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Kari Killén (84) har forsket på
omsorgssvikt siden 1960-tallet: – Mangel

på faglig forståelse i barnevernet svekker
rettssikkerheten

Kari Killén (84) er sterkt bekymret for manglende faglig forståelse i hele

barnevernssystemet. I år har hun holdt seminar for 4500 ansatte som

jobber med barn i Oslo.

Med stort engasjement har 84 år gamle Kari Killén stått på scenen og holdt

foredrag for jordmødre, helsesøstre, tannleger, barnevernspedagoger, lærere,

førskolelærere, fysioterapeuter, Nav-ansatte og sosionomer i Oslos 15 bydeler.

Hun er engasjert som inspirator i byråd Inga Marte Thorkildsens storsatsing

Barnehjernevernet.

Helt siden 1960-tallet har hun jobbet med forebyggende arbeid,

omsorgssvikt, barnemishandling og familieveiledning.

– Fagfolk må fange opp og hjelpe utsatte familier lenge før det er kommet så

langt at det sendes bekymringsmelding til barnevernet, sier Killén.

– Da er det ofte for sent.

Hun har sett det så mange ganger:

En dårlig vurdering gjort i undersøkelsesfasen tidlig i en barnevernssak kan

følge barn og foreldre hele veien oppover i systemet.

– Det går ut over rettssikkerheten, sier hun.

– Den blir bare ivaretatt hvis det er høy kvalitet i alle ledd, og slik er det ikke i

dag.

– Tar beslutninger på sviktende grunnlag

Killén utdyper:

– Hvis det glipper på forståelsen hos de ansatte i barnevernet, kan feilen fort

bli bekreftet av den psykologisk sakkyndige som oppnevnes for å utrede

foreldrenes omsorgskompetanse. Vedkommende skriver en rapport som igjen

godkjennes av Barnessakkyndig kommisjon.

– Når saken om omsorgsovertagelse kommer opp for Fylkesnemnda og

rettsapparatet, har de ofte ikke annet å gjøre enn å stole på vurderinger som

er gjort. Dermed kan beslutninger bli fattet på sviktende grunnlag.

– Lite lydhøre for kritikk

Killén påpeker at Bufdir og Barne- og

likestillingsdepartementet stadig blir

gjort oppmerksom på disse

problemene, fra tunge aktører både

nasjonalt og internasjonalt.

Aftenposten fikk være til stede i
Fylkesnemnda: Her avgjøres
skjebnen til åtte måneder gamle
Lukas

– Likevel er myndighetene

bemerkelsesverdig lite åpne og lydhøre

for kritikken. Isteden venter de til det

kommer nok et ramaskrik fra Polen

eller England om hvor ille norsk

barnevern er.

– Er norsk barnevern dårligere enn

andre lands?

– Vi har nok dessverre mistet mye av det tverrfaglige perspektivet som

barnevernet i flere andre land har, sier hun.

– Nå er vår sjanse til å få det tilbake. Hjerneforskningