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SLAK-plattformen

Barne- og familieetaten er delegert ansvar for å utvikle, tilby og drifte barneverntiltak 
i Oslo kommune. Etatens barnevernavdeling har ansvaret for kommunens tiltak og er 
organisert i tre sentre, 19 tjenestesteder og har over 600 ansatte i ulike stillingsbrøker. 
Avdelingen har 177 plasser som sikrer et tilbud til ca. 450 unike barn og unge hvert år, 
og utgjør med det en vesentlig del av etatens grunnmur. 

Ansatte og ledere i Barnevernavdelingen løser hver dag noen av velferdssamfunnets 
mest komplekse, viktige og meningsfylte oppgaver. I møte med tiltakene skal barn, 
unge og foreldre få tilbud som er til hjelp, de skal møte ansatte som genuint bryr seg 
og mestrer sine oppgaver, og de skal oppleve tiltakene som godt organisert.

Det stilles høye krav til kvalitet og forsvarlighet i Barnevernet. Stortinget har gjennom 
Prop. 106 L adressert ambisiøse mål for struktur og organisering av et kunnskaps-
basert barnevern. For å oppnå gode resultater er det avgjørende med strategisk 
ledelse av kvalitet.

Barnevernavdelingens tiltak skal bygge på oppdatert og anerkjent teori, metode 
og praksis. Sentrale virkemidler for å innfri de faglige ambisjonene er ansatte som 
innehar relevant barnevernfaglig kompetanse og utøver godt faglig skjønn. Det 
betinger også faglig oppdaterte veiledere og styringsdokumenter, og en tydelig 
strategisk ledelse av kvalitet. Dette dokumentet skal tjene som en plattform for 
strategisk ledelse av kvalitet i Barnevernavdelingen (SLAK-plattformen).

Plattformen er ikke uttømmende. Den representerer et prioritert fokus for faglig 
ledelse i 2015 og skal være gjenstand for årlig revisjon. Plattformen er utviklet av 
Barnevernavdelingen og skal anvendes i den daglige faglige ledelsen på alle 
avdelingens ledernivåer.

Kirsten Hjermstad  Kjetil Andreas Ostling,  
Direktør  Avdelingsdirektør
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Plattform for Strategisk ledelse av kvalitet

Faglig ledelse i Barnevernavdelingen

Ledelse av kvalitet i barneverntiltak betinger en kombinasjon av flere forhold: En systematisert 
oversikt over oppdatert fagkunnskap, omsetting av og tilpasning av kunnskap til tjeneste- 
stedets kontekst, innhenting av erfaringer og medvirkning fra barn, unge og familier, men også 
fra tjenestestedenes asatte. For at den faglige ledelsen skal fungere strategisk, må det være 
systemer for å evaluere om tiltakene fungerer i tråd med oppsatte mål og erfaringer. Videre må 
kunnskap benyttes på tvers innad i Barnevernavdelingen og i samspill med andre kompetansemiljøer.      

Ledere på alle nivåer i Barnevernavdelingen har en hverdag preget av stort alvor og mening. 
Men i praksis er det ofte personalpolitiske oppgaver, økonomistyring, rapportering, administra-
tive og praktiske oppgaver som opptar mye av ledernes tid. Disse oppgavene er avgjørende for  
å sikre god daglig drift av det enkelte tjenestested og etaten som helhet. Den fag-lige ledelsen  
er integrert i all ledelse, men den kan bli lite synlig eller tape i konkurransen med rutiner,  
rapportering og administrative tidsfrister. Derfor er det nødvendig at verdien av faglig ledelse  
er forankret i hele organisasjonen og at det legges til rette for tid til faglig ledelse og felles  
faglig samhandling i ledelseskollegiet. 

Etaten har årlige ledersamling der generelle ledertema, men også faglig ledelse kan stå på 
agendaen. I sentrene er faglig ledelse tema på ledermøter. Den praktiske faglige ledelsen skjer 
i møtet mellom lederne og ansatte på det enkelte tjenestested. For ytterligere å løfte fokuset og 
samordne den faglige ledelsen for en samlet ledergruppe i Barnevernavdelingen, er det innført 
faglig orienterte ledersamlinger. Avdelingen avholder en seminardag hvert halvår der lederne er 
samlet og der den faglige ledelsen blir fokusert. Samlingene benyttes til å utveksle erfaringer fra 
rollen som faglige ledere, utmeisling av faglige strategier og faglig oppdatering.
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Faglige ledelsesverdier for Barnevernavdelingen

Som en forlengelse av kommunens ledelsesprinsipper er SLAK-plattformen en struktur for å 
fremme faglig ledelse. For ytterligere å forsterke fokuset på faglig ledelse har Barnevernavdelingen 
integrert syv ledelsesverdier som er utarbeidet av barn og unge med erfaring fra barnevernet 
(Forandringsfabrikken 2014). 

Som generell ledesnor for alle ledere i Oslo kommune skal ledere støtte 
seg på seks ledelsesprinsipper. Ledere i Oslo kommune:

1. setter brukernes behov i sentrum og skaper resultater
2. fastsetter mål og skaper entusiasme for målene
3. viser respektfull atferd overfor brukere og medarbeidere
4. har åpen kommunikasjon, er utviklingsorientert, tydelig og inkluderende
5. utvikler, ansvarliggjør og synliggjør medarbeidere og kollegaer
6. er lojal mot fattede vedtak og etiske retningslinjer                                                    

Byrådssak 1138/05

Faglige ledelsesverdier:

1. Tenke samarbeid med barn og unge
2. Lede med kjærlighet og menneskevarme
3. Tenke normalitet og bruke ord og språk som alle forstår
4. Ha ansatte som er glade i barn og unge, og som gir av seg selv
5. Ha ansatte som tror på og tar barn og unge på alvor
6. Bruke barn og unges kunnskap som del av kunnskapsgrunnlaget
7. Legge vekt på evaluering og innrømme feil
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Faglig grunndokument i Barnevernavdelingen

Fra og med 2015 innføres et felles faglig grunndokument som danner grunnlaget for alle  
institusjons- og tjenestestedsplaner i Barnevernavdelingen. Et felles grunndokument danner 
grunnlaget for en felles faglig ledelse og samordning av kvalitetsmål. Samtidig som en felles 
plattform er viktig for å sikre god styring med kvaliteten og likeverdige tjenester, skal tjeneste-
stedene være faglig differensierte. Det er derfor nødvendig med tilrettelegging for at faglig 
ulikhet og spesialisering kommer til uttrykk i grunndokumentet.  

Grunndokumentets innhold:

Institusjonsplanens juridiske forankring

Alle tjenestesteder i Barnevernavdelingen skal ha en skriftlig plan for sin virksomhet. Institu-
sjonene skal ha en institusjonsplan og øvrige tjenestesteder skal ha en tjenestestedsplan. Dette 
dokumentet svarer til barnevernloven § 5-8, forskrift om godkjenning av private og kommunale 
institusjoner, forskrift om kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner og forskrift om 
private og kommunale sentre for foreldre og barn. 

