kjenne-

ing, fordi konsekvensene er dramatiske og i enkelte

tegner problemene, om det er enkle, kompliserte

tilfeller uopprettelige.

eller komplekse problemer, og i hvilken kontekst til-

Selv om kompleksitet ikke er entydig knyttet til

tak iverksettes. Effektstudier av denne type tiltak i

ett perspektiv eller én teori, vil dette begrepet kunne

barnevernsfaglig arbeid er oftest studier av den rela-

gi fruktbare innfallsvinkler i barnevernsfaglig arbeid

tive effekten og ikke av den absolutte effekten. Det

ved at det angir hva en skal «se etter». Kompleksitet

betyr at kontrollgruppen, eller sammenlignings-

kan være det Herbert Blumer kalte «sensitizing con-

grunnlaget, ikke er familier som ikke får tiltak, men

cepts», nemlig begreper som tjener som referanse-

barn og familier som får de tiltakene de vanligvis får

ramme for hvordan konkrete tilfeller kan fortolkes

(«treatment-as-usual») (Löfholm, Brännström, Ols-
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son & Hansson, 2013). Siden mange av de «vanlige»

ne. I sluttrapporten fra prosjektet Det nye barnever-

tiltakene ikke er standardisert på samme måte som

net framgår det at barn og familier som har tiltak

de evidensbaserte, vil resultatene fra sammenlignin-

fra barnevernet, er ganske forskjellige når det gjel-

gen kunne bli både overvurdert og undervurdert, alt

der livshistorie, typer problemer og hvor varig kon-

etter hvor gode de «vanlige» tiltakene er. I barnever-

takten med barnevernet har vært. Blant dem som

net er de evidensbaserte tiltakene lite benyttet, noe

har vært lengst i barnevernet er det foreldrenes pro-

som nok også skyldes at det er sammensatte proble-

blemer som førte til at saken ble meldt første gang.

mer i mange av sakene (Bunkholdt & Kvaran ,2015;

Rus, fysiske og psykiske helseproblemer var grunn-

Christiansen, 2015). Det vil være fruktbart å drøfte

lag for relativt mange av disse meldingene som før-

om «sammensatt» betyr at problemene er kompli-

te til at barnevernet kom tidlig inn familien og i bar-

serte eller komplekse, i lys av de teoretiske perspekti-

nets liv. I andre tilfeller kommer barnevernet inn rela-

vene om kompleksitet. Dette vil kunne ha betydning

tivt sent, ofte når barnet har blitt tenåring. Enten det

for vurderingen av hvilke tiltak som skal settes i verk,

er korte eller lange perioder, vil barnet og foreldrene

og om og hvordan problemene eventuelt kan løses.

oppleve en serie av tiltak. Til tider var familiene uten

Noen undersøkelser av hvordan det går med barn

aktive tiltak. Dette skyldes at noen venter på tiltak, i

som har hatt tiltak fra barnevernet, gir indikasjo-

andre tilfeller avsluttes kontakten med familien etter

ner på hvordan tiltakene samlet sett har virket. Slike

undersøkelse, og for noen har tiltaket sluttet å fun-

undersøkelser på grunnlag av registerdata har gjort

gere (Øyen med flere, 2010; Clifford med flere, 2015).

det mulig å følge barn gjennom oppveksten (Clau-

Samlet sett framtrer det utenfra sett et nokså

sen & Kristofersen 2008; Henningsen & Kornstad,

sammensatt bilde av hjelpen som familiene mot-

2010; Backe-Hansen, Madsen, Kristofersen & Hvin-

tar fra barnevernet. Barnevernstjenesten er pålagt

den, 2014). Disse undersøkelsene har brukt indika-

å utarbeide tiltaksplan for barn med hjelpetiltak,

torer som utdanning, yrkesaktivitet, arbeidsledig-

og omsorgsplan for dem som er tatt under omsorg.

het og sosialhjelp, og forskningen peker nokså enty-

Siden 2009 er det også en lovfestet plikt til å utarbei-

dig i retning av høy risiko for marginalisering på vikti-

de individuell plan for barn med behov for langvari-

ge livsområder. Målt ut fra disse indikatorene, er det

ge og koordinerte tjenester når det er nødvendig for

gjort sammenligninger over tid, og med barn som

å skape et helhetlig tilbud for barnet. I 2014 hadde 80

ikke har hatt tiltak fra barnevernet. Det må utvises

prosent av barn med hjelpetiltak tiltaksplan, nær 89

en viss forsiktighet i tolkningen av slike data. Barn

prosent av barn under omsorg hadde omsorgsplan,

påvirkes av mange ulike faktorer og forhold i oppvek-

mens svært få barn hadde individuell plan (SSB, 2015).

