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«De   sier at Jeppe drikker, 
men ikke hvorfor»
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Tiltak

«De   sier at Jeppe drikker, 
men ikke hvorfor»

Barn gjør så godt de kan. Når de ikke kan 
bedre, må vi finne ut hvorfor – slik at vi kan 
hjelpe dem, sa psykolog Ross W. Greene. De 
må med andre ord gis kvalifiserte tiltak basert 
på grundig utredning.

• Av Liv Wiborg, sosionom

I høring til ny barnevernlov er målet 
barns beste i sentrum. Det er også et 
mål å bedre det faglige arbeidet og 
styrke rettssikkerheten for barn og 
foreldre. For å innfri målene er det 
svært viktig å finne ut hva som gjør at 
et barn handler som det gjør og 
hvorfor det eventuelt ikke kan bo 
hjemme. 

Utallige saker viser at barn ikke 
utredes tilstrekkelig. Det gjelder både 
barneverntjenestene og helsevesenet. 
Barn og unge blir plassert på feil 
grunnlag og blir derved vanskelig å 
hjelpe, også for fosterhjemmene.  
Således fant Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet (Bufdir) at 25 
prosent av fosterbarna blir flyttet til 
nytt fosterhjem etter første plassering. 
Christiansen (2010) viste at prosent-
satsen var 39, mens utenlandske 
undersøkelser fant en langt høyere 
prosent. Når det gjelder ungdom i 
barnevernsinstitusjoner, viser en 
undersøkelse at disse har flyttet 3-5 
ganger og noen over 20 ganger før 
fylte 20 år (Kayed mfl 2015). 

En utilsiktet flytting fører ofte til 
flere og reduserer barnas livskvalitet, 

forsterker deres problemer og reduse-
rer muligheten for å klare seg som 
voksen. Underlig er det at vi i så liten 
grad har forskning på hvorfor barn 
innen barnevernet blir flyttet. Hadde 
vi undersøkt hvorfor, hadde vi nok 
funnet ut at barnevernet ikke utreder 
barn og unge grundig nok før de 
flyttes. 
 
Forståelse er nøkkelen
Barnevernsarbeidere kan for lite om 
differensialdiagnoser. Det er diagnoser 
med vansker hos barn og unge som 
viser samme symptomer, som om 
barna har vært utsatt for vold og 
overgrep.  

Per Isdahl i Alternativ til Vold 
(ATV) sier at symptomer er barns 
stemme utad og at vi må gå bak 
symptomene og finne ut hva barna 
prøver å si oss. Fra de senere år viser 

flere undersøkelser at dette nok gjøres 
i liten grad da 70 prosent av barn og 
unge som er plasserte av barnevernet, 
har psykiske lidelser og en eller flere 
diagnoser.   

Tone Weire Jørgensen og Heine 
Steinkopf ved RVTS Sør skriver:
Innenfor barneverntjenesten har barn og 
ungdoms problemer blitt redusert til for 
eksempel atferdsvansker, hvor nettopp 
reduksjon i atferdsvanskene blir et mål 
på suksess. Helsetjenesten diagnostiserer 
mennesker med f.eks. depresjon, og 
behandler deretter depresjonen. Dette 
blir et problem dersom en ikke forsøker å 
forstå hvilken betydning symptomene 
har i det aktuelle menneskets liv. Atferds - 
uttrykket kan være barnets løs ning på 
det egentlige problemet, som kan være 
knyttet til den livssituasjonen barnet har 
eller har hatt (www.rvtssor.no/).

                    Om forfatteren 
• Liv H. Wiborg er utdannet sosionom/cand.polit med hovedfag i sosialt arbeid 
fra NTNU hvor hovedfagsoppgaven var om tilsyn i fosterhjem. Hun har jobbet 
innen barnevernet siden 1982 og har kontinuerlig vært tilsynsperson fra samme 
årstall. Wiborg har vært fagkyndig i fylkesnemndene i barnevernssaker siden 
1993 og fagkyndig i det landsdekkende utvalget som behandler tvangs
plassering av gravide rusmiddelbrukere fra 2006. Hun har skrevet flere 
bøker og holder for tiden på med å ferdigstille en bok om omsorgssvikt, 
ADHD og andre diagnoser. Hun har gitt ut flere barnebøker, blant 
annet "Og Mamma, Mia?, historien om et fosterbarn» som kom ut i 
2011. Siden den gang har hun gitt ut tre nye bøker for barn – «Leon og 
Humlene», «Alva og Losen» og «Leon og krokodillen som spiste oldefars 
hund».
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• liv H. Wiborg er utdannet sosionom/
cand. polit  med hovedfag i sosialt 
arbeid fra NTNU hvor hovedfagsopp-
gaven var om tilsyn i fosterhjem. Hun 
har jobbet innen barnevernet siden 
1982 og har kontinuerlig vært 
tilsynsfører fra samme årstall. Hun har 
vært brukt som sakkyndig i barne-