Institusjons- og tjenestestedsplanens formål

Institusjonsplanens primære formål er å dokumentere de sider ved driften som er etterspurt av 
Godkjenningsmyndighetene. Institusjons- og tjenesteplanen er videre utarbeidet slik at den gir 
Bydelsbarnevernet og etatens søknadsseksjon en kortfattet innføring i tjenestestedenes definerte 
målgruppe og en formulert målsetting for sin faglige virksomhet. Planen viser hvordan de  
faglige metoder som anvendes ved tjenestestedet er faglig og etisk forsvarlige, tilpasset mål-
gruppen og målsetting og er forankret i allment anerkjent fagteori.    

Målgruppe

Barnevernavdelingens målgruppe er spedbarn, barn, unge og familier med barneverntiltak  
utenfor hjemmet. Målgruppen utformes spesifikt for det enkelte tjenestested. 

Målsetting med Barnevernavdelingens tjenestesteder

«Lov om barneverntjenester» av 17.07.1992 har i § 2–3 a. «Særskilte bestemmelser for Oslo  
kommune» presiserer at i Oslo kommune skal Barne-, ungdoms- og familieetatens (Statlig  
barnevernmyndighet) oppgaver og myndighet ivaretas av kommunen. Med dette og en egen  
bystyresak er Barne- og familieetaten gitt i oppgave og myndighet å bistå bydelsbarnevernet 
med plassering av barn utenfor hjemmet. Tjenestestedet er del av et senter og organisert som 
en del av det samlede tiltaksapparatet i Barne- og familieetaten, Oslo kommune. Tjenestestedet 
bidrar til å dekke kommunens behov for institusjonstiltak.  
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Generell ledelse av det metodiske arbeidet

Tjenestesteder i Barne- og familieetaten bygger sitt faglige og metodiske arbeid både på  
nasjonal lovregulering, nasjonale prinsipper og kvalitetsmål, samt kommunens verdigrunnlag  
og faglige føringer. På etatsnivå bygger det faglige og metodiske arbeidet på etatens operasjon- 
alisering av nasjonale og kommunale krav, samt institusjonens egen faglige og metodiske spesi-
alisering, som er forankret i allment anerkjent fagteori. Dette betinger et dynamisk forhold til 
det faglige og metodiske arbeidet, og er derfor gjenstand for kontinuerlig utvikling. 

Som strategi for å oppnå høy kvalitet og godt metodisk arbeid, inneholder etatens rekrutterings-
politikk klare krav til formalkompetanse. I etatens årlige opplæringsplaner rettes innsatsen mot å 
vedlikeholde og styrke kompetansen etter de behov som er identifisert i samarbeid med ansattes 
representanter.
 
Tjenestestedets leder har stedlig faglig lederansvar. Et sentralt virkemiddel for å sikre faglig og 
metodisk arbeid av høy kvalitet er å bygge opp om god praksis, men også å fange opp feil og  
avvik og ta lærdom av disse. Gjennomgang av tilsynsrapporter (både nasjonale-, fra andre - og 
fra egne tjenestesteder), samt etatens brukerundersøkelser er derfor en del av kvalitetsstrategien.   

Metodikkens lov- og forskriftsmessige grunnlag 

Tjenestestedet forankrer sin virksomhet og metodikk i «Lov om barneverntjenester» av 
17.07.1992. Lovens forsvarlighetskrav og barn og unges rett til medvirkning står sentralt  
i tjenestens faglige og metodiske arbeid. 

Forskriftene om godkjenning og kvalitetskontroll slår fast at institusjonen skal ha en skriftlig plan 
for sin virksomhet. Forskriftene presiserer at de faglige metoder som anvendes ved institusjonen 
skal være faglig og etisk forsvarlige, tilpasset institusjonens målgruppe og målsetting, og være 
forankret i allment anerkjent fagteori.

Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barneverninstitusjon fastsatt av 
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 15. november 2011, er styrende for institu-
sjonens faglige og metodiske arbeid. Ansatte og barn og unge i institusjonen gis innføring  
i forskriftens formål og innhold.  

Metodikkens nasjonalpolitiske forankring

Tjenestestedet følger opp de ambisjoner og forventninger til fag- og kvalitetsutvikling  
i barnevernet som er nedfelt i Prop. 106 L (2012-2013). Proposisjonen slår fast at barnevernet 
skal møte barn med omsorg, empati og anerkjenne barnas behov for trygghet og kjærlighet. 
Proposisjonen har nedfelt barnevernets prinsipper og disse utgjør en verdimessig ledesnor for 
institusjonens faglige og metodiske arbeid.   
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Tjenestestedet sitt faglige og metodiske arbeid støtter seg til ny anerkjent og oppdatert forskning 
og teorigrunnlag og bygger sin virksomhet på barnevernets seks kvalitetsmål. 

 

Metodikkens kommunalpolitiske forankring

Ansatte ved tjenestestedet støtter seg til Oslo kommunes verdigrunnlag: 

Tjenestestedet følger opp faglige mål nedfelt i Byrådsavdelingens årlige tildelingsbrev og 
bydelens tiltaksplaner knyttet til det enkelte barn. 

Barnevernets prinsipper:

Overordnet og grunnleggende prinsipp
• Barnets beste

Faglige prinsipper
• Tilknytnings- og relasjonskvalitet
• Biologiske bånd
• Mildeste effektive inngrep
• Barnets medvirkning

Barnevernets seks kvalitetsmål:

• Barn og familier skal få hjelp som virker
• Barn og familier skal møte trygge og sikre tjenester
• Barn og familier skal bli involvert og ha innflytelse
• Barn og familier skal møte tjenester som er samordnet og preget av kontinuitet
• Barnevernets ressurser skal utnyttes godt
• Barnevernet skal sørge for likeverdige tjenester

• Brukerorientering  
• Redelighet 
• Engasjement 
• Respekt

Prop. 106 L (2012-2013)

Prop. 106 L (2012-2013)
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Metodikkens ideologiske forankring 

Metodikkens ideologiske utgangspunkt er det humanistiske menneskesynet, som avspeiles i  
Lov om barneverntjenester, Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i barne-
verninstitusjon, Barnevernets prinsipper, Barnevernets seks kvalitetsmål og Oslo kommunes 
verdigrunnlag. Alle mennesker – uavhengig av alder, etnisitet, funksjonsevne, kjønn, religion  
og seksuell orientering skal ha like rettigheter og muligheter. Erkjennelsen av at alle mennesker 
er likeverdige og respekten for menneskeverdet er grunnleggende. Alle mennesker har rett til  
oppvekstsvilkår som sikrer dets mulighet til å bli et ansvarlig medlem av samfunnet. Alle  
mennesker har et potensiale som muliggjør endring og utvikling. Barnevernavdelingens  
ansatte har en grunnleggende tro på ressurser og potensiale til barn og ungdom. 