sten, og de inngår også selv i relasjoner og situasjo-

Det har vist seg å være flere mangler i disse planene,

ner som gjør at det kan være vanskelig avgjøre hvor-

både i innhold og i oppfølging av planene (Dokument

dan barneverntiltakene virker, sammenholdt med

3:15 (2011–2012): 8; Lurie, Kvaran, Tjeldflaat & Sørlie,

alle de øvrige forholdene som preger oppveksten til

2015). Det er ikke bare mange ulike tiltak og kom-

barnet. Dessuten kan det være som Henningsen og

binasjoner av tiltak, det er også til dels manglende

Kornstad (2010: 22) hevder, at «selv det best tenkeli-

oversikt over og systematikk i den hjelpen som gis.

ge barnevern» ikke er nok til å bøte på de problemene

I en dansk undersøkelse av forebyggende innsat-

som barn med barnevernstiltak har. At det skjer end-

ser overfor ungdom som bodde hjemme, fant for-

ringer over tid i positiv eller negativ retning, kan ikke

skerne det de kalte turbulente foranstaltningsforløp.

bare tilskrives barnevernets innsats.

Turbulensen besto i at tiltakene hadde ulik varighet,
noen ble avsluttet og andre tiltak ble satt inn, enten

Et sammensatt bilde av hjelpen

som erstatning eller som supplement uten at det

I familier som får hjelp fra barnevernet er det uli-

var gode grunner for det (Knudsen & Nielsen, 2010).

ke kombinasjoner av antall og varighet av tiltake-

Som Øivin Christiansen (2015) påpeker i sin rapport
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om hjelpetiltak, er det sannsynlig at denne danske

(familiestruktur), hvilke stressfaktorer foreldrene

undersøkelsen har relevans for norsk barnevern.

har, hva slags problemer barna har og hvordan barna

At det er turbulente tiltaksforløp er en treffen-

fungerer slik foreldrene ser det.

de beskrivelse for familier i det norske barnevernet,

2. Spørreskjema til ansatte i barnevernet om de

bekreftes i rapporten Minst hjelp til dem som trenger

715 familiene som deltok i undersøkelsen: I artikke-

det mest? Halvparten av familiene er i kontakt med

len er det benyttet data om innholdet i meldingen,

barnevernet over relativt kort tid, og i noen av dis-

grunnen til at barnverntjenesten igangsatte under-

se tilfellene synes ikke problemene å være redusert i

søkelse, utfallet av undersøkelsen, tidligere kontakt

vesentlig grad (Clifford med flere, 2015). Foreldre som

med barnevernet og om hvilke tiltak som har vært,

har hatt kontakt med barnevernet over lang tid, kan

og som er iverksatt.

også oppleve barnevernet som relativt fjernt. Det

3. Livsløpsintervjuer med 96 foreldre om deres

synes også som om barnevernet får en viss distanse

familiehistorie og avsluttende intervju med et utvalg

til familiene som har mange problemer og utfordrin-

på 19 foreldre om situasjonen deres tre år etter det

ger. Etter hvert som barna blir eldre får en god del av

første intervjuet. Utvalgskriteriet som ble benyttet,

dem vansker som fordrer samarbeid mellom barne-

var familier hvor stor problembelastning hos både

vernet og andre tjenester. Helseproblemer og sko-

foreldre og barn. Siden det var et frafall, var det 16

levansker må hovedsakelig håndteres av andre enn

foreldre som ble intervjuet på begge tidspunktene. I

barnevernet. Dermed øker antall tiltak og også kom-

artikkelen er data om disse 16 foreldrene og familiene

pleksiteten.

benyttet i beskrivelsen av familiene som har stor problembelastning.

