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Pandemien rammer skjevt
De som har det vanskelig - får det
vanskeligere
Sikkerhetsnettet forsvant for de som trengte
det mest
Barn som lever i hjem der foreldre sliter med
rus, psykiske problemer, krangling, vold eller
overgrep - mistet sitt fristed og sin trygghet
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Konsekvenser – reparasjonen vil ta tid
Familier under sterkt press
Psykisk uhelse

Ungdomskriminalitet
Fattigdom og trangboddhet

Kunnskap, informasjon, samarbeid
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Konkrete tiltak fra Barne- og familieetaten
Kontinuitetsplan for Barnevernvakten i Oslo – i samarbeid med bydelene
En institusjon ble omstilt til å ta i mot barn og unge med smitte
Rekrutterte flere beredskapshjem
Chattefunksjon på Alarmtelefonen for barn og unge 111 116 opprettet etter trykk fra
Oslo Kommune og BFE
Kommunikasjon rettet mot barn og unge – snakk med noen du er trygg på
Kartlegging av all aktivitet og tilbud som var oppe.
Laget en veileder om hvordan tilnærme seg ved besøk / smitteverns guide til
bydelsbarnevernet.
Økt voksentilstedeværelse på barn og unges arenaer gjennom jula
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Hva vet vi
Forskning på Oslo og i landet forøvrig
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NKVTS (2020)

Barn, ungdom og koronakrisen
1 av 6 av ungdommer opplevde minst én form for vold eller overgrep de
ukene skolen var stengt
• Majoriteten av de som hadde opplevd vold eller overgrep hadde også opplevd
dette før skolenedstengingen

Ungdom i lavinntektsfamilier og der foreldrene hadde psykososiale
vansker var mer utsatt for alle former for vold og overgrep under
skolenedstengingen, sammenlignet med ungdom uten slike belastninger i
familien
Nesten 1/3 av ungdom med noe grad av selvrapportert
funksjonsnedsettelse eller ADHD/ADD forteller om volds- og
overgrepserfaringer. Det er dobbelt så stor andel sammenlignet med
ungdom uten funksjonsnedsettelser.
Sårbare grupper (dårlig familieøkonomi, tidligere utsatt for vold og
splittende familier) hadde mer uttalte psykiske helseplager enn andre,
og også en større økning sammenlignet med året før
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NOVA (2020)

Oslo-ungdom i koronatiden
20% opplevde at en eller begge foreldre ble permittert eller mistet
jobben
• Mest utbredt blant dem med lav sosioøkonomisk status, og det gjaldt mange
flere med innvandrerbakgrunn enn uten

13% av de med norskfødte foreldre var bekymret for familiens
økonomi, mens tilsvarende tall for de med innvandrerbakgrunn var 31%
1 av 4 rapporterte om mer krangling i familien
23% av guttene var veldig eller ganske mye plaget av ensomhet, det
tilsvarende tallet for jenter var 33%
1 av 10 hadde en dårlig læresituasjon hjemme, med opplevelser av at
undervisningen fungerte dårlig, at det sosiale livet i klassen ikke
fungerte og hadde mindre utbytte av undervisningen
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von Soest mfl. (2020)

Livstilfredshet blant ungdom før og under covid19-pandemien
En elektronisk spørreskjemaundersøkelse blant ungdomsskoleelever i
Oslo (N = 8 116, 46 % svar), gjennomført i en periode med stengte
skoler og strenge tiltak mot smittespredning.
Undersøkelsens funn:
• Studien tyder på at covid-19-restriksjonene har ført til en betydelig nedgang i
subjektiv livskvalitet blant ungdom.

• Livstilfredshet er dessuten korrelert med psykiske plager som symptomer på

angst og depresjon. Det er derfor grunn til å anta at også psykiske plager kan ha
økt.
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Oppsummert ser vi
Barn og unge som hadde det vanskelig har fått det vanskelig etter
pandemien
På samme måte ser vi at de som hadde det bra har fått det bedre

Pandemien har dermed forsterket de forskjellene som allerede var
Mange barn og unge med behov for tilrettelegging og rett til
spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning har i lange perioder ikke fått
oppfylt sine rettigheter. –
Økning i omfang og alvorlighetsgrad i psykisk uhelse hos barn og unge.
Vi ser indikasjoner på at flere barn og unge utsettes for vold, overgrep og
negativ sosial kontroll
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Hva ser vi i barnevernet
Tiltak og bekymringsmeldinger i Oslo
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Bekymringsmeldinger

Bekymringsmeldinger (antall)

7 001

Kraftig økning i bekymringsmeldinger fra
2015 til 2016, etterfulgt av en reduksjon i
de påfølgende årene.
Reduksjonen fra 2018 til 2019 er større
enn reduksjonen fra 2019 til 2020.
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Ingen indikasjon på at koronapandemien
har påvirket antall bekymringsmeldinger.
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Barnevernvakten

Saker og barn 2009-2020
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Barnevernvakten hadde i 2020 totalt 8562
saker. Dette er en reduksjon fra 9582 i
2019.
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Barnevernvakten var i kontakt med 4729
barn i 2020. Det er 357 flere enn året før.
Økningen kan skyldes flere henvendelser
til Alarmtelefonen for barn og unge under
pandemien i tillegg til flere anonyme
henvendelser hvor privatpersoner ønsker
å drøfte bekymring.
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Barnevernvakten

Barnevernvakten, sakstype
209
191

Samværssak

Endringer i sakstypene barnevernvakten fikk inn
i 2020, sammenlignet med 2019
Barnevernvakten har jobbet med flest
akuttsaker i 2020, i 2019 var det mest
uteblivelse fra institusjon.
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Annet

333
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Savnet barn

413
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Uteblitt fra hjemmet

540
541

Kontrollbesøk

Alarmtelefon for barn og unge

Markant nedgang knyttet til uteblivelsessaker.
• Dette kan skyldes restriksjoner innført av nasjonale
myndigheter ifb. pandemien.

Markant økning i saker knyttet til alarmtelefon
for barn og unge. Dette skyldes bla. at
alarmtelefonen fikk en døgnåpen
chattefunksjon.

663

566

2

806
799

Bekymringsmelding

831

Informasjon

1152

1103

Uteblitt fra institusjon

Bistand samarbeidspartner

882

1952

1107

1173
1185

Råd og veiledning

1214

Akuttsak
0

500

2020

1000

1349
1500

2000

2019

21.04.2021

13

2019

Akuttiltak i barnevernet
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Tall på antall akuttiltak i BFEs tjenestetilbud
varierer mye over tid.
I 2020 var det totalt 134 nye
akuttplasseringer. Tilsvarende var det 180 i
2019.
Månedlige akuttplasseringer i 2019 og 2020
viser en svakt fallende trend i 2019, mens
trenden i 2020 viser en brattere nedgang.

Uklart om dette kan tilskrives
koronapandemien
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Oppsummering
Vanskelig å isolere pandemiens effekt på antall
bekymringsmeldinger og akuttiltak.
• Vi har ikke et godt tallgrunnlaget for å vurdere dette
BFE kartlegger nå skole, helse og fritid for barn som
bor i barnevernsinstitusjoner for å få bedre oversikt.
Erfaringene fra pandemien vil bli viktige å følge også i
årene fremover
På sikt vil også datagrunnlaget bli bedre egnet til å
måle effekten
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Hva tar vi med oss?
Det viser seg at lavterskeltilbud til barn
og unge som alarmtelefon blir brukt
Styrke målrettet, tverrfaglig og
tverretatlig hjelp til hele familien
Styrke tjenestetilbudet til barn og unge
som trenger psykiske helsehjelp

Styrke samarbeid mellom sektorene
som tilbyr tjenester til barn og familier
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Takk for meg
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