Barnevern for psykisk helse (Der metoden er aktuell)

Tjenestestedet støtter seg til metoden «Barnevern for psykisk helse» Skoglund, A. (2010). 
Prosjektrapport. Oslo: BFE legger til grunn en differensiert miljøterapeutisk tilnærming til  
arbeid med mangler i psykososialt funksjonsnivå. Vurderingene av ungdommene gjøres ved 
plassering og innebærer en kartlegging av deres sosiale kompetanse (psykososiale funksjon-
snivå, på basis av miljøobservasjoner og innsøkningspapirer). Det er denne vurderingen som  
ligger til grunn for den miljøterapeutiske strategi. Parallelt skåres de unge på CGAS og 
HoNOSCA ved førstegangsplassering. I tillegg kan de unge skåres underveis ved behov og  
ved utskrivelse. Ansatte i institusjonen mottar opplæring og jevnlig veiledning i metoden  
av psykolog.  

Tjenestestedenes differensierte metodiske fagdel 
 
Tjenestestedenes differensierte faglige profil utformes av det enkelte tjenestested. 
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Strategi for barn og unges medvirkning 
i Barnevernavdelingen 

Bakgrunn

Barn og unges mulighet og rett til å påvirke egen sak og tilbud i barnevernets tiltak, er det området  
som er gitt de tydeligste faglige-, juridiske- og politiske ambisjonene i norsk barnevern de siste 
årene. I hvor stor grad dette skjer i praksis, er det allikevel delte meninger om. Unge fra Barnev-
ernsproffene og Landsforeningen for barnevernsbarn har de siste årene regelmessig delt erfar-
inger som viser mangler på dette området både i barneverntjenestene og i institusjoner.  
I Barnevernavdelingen skjer medvirkningen først og fremst i det direkte møtet mellom barn, 
unge og ansatte i Barnevernavdelingens tjenestesteder. Men for å sikre at tjenestene samlet  
ivaretar god og oppdatert praksis, er det nødvendig med en systematisk og strategisk tilnærm-
ing til et så vesentlig område som medvirkning. Barne- og familieetatens Barnevernavdeling 
ønsker derfor med en egen strategi både å sikre, og videreføre god praksis, men også å sette 
nye ambisjoner og mål for området.

Hensikten med en egen strategi for barn og unges medvirkning i Barnevernavdelingen er: 

1. å løfte frem verdien av reell medvirkning som faglig kvalitet 
2. å gi oversikt over barn og unges rettigheter og tjenesestedenes plikt til å legge til rette 
 for medvirkning
3. å gi innsikt i sentraliserte rutiner som fremmer barn og unges medvirkning 
4. å samordne praksis på tjenestestedene som fremmer barn og unges medvirkning
5. å adressere mål for videre arbeid for å styrke barn og unges medvirkning.   

Strategiens målgruppe er ansatte og ledere i Barnevernavdelingen og den fokuserer på rettig-
heter, faglige holdninger og rutiner som sikrer barn og unges medvirkning. Barnas foreldre  
kan også ha rett til medvirkning, men disse er ikke målgruppe for denne strategien.  

1. Medvirkning som faglig kvalitet

Innflytelse på eget liv styrker barn og unges selvfølelse. Forskning viser at det å gi barn og unge 
innflytelse over hva slags hjelp de får og egne framtidsvalg, bedrer utvikling og selvfølelse 
(Falck og Winsvold 2011). Barn og unge vet mye om hva som er bra for seg og viktig for dem 
framover. Gjennom systematisk å involvere barn og unges erfaringer og forslag til endringer  
på systemnivå kan tiltakene i Barnevernavdelingen bli mer treffsikre og nyttige. 

Godt samarbeid mellom barn, unge og voksne er avgjørende for tiltakets kvalitet. Barn og 
unge i Barnevernavdelingens tiltak er i svært stor grad avhengige av de voksne som skal hjelpe 
dem. Kontakten med særkontakt/team eller øvrige ansatte i tiltakene, får betydning for hvordan 
hjelpen vil oppleves. Rutiner og organisering må derfor inkludere disse perspektivene og ta 
utgangspunkt i ønsker og tilbakemeldinger fra barn og unge.

Barn og unge i Barnevernavdelingens tiltak har ulik alder, kjønn, språkferdigheter, emosjonell 
og sosial modenhet og kulturell og religiøs bakgrunn. I tillegg til standardiserte rutiner for med-



virkning, må tiltakene også tilpasses den enkelte. Barn og unges innflytelse deles derfor inn i tre 
kategorier:

• Medinnflytelse: Den unge opplyser om sin situasjon, hvordan den oppleves og kan med det  
 påvirke beslutningene som angår dem selv. 
• Medbestemmelse: Den unge gir uttrykk for sine synspunkter og får disse vurdert opp mot  
 andres syn. Den unge er med å treffe valg i forhold til egen fremtid, innsats og utvikling.
• Selvbestemmelse: Den unge definerer selv sine problemer og ressurser og treffer selv valg 
 ut fra egen vurdering.
  

2. Barn og unges rettigheter og tjenestenes plikt til å legge til rette for medvirkning

I Norge er det slått fast at de som tilbys hjelp og støtte i hjelpeapparatet, skal kunne påvirke  
innholdet i tjenestene de får tilbud om. Dette fremgår både av FNs konvensjon om barns  
rettigheter (artikkel 12), barneloven §§ 31–33, barnevernloven § 6–3 og Den europeiske  
menneskerettighetskonvensjon, art. 8. I Prop. 106 L  (2012–2013) «Endringer i barnevernloven» 
er barn og unges rett til medvirkning ytterligere presisert i ny § 4–1 annet ledd og i «Forskrift 
om medvirkning og tillitsperson». Bestemmelsen omfatter alle forhold som berører barnet og 
gjelder for alle instanser som har oppgaver etter barnevernloven.

I forlengelsen av både internasjonal og nasjonal lovgivning, har Stortinget i Prop. 106 L (2012-
2013) presisert betydningen av barn og unges medvirkning særlig med to grep:
 
• Barnets medvirkning er presisert som eget faglig prinsipp og som et virkemiddel til å oppnå  
 målet om barnets beste. Hva som er til barnets beste må avgjøres etter at barnets syn er tatt  
 i betraktning. Barnets mening står derfor helt sentralt i avgjørelsen av hva som er å anse som  
 barnets beste.

• Barn og unges rett til medvirkning inngår som kvalitetsmål nummer tre i barnevernets seks  
 kvalitetsmål. Under dette målet heter det at barn og familier skal bli involvert og ha innflyt- 
 else. Barn, unge og familier må bli sett og tatt på alvor. De skal ha mulighet til å medvirke og  
 ha innflytelse både i planlegging av tjenestene de får av barnevernet og i oppfølgingen av  
 tiltak. Barnevernet skal vise respekt for barnas og foreldrenes synspunkter og behov. Dersom  
 det er konflikt mellom barnets og foreldrenes interesser, skal barnevernet ivareta barnets  
 interesser. Det enkelte barnets beste skal ligge til grunn for utformingen av hjelpen. 