Data og metode

De kvantitative dataene som gir en oversikt over

Det empiriske materialet som skal belyse problem-

hvilke tiltak barn og foreldre mottar, og har mottatt,

stillingene i denne artikkelen er kvantitative og kvali-

er analysert ved hjelp av SPSS. De kvalitative dataene

tative data fra prosjektet Det nye barnevernet. Artikke-

fra livsløpsintervjuene og sluttintervjuene med for-

len er skrevet som del av dette prosjektet. Data som

eldrene, er analysert ved å sammenstille data fra de

er benyttet i de empiriske analysene er hentet fra føl-

ulike datakildene. Hensikten har vært å rekonstrue-

gende datakilder:

re livsløpet til foreldrene og beskrive familiens kon-

1. Personlig intervju med 715 foreldre: Dette er for-

takt med barnevernstjenesten. Utgangspunktet for

eldre som svarte på et strukturert spørreskjema.

den kvalitative analysen var inspirert av grounded

Foreldrene ble trukket ut fra 11 kommunale barne-

theory, det vil si en analyse som har utgangspunkt

vernstjenester (av dem én interkommunal tjeneste)

i datamaterialet. Etter hvert viste det seg at det ble

fordelt på ulike deler av landet. Rekrutteringen av

interessant å tolke resultatene som framkom ut fra

foreldre skjedde gjennom barnevernstjenesten ut fra

et begrep om kompleksitet og kompleksitetsteo-

anvisninger fra forskerne. Av dem som ble spurt om

ri. I tidligere analyser av livsløpsintervjuene som ble

å delta, var det fem prosent som avslo. Ut fra sam-

publisert i rapporten Minst hjelp til dem som trenger

menligning med foreliggende statistikk er data vur-

det mest? (Clifford med flere, 2015) framkom det også

dert som representative for landets regionale sen-

tydelige forskjeller mellom familiene når det gjaldt

tra, større tettsteder og byer, for dimensjonering av

type problemer og problembelastning. To av fami-

tilbud og tjenesteprofil. I artikkelen er det benyttet

lietypene ble karakterisert som multiproblemfamili-

data om hvor lenge kontakten med barnevernet har

er ut fra omfanget av problemene og hvor alvorlige

vedvart og hvilke tiltak barnet og familien har mot-

disse var. Disse analysene støtter opp om analysene

tatt tidligere og hvilke de mottar nå. I den kvalitative

som er gjort i denne artikkelen.

beskrivelsen av familiene med omfattende problem-

Forskningsprosjektet er tilrådd av NSD og gjen-

belastning er det benyttet data om familieforhold

nomført i tråd med etiske retningslinjer for forskning.
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Kontakten med barnevernet: Korte og lange
karrierer

For barna er det derimot ikke så tydelige forskjeller
i problembelastning mellom dem som har vært kort

Hvor lenge familiene har vært i barnevernet gir en

tid eller langt tid i barnevernet. At det er høyere andel

indikasjon på hva slags problemer de får hjelp til å

av dem med stor problembelastning blant dem som

håndtere. De kvantitative dataene viser en klar sam-

har vært lenge i barnevernet, kan skyldes at en del

menheng mellom hvor omfattende familiens pro-

med lavere belastning kun har kortvarig hjelp, mens

blembelastning er og hvor lenge de har hatt kontakt

de med større belastning har tiltak fra barnevernet

med barnevernet. Siden dette er tverrsnittsdata, gir

over lengre tid. Det er også sannsynlig, slik de kvali-

de ikke mulighet til å analysere utvikling over tid. De

tative dataene indikerer, at en del av familiene utvi-

kvalitative intervjuene med foreldrene gir imidlertid

kler større problemer etter hvert.

fyldige beskrivelser av hvordan problemene har opp-

Opplysningene om tidspunkt for første melding

stått og utviklet seg. Familiene som hadde hatt kon-

til barnevernet i nåværende sak, og om tidligere kon-

takt med barnevernet i lang tid, var enten familier

takt med barnevernet, er gitt av barnevernstjenes-

hvor foreldrene selv hadde blitt utsatt for omsorgs-

ten. Spørsmålene var om familien var meldt til bar-

svikt, eller familier hvor foreldrene tidlig fikk alvorli-

nevernet tidligere, om det ble åpnet en undersøkel-

ge samlivsproblemer (Clifford med flere, 2015). I disse

se og om undersøkelsen konkluderte med vedtak om

familiene oppsto problemene som oftest mens bar-

tiltak. I tabell 1 og i figur 1 er det skilt mellom famili-

na var små.