vernssaker hvor ADHD er en del 
av sakskomplekset og 

underviser på ulike 
høgskoler om barne-
vern, enslig mindreå-
rige flyktninger, 
seksuelle overgrep og 
ADHD. Hun arbeider 
for tiden med sin 

tiende bok som har 
arbeidstittelen "Hvis det 

ikke er ADHD - hva er det 
da?" . Hun har skrevet bøker 

som er relevante for artikkelen: 
”Kokeboken uten melk - en praktisk 
håndbok”, og ”Glædelig jul uten 
melk og gluten”.

Om forfatteren

Forebyggende hverdag

Matvareallergier og 
-intoleranse hos barn

Hverken mennesker eller dyr klarer seg uten mat. 
Men matens innehold er ikke uten betydning, og 
størst betydning har innhold i mat for barn. 

• Av Liv Wiborg, sosionom/cand. polit
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Når et barn blir plassert på bakgrunn 
av de symptomer det har, høres ikke 
barnet og det skal barn (jfr barnevern-
loven § 1-6).

Kari Killén advarer barnevernet mot 
å fokusere på én årsak til barns vansker 
(Sveket 2009). Barnevernet må ikke 
sette opp en problemprognose og være 
sikre på at denne ene årsaken er 
grunnen til et barns vansker. Følgen 
blir at det bare samles inn fakta som 
underbygger prognosen. Killén kaller 
det problemforflytning, og derved 
forhindres barnevernet i å se at noe 
annet enn det som de har antatt, er 
årsaken til barnets symptomer (ibid).

Til barnets beste?
Et barns «karriere» i barnevernet, starter 
med en bekymringsmelding. Barnever-
net kan velge å henlegge meldingen 
innen en uke, eller vedta å foreta en 
undersøkelse av barnets situasjon. 
Undersøkelsen skal være avsluttet innen 
tre måneder eller ved spesielle tilfeller  
– som når det oppnevnes en sakkyndig 
– innen seks måneder. 

Barnevernet skal medvirke til at 
barns interesser ivaretas også av andre 
offentlige organer (jfr barnevernloven 
§1-6). Dessuten skal barnevernet 
samarbeide med andre sektorer og 
forvaltningsnivå når dette kan bidra til 
å løse oppgaven (jfr §3-2). En lite brukt 
paragraf i barnevernloven er § 3-3, som 
omhandler at barnevernet bør samar-
beide med frivillige organisasjoner. 

Som det fremgår av lovverket, er det 
opp til barnevernet om de skal samar-
beide med andre etater og frivillige 
organisasjoner.  I det hele tatt er 
barnevernet en etat som har utrolig stor 
makt, og som etter loven må utføre en 
utstrakt grad av skjønn. 

Barnevernet er et fagbyråkrati som 
betegnes ved at det er få nivåer mellom 
rådmann/bydelsdirektør og fagfolkene i 
barneverntjenestene (Wiborg 2010). 
Det er faget som styrer og fagfolkene er 
skjermet mot formell innblanding og 
kan fritt bruke sin faglige ekspertise 
(ibid). 

Likevel finnes det ikke i dag kompe-
tansekrav for å jobbe i barnevernet, selv 
om det i forarbeidene forutsettes at i 

det minste leder har barnevernsfaglig 
kompetanse. En barnevernsleder skal 
fatte vedtak til barnets beste, selv om 
budsjettet er overskredet. Men når 
barnevernets budsjett overskrider det 
en rådmann ønsker, er det tjenlig for 
kommunekassen at barnevernet har en 
økonom som leder. 

Dette kan være i strid med loven om 
at tiltak skal være til barnets beste. 
Således sees at flere barnevernsledere 
har økonomi- eller lederutdanning og 
mangler den barnevernsfaglige kompe-
tansen som er en forutsetning for å 
fatte vedtak etter barnevernloven (ibid). 
Hva det gjør med arbeidsmiljøet er 
ukjent, men ansatte i et fagbyråkrati er 
mest fornøyd med ledere som har 
samme fagkompetanse som dem selv 
(ibid). Så risikerer vi at en avgjørelse 
blir feil eller at barnevernets vurderin-
ger ikke er til barnets beste. Vurderin-
gen blir til budsjettets og ikke barnet 
beste. 