Å involvere og gi innflytelse til barn og foreldre betyr at barnevernet må ha systemer og meto-
der for medvirkning og informasjon i alle faser av en barnevernssak. Dette gjelder fra under-
søkelse og tiltak i hjemmet, til institusjon eller fosterhjem og senere oppfølging. Barn skal ikke 
oppleve at de mangler informasjon om deler av livsløpet sitt. Biologiske foreldre skal også 
ivaretas i de ulike fasene av barnevernsaken.
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3. Sentraliserte rutiner som fremmer barn og unges medvirkning

Barnevernavdelingen har en rekke sentrale rutiner som har som formål å bidra til fokus og 
samordning av praksis knyttet til barn og unges medvirkning. De sentraliserte rutinene er: 

Barn og unges medvirkning i alle fagplaner
I alle fagplaner i Barnevernavdelingens tjenestesteder er det innført en felles henvisning til  
juridiske krav og mål om medvirkning. Fagplanene er tjenestestedenes grunndokument som 
danner grunnlag for godkjenning (gjelder kun institusjonene og familieavdelingene), eksternt 
rettet informasjon om faglig tilbud og som intern veiviser for den faglige profilen. En enhetlig 
og tydelig presisering av betydningen av barn og unges medvirkning til fagplanene er derfor 
viktig for å sikre at medvirkning er forstått likt og har samordnet fokus i hele Barnevern- 
avdelingen.

Ledelsesverdier utarbeidet av barn og unge
Faglig ledelse utgjør grunnmuren i all ledelse i en fagetat som Barne- og familieetaten. I Barne-
vernavdelingen er det derfor et generelt fokus på faglig ledelse og nedfelt syv ledelsesverdier 
utarbeidet av barn og unge i Forandringsfabrikken. Ett av ledelsesmålene knytter seg til å sikre 
at tjenestestedene ledes på en slik måte at det legges til rette for god medvirkning for barn og 
unge. 

Brukerundersøkelse
Det gjennomføres brukerundersøkelser med jevne mellomrom på institusjonene i Barnevern-
avdelingen. Undersøkelsen og tilbakemeldingene som gis av barn og unge i etatens tiltak benyt-
tes som redskap til å utvikle tjenestetilbudet. Undersøkelsen setter konkret fokus på hvordan 
barn og unge opplever muligheten til å medvirke i sine egne liv. 

Auditskjema for vurdering av tjenestestedenes brukermedvirkning
Audit benyttes i Barnevernavdelingen som redskap til å kvalitetssikre ulike sider ved faglig  
arbeid og drift. Det er utarbeidet eget skjema med 18 områder (spørsmål) for vurdering av 
tjenestestedenes tilrettelegging for brukermedvirkning. Skjema tar for seg formelle teoretiske 
rammer for brukermedvirkning, vurdering av teoretiske brukermedvirkningsperspektiv og  
rutinebeskrivelser for brukermedvirkning i praksis.    

Fokus på medvirkning i Barnevernavdelingens kvalitetsindikatorer
Barnevernavdelingen har innført kvalitetsindikatorer. Formålet er å systematisere informasjon  
som gir indikasjon på tjenestestedenes kvalitet og hvordan de bidrar til å gi god hjelp og omsorg 
til barn og unge i avdelingens ulike tjenestesteder. Ett av kvalitetsmålene omhandler hvordan 
barn og unge opplever at de involveres og har innflytelse i sine liv. 

Administrativ kontroll med spørsmål om medvirkning
Etaten gjennomfører rutinemessig administrativ kontroll ved alle Barnevernavdelingens tjene-
stesteder. Formålet er å gjennomgå driften i vid forstand og støtte opp om gode rutiner knyttet 
både til fag, administrasjon og økonomistyring. Kontrollen er et redskap i etatens internkontroll 
og en av områdene som kontrolleres er hvordan medvirkningen sikres.
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4. Praksis på tjenestestedene som fremmer barn og unges medvirkning

Barnevernavdelings ulike tjenestesteder har etablerte et bredt spekter av rutiner og tiltak som 
skal sikre barn og unges medvirkning. Avdelingen har systematisert en avdelingsovergripende 
oversikt over tjenestestedenes rutiner på dette området. Formålet med oversikten er å løfte frem 
god praksis og legge til rette for erfaringsutveksling mellom tjenestestedene (best practice). 

Oversikten nedenfor fremstiller rutiner og tiltak som gjør seg gjeldende på de tjenestesteder der 
disse er aktuelle. I denne sammenhengen vil det være noen forskjeller på hvilke rutiner som er 
aktuelle på henholdsvis langtidsinstitusjoner, akuttinstitusjoner, tiltak for spedbarn, småbarn og 
ungdom og tiltak der foreldrene er tilstede og har omsorgsansvaret for barnet.   

Rutiner og tiltak som fremmer og legger til rette for medvirkning:

• Rutine for å sikre at barn og unge får gitt uttrykk for sine ønsker og behov 
 i forkant og/eller ved innflytting

• Rutine for å sikre at barn og unge får innføring i sine rettigheter 
 (jf. rettighetsforskriften)

• Rutine for å sikre at barn og unge får innføring i hvordan de kan benytte seg 
 av sin klageadgang (klage til Fylkesmannen)

• Rutine for å sikre at barn og unge daglig kan ta opp sine behov

• Rutine for å legge til rette for at barn og unge kan knytte seg til en egen 
 tillitsperson

• Rutine for å sikre at barn og unge får tildelt egen særkontakt/team

• Rutine for å avholde barne/ungdomsmøte 

• Rutine for å legge til rette for barn og unges deltagelse på ansvarsgruppemøte

• Rutine for å involvere barn og unge i utforming av handlingsplan

• Rutiner for å legge til rette for kontakt med talsperson før sak i fylkesnemnda

• Rutiner for å sikre tilrettelegging knyttet til kulturell- og religiøs bakgrunn

• Tilrettelegging for bruk av tolk

• Tilrettelegging for tilgang til advokat ved behov        
                                                                                                               
Oversikt pr. 2014
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5. Mål for videre arbeid med å styrke barn og unges medvirkning

Barnevernavdelingens sentrale og tjenestestedenes lokale rutiner og tiltak, er avgjørende for 
overholdelse av lovkrav og for å sikre god medvirkning og kvalitet i tjenestene. Strategien er et 
redskap til vedlikehold av god praksis, men praksis skal også videreutvikles. Barnevernavdelingen  
skal derfor jobbe med følgende mål: 

Videreføre og videreutvikle sentrale tiltak
Barnevernavdelingen skal videreføre og videreutvikle eksisterende sentrale og lokale rutiner  
og tiltak som fremmer barn og unges medvirkning.

Øke frekvensen på gjennomføring av brukerundersøkelser
Fra å gjennomføre brukerundersøkelser hvert andre år, skal det gjennomføres årlige bruker- 
undersøkelser fra 2015. I forhold til rutiner for overvåkning av kvalitetsmål – og indikatorer, 
skal barn og unge spørres flere ganger i året om de opplever å være trygge, om ansatte ivaretar 
dem på en god måte og om de opplever å få medvirke. 

