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ANNONSE

«Med utgangspunkt i den faktakunnskapen vi er i besittelse av, er det høyst usikkert om barn som havner i offentlig omsorg får det be
egne foreldre», skriver Ragnvald Bjørgaas Petersen. tegning: Solfrid Foseide
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Når dokumentasjon for effekt av barnevernstiltak har
uteblitt, sitter vi igjen med et barnevern som baserer sin
virksomhet på skjønn og ikke på resultater.
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RAGNVALD BJØRGAAS PETERSEN

Aktører

ANNONSE

innenfor
barnevernet har
etterlyst
etterrettelig
kritikk.
Bakgrunnen for
dette er at

barnevernsetaten i Norge mener at
bekymringsmeldingen som har kommet fra 150
fagfolk, med psykolog Einar Salvesen og
menneskerettighetsjurist Gro Hillestad Thune i
spissen, er for lite presis og ikke holder faglig mål.
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Gamle premisser
Situasjonen i dag er at svært mange familier uttaler
at de har blitt utsatt for overgrep fra barnevernet, og
at en del fagfolk som er indirekte eller direkte
involvert, mener det samme. Det som etter min
mening er like urovekkende, er myndighetenes vilje
til å drive barnevern på gamle premisser, når
forskning i offentlig regi ikke har klart å bevise at
barnevern virker.
Bufdir har nylig publisert rapporten
«Forskningskunnskap om barnevernets
hjelpetiltak», hvor det blant annet uttales at vi vet
lite om virkningene av de mest brukte
barnevernstiltakene. Det slås fast at barn og unge
som har hatt tiltak av barnevernet, klarer seg
dårligere som unge voksne enn barn og unge som
aldri har fått barneverntiltak. De uttaler også at vi
ikke kan vite om dette er en konsekvens av tiltakene,
og at vi heller ikke kan vite om det skyldes at
tiltakene ikke virker. I tillegg konstaterer forskerne
at vi ikke kjenner til kostnytteeffekten for barnevern
i samfunnet.
Sammenlignende studier fra Danmark har
konkludert med at barn som havner i barnevernets
omsorg, klarer seg dårligere enn barn i samme
risikogruppe som ikke omsorgsplasseres.
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Baseres på skjønn
Når dokumentasjon for effekt av barnevernstiltak
har uteblitt, sitter vi igjen med et barnevern som
baserer sin virksomhet på skjønn og ikke på
resultater. Mye tyder på at barnevernet i denne
skjønnsutøvelsen i altfor liten grad vektlegger farene
ved omplassering: Barn i offentlig omsorg har svært
mye høyere dødelighet enn andre barn. De klarer seg
dårligere i livet enn andre, ikke minst psykisk og i
forhold til arbeid og skole. Mange barnevernsbarn
har blitt utsatt for seksuelle overgrep i barnevernets
omsorg, og det er også kjent at mishandling i form av
fysisk tvang er et problem i barnevernsinstitusjoner.

Ettervirkninger
I et medisinsk perspektiv kan adskillelsen mellom
barn og foreldre i seg selv betraktes som en form for
psykisk tvang med potensielt livsvarige
ettervirkninger.
Med utgangspunkt i den faktakunnskapen vi er i
besittelse av, er det høyst usikkert om barn som
havner i offentlig omsorg får det bedre enn de hadde
det hjemme hos sine egne foreldre. Likevel er de
fleste enige om at barn må adskilles fra sine foreldre
når de utsettes for incest, alvorlig mishandling og
uavhjelpelig vanskjøtsel, noe som likevel bare gjelder
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et mindretall av sakene.

Fra vondt til verre
For andre tilfeller kan vi etter min mening ikke
utelukke at et større antall barn går fra vondt til
verre når samfunnet griper inn med tiltak. Årsaken
til dette er at barnevern hovedsaklig drives med
virkemidler som kan ha mange skadevirkninger for
barna, uten at de samtidig har noen dokumenterbar
positiv effekt.
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Rune Fardal · Psykologisk Utreder hos Kritisk Tenkning og Utredningsmetodikk
Ett ord vil knuse barnevernet og deres lakeier : KVALITETSIKRING?
Fungerer tiltaket, får barna det bedre? Forskning så langt har vist at det gjør de ikke. Da nytter
det ikke bruke de samme hoder som skapte problemet, for å løse det. Ei heller mer av den
medisin som åpenbart ikke virker.
Og så var det dette med konsekvesn av barnevernsansattes overgrep da.... Disse folkene e
rpreget av sine ideologier og utgåtte teorier. Når det ikke går bedre har det åpenbart
sammenhneg med at de utelater TILKNYTNING, TAPSOPPLEVELSER, SORG OG SAVN.
Faktorer som antagelig forklarer hvorfor det ikke går bedre og hvorfor fosterbarn utvikler alvorlig
psykopatologi som etter flere år bare forværres.
Liker · Svar · Akkurat nå

Ragnvald Petersen · Lege generell kirurg hos Selvstendig Næringsdrivende
Da takker jeg for kommentarene innenfor et tema som berører og engasjerer mange. Selv
avslutter jeg her og nå i denne omgang.
Liker · Svar ·