Det er alvorlig og Kari Killén sier 
det slik: 

En dårlig vurdering gjort i undersøkel-
sesfasen tidlig i en barnevernssak, kan 
følge barn og foreldre hele veien oppover i 
systemet. Det går utover rettssikkerheten 
(Aftenposten 19.8.2012).

Paradigmeskifte
Sandra Bloom som startet traumebe-
visst omsorg (TBO) i 1997, sier at 
TBO er et paradigmeskifte der fokus 
endres fra diagnoser til å se bakenforlig-
gende sammenhenger. Fra å spørre «hva 
feiler det deg, da?», skal vi spørre «hva 
har du opplevd som gjør at du har slike 
problemer?» (Fosterhjemskontakt 
6/16).

Dette synes bra, men når TBO 
forutsetter at barna er utsatt for trau - 
mer og ikke tar hensyn til at en ube-
handlet diagnose kan ligge til grunn, 
kan det føre feil av sted. Dessuten viser 
undersøkelser at barn svært sjelden 
forteller at de har vært utsatt for vold. 

Jørgensen og Steinkopf fortsetter 
med å vise til de konkrete symptomene 
hos barn utsatt for traumer. Disse viser 
seg som atferdsvansker, vansker med 
impulskontroll, vansker i nære relasjo-
ner, avhengighet, uro og engstelse, 

somatiske plager, eller ekstrem tilbake-
trekking. Omsorgssvikt kan også føre 
til konsentrasjonsvansker, oppmerk-
somhetssvikt, og tilknytningsvansker 
(Killén 2009).

Dette er de samme symptomer som 
vi finner ved mye som kan skape 
vansker hos barn, som ved ulike 
syndromer, ubehandlet ADHD, samt 
andre nevrobiologiske utviklingsforstyr-
relser og kalles da differensialdiagnoser.  

Riktige og kvalifiserte tiltak
Når barnevernet er ferdig med undersø-
kelsen, er tiden kommet for tiltak i 
hjemmet som skal bedre situasjonen for 
barnet. Det er først når tiltakene ikke 
bedrer barnets fungering at det skal 
vurderes omsorgsovertagelse. 

Rett hjelp til rett tid er en av 
formålsparagrafene i barnevernloven og 
det skal barneverntjenestene etterleve. 
Formålsparagrafen kan ikke etterleves 
uten en grundig og tverrfaglig utred-
ning av barn som utviser vansker. Kari 
Killén mener at andre yrkesgrupper må 
komme inn i de kompliserte sakene og 
delta mer aktivt enn i dag. Nå er det vel 
slik at det gjøres for sjelden. 

De senere år er det skjedd en end - 
ring i fagfolks holdning til de nevrobio-
logiske utviklingsforstyrrelsene. Psyko-
log Heidi Aase uttalte (2016), at mange 
steder er det en sterk motstand mot å 
bruke ADHD-diagnosen. Man ser for 
eksempel heller etter vold, overgrep og 
vanskjøtsel. 

 
Når barnevernet i undersøkelser ute - 
lukker andre årsaker enn omsorgssvikt 
ved barn og unges dårlige fungering, 
bærer det feil av sted. Barneombud 
Inga Bejer Engh sa det slik: 

I mine 20 år med justishatten på, så 
jeg ofte at tiltakene barnevernet setter 
inn, ikke står i forhold til behovet barnet 
har. Vi mangler et system som kartlegger 
behovene tidlig nok (Aftenposten 
(8.5.2019). 

Manglende utredning
I Prop. 73L (2016-17) om endringer til 
ny barnevernlov foreslår regjeringen 
tiltak for å styrke tjenestetilbudet og at 
barn skal utredes bedre. Dagens rutiner 
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og systemer sikrer ikke at barn i barne - 
vernet utredes godt nok for psykiske 
helseplager, slås det fast. 

Når barnevernet i utgangspunktet 
mener at ADHD er et resultat av 
omsorgssvikt, vil barna heller ikke bli 
henvist BUP for utredning. Det er også 
slik at flere BUP-kontorer ikke vil 
utrede barn, hvis omsorgsbasen ikke er 
avklart. Så deltar barnevernet bare i fire 
prosent av sakene i utredningene ved 
BUP.  Underlig kan det virke, for i 
retningslinjene for utredning av for 
eksempel ADHD, skal differensialdiag-
nosene utelukkes (Helsedirektoratet IS 
2062). 