Sikre kontinuerlig oppdatering på teori, metode og forskning om medvirkning
Barnevernavdelingens ansatte skal innhente og orientere seg i forhold til ny og oppdatert 
teori, metode og forskning knyttet til barn og unges medvirkning. Ny kunnskap som gjøres 
tilgjengelig i fagfeltet skal deles og drøftes. Nye metoder og rutiner skal vurderes innført.  

Etablering av idébank for virkemidler som fremmer medvirkning
Barnevernavdelingen skal føre oversikt over de rutiner og tiltak for medvirkning som ikke er 
samordnet og gjeldende for alle tjenestesteder (jf. pkt. 4. «Rutiner og tiltak på alle aktuelle døgn- 
tiltak, som fremmer og legger til rette for medvirkning»). Rutiner og tiltak som benyttes en eller 
flere steder og som er erfart nyttige skal vurderes fortløpende av øvrige aktuelle tjenestesteder.  

Faste møter, dialog og samarbeid med brukerorganisasjoner
Barnevernavdelingen skal ha dialog og initiere samarbeid med aktuelle brukerorganisasjoner. 

• Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) er den sentrale medlemsorganisasjonen i Norge  
 som fremmer barn og unges interesser og rettigheter i barnevernet. Barnevernavdelingen skal  
 selv ta initiativ til samarbeid med LFB og møte LFBs initiativ på en positiv måte. 
 (Avdelingsdirektør i Barnevernavdelingen følger foreningens styremøter som valgt repres- 
 entant i organisasjonens kontrollkomité).
• Forandringsfabrikken samler og organiserer barnevernsbarns erfaringer med barnevernet.  
 Barnevernavdelingens ledere har integrert ledelsesverdier som er utarbeidet av barn og unge  
 i Forandringsfabrikken. Barnevernavdelingen skal holde seg orientert om de erfaringer som  
 Forandringsfabrikkens barn og unge formidler.
• UngeDuer er en rettighetsbase bestående av voksne og unge skribenter og foredragsholdere  
 særlig opptatt av barn og unges rettigheter. Gruppen har både erfaringskompetanse og  
 akademisk bakgrunn. Barnevernavdelingen skal følge deres utspill, deres årlige konferanse  
 og trekke veksler på deres erfaringer. 

Vurdere behov for kompetanseheving knyttet til medvirkning 
I følge Barnevernpanelets rapport, er det mange ansatte i ulike deler av barnevernet som  
opplever det utfordrende å vite hvordan en skal involvere barn og unge på en måte som skaper  
trygghet og ønske om å dele erfaringer, behov og få reell innflytelse. Barnevernet har de siste 
årene vektlagt å finne fram til metoder (eks. Barnesamtalen) for samtaleformer som bidrar til 
at barn og unge vil dele erfaringer og komme med ønsker for sine liv. Barnevernavdelingen vil 
vurdere om det er behov for og hensiktsmessig å prioritere kompetanseheving knyttet til samtale 
med barn.   
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Kvalitets- og målindikatorer i Barnevernavdelingen

Bakgrunn

Det gis i Prop. 106 L  (2012-2013) «Endringer i barnevernloven» et oppdrag til barnevernet om å 
etablere kvalitetsindikatorer som et redskap i arbeidet med å sikre faglig forsvarlige tjenester.  
For å understøtte barnevernets kvalitetsmål og krav til forsvarlige tjenester, er det innført indika-
torer i Barnevernavdelingens barne- og ungdomsinstitusjoner og tjenester. Indikatorene skal sikre 
bedre oversikt og kontroll med den faglige forsvarligheten. Kvalitetsindikatorene understøtter de 
til en hver tid gjeldende mål som er satt for barnevernet.  

Barnevernets kvalitetsmål

Alle deler av barnevernet skal sikre høy kvalitet i tiltak og tjenester til det beste for barn og 
familier. Det betyr at barnevernet må ta i bruk den best tilgjengelige kunnskapen om metoder og 
tilnærmingsmåter. Videre skal barnevernet legge til rette for godt samarbeid med andre tjenester 
som skole, barnehage, arbeids- og velferdsforvaltningen, helsestasjon og psykisk helsevern for å 
sikre helhetlig hjelp. Barnevernets kvalitetsmål inneholder seks elementer som samlet utgjør  
strategiens mål om tjenester av god kvalitet. Disse er:

1. virkningsfulle tiltak
2. trygge og sikre tjenester
3. involvering av og innflytelse til brukerne
4. god samordning og kontinuitet i tjenestetilbudet
5. god ressursutnyttelse
6. tilgjengelige tjenester og rettferdig fordeling 

Barnevernet skal yte forsvarlige tjenester

Kvalitetsmål og faglige anbefalinger for å understøtte god praksis er nødvendig for å tydeliggjøre 
hva som er forsvarlige tjenester. Barnevernets ledelse har et ansvar for at arbeidet som gjøres er 
forsvarlig og i tråd med bestemmelsene i loven. Det er lovfestet at tjenester og tiltak etter barne-
vernloven skal være forsvarlige. Forsvarlighetskravet tydeliggjør og presiserer barnevernets plikt 
til å yte forsvarlige tjenester. Forsvarlighetskravet innebærer at tjenestene må holde tilfredsstil-
lende kvalitet, ytes i tide og i et tilstrekkelig omfang. Det handler blant annet om hva som er en 
god barnevernfaglig praksis, som igjen bygger på oppdatert kunnskap og allmenngyldige samfunns- 
etiske normer. Forsvarlighetskravet vil med andre ord endre seg over tid i takt med utvikling av ny 
kunnskap og kompetanse. Det er følgelig behov for å utvikle anbefalinger som kan beskrive god 
praksis.

Kvalitetsindikatorer 

Kvalitetsindikatorer kan defineres som: «Målbare variabler som anvendes for å registrere viktige  
aspekter av tjenestenes kvalitet. Med hjelp av slike måleverktøy kan man identifisere forhold 
og områder som bør studeres nærmere når det gjelder årsakssammenhenger og muligheter for 
forbedring» (Rygh & Saunes, 2008).
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En kvalitetsindikator er typisk et tallmessig uttrykk for et aspekt av kvalitet, ofte målt som  
forholdet mellom antall hendelser av en bestemt type og antall mulige slike hendelser. Bruk av 
kvalitetsindikatorer kan ha flere formål. De kan fungere som støtte til virksomhetsstyring og intern 
kvalitetsforbedring, og de kan benyttes for å sammenlikne tjenestenes faglige standard og hvilke 
resultater som er oppnådd. 

Kvalitetsindikatorer kan deles inn i tre typer, etter hvilket aspekt av tjenesten de peker henimot 
(Donabedian, 1980): Strukturmål, prosessmål og resultatmål. 

• Strukturmål handler om forutsetningene for å yte en god tjeneste, som kapasitet, organisering  
 og kompetanse. Det skal i prinsippet være et kausalt forhold mellom strukturmål og resultatmål.
 
• Prosessmål er informasjon om de enkelttiltakene tjenesteyteren tilbyr. Prosessmålene skal også  
 sees som årsaksfaktorer til resultatmålene.
 