er som ble meldt til barnevernet for under 5 år siden,

De kvantitative dataene viser at nær 40 prosent av

for mellom 5 – 10 år siden og for 10 år eller mer siden.

familiene som har vært i kontakt med barnevernet i

Tabellen viser hvor stor andel av familiene som har

10 år og lengre, har en høyere problembelastning enn

hatt ulike typer kontakt med barnevernet. Noen av

dem som har vært kortere tid i barnevernet. I familier

familiene har hatt flere typer kontakt, slik at katego-

som har vært lenge i barnevernet skårer foreldrene

riene i tabellene er overlappende i noen grad. Totalt

høyt på problemer knyttet til arbeidsløshet, lav inn-

er det 33 prosent av familiene som har hatt en eller

tekt, sykdom og konflikter i familien, og de har sva-

annen form for kontakt. 25 prosent av familiene har

ke nettverk å støtte seg til. Blant familier med kor-

hatt tiltak tidligere. Blant dem som har hatt kontakt

tere tid i barnevernet er det også en andel av forel-

i 10 år eller mer, er det nær halvparten som har hatt

drene som har stor problembelastning. Av dem som

tiltak. Dataene viser også at en del har blir vurdert,

har vært i kontakt med barnevernet under fem år,

men at saken har blitt henlagt. Noen få har også

har 20 prosent av foreldrene høy problembelastning.

avvist tiltaket som de ble tilbudt.

Tabell 1: Andel familier som har hatt kontakt med barnevernet tidligere. Prosent.
Antall år etter første melding til barnevernet

Kontakt med barnevernet tidligere

Under 5 år 5-9 år 10- år og mer Ubesvart
Familien har tidligere vært i kontakt med barnevernet
Er meldt tidligere, men melding ble henlagt
Undersøkelse ble åpnet og saken ble henlagt
Har fått tilbud om tiltak, men ønsket ikke bistand
Har mottatt tiltak fra barneverntjenesten før
N
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Total

30

42

52

6

33

5

7

6

1

6

10

18

8

3

11

2

4

8

1

3

20

39

48

1

25

411

148

85

71

715
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Figur 1: Tidligere tiltak i barnevernet etter antall år siden første melding. Prosent (N = 715).
Fig. 1: Oversikt over hva slags tiltak familien har hatt siden første melding til barnevernet»
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Den oppfølgende intervjuundersøkelsen to-tre år

at særlig foreldre som har barn som har mottatt hjelp

senere, viste at 62 prosent fortsatt hadde kontakt,

lenge, ikke husker i detalj hvilke tjenester de har mot-

mens 38 prosent ikke lenger hadde tiltak fra barne-

tatt hjelp fra. I tabell 2 er det skilt mellom hjelpetiltak

vernet. Noen av disse sakene var avsluttet på grunn

med ulike intensitetsgrad, eller hvor inngripende de

av barnets alder, men disse utgjorde en liten andel av

er overfor barnet og foreldrene. Det som er betegnet

dem som nå var uten kontakt med barnevernet. Det

som bistand tilsvarer det som også kalles kompen-

var dermed én tredjedel av familiene som i løpet av 2

serende tiltak, mens veiledning omfatter tiltak som

– 3 år ikke lenger hadde tiltak fra barnevernet. En slik

skal bidra til endring av omsorg, atferd eller andre

andel av kortidsklienter er også funnet i andre under-

problemer som barnet og foreldrene har. Frivillige

søkelser. Clausen og Kristofersen fant i sin analyse at

plasseringer er barn som er plassert utenfor familien

en tredjedel av barnevernsklientene var kortidsklien-

med hjemmel i barnevernlovens paragraf om hjelpe-

ter (Clausen & Kristofersen, 2008: 28).

tiltak (§ 4 – 4).

Figur 1 gir en oversikt over hvilke tiltak familie-

Det fremgår av tabellen at det er en ganske stor

ne har hatt tidligere. Som figuren viser har hjelpen

andel av familiene som har fått hjelp fra andre tje-

bestått av mange ulike hjelpetiltak, og i ulike typer

nester. En stor andel mottar hjelp i skolen, noe som

plasseringer i fosterhjem og institusjoner. Som rime-

selvsagt har sammenheng med at mange av barna

lig er, er det oftest familiene med lang fartstid i bar-

er i skolealder. Men det er samtidig en indikasjon på

nevernet som hatt mange ulike typer tiltak. Disse

at mange av barna som mottar tiltak fra barnever-

dataene indikerer at mange ulike tiltak prøves ut.

net, har problemer i skolen og at skolen bidrar med

Noen vil være tidsbestemte, som barnehageplass og

tiltak. En betydelig andel av familier som ikke lenger

plass i skolefritidsordninger, mens andre tiltak ikke er

hadde aktive tiltak fra barnevernet, fikk hjelp fra uli-

så nært knyttet til livsfase.

ke andre tjenester. For øvrig er det en tendens til at jo

Familier som er i kontakt med barnevernet i kort

mer inngripende tiltak fra barnevernet familien har,

tid, har ofte behov og problemer som er mer knyt-

desto større andel får i tillegg hjelp fra andre tjenes-

tet til barnet enn til foreldrene. Det kan også være at

ter. Mange familier i barnevernet har derfor omfat-

foreldrene mottar kortvarig hjelp som råd og veiled-

tende kombinasjoner av tiltak fra barnevernet og fra

ning, eller evidensbaserte tiltak som PMTO og MST,

andre tjenester. I slike saker er det særlig relevant å

men som det framgår av figuren dreier dette seg om

undersøke om det dreier seg om kompliserte eller

et fåtall av familiene. I slike saker er foreldrenes pro-

komplekse problemer.

blemer relativt små, noe som også kan bidra til at
samarbeidet med barnevernet oppleves som posi-

Familier med komplekse problemer

tivt.

Et av hovedfunnene er at familiene med de mest
omfattende og største problemene, synes å ha lite

Barnevernstiltak kombinert med tiltak fra an-

kontakt med barnevernet, det vil si at de mest mar-

dre tjenester

ginaliserte og sårbare familiene har lite av mer inn-

I familier hvor foreldrene får lite hjelp direkte fra bar-

gripende tiltak. Dette er familier som ifølge tabelle-

nevernet, har de mange nettverkstiltak og samar-

ne ovenfor har lang fartstid i barnevernet. Familier

beid med andre tjenester. Ifølge barnevernsstatistik-

som har lav grad av marginalisering og som er i kon-

ken utgjør disse tiltakene i 2016 11 prosent av alle til-

takt med barnevernet i relativt kort tid, får ofte vei-

takene (SSB, 2016). Det finnes imidlertid lite kartleg-

lednings- og intervensjonstiltak. I de mest marginali-

ging og forskning som favner helheten i samarbeidet

serte familiene gir barnevernet ofte en del bistand til

med andre tjenester. Foreldrene ble spurt om hvilke

barna uten å intervenere i familien (Clifford med fle-

tjenester de opplevde å ha fått hjelp fra, men vi antar

re, 2015). For å få mer innsikt i hvilke typer problemer
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Tabell 2:
Andel familier som mottar hjelp fra ulike tjenester etter hvilken type tiltak familien har fra barnevernet. Prosent.
Type tiltak fra barnevernet
Hjelp fra

Ingen aktive tiltak

Bistand

Veiledning

Frivillig plassering

Totalt

Skole/SFO

46

64

76

87

70

Helsesøster

44

68

67

65

65

Fastlege

42

72

68

78

67

Barnehage

28

65

40

41

45

BUP

25

39

51

49

45

PPT

27

45

44

47

42

NAV

23

47

36

35

37

Sykehus

21

37

30

41

32

4

29

22

24

22

Andre

16

17

17

22

17

N

67

146

301

38

552

Psykisk helsevern for voksne

slike familier strevde med, er det i arbeidet med den-

enn disse unge mødrene, og forholdet oppløses gan-

ne artikkelen gjort en analyse av det kvantitative og

ske raskt og ofte uten at de har bodd sammen. Etter

kvalitative materialet for de 16 familiene som deltok

hvert blir disse fedrene nokså fraværende. Det er i

i prosjektet fra første til siste datainnsamling. Allere-

korthet det som kjennetegner foreldrene til barna

de i det første intervjuet fortalte foreldrene om rela-

som barnevernet etter hvert overtar omsorgen for.

tivt omfattende problemer, og tre år senere var bar-

Det finnes unntak fra dette. I datamaterialet fin-

net i seks av de 16 familiene plassert utenfor foreldre-

nes eksempler på foreldre som har hatt en relativt

hjemmet. De fleste av disse var blitt plassert i løpet

bra oppvekst og som er høyt utdannet. I disse sake-

av denne treårsperioden. Tre var plassert i foster-

ne er det flere faktorer som bidrar til usikkerhet og

hjem, og de øvrige tre på institusjon. Dette utvalget

uforutsigbarhet. Det kan dreies seg om at foreldre-

på 16 familier hadde i 2011 vært i kontakt med barne-

ne er syke, ulykker, dødsfall og/eller konflikter med

vernet fra 3 til 15 år.

nære familiemedlemmer. Slike hendelser kan forver-

Selv om barnevernskarrierene har ulik lengde, er

re situasjonen både for foreldre og barn. Det kommer

det noen mønstre som avtegner seg ganske klart når

også fram noen eksempler på positive endringer. I

det gjelder type problemer. Det første mønstret som

intervjuene nevnes det at forelder har fått ny sam-

trer tydelig fram er at mange av foreldrene selv har

boer med fast jobb, at barnet har blitt friskere, at en

hatt en vanskelig oppvekst. Noen av dem har også

ungdom har fått jobb, eller bedre boligforhold. I disse

hatt tiltak fra barnevernet i oppveksten. De har selv

sakene trapper barnevernet ned sine tiltak, og i noen

en historie der deres foreldres problemer har pre-

tilfeller avsluttes de. I disse tilfellene er det eksempler

get deres egne problemer i skole og i ungdomstiden.

på at det er andre faktorer enn hjelpen fra barnever-

De avsluttet sin utdanning tidlig, var unge da de fikk

net som bidrar til endring for barn og foreldre.

barn, står utenfor arbeidsmarkedet og sliter med

Et annet mønster i datamaterialet er at mange av

dårlig økonomi. Fedrene til barna er ofte en del eldre

barna i familier som har store problemer å stri med,
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bor sammen med far. I disse tilfellene synes det å

plekse problemer og «wicked problems» kan være en

være slik at mor har blitt langvarig syk, mens far er til

fruktbar tilnærming til å drøfte utfordringene med

stede og tar hovedansvar for barna. Oftest dreier det

å hjelpe familiene. Erkjennelse av at problemene er

seg om psykisk sykdom, og av og til psykisk sykdom

komplekse vil kunne bidra til åpenhet om barnets

i kombinasjon med fysisk sykdom. Et tredje møn-

og foreldrenes situasjon, hvordan familiesituasjonen

ster er at barnet bor hos mor, og at mor er i konflikt

kan forventes å utvikle seg, og hvilke vansker famili-

med tidligere mann eller samboer, oftest konflikter

en kan forvente å møte i tida framover. For det andre

om barnefordeling. Samlivsproblematikk knyttet til

kan det bidra til at både barnevern og familien aksep-

tidligere forhold synes å være en stor utfordring i sli-

terer at problemet ikke lar seg tydelig avgrense, og

ke familier. I mange av familiene har både mor og far

dermed er vanskelig å løse i den forstand at det for-

barn fra tidligere forhold. I slike familier er foreldre-

svinner. Hjelpen vil likevel kunne bidra til endringer

nes bakgrunn og livssituasjon noe bedre. Foreldre-

selv om problemene vil kunne utvikle seg på uvente-

ne er eldre, de har noe mer utdanning og fedrene er

de og uforutsigbare måter. I slike saker er det spesi-

i de fleste tilfellene i arbeid. Disse foreldrene forteller

elt nyttig å ha søkelys på «valg-arkitekturen», det vil

ikke om en vanskelig barndom, tvert imot er det en

si hvordan valgsituasjonene tilrettelegges og hvilke

del som mener at oppveksten var god. Problemene i

valg som gjøres tilgjengelig og som støttes av barne-

disse familiene er imidlertid også store og utfordren-

vernets arbeid.

de, og i noen tilfeller har foreldrene selv tatt kontakt
med barnevernet. Dette synes å kjennetegne fami-

Avslutning

lier hvor relativt stor problembelastning ikke ender

Mange barn og foreldre har kontakt med barnever-

med at barnevernet overtar omsorgen og plasserer

net i relativt kort tid. Slike familier har problemer

barnet utenfor familien.

som passer inn i logikken i barnevernets problemløsning. Problemene kan være enkle eller kompliserte,