Således blir plasseringen på bak-
grunn av barn og unges symptomer – 
og det uten å utrede hvorfor disse 

symptomene er oppstått. Manglende 
utredninger fører til – slik barnepsykia-
ter Terje Lund skriver, at det offentlige 
overtar omsorgen for barn uten å kunne 
tilby alle god nok omsorg ut fra deres 
tilstand (Aftenposten 8. februar 2015).

Fosterhjem som tiltak
Fosterhjem er det mest brukte tiltaket 
når barn skal plasseres i Norge, og 
rundt 12 000 barn bor i fosterhjem.

Fosterbarnet er den viktigste per - 
sonen i en fosterhjemsplassering og det 
er nødvendig å vite godt nok hvem 
fosterbarnet er. Det har lenge hersket 
stor bekymring i mange land for at 
fosterbarn ikke er godt nok utredet før 
de kommer i et fosterhjem. Dette er en 
medvirkende årsak til senere, utilsik-

tede flyttinger. Men er det skjedd noe i 
den forbindelse? Når rundt 80 prosent 
av alle plasseringene har vært akutte, er 
det rimelig å anta at barna ikke er godt 
nok utredet og heller ikke blir det i 
ettertid. 

I tillegg mener Norsk Fosterhjems-
forening, at det skal altfor mye til for at 
et fosterbarn blir utredet for ADHD 
(2/2010). Det foreligger god dokumen-
tasjon for påstanden både fra slutninger 
i fylkesnemnda og fra dommer i retts - 
systemet. 

Statistikk viser at de fleste flyttinger 
skjer etter ett år i fosterhjemmene, eller 
hvis barnet har atferdsvansker. Et barn 
som har vært utsatt for omsorgssvikt, 
vil bedre sin atferd raskt ved endring til 
et godt omsorgsmiljø – som et foster-
hjem i hovedsak er. Hvor lang tid til 
forbedring barnet trenger, er avhengig 
av barnets alder og hvor grov omsorgs-
svikteten barnet har vært utsatt for, har 
vært. Som gjennomsnitt regnes ett år.  

Et barn hvor symptomene på 
omsorgssvikt skyldes en ubehandlet 
ADHD, vil få større vansker med tiden. 
Følgen er at det settes inn flere og flere 
tiltak som heller ikke fører frem og ofte 
heller ikke evalueres. 

Fosterforeldrene kan gi opp eller 
barnevernet kan vurdere at fosterhjem-
met ikke har vært godt nok og flytter 
barnet. Uten at barnet får hjelp for sin 
ADHD vil nok neste fosterhjem også 
«kaste inn håndkle». 

Nevrobiologiske 
utviklingsforstyrrelser
Når barnevernet avviser at barnets 
vansker kan skyldes ADHD, blir det 
vanskelig for fosterhjemmet og for 
barnet. I Fosterhjemshåndboka skriver 
en fostermor: 

Da vi ble fosterforeldre ble vi infor-
mert av veiledere fra BUP om at ADHD 
kan utvikles av omsorgssvikt, skyldes rus 
under svangerskapet eller også andre 
arve-miljørelaterte faktorer (Sundt 
2016). 

Dessverre for barna og fosterfor-
eldrene, ofte også for foreldrene, er 
denne informasjonen som fostermor 
har fått fra BUP, feil. Utallige undersø-
kelser viser at ADHD og de andre 



6  Fosterhjemskontakt 3/19

nevrobiologiske utviklingsforstyrrel-
sene, skyldes arv eller gener. 

I november 2018 viste en stor 
internasjonal studie – faktisk verdens 
største genetiske studie – at ADHD er 
biologisk forankret eller skyldes gener. 
Studien var et samarbeid mellom flere 
internasjonale forskningssentre, hvor 
det totalt ble gjort en sammenligning 
mellom 20 000 personer med ADHD 
og 35 000 personer i kontrollgruppen. 
Professor Jan Haavik ved KGB Jebsen 
senter for nevropsykologiske lidelser ved 
UiB, sier at dette er et gjennombrudd i 
forskningen på ADHD. Forsk erne 
håper at studien kan endre synet på 
ADHD, for diagnosen handler ikke om 
dårlig oppdragelse eller holdninger, 
men om gener. Denne studien er den 
største som motbeviser fagfolk som 
feilaktig mener at ADHD skyldes dår - 
lig oppdragelse og lite selvdisiplin.  