• Resultatmål er observerte effekter hos brukerne, som livskvalitet og funksjonsevne. Fra et  
 brukerperspektiv er dette den viktigste indikatortypen, og det er denne indikatortypen som  
 vektlegges i Helsedirektoratets rammeverk for kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten  
 (Helsedirektoratet, 2010).

Kvalitetsindikatorer for Barnevernavdelingens barne- og ungdomsinstitusjoner

Kvalitetsindikatorene angir et målbart bilde på institusjonstilbudets kvalitet. Indikatorene er 
gjenstand for rapportering i lederlinjen og benyttes i arbeidet med å sikre tjenester av høy kvalitet, 
forsvarlige tjenester og i den strategiske ledelsen av Barnevernavdelingen. Barnevernavdelingen 
benytter følgende kvalitetsindikatorer:  

1. Strukturbaserte kvalitets- og målindikatorer:

Mål: God oppfølging av administrative rutiner 
• Indikator 1.1: Maksimalt fra 0 - 2 områder (pkt. 1 - 5 og 11 - 18) til oppretting under 
 administrativ kontroll
• Indikator 1.2: 0 (ingen) fristoverskridelser knyttet til å lukke avvik etter administrativ kontroll
• Indikator 1.3: 0 (ingen) pålegg under tilsyn fra Arbeidstilsynet
• Indikator 1.4: 0 (ingen) fristoverskridelser knyttet til å lukke pålegg fra Arbeidstilsynet

Mål: Stabil personalgruppe 
• Indikator 1.5: Maksimalt 0 - 20 % av ansatte i dag/kveld stillinger slutter i løpet året
• Indikator 1.6: Maksimalt 3 % korttids sykefravær (under 16 dager)

Mål: Høy andel ansatte med godkjent utdanning (jf. Godkjenningsmyndighetene)
• Indikator 1.7: 70 % - 100 % av ansatte (dag/kveld) har godkjent utdanning

2. Prosessbaserte kvalitets- og målindikatorer:

Mål: Plasseringsforløpet gjennomføres i tråd med barneverntjenestens vedtak
•  Indikator 2.1: 0 (ingen) barn og unge flyttes som resultat av at institusjonen ikke gir godt nok  
 tilbud (behandlingssammenbrudd / utilsiktet flytting) 
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3. Resultatbaserte kvalitets- og målindikatorer:

Mål: Barn og unges opplevelse av institusjonen som et trygt sted å være
• Indikator 3.1: 80 - 100 % opplever institusjonen som et trygt sted å være
 
Mål: Barn og unge opplever at ansatte tar godt vare på dem når de har det vanskelig
• Indikator 3.2: 80 - 100 % opplever at de blir godt ivaretatt av de ansatte
  
Mål: Barn og unge opplever å ha medvirkning
• Indikator 3.3: 80 - 100 % opplever at de har god medvirkning

Mål: Barn og unge benytter et dagtilbud i form av skole eller jobb
• Indikator 3.4: Minimum 85 % av barn og unge under videregående alder benytter et skoletilbud 
• Indikator 3.5: Minimum 85 % av ungdom over ungdomsskolealder benytter et dagtilbud i form  
 av skole eller jobb

Mål: Barn og unge får sine rettigheter ivaretatt på institusjonen
• Indikator 3.6: 0 (ingen) pålegg knyttet til svikt i kvalitet eller ivaretagelse av barn og unges 
 rettigheter under tilsyn fra Helsetilsynet v/ Fylkesmannen i Oslo og Akershus
• Indikator 3.7: 0 (ingen) fristoverskridelser knyttet til å lukke pålegg om å rette opp avvik
• Indikator 3.8: 0 (ingen) klager på bruk av tvang og makt får medhold av Helsetilsynet 
 v/ Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Kvalitetsindikatorenes virkeområde:

• Bakkehaugen ungdomsinstitusjon
• Bernhard L. Mathisen 
 ungdomsinstitusjon
• Borger With ungdomsinstitusjon
• Frydenberg ungdomsinstitusjon
• Tangen barneinstitusjon
• Barnevernets akuttinstitusjon 
 for ungdom
• Eksternavdelingen
• Belgen ungdomsinstitusjon
• Berg ungdomsinstitusjon for jenter
• Vansjø ungdomsinstitusjon
• Møllehuset ungdomsinstitusjon
• Korsvoll akuttinstitusjon for barn
• Villa Krogh akuttinstitusjon for barn
• Aline familieavdeling
• Frydenberg familieavdeling

Tjenestesteder som ikke medregnes:

• Grepperød Omsorgsnettverk
• Tangen Familiebaser 
• Aline poliklinikk 
• Beredskapshjemavdelingen  
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1. Strukturbaserte  kvalitetsindikatorer
Indikator Skår Skår for tjenestested: Ressurs
Indikator 1.1 Stab BV-avd.
1 – 2 0
3 + 1
Indikator 1.2 Stab BV-avd.
0 0
1 + 1
Indikator 1.3 Personalavdelingen
0 0
1+ 1
Indikator 1.4 Personalavdelingen
0 0
1+ 1
Indikator 1.5 Personalavdelingen
0 – 20 % 0
21 % + 1
Indikator 1.6 Personalavdelingen
0 – 3 % 0
3,1 + 2
Indikator 1.7 Personalavdelingen
70 – 100 % 0
69 % - 2

3. Resultatbaserte kvalitetsindikatorer
Indikator 3.1 Leder - Tjenestested
80 – 100 % 0
79 % 3
Indikator 3.2 Leder - Tjenestested
80 – 100 % 0
79 % 3
Indikator 3.3 Leder - Tjenestested
80 – 100 % 0
79 % 3
Indikator 3.4 Leder - Tjenestested
85 – 100 % 0
84 % 2
Indikator 3.5 Leder - Tjenestested
85 – 100 % 0
84 % 2
Indikator 3.6 Stab BV-avd.
0 0
1 + 3
Indikator 3.7 Stab BV-avd.
0 0
1 + 1
Indikator 3.8 Stab BV-avd.
0 0
1 + 3

2. Prosessbaserte kvalitetsindikatorer
Indikator 2.1 Leder - Tjenestested
0 0
1 + 2

Resultat
Beste mulige skår: 0 / Svakest mulige skår: 29
Måltall: 0
Samlet skår: Gjennomført dato:

Modell: K. Ostling 2014

Vedlegg 1. Tabell for registrering av indikatorer (Gjennomføres og rapporteres 4 ganger pr. år)
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Kompetansestrategi i Barnevernavdelingen

Arbeidet med kvalitet i Barnevernavdelingens tiltak er et lederansvar. Gjennom årlige opplærings-
midler legger etaten til rette for videreutvikling og oppdatering av ansattes kompetanse. Men 
ledelse av kvalitetsarbeidet betinger at de ansatte som skal ledes allerede besitter riktig og solid 
grunnkompetanse. Derfor er det gjennom en faglig bevisst og strategisk rekruttering til ledige  
stillinger ledere har anledning til å sikre godt kvalifiserte ansatte.