2 · 1. november 2015 17:57

Oyvind Michelsen
Så kommer det vanskelige spørsmålet om den ultimate mor og far egentlig finnes og om litt
nedsatt kvalitet på foreldreskapet skal kunne tolereres fordi barn tross alt er knyttet til de
foredrene de bioligisk har. Har ofte lurt om om foreldrestandarder som barnevernet og lovverket
definerer er standard som svært få klarer å oppfylle eller om det er greie standarder?? Skal ikke
en mor og far også få lov til å være slitne og stoppe barn som trøtter ut foreldre og si at nok er
nok og vi er slitne og orker ikke mer protest fra deg nå! En mor som kaster et håndkle i retning
av et umulig barn bør ik... Vis mer
Liker · Svar ·

6 · 1. november 2015 15:13

Oyvind Michelsen
Det er bånd mellom foreldre og barn som er sterke og som ikke kan vedtas at ikke finnes.
Hadde Adolf Hitler hatt barn så hadde de barna elsket sin far over alt i verden. Sånn er barn dønn lojale overfor far og mor og knyttet til dem med genenes og blods bånd. Så det å vedta at
dette bånd ikke finnes er overgrep mot barn og foreldre.
At barnevernet trenger å yde tiltak og i verste fall tvangsplasser barn som er i fare for å bli
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At barnevernet trenger å yde tiltak og i verste fall tvangsplasser barn som er i fare for å bli
skadet av egne foreldre er det få som protesterere på og ikke jeg heller. Det som er tragisk er at
barnevernet ofte tar feil feks der hvor foreldre er i konflikt og ... Vis mer
Liker · Svar ·

9 · 1. november 2015 14:17 · Redigert

Ragnvald Petersen · Lege generell kirurg hos Selvstendig Næringsdrivende
Takk for at du delte dette, som gir et menneskelig ansikt til hva dette dreier seg om, og
som er høyst relevant også når det gjelder barn i dag. Krigsoppgjøret er interessant i
seg selv. Det som skjedde, var imidlertid at samfunnet lot barna betale prisen for
foreldres valg. Også i dag er det viktig å minne om at barn ikke skal straffes for
foreldrenes feil eller mangler. Du forteller om smertefull adskillelse mellom barn og
foreldre. Så langt jeg vet, har vi ikke noe vitenskapelig grunnlag for den strenge
adskillelsen som praktiseres i dag, også når det er nødvendig å omplassere barna. Du
forteller også om samholdet med dine søsken, som ble en slags redning oppi det hele.
Jeg vet ikke hvor mye hensyn man generelt tok til at søsken burde få holde sammen
den gangen. I dag er det dessverre svært vanlig at søskenflokker splittes opp når de
skal omplasseres.
Liker · Svar ·

6 · 1. november 2015 07:35 · Redigert

Elin P. Gregusson · Jobber for Rettferdighetshjelpen
Ragnvald Petersen Bra at du, som lege, påpeker det samme som barnevernsbarn selv
rapporterer om.
Her er et annet og sterkt vitnesbyrd om betydningen av biologiske bånd. En ung mor i
en vanskelig livssituasjon adopterte bort sin tre år gamle sønn. Syv år senere fant de
hverandre igjen. Sukkersøtt? Sosialporografi? Jeg synes ikke det. Snarere tvert imot.
http://kanalviral.com/hun-adopterte-bort/
Liker · Svar ·

4 · 1. november 2015 11:24

Oyvind Michelsen
Ragnvald Petersen Takk for det du sier. Jeg tror ikke vi er i mål i barnevernet når vi
faktisk ser at noe praksis og løsninger er dårligere i dag enn for 50 år siden av
kapasitetsproblemer eller hensyn til tilgang på muligheter i barnevernet. Det er mye
bedre for barn når de skal tvangsplasseres at de kommer til besteforeldre eller tanter og
onkler enn helt fremmede. Så sier barnevernet at når det gjelder narkomane foreldre så
vil de få tilgang til barna gjennom slekten og da må de plasseres hemmelig og langt
vekk. Men jeg påstår at i de litt enklere sakene kom de lenger i barnevernet med
enkl... Vis mer
Liker · Svar ·

5 · 1. november 2015 15:00 · Redigert

Vis 6 svar til i denne tråden

Elin P. Gregusson · Jobber for Rettferdighetshjelpen
Journalister, kommentatorer, redaktører og andre må huske det enkle tipset; "follow the money"
for å få forståelse for norsk barnevernsindustri. Man må se de store linjene og granske
investorene. Barn er blitt big business, i en kostbar og destruktiv industri.
For å se hele bildet kan man gjerne følge noen enkeltsaker og se hvor mange og hvilke
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For å se hele bildet kan man gjerne følge noen enkeltsaker og se hvor mange og hvilke
personer som tjener på én stk omsorgsovertakelse. Barnevernpedagoger, innleide konsulenter,
private sakkyndige, innleide advokater, beredskapshjem, fosterhjem, institusjoner, tilsynsførere,
barnemeglere - (som tilbyr barn på sosiale medier og finn.no ... Vis mer
Liker · Svar ·

8 · 28. januar 2016 01:06 · Redigert

Aina Gregersen ·
Ja ja ... her står vi på stedet hvil ! Uten og trenge gjennom selve kjærnen : som er at
Finansdepartementet via barne oglikestillingsdep bedriver store vedtatte overføreføringer til den
styrtrike svenske Wallenbergfamilien (Wikipedia) som drev med jødehandel under krigen - og
som har lagt Norsk barnevern ut som BØRSNOTERT SELSKAP: ET BARN = EN AKSJE i dette
selskapet !
Dette at egnethet hele tiden nevnes forandrer ikke faktum om at dette er det statlig aksept for av
Finansdepartementet -som har det øverste ansvar i dette med og akseptere og utbetale summer
på overfaktureringer og falske ... Vis mer
Liker · Svar ·

3 · 31. oktober 2015 09:15

Laila Dalbye
BRA! Det er dette og mer til som gjör at dette har fått pågå i alle år, längre enn vi har
levd. En skam og det er politisk styrt, soleklart. En mafia.
Liker · Svar ·

1 · 13. februar 2016 15:15

Kristian Rønås
Jeg har lest den og burde brukt tiden på noe annet . Tærningkast 1 for boka og tærningkast -1
for innholdet . Finnes ingen relevans til forskning i undersøkelsen. Den styres i hovedsak til
resultat i utvelgelsen av deltakere .
Liker · Svar ·

1 · 31. oktober 2015 04:12

Arild Holta · Autodidakt familieantropolog og informasjonsteknolog hos Redd Våre Barn
God artikkel, og også god kommentar av Per Einar Guthus.
Liker · Svar ·

10 · 30. oktober 2015 21:30

Per Einar Guthus · Livets knallharde skole.
Det er virkelig på tide at man stiller spørsmål til måten barnevernet er organisert. Det er alt for
lite fokus på personlig egnethet i denne etaten som har den vanskelige rollen som
undersøkende og dømmende i en og samme person. Jeg mener barnevernet bør fratas den
dømmende funksjonen og heller være en ren hjelpende/tilbydende instans. Blir det avdekket
forhold som grov vold, incest, ol, så bør dette være en ren politioppgave å avdekke. 3 årig
utdannelse av unge ofte barnløse arbeidere, er svært farlig for barn og familier. Alle som selv
har fått barn, definerer tiden før og etter. Denne erfar... Vis mer
Slutt å like · Svar ·

25 · 30. oktober 2015 20:37

Jan Petter Jeppe Pettersen · Vikane, Ostfold, Norway
Når det gjelder vold og incest, er dette pr. definisjon ikke barnevernsaker men
straffesaker. Barnevernet kan godt finne på å gjøre "godt" politiarbeid ved å drive
etterfoskning, noe som ikke er uvanlig. Det har de ikke lov til, da det ikke er deres
mandat. Har sett tilfeller av personlig egnethet som går begge retninger. De dårlige har
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mandat. Har sett tilfeller av personlig egnethet som går begge retninger. De dårlige har
vært katastofale. Støtter at saksbehandlere som bryter mandatet skal kunne
ansvarliggjøres ved at de evt mister jobben. Hvis de produserer fakta for at det passer
sånn burde det være rett ut på grått papir. Det er kommunestyret som er ansvarlig for at
barnever... Vis mer
Liker · Svar ·

3 · 31. oktober 2015 17:54

Oyvind Michelsen
Som lokalpolitiker hadde jeg aldri trykket på tasten "liker" til innlegget av Per Einar
Guthus hvis jeg ikke var sikker, men jeg har dessverre oppdaget i vennekretsen og
blant bekjente og som legdommer i Tingretten at enkelte barnevernsansatte som har
foretatt feil vurdering feks etter å ha mottatt falske bekymringsmeldinger fra foreldre i
skillsmisse-oppgjør og barnefordelings-oppgjør hvor en av dem har sendt inne falsk
melding om den andre, at da har den barnevernsansatte klamret seg til egen
feilvurdering av redsel for å innrømme feil og miste faglig anseelse. Denne klamringen
til egne feil... Vis mer
Liker · Svar ·

8 · 1. november 2015 14:27 · Redigert

Laila Dalbye
Guthus, glöm ikke at når rettsystemet ikke klarer å ta "fatt" i dette da er det slik at
problemet går lengre opp i systemet. Sakene er beviselig oftest ikke i tråd med Norges
lover, rettsforarbeidene, juridiske prinsipp osv. M.a.o. har rettssytemet mange
muligheter i disse sakene - som de ikke anvender!! . Spörsmålet må helst bli: Hvorfor
brukes ikke Norges lover og jussen så som den skal brukes? Går ikke an å fortelle meg
att alle disse dommere ikke kan Norges lover, prinsippene eller ikke kjenner til
forarbeidene om hvordan de ulike paragrafer skal oppfattes, hva som er meningen med
denne lo... Vis mer
Liker · Svar ·

1 · 13. februar 2016 15:26

Vis 1 svar til i denne tråden
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