Det foreligger mange undersøkelser 
om fosterbarn, men det finnes også 
mange tema det ikke er forsket på. Da 
Vinnerljung i Sverige fant at det gikk 
dårlig med fosterbarn (1996), ble 

argumentasjonen fra foreldres advoka-
ter, at fosterhjem var en dårlig løsning 
for barn. Det som ikke kom frem i 
debatten, var nettopp dette, at barna 
ikke var tilstrekkelig utredet før 
plassering. 

 Undersøkelser viser også at foster-
barn har en svært høy forekomst av 
ADHD når det sjekkes. Stine Leh-
manns undersøkelse av fosterbarn 
(2013) er en del av den store Mor/
barn-undersøkelsen (MoBa). MoBa 
startet i 1999 og er en av verdens 
største helseundersøkelser, 114 5000 
norske barn inngår. Undersøkelsen til 
Lehmann mfl. viser hvor viktig det er å 
utrede barna grundig før de plasseres, 
eller helst før det fremmes sak om 
omsorgsovertagelse/plassering utenfor 
biologisk hjem. 

Det skal først nevnes at blant norske 
barn har fem prosent ADHD, og 
Tourettes syndrom (TS) finner vi hos 
en prosent av barna. Asperger syndrom 
eller høyt fungerende autistme (AS), 
foreligger gjennomgående hos noe over 
en prosent. AS foreligger fire ganger så 

ofte hos gutter og en regner at jenter av 
ulike grunner er underdiagnostisert.  
Dessuten går disse nevrobiologiske 
utviklingsforstyrrelsene i hverandre, 80 
prosent av dem med TS har også 
ADHD.  

Lehmann og hennes gruppe ved 
Universitetet i Bergen undersøkte 279 
fosterbarn mellom 6 og 12 år så 
grundig at de kunne stille diagnose. 
Målet ved undersøkelsen var å finne 
forekomsten av psykiske vansker, 
samsyklighet og risikofaktorer blant 
fosterbarna. Informasjon om barna ble 
gitt av fosterforeldre – lærere og 
barnevernet bidro med informasjon om 
grunnlaget for plasseringen og barnets 
historie. 

Lehmann viste at totalt 50,9 prosent 
av fosterbarna hadde en eller flere 
diagnoser innen psykisk helse (ICD 
10). 24 prosent hadde emosjonelle 
forstyrrelser, 19 prosent ADHD, 2,1 
prosent hadde TS, og atferdsvansker ble 
funnet hos 21,5 prosent. Samsykelighe-
ten (komorbiditeten) blant disse 
gruppene var høy, 30,4 prosent hadde 
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to eller tre av diagnosegruppene, som er 
nevnt over. 

19,4 prosent fikk diagnosen RAD 
eller tilknytnings-/relasjonsvansker. 
RAD kan bli og blir, uten en grundig 
utredning, forvekslet med AS. AS er 
også genetisk og som de andre diagno-
sene, oppstår ikke AS plutselig og 
oppstår uansett hvilken omsorg barna 
får. For å stille diagnosen RAD må 
alvorlig omsorgssvikt ha oppstått før 
fylte fem år (ICD 10).  
 
Noen eksempler
Det at jenter er underdiagnostisert når 
det dreier seg om Aspergers syndrom, 
har fått meg til å tenke på tre jenter 
som ble plassert i fosterhjem de senere 
år. Alle tre ble plassert ved at barnever-
net mente de hadde RAD, men etter 
ett års tid, begynte fosterforeldrene å 
lure på om diagnosen var riktig. Var 
jentene plassert hos dem på feil grunn-
lag?  

Det er fosterbarnets foreldre – de 
med foreldreansvar eller barnevernets 
leder – som kan henvise fosterbarn til 
utredning hos BUP. Disse tre jentene 
ble utredet av en ny BUP og da ble 
RAD byttet til diagnosen AS. To av 
dem ble tilbakeført til foreldre, mens 
den tredje forble i fosterhjemmet. 

Historien viser at det er mulig å ha 
ADHD, TS og AS og samtidig å være 
utsatt for omsorgssvikt. Men en må 
behandle diagnosene og så se hva som 
blir igjen av symptomer på omsorgs-
svikt. 

Barneombudet uttalte dette om 
ungdom: 

Først da de kom innenfor justissekto-
ren ble det klarlagt at de hadde en stor 
kognitiv svikt eller spesielle diagnoser som 
man ikke hadde visst om. 

Hvorfor man ikke visste om svikten 
eller diagnosene har også sin grunn i at 
barnevernet har avvist muligheten for 
at barnets vansker kan skyldes ulike 
diagnoser. 

Et eksempel er «Anton», som ble tatt 
under omsorg og plassert i fosterhjem 
da han var syv år. Da barnevernet grep 
inn i familien var han til utredning ved 
BUP, men barnevernet stoppet utred-
ningen. Syv år etter har enda et foster-

hjem sagt opp avtalen - fordi Anton, er 
blitt for vanskelig. Frostating Lag-
mannsrett behandlet saken om Anton 
og av dommen fremkommer: 

Barnevernet valgte å se bort fra BUPs 
konklusjon, men lagmannsretten legger til 
grunn at Anton har ADHD og Tourettes 
syndrom og at det heller ikke er utelukket 
at det i tillegg foreligger tilknytningspro-
blemer og/eller Aspergers syndrom eller 
annen høyt fungerende autisme.  

Retten skriver videre at  
Siden Anton hadde tilstandene da 
omsorgen ble overtatt, er det sannsynlig at 
disse sto sentralt som årsak til hans 
problemer. Sett i ettertid taler derfor mye 
for at det ikke var tilstrekkelig grunnlag 
for å slutte at det var hans omsorgssitua-
sjon som var hovedårsaken til proble-
mene, slik fylkesnemnd og tingrett synes å 
ha gjort i vedtak av hhv.19. juni 2007 og 
11. april 2008. 

Anton har bodd i mange fosterhjem 
og nå skulle han plasseres i en liten 
institusjon med få ungdommer og 
mange voksne. Anton er ikke unik og 
en undersøkelse fra NTNU (Kayed mfl 
2015), viser at 32 prosent av ungdom-
mene på barnevernsinstitusjonene har 
ADHD og 24 prosent Asperger. Dette 
er ekstremt høye tall og svært få av dem 
får hjelp av spesialhelsetjenestene. 
Nesten halvparten av ungdommene 
hadde under barnevernets omsorg, 
flyttet mellom tre og fem ganger.

Ingunn Barmen Tysnes (UiB 2014) 
viser at ungdommene i hennes avhand-
ling var plassert etter atferdsparagrafen 
(§ 4-24). Plasseringene var foretatt uten 
at det var undersøkt om de var utsatt 
for omsorgssvikt. 

Det er forunderlig at barnevernet 
ikke utreder og undersøker hjemmefor-
holdene før de plasserer barn og unge, 
men plasserer dem som Tysnes fant, på 
bakgrunn av atferdsproblemer.

Så gjøres det heller ikke alltid en god 
nok utredning ved BUP. Folkehelsein-
stituttet gjennomgikk 549 journaler 
hvor diagnosen ADHD var satt hos 
BUP og materialet var fra hele landet 
(Surén mfl. 2018). Nesten halvparten 
av diagnosene (49 prosent) var sikkert 
dokumentert i journalene. 

Årsaken til at resten av diagnosene 
ikke var dokumentert, var mangel på 
samsvar mellom journal og diagnose-
kriterier (38 prosent). Differnsialdiag-
nostisk vurdering manglet i 46 prosent 
av journalene, og det betyr at det ikke 
var undersøkt om det forelå omsorgs-
svikt. 

En bred utredning av barnet og 
barnets situasjon er viktig, slik også å 
kartlegge hvilke utfordringer og styrker 
barnet har. En god utredning, med 
påfølgende riktig oppfølging, vil også 
bidra til å forebygge og hindre utilsik-
tede flyttinger og brudd i relasjoner. 

Konsekvenser av en 
diagnose 
Det er slik at mange fagfolk kjenner til 
ulike diagnoser, men de kjenner ikke 
konsekvensen av dem. En konsekvens 
av ubehandlet ADHD er at vanskene 
forsterker seg, slik som hos «Hanna». 

Hanna ble plassert i fosterhjem da 
hun var åtte år med bakgrunn i RAD. 
Hun fikk mer og mer rigid atferd og 
barnevernet satte inn flere og flere 
tiltak, men disse førte bare til flere 
tiltak og større vansker for Hanna. 
Foreldrene klaget og tingretten tilbake-
førte Hanna. Retten konstaterte at ved 
å holde fast ved en påstått RAD, hadde 
barnevernet kjørt seg inn i et spor, og 
det sporet hadde ikke barnevernet 
kommet seg ut av. 