Barnevernavdelingen har ansvar for komplekse barnevernfaglige oppgaver og har stillinger der  
det stilles ulike krav til kompetanse og ansvar. Derfor må Barnevernavdelingen rekruttere ansatte 
som gjennom sin utdanning (erfaring og personlig egnethet) står rustet til å løse de ulike  
oppgavene. I ansettelsesprosesser skal derfor lederne i Barnevernavdelingen gjøre grundige  
vurderinger i forkant av en rekrutteringsprosess av hvilken kompetanse det er behov for. Det er  
et mål at utlysningstekstene peker konkret på den kompetansen/profesjonsbakgrunnen som  
etterspørres. 

For stillinger som miljøterapeut i etatens døgninstitusjoner stiller Godkjenningsmyndighetene  
krav til ansattes kompetanse. Etaten har som mål å ligge godt over minimumskravet. For å sikre  
et tilstrekkelig nivå av ansatte med barnevernfaglig og miljøterapeutisk kompetanse er det i Barne-
vernavdelingen utarbeidet et eget regime for vurdering av kompetansebehov. Barnevernavdelin-
gens kompetansestrategi er en del av den strategiske ledelsen av kvalitet.     
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Kompetansebank for kartlegging og utredning 
i Barnevernavdelingen

Kartlegging og utredning av barn, unge og familier er en oppgave Barnevernavdelingenes tjeneste-
steder utfører på oppdrag når barneverntjenesten har behov for det. Verktøyene anvendes også på 
det enkelte tjenestested som grunnlag for å skreddersy det faglige tilbudet og utforme handlings-
plan for opphold i avdelingens tiltak. 

Det å sikre god kompetanse på, og bruk av kartleggings- og utredningsverktøy krever teoretisk 
innsikt, øvelse og er derfor ressurskrevende. Alle ansatte og tjenestesteder kan ikke spesialisere 
seg på samtlige tilgjengelige verktøy. Oversikt og innsikt i de ulike tjenestestedenes kompetanse 
og erfaring med ulike kartleggings- og utredningsverktøy er derfor et faglig ledelsesredskap for 
kompetansedeling på tvers av tjenestestedene og sentrene i Barnevernavdelingen. 

Oversikten nedenfor gir en sjablongmessig oversikt over de kartleggings- og utredningsverktøy 
som beherskes og er i bruk på de ulike tjenestestedene. 

 Utredning og 
kartlegging

Psykologisk
utredning

CGAS HoNOSCA AuroADAD Geno
-gram

Klinisk 
utredning

Kartleggings
Verktøy (30)

Miljøterapeutisk
observasjon

Nettverk
kartlegging

Bakkehaugen  
ungdomsinstitusjon

X  X X X X   X X

BLM  
ungdomsinstitusjon

X  X X X X   X X

Borger With  
ungdomsinstitusjon

X  X X X X   X X

Frydenberg  
ungdomsinstitusjon

X  X X X X   X X

Tangen 
barneinstitusjon

X  X X X X   X  

BV akuttinstitusjon 
for ungdom

X  X  X  X  X    X  X

Eksternavdelingen          X

Belgen  
ungdomsinstitusjon

X  X X X       X   X X

Berg  
ungdomsinstitusjon

X  X X X       X   X X

Vansjø  
ungdomsinstitusjon

X  X X X       X   X X

Møllehuset  
ungdomsinstitusjon

X  X X X       X   X X

Omsorgsnettverket           

Aline poliklinikk  X     X    

Aline 
familieavdeling

X X     X X X X

Frydenlund familieavd. X X       X  

Beredskapshjems- 
avdelingen

X X     X X   

Korsvoll  
akuttinstitusjon  
for barn

X X       X  

Villa Krogh  
akuttinstitusjon 
for barn

X X       X  

Oversikt pr. 2014
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Oversikt pr. 2014

Faglige partnerskap mellom BFE/Barnevernavdelingen 
og andre faginstanser

Utsatte spedbarn, barn, unge og familier som møter Barnevernavdelingens tjenestesteder har ofte 
sammensatte behov og behov for bistand fra ulike fagprofesjoner og fra flere av velferdssamfun-
nets tjenester. Koordinering av kompetanse på tvers av organisasjonsstrukturer og sektorer er 
derfor et viktig virkemiddel både for å ruste egne tjenester, men også for å dele av kompetansen  
i Barnevernavdelingens tjenester. 

Barnvernavdelingens sentre og tjenestesteder har flere samhandlingsrutiner og prosjekter som ikke 
omtales her. De sentrale arenaene for samhandling i regi av BFE/Barnevernavdelingen er: 

• Faglig samhandling internt i Oslos barnevern:
 - Faglig utveksling mellom Barnevernavdelingen, Mottaksavdelingen og 
  Bolig- og avlastningsavdelingen 

• Avtale om faglig utveksling mellom BFE og OUS - Barneseksjonen psykisk helse:
 - Kompetanse-, informasjons- og erfaringsutveksling
 - Hospitering for ansatte

• Deltagelse i prosjekt Tverrfaglig familiestøtte:
 - BFE - OUS HF - Bydel Sagene
 - Gravide og småbarnsfamilier med rus
 - Koordinert tverrfaglig støtte
 
• Prosjektet opp fra skuffen mellom BFE, HiOA, FO og NBS 
 - Formålet er å øke faglig formidling fra praksis gjennom skrivekurs og veiledning 
  i skriveprosjekt. 

• Samarbeidsavtale mellom Oslo kommune/BFE og HiOA om praksisplasser
 - Gjennom avtalen forplikter etaten seg til å tilby et avtalt antall praksisplasser for studenter  
  fra utdanningene til barnevernpedagog, sosionom og vernepleier.

Tilsyn som mulighet for læring

Fylkesmannen fører tilsyn med barneverninstitusjonene i Barnevernavdelingen. Tilsyn er ikke et 
mål i seg selv, men et redskap for å sikre forsvarlige tjenester og et grunnlag for læring. Dagens 
regelverk skal sikre at barn og unge som lever i barneverninstitusjoner i størst mulig grad får 
muligheten til å leve slik andre barn og unge på samme alder gjør. Tilsynet reguleres av barnevern-
loven kap. 5 §§ 5–7 og 5–9 og tilhørende forskrifter:
 
− Forskrift 11. desember 2003 nr. 1564 om tilsyn med barn i barneverninstitusjoner for omsorg  
 og behandling
− Forskrift 12. desember 2002 nr. 1594 om rettigheter og bruk av tvang under opphold 
 i barneverninstitusjoner

Et sentralt virkemiddel for å sikre faglig og metodisk arbeid av høy kvalitet, er å bygge opp om 
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god praksis, men også å fange opp feil og avvik og ta lærdom av disse. Barnevernavdelingens 
ledelse på alle nivåer skal derfor bruke tilsynsrapporter (både fra nasjonale, andre og egne  
tjenestesteder), som kilde til strategisk ledelse av kvalitet (SLAK-plattformen).  

