
 

 ( Kilde / hentet og utledet fra « Barn i risiko – skadelige omsorgssituasjoner, Øyvind Kvello, Gyldendal 2012) 

Risikofaktorer primært knyttet til 

kjernefamilien 

Risikofaktorer primært knyttet 

til systemene ut over 

kjernefamilien 

Risikofaktorer primært knyttet til barnet 

 1. Moderat eller alvorlig grad av psykiske lidelser 

hos foreldrene (personlighetsforstyrrelser, depresjoner, 

bipolare lidelse og psykoser) 

 2. Langvarig høyt konfliktnivå mellom foreldrene 

og/ eller mellom foreldrene og deres sosiale 

nettverk/slekt. 

 3. Foreldre som har vokst opp med omsorgssvikt, 

overgrep og/eller mishandling  

 4. Foreldre som har en svar og /eller skadelig 

omsorgsutøvelse overfor barnet 

 5. Voldsøvelse i familien 

 6. Nåtidig eller tidligere kriminalitet hos foreldrene 

 7. Rusmiddelmisbruk hos foreldrene 

 8. Lang og /eller flere adskillelser fra mor (spesielt 

regnes atskillelser på mer enn en ukes varighet i 

barnets føreste leveår.) 

 9. Foreldre som er arbeidsledige eller sporadisk 

knyttet til arbeidsmarkedet, eller som er uføretrygdet 

 10. Flere enn tre flyttinger fra barnet er tre år til 18 

år gammelt (må innebære brudd med venner, skifte av 

barnehage og/eller skole) 

 11. Samlivsbrudd mellom foreldre  

 12. Foreldre som inngår i nytt parforhold 

 13. Familien har uavklart oppholdsstatus i landet 

 14. Familien er stigmatisert/ tilhører en lite ansett 

etnisitet  

 1. Et belastet nærmiljø med mye 

arbeidsledighet, kriminalitet og 

rusmiddelmisbruk 

 2. En barnehage eller skole som 

preges av høyt sykefravær eller 

utskiftninger av ansatte, lite struktur 

og dårlig kontakt mellom voksne og 

barn  

 1. Født prematurt og med lav fødselsvekt 

 2. En generell utviklingsforsinkelse/ lavt intellektuelt nivå/ har syndrom/ en 

hjerneorganisk skade 

 3. Er impulsiv, hyperaktiv, har oppmerksomhets- og konsentrasjonsvansker (kan 

være knyttet til vanskelig temperamentsstil eller vansker som ADD, hyperaktivitet, 

ADHD, utviklingshemning eller autisme. Om de to siste forekommer, skal ikke 

denne regnes som å forekomme, da den dekkes av nummer 2) 

 4. Er sky, aktivt tilbaketrekkende og virker generelt utrygg. (kan inngå i 

reservert temperamentsstil og angstlidelser) 

 5. Psykiske lidelser (det innebærer at diagnose er stilt. Om nummer 5 krysses 

av, krysses det ikke avfor nummer 3 eller 4) 

 6. Utsatt for omsorgssvikt, mishandling, seksuelle overgrep og/ eller utnyttelse 

 7. Flere alvorlige somatiske sykdommer i førskolealder som har innebært a) at 

barnet har vært innlagt flere ganger og/eller for en lengre periode, b) at det har vært 

fare for barnets liv, c) at det har ledet til betydelige restriksjoner for hva barnet ar 

kunnet delta på av aktiviteter og typer av arenaer. 

 8. Utrygg tilknytningsstil – besvares kun av pers med slik spesialkompetanse 

 9. Vanske med å etablere aldersadekvate vennskap (gjelder spesielt fra 

femårsalderen av) 

 10. Relasjonsbrudd til personer som barnet står nær, som foreldre, søsken, 

venner osv. 

 11. Utsatt for alvorlig mobbing av minst ett års varighet 

 12. Mister foreldre eller søsken i dødsfall – spesielt selvmord (det krysses ikke 

av for nummer 10 om det gjelder samme relasjon som det krysses av for ved 

nummer 12) 

 13. Adoptert (jo eldre barnet var ved adopsjon, jo dårligere kvaliteten har vært 

på omsorgen før adopsjon og om det har vært rusmisbruk, dårlig ernæring og/eller 

mye stress i mors liv under svangerskapet, desto alvorligere er risikofaktoren) 

 14. Fosterhjemsplassert (det er et betydelig antall av alvorlige risikofaktorer som 

ligger til grunn for fosterhjemsplassering, samt at plassering i seg selv innebærer 

relasjonsbrudd som kan ses som et traume) 

 15. Rusmiddelmisbruk hos barnet/ungdommen 

 

 



 

Beskyttelsesfaktorer primært knyttet til 

kjernefamilien 

Beskyttelsesfaktorer primært knyttet til 

systemene ut over kjernefamilien 

Beskyttelsesfaktorer primært knyttet til barnet 

 1. Foreldre med god omsorgsutøvelse 

 2. Foreldre som har høgskoleutdannelse eller høyere 

og er i jobb (eller under utdanning) 

 3. Et godt forhold til og jevnlig kontakt med sine 

søsken (om søsken har store vansker, gjelder ikke dette 

punktet)  

 1. Enighet om de grunnleggende verdiene i 

oppdragelsen av barnet mellom de som er aktive i 

omsorgen for barnet (for eksempel foreldre, 

besteforeldre, barnehage) 

 2. En barnehage eller skole preget av inkludering av 

barnemangfoldet, gode relasjoner mellom de ansatte og 

barna, en klar struktur og god kontakt mellom 

barnehage/ skole og hjemmet 

 3. Ved nærvær av mange risikofaktorer: å ha tilgang 

til støttende voksne i det offentlige som har hyppig og 

langvarig kontakt med barnet 

 4. Foreldre som engasjerer seg i barnets skolegang 

 

 1. Aldersadekvate kompetanse (kognitiv, språklig, 

sosial, emosjonell, atferd, moral, motorikk) 
 2. Har hobbyer og interesser det utfolder seg i, 

og/eller talenter det får god bekreftelse på 
 3. Planlegger sin egen livssituasjon 

(framtidsorientering) (gjelder for barn over tolv år) 

 4. Fravær av psykiske lidelser 
 5. Interesserer seg for og tilpasser seg skolens krav 

og har gode til bedre skolefaglige prestasjoner 
 6. En tro/overbevisning (religiøs tro eller emosjon av 

sammenhenger i livet, å se seg selv som en viktig del av 

en større helhet) (gjelder for barn over tolv år) 
 7. En aktiv mestring ved utfordringer 

 

 