Hannas rigide atferd kan tilsi at 
hun, i tillegg til ADHD, hadde utviklet 
tvang for å ha oversikt i en kaotisk 
verden. Men atferden kunne også tilsi 
at hun har en forstyrrelse innen 
autismespekteret. Dette er da en 
diagnose som er «lett» å feilvurdere også 
i forhold til RAD. Da er det ikke rart at 
hun, som det vises i saken, gjentar 
samme historie, for hun har fått positiv 
respons tidligere. Barn innen autisme-
spekteret, forteller det som er forventet 
at de skal si (Servicestyrelsen 2008).  

RAD oppstår ikke ved god omsorg, 
mens ADHD, TS og Asperger fore-
kommer under både gode og dårlige 
hjemmeforhold. Derfor er det bare i 
forbindelse med tilknytningsforstyrrel-
ser at de kognitive vanskene blir mindre 
når omsorgsmiljøet forbedres. Det vil si 
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at flytting fra omsorgssvikt til et godt 
oppvekstmiljø, fører til en reduksjon i 
sosiale avvik. Men det gjelder altså 
tilknytningsvansker og ikke ADHD, 
TS og Asperger. 

Årsaken til RAD er en effekt av 
ustabile og avbrutte relasjoner. Stadige 
flyttinger og ulike omsorgspersoner, 
øker også vanskene ved RAD. Slik får 
også barn med ubehandlet ADHD og 
AS større vansker med tiden dersom de 
ikke blir behandlet eller det ikke blir 
tilrettelagt for dem i barnehage og 
skole. 

Å avdekke tilknytningsforstyrrelse er 
viktig – ikke bare i forhold til å få riktig 
hjelp, men også fordi tilknytningsfor-
styrrelser predikerer psykopatologi 
senere i livet. I tillegg kan tilknytnings-
vansker få alvorlige konsekvenser for 
utvikling av evnen til å utvikle nære 
relasjoner, empati, selvfølelse og for 
psykisk helse. Skadene ved RAD kan 
vise seg som omfattende aggresjon, 
utagering, eller som innadvendthet, da 
i form av depresjon og angst (NOU 
2012:5) – slik også ved ADHD. 

Problemforflytting
«Eline» er storesøster i «Alvdalsaken», 
saken som regnes som en av de verste 
sakene om overgrep og svik, ikke bare 
fra foreldre og samfunnet, men også i 
høy grad fra barnevernet. Elines histo - 
rie er en historie som er et klart  
 

eksempel på det Kari Killén (2009) 
betegner som problemforflytting. 

Problemforflytting innebærer at en 
fokuserer på ett av aspektene ved omsorgs-
svikten, som for eksempel et boligproblem 
eller et atferdsproblem hos barnet, i stedet 
for på en ofte omfattende og langvarig 
omsorgsviktsituasjon. Konsekvensen blir 
ofte at en bestreber seg på å finne løsnin-
ger på delproblemet, mens omsorgssvikten 
får fortsette som før (ibid).

En rapport fra BUP skrevet da Eline 
er ti år, viser at hun har vært henvist fra 
helse stasjonen med bekymring for 
atferdsmessige, emosjonelle og lære-
messige forhold. Psykologen finner en 
engstelig og usikker jente, som sliter med 
en fordekt aggresjon som kan komme til 
uttrykk på en forvrengt måte. I tillegg til 
at hennes sosiale persepsjon domineres i 
sterk grad av egne ubeviste impulser, slik 
at hun er mindre i stand til å motta 
inntrykk og reagere adekvat i forhold til 
disse.  

Psykologen skriver videre:  
På bak grunn av de samtalene jeg har hatt 
med mor, fremstår hun som en absolutt 
god nok mor. Mor vil som andre mødre, 
det beste for sine barn (dom i Nedre 
Romerike Tingrett 5.4. 2013).

BUP ga Eline diagnosen Asperger 
syndrom med det noe forunderlige 
tillegg, med 90 prosent sikkerhet.  