Godkjenningsmyndighetene har mandat og oppgave med å gjennomføre kvalitetskontroll og god-
kjenning av Barnevernavdelingens institusjonsplasser utenfor hjemmet og sentre for foreldre og 
barn. Godkjenningsprosessen og etterfølgende kontroll med at vilkårene for at godkjenning er til 
stede skal brukes som kilde til læring og strategisk ledelse av kvalitet (SLAK-plattformen). 

BiRK – nytt fagsystem i 2015

Barne- og familieetaten samarbeider med Bufetat og fagsystemavdelingen i Helseetaten om inn-
føring av fagsystemet BiRK i 2015. BiRK er en forkortelse for barneverninformasjon, registrering 
og kvalitet. Barnevernavdelingen har en vesentlig oppgave med å implementere systemet.

Det er knyttet store forventninger til systemet. BiRK skal bidra til å ivareta barnets rettsikkerhet, 
sikre kvalitet i tjenestene og bidra til likeverdige tjenester i hele landet. BiRK skal bli et redskap 
for barna, i den forstand at BiRK blir et godt arbeidsstøttesystem for de som jobber med barna – et 
støttesystem som skal bidra til gode oversikter, riktig informasjonsflyt og god støtte til å registrere 
og hente ut data. Målet er at det til enhver tid råder en felles forståelse av hva som er viktig i arbei-
det, så lenge barnet er i tiltak.

Det nye systemet betyr nye oppgaver og ny arbeidsflyt. Avgjørende suksesskriterium for vellykket 
implementering og drift av BiRK er at oppgaveforståelse, ansvar og roller er forankret hos alle 
ledere og nøkkelpersoner på alle nivåer i Barnevernavdelingen. Oppgaven med å implementere 
BiRK er en del av avdelingens strategiske ledelse av kvalitet.
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Plattform for Strategisk ledelse av kvalitet
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Ressursbank for oppdatert kunnskap og forskning 
om barnevern

Ett av barnevernets 6 kvalitetsmål i Prop. 106 L slår fast at barnevernet skal tilby tiltak og tjenester 
som bygger på oppdatert kunnskap og dokumentert effekt. Det er ikke mulig å dokumentere effekt 
i tråd med naturvitenskapens krav, for alle tiltak og handlinger i barnevernet. Men et minstekrav 
må være at barnevernet gjør seg nytte av den kunnskapen som faktisk eksisterer. For å sikre dette  
i Barnevernavdelingen, må det aktivt og systematisk innhentes ny og oppdatert kunnskap. 

Oversikten under er langt fra uttømmende. Men ressursbanken skal fungere som en veiviser for en 
del sentrale kilder til ny kunnskap om spedbarn, barn, unge og familiers helse og sosiale forhold 
generelt og om barnevernet spesielt.  

• Barnevernet.no – informasjons- og kunnskapsbank
 http://www.barnevernet.no/

• Nasjonalt bibliotek for barnevern og familievern
 http://www.bufdir.no/bibliotek/

 − Barnevern
  http://www.bufdir.no/bibliotek/Emner_side/?q=Barnevern&num=10&start=0

 − Barneverninstitusjoner
  http://www.bufdir.no/bibliotek/Emner_side/?q=Institusjon&num=10&start=0

 − Brukerevalueringer
  http://www.bufdir.no/bibliotek/Emner_side/?q=Barnevern%20and%20   
  em=Barneverninstitusjoner%20and%20em=Brukerevalueringer&num=10&start=0

• Senter for velferds- og arbeidslivsforskning – Barn og barnevern
 http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/
 NOVA/Barn-barnevern

• Tidsskriftet Norges Barnevern
 http://www.barnevernsambandet.no/tidsskriftet/

• Fontene – fagartikler
 http://fontene.no/fagartikler/

• Forskning.no – Barn og ungdom
 http://forskning.no/barn-og-ungdom

• Helsetilsynet - Barnevern
 https://www.helsetilsynet.no/no/Tilsyn/Tilsynsomrader/Barnevern/

• Folkehelseinstituttet – Barns psykiske helse
 http://www.fhi.no/tema/barns-helse/psykiske-lidelser-hos-barn
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• Fafo – Velferdsforskning
 http://www.fafo.no/avf/avfsosial.htm

• Statens institusjonsstyrelse (SiS) i Sverige
 http://www.stat-inst.se/forskning-och-utveckling/

• Danske socialpedagogers vidensbank
 http://www.sl.dk/da/Fag%20og%20uddannelse/Vejviser%20til%20viden%20og%20debat%20 
 om%20socialpaedagogisk%20teori%20og%20metode.aspx

• SFI Campbell – forskning på det sosiale området
 http://www.sfi.dk/sfi-campbell-137.aspx      
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Plattform for
Strategisk Ledelse av Kvalitet 
(SLAK-plattformen)

• Faglig ledelse
 - Fagsamlinger for ledere
 - Informasjonsdeling og faglig utviklingsarbeid

• Felles faglige ledelsesverdier
 - Integrering av felles faglige ledelsesverdier utarbeidet av barn og unge med erfaring 
  fra barnevernet   

• Felles faglig grunndokument 
 - Tjenestestedenes fagplaner er kvalitetssikret og samordnet til ett felles 
  faglig grunndokument

• Strategi for medvirkning 
 - Innføring av strategi for å videreføre og videreutvikle rutiner og praksis som 
  fremmer barn og unges medvirkning 

• Kvalitets- og målindikatorer
 - Innføring av strukturbaserte-, prosessbaserte- og resultatbaserte 
  kvalitetsmål og indikatorer

• Kompetansestrategi i Barnevernavdelingen
 - Utlysningstekster som peker konkret på den kompetansen/profesjonsbakgrunnen 
  som svarer til oppgavene som skal løses

• Kompetansebank for kartlegging og utredning
 - Oversikt over kompetanse på, og bruk av kartleggings- og utredningsverktøy 
  som redskap for kompetansedeling

•  Faglige partnerskap
 - Etablering av faglige partnerskap:
  • Fagutveksling mellom BFE og OUS – barneseksjonen 
  • Samhandling og fagutveksling mellom BFE og Ullevål barneavdeling
  • Dokumentasjon av praksis gjennom skriving – BFE, FO, NBS og HiOA

• Tilsyn og godkjennings- og kvalitetskontroll som mulighet for læring
 - Bruke tilsyn som redskap til å fange opp feil og avvik og ta lærdom av disse

• BIRK – Nytt fagsystem i 2015
 - Innføring av BiRK skal styrke arbeidet for å ivareta barnets rettsikkerhet, sikre kvalitet 
  i tjenestene, og bidra til likeverdige tjenester 
 
• Ressursbank for oppdatert kunnskap og forskning om barnevern
 - Liste med linker til forskningsinstitusjoner, fagbibliotek og organisasjoner 
  som presenterer oppdatert kunnskap og forskning om barnevern 

Barnevernavdelingen 2015

Besøksadresse: Munchs gate 5 B, 0165 Oslo
Postadresse: Postboks 6726 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Telefon:   23 42 80 41
 E-postadresse: kjetil.ostling@bfe.oslo.kommune.no
 Internett: www.bfe.oslo.kommune.no


