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1. Hensikt
Ivareta barns behov for å bli sett
Sikre felles forståelse for begrepet ”bekymring”
Sikre lik prosess fra bekymring til eventuell melding til barnevernet

2. Omfang
Prosedyren gjelder alle ansatte i Stange kommune

3. Ansvar for prosedyren
Virksomhetsleder for Barn og familie har ansvar for at prosedyren utarbeides.
Leder for barneverntjenesten har ansvar for at prosedyren vedlikeholdes og revideres
Dokumentansvarlig er leder for barneverntjenesten
Rådmannen godkjenner prosedyren.

4. Definisjoner
Ansvar/Myndighet
Den person som først får en bekymring i forhold til et barn/ungdom har ansvar for å ta bekymringen på alvor, samt bringe bekymringen videre.
Barn i risikosonen
Rus i familien
Psykisk sykdom i familien
Alvorlig sykdom i familien
Avdekket depresjon på et viss nivå (hos foresatte – bl.a. gjennom bruk av EPDS på helsestasjonen)
Når barnet ikke får naturlig oppfølging i barnehage/skole
Barnet er søsken til funksjonshemmede barn
Når foreldre ikke klarer å ivareta basisomsorgen.
Omsorgssvikt over tid – generell omsorgssvikt – kan sees i uttrykk som at barnet
Framstår som ustelt
Fryser, det er ikke kledd i forhold til temperatur etc.
Stadig er trøtt
Framstår med dårlig helse, skittent
Har atferdsendringer
Har ikke med seg mat (gjentatte ganger)
Barna blir små ”voksne” – stor og ”flink”
Fysisk omsorgssvikt
Barn utsettes for fysisk omsorgssvikt når det utsettes for fare på grunn av dårlig ernæring, mangelfull hygiene og påkledning eller utsettes for fare på
grunn av manglende tilsyn.
Emosjonell mishandling og omsorgssvikt
Emosjonell mishandling innebærer at barnet utsettes for verbale angrep eller trusler, eller utsettes for brutale, ikke fysiske straffemetoder som å bli
sperret inne i mørket, bli bundet og lignende.
Emosjonell omsorgssvikt finner sted når barnet ikke blir møtt med adekvat interesse, varme og emosjonell støtte, eller er vitne til vold i hjemmet.
Seksuelle overgrep, fysisk mishandling, vold/trusler om vold
Ved mistanke om seksuelle overgrep, fysisk mishandling, der vold og trusler om vold blir brukt som maktmiddel eller der viktig bevis kan gå til spille eller
liv og helse står i alvorlig fare skal henvendelse til politi og/eller barnevern skje UTEN at foreldre kontaktes
Tverrfaglig arena:
Det er opprettet en fast tverrfaglig arena; Et ressursteam for systematisk arbeid som består av leder for barneverntjenesten, leder psykisk helse, ledende
helsesøster
og leder flyktningtjenesten.
Lokale prosedyrer:
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Det er utarbeidet en prosedyre ved bekymring for barn: Fra bekymring til handling. I tillegg uarbeides lokale prosedyrer i den enkelte virksomhet.
Bl.a. Avdeling psykisk helse skal ha en samtale med de voksne om barnas situasjon i hver sak hvor det er barn

5. Arbeidsbeskrivelse
Ja, jeg er bekymret – hva gjør jeg med det? Lojaliteten skal alltid være hos barnet
Se prosedyren fra bekymring til handling under relatert.
Konkretiser – dokumenter. Prøv å bli konkret på det du ser, hører etc. på observasjonene. Klargjør egne bekymringer for deg selv. Lag et notat på
dette.
Drøft det du har konkretisert med en kollega. Du kan ta kontakt med barnevernet for å få råd, veiledning i saken (Anonymisert – konferer med lokal
prosedyre)
Orienter leder. Vurderingene må inneholde punkter: Hva er jeg bekymret for – jfr. pkt. 1.
Er barnet utsatt for vold, seksuelle overgrep – drøft dette med leder.
Er barnet utsatt for vold, har vi mistanke om straffbare handlinger?
Om svaret er JA, skal pårørende IKKE orienteres. Saken går rett til barnevernet eventuelt til politiet
Om leder IKKE vil melde saken, har man som tjenesteutøver en selvstendig plikt til å melde til barnvernet dersom man mener det er grunn til å
tro at barnet er utsatt for omsorgssvikt.
Orienter familien om bekymringen. ”Den nødvendige samtalen”
Følg opp sammen med familien.
Hva kan kommunen gjøre?
Hva kan vi samarbeide om?
Er dette en sak for Familiehjelpa?
Dette avklares ute i den enkelte tjeneste/barnehage/skole - konferer med lokal prosedyre

Drøft saken med barnevernet med samtykke fra foreldre, eventuelt anonymt og/eller sendt melding.
Følg opp

Om saken er/blir mer alvorlig
Om det ikke skjer positivt endring
Om endring ikke er i samsvar med avtale
Send melding til barneverntjenesten
Bruk gjerne vedlagte skjema under relatert
Hva skjer med meldingen som sendes til barneverntjenesten
Prosedyre om Undersøkelser i barnevernsaker

6. Referanser
Lov om barneverntjenester §6-4
Prosedyre i den enkelte virksomhet/tjeneste
Veileder fra Bekymring til handling – Helsedirektoratet IS-1742
7. Vedlegg (finnes under fanen relatert)
Guide – forpliktende samarbeid når vi er bekymret
Hva skal jeg se etter? Frisk og risk faktorer
Prosedyre Fra bekymring til handling
Prosedyre Undersøkelser i barnevernet
Skjema Melding til barneverntjenesten
Samtykkeerklæring
Relaterte dokumenter
Fra bekymring til handling - barn og unge
Undersøkelser i barnevernsaker
Relaterte lenker
Lov om barnevern : http://www.lovdata.no/all/nl-19920717-100.html
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Vedlegg:
Guide_til_forpliktende_samarbeid_ved_bekymringer.doc: Guide ¿ forpliktende samarbeid når vi er bekymret
Frisk_risk_faktorer.pdf: Hva skal jeg se etter? Frisk og risk faktorer
microsoft_word_-_bekymringsmelding_til_barnevernet_offentlig_melder.pdf: Meldeskjema - offentlig melder
SAMTYKKEERKLÆRING_utvidet_Unntatt_off.doc: Samtykkeerklæring
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