To år etter, da Eline var 12 år, 
konkluderer PP-rådgiveren med at hun 
har tydelig vansker med å være sammen 
med jevnaldrende, hun har en mistenk-

som holdning til alle utenfor hennes 
familie. Det virker som hun er 

redd for å bli invadert – det kan 
virke som Eline i løpet av 

disse to årene fra 10-årsal-
der til 12-årsalder, har 

hatt en klart forverret 
psykososial fungering. 
Videre i forhold til 
nåværende mestring 
tenker jeg at familien 
hennes er helt sentral. 
Eline er tydeligvis en 
pike som er avhengig 
av familien for trygg - 

het og kontinuitet i en 
ellers uoversiktlig og 

truende tilværelse. 

Her tok psykologene alvorlig feil og 
så ikke hen til differensialdiagnosene. 
For det var ikke bare seksuelle overgrep 
og vold hun var utsatt for, Eline ble 
utsatt for den rene tortur hjemme.

Den sakkyndige for retten sa det 
slik: 

Elines generelle utrygghetsfølelse og 
mangelfulle evne i å føle tillit til andre 
mennesker, er utløst av overgrepene i 
barndomshjemmet og senere forsterket av 
barneverntjenesten i Gjerdrums arbeid i 
saken.

Den samme sakkyndige antar at 
Eline i denne perioden (fra 1998), fikk 
gradvis en forstyrret selv- og virkelighets-
oppfatning som følge av overgrepene og at 
dette senere ble markert forsterket av at 
barneverntjenesten i Gjerdrum gjorde 
moren – den siktedes versjon av Eline og 
virkelighet, til sin egen (ibid).

Tross informasjon om overgrep 
undersøkte ikke barnevernet hjemme-
forholdene til Eline og hennes søsken. 
Barnevernet fulgte psykologenes 
vurdering og gjorde ingen egen utred-
ning, tross bekymring for overgrep. Det 
viser seg også at når BUP setter en diag-
nose, hindrer dette at andre årsaker til 
barns vansker undersøkes. Det ser vi i 
Alvdalsaken og det så vi i «Christoffer-
saken» i Vestfold.  Christoffer som fikk 
sin ADHD-diagnose før stefar kom inn 
i familien, ble mishandlet til døde av 
sin stefar. Alle skadene han ble påført, 
ble unnskyldt med at han har ADHD.

Årsaken skal behandles, ikke 
symptomene
Det er et kunstig skille mellom barne-
vern og psykisk helsevern. Det er 
underlig at barnevernet bare deltar i fire 
prosent av utredningene når det i 
retningslinjene for utredning av 
ADHD står at differensialdiagnosene 
som omsorgssvikt, skal utelukkes før 
diagnosen settes. Alle er mennesker og 
det er menneskelig å gjøre feil, men det 
er jo underlig at det ikke ringte noen 
«bjeller» hos noen av dem som var 
rundt Eline og Christoffer. 

Karen Havnen spør om plassering 
utenfor hjemmet kan påføre barna 
skader, og mener at plassering ikke 
alltid er bra. Av det vi har sett av 
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eksemplene her, kan svaret være: ja, det 
skader barna hvis de ikke er utredet for 
hvorfor de har sine vansker før de blir 
plassert og derved ikke får riktig hjelp.  
 
Det hjelper sjelden å behandle sympto-
mene, det er årsaken som skal behand-
les (Wiborg 4/2010). For at fosterforel-
drene kan få mulighet til hjelpe barnet 
er det viktig at de vet den rette årsaken 
til barnets vansker. (ibid). Karen 
Havnen fant også at plasserte barn er 
sterkt overrepresentert når det gjelder 
psykiske vansker. Hos fosterbarna 
mellom seks og tolv år hadde tre 
fjerdedeler symptom på psykiske 
vansker, oftare åtferdsvanskar og hyperak-
tivitet enn barn som ikke er plasserte. Det 
er ikkje urimeleg å tenkja at ein del 
vanskar barna har, er genetisk betinga og 
dermed vanskelig å endra (2013). 

Går vi tilbake til den store interna-
sjonale undersøkelsen (Surén fl. 2018) 
finner vi at ADHD er genetisk, som TS 
og AS. Men når diagnosene som 
ADHD ikke behandles, fører det til 
følgeskader som psykiske lidelser og en 

svært høy grad av rusmiddelbruk. 
Derfor konkluderes det med å fremheve 
behovet for tverrfaglige vurderinger og 
kvalifiserte tiltak for fosterbarna.  Vi må 
finne ut hvorfor barn og unge handler 
som de gjør. Allerede i 1722 skrev 
Ludvig Holberg «Jeppe på Berget». Her 
fremkommer det essensielle, de sier at 
Jeppe drikker, men ikke hvorfor han 
drikker. 
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