Omskiftelige og varierte problemer

men lar seg løse ved samarbeid og tiltak som funge-

Det som er felles for de fleste av familiene, er at livs-

rer i relasjon til problemene og konteksten. For dis-

situasjonen til barna og foreldrene, og dermed fami-

se familiene kan det se ut til at barnevernets målset-

liesituasjonen, er svært labil. Det er store utfordrin-

ning om «rett hjelp til rett tid» lar seg oppfylle. Det

ger når det gjelder omsorgen for barna. Dels er det

vi har satt søkelyset på i denne artikkelen er familier

knyttet til problemer som foreldrenes helse, lavinn-

med det som kan kalles komplekse problemer. Dette

tekt, konflikter med nåværende og tidligere partne-

er familier som over tid utvikler mange og sammen-

re og konflikter med andre familiemedlemmer. Dels

vevde problemer. Disse har problemer med varieren-

er det knyttet til barnas problemer som å finne seg

de intensitet, noen problemer forsvinner og andre

til rette sosialt i barnehage og skole, mobbing i sko-

kommer til, og kontakten med barnevernet og andre

len og funksjonsnedsettelser. Disse problemene vari-

tjenester er som oftest langvarig. I disse sakene er

erer i styrke og intensitet, noe som gjør at situasjo-

det vanskelig å realisere «rett hjelp til rett tid», for-

nen for barn og foreldre fra en tid til annen blir nok-

di problemene har en annen utviklingslogikk. Det er

så krisepreget, for så å stabilisere seg for kortere eller

ikke små problemer som over tid utvikler seg til stør-

lengre perioder. Familiene forteller at de ønsker mer

re problemer, men tilfeller der tilgjengelige meto-

hjelp, eller annen hjelp enn de mottar. Noen foreld-

der og tiltak kommer til kort. Kompetanseheving og

re mener tiltakene kom for sent, og at de derfor har

organisatoriske endringer vil ikke nødvendigvis kun-

liten effekt. Problemet som barnevernet står over-

ne gi ønsket resultat. Barnevernets arbeid med fami-

for i arbeidet med disse familiene, er at problemene

lier med komplekse problemer krever en alternativ

er så omskiftelige og varierende. Det er i slike situa-

forståelse av familiens problemer for å sette inn rik-

sjoner at kompleksitetsteori og begreper om kom-

tige hjelpetiltak til rett tid. Komplekse og «wicked
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problems» er utfordrende for barnevernet, men også

reflekteres lite over hva slags problemer tiltake-

for andre tjenester som vil være nødvendige samar-

ne er rettet mot, og hvilke utfordringer som finnes i

beidspartnere i disse sakene. Å ha et realistisk fag-

hver enkelt sak. Skillene mellom enkle, kompliserte

lig syn på problemene og hva som kan oppnås med

og komplekse problemer kan være nyttige å anven-

tiltakene, vil være en tilnærming som tar høyde for

de i utredningen av problemene, likeså «sjekklister»

kompleksiteten i problemene, og på den måten leg-

for problemets kompleksitet. På denne måten gis

ger et grunnlag for å finne fram til best mulig hjelp for

mulighet til å tenke gjennom sammenhengen mel-

barnet og familien.

lom kompleksitet og usikkerhet når det gjelder virk-

Et trekk ved mange av analysene og diskusjonene knyttet til om tiltakene er virksomme, er at det

ningen av tiltak, noe som vil kunne sette praktikere
bedre i stand til å håndtere de vanskelige sakene.

SUMMARY
In-home services in child welfare: Complexity and uncertain effects
Despite the fact that in-home services make up an essential part of the help given to children and families, there is
relatively little research-based knowledge about the impact of these services. The impact is influenced by the kinds
of problems and the context of implementation. Knowledge is important, but it is also necessary to understand that
the problems themselves can be difficult to solve. Distinctions between simple, complex and complex problems, may
be helpful to take into consideration in developing appropriate help for children and families. It is argued that the type
of problem will affect the outcome. It is important to acknowledge that some problems in child welfare are complex
problems that are characterized by a greater degree of unpredictability and uncertainty than the other two types of
problems. We conclude that there is a need for knowledge about how services work, and that such knowledge must
be based on an understanding of how the in-home services work in the context in which they are implemented and
what kinds of problems the services are intended to solve.
Key words: Child protection, in-home services, complexity, simple problems, complicated problems, complex problems.
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