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Med bakgrunn i Nederland
The Hauge Protocol
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Ser du hele bildet?
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Ser du hele bildet?
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Hva om vi i fellesskap kan se helheten litt tidligere?



Hensikten med Barn under radaren

• Begrense skader og problemutvikling hos barn og sikre dem en trygg og 

god oppvekst

• Bidra til at helsepersonell opplever å være trygge i beslutningen om å 

melde bekymring  ved mistanke om omsorgssvikt og barnemishandling

• Bidra til klare og tydelige rutiner

• Sikre faglig kvalitet i arbeidet



Indikasjoner

Vold rus selvmordsforsøk

Barn under 18 år?



 

  Evalueres etter følgende måleparametere PARAMETRE?: 
 

1.   Meldes det oftere bekymring fra Akuttmottak/Akuttambulant team til barneverntjenesten etter  

  at sjekklisten ble tatt i bruk? 

 

Median/ gjennomsnitt alder 11… 

2.   Bidrar tiltaket til å redusere uønsket variasjon og usikkerhet knyttet til opplysningsplikten til  

  barneverntjenesten hos helsepersonell?  

  

49,6 % gutter/ 50,4 % jenter 

3.   Bidrar tiltaket til forbedret informasjonsflyt mellom spesialisthelsetjenesten og barneverntjenesten? 

 

4  etnisk norske/ 24 % ikke-etnisk norske 

4.   Bidrar tiltaket til forbedret informasjonsflyt og samarbeid mellom aktuelle enheter i  

  spesialisthelsetjenesten? 

 

54,4 % samlet/ 40 % ikke-samlet/ 3 % fosterhjem/ institusjon 
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Åtte-dobling 1/3

Resultatene er ikke publisert men kan jeg si noe?

Er meldingene reelle?



9

«Tidligere kunne jeg vegre meg for å fortelle 
pasienter at jeg ville sende bekymringsmelding. 
Men jeg har erfart at mange tar det med 
forståelse. Noen blir nesten litt lettet, og noen 
takker. Vår tilnærming er at barnevernet kan 
være en hjelp, og gjøre livet greiere for dem og 
barna deres»

Kristian J. Pedersen
Ambulansen - KRS
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Tilbakemelding fra barnevernstjenesten i 
Kristiansand

«Vi har kommet i kontakt med barn som vi ikke 
kjente til fra før. Det har også kommet meldinger 
om barn der vi allerede var i kontakt med 
familien. Vi har avdekket tilfeller av vold mot 
barn og alvorlig omsorgssvikt gjennom 
meldingene som har kommet etter bruk av 
sjekklisten»
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OBS! Vær obs på automatikk
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https://www.nrk.no/video/nye-metoder-har-avdekket-flere-
barn-som-sliter_6cb27b05-6eaa-4f0e-b77c-686729516718

https://www.nrk.no/video/nye-metoder-har-avdekket-flere-barn-som-sliter_6cb27b05-6eaa-4f0e-b77c-686729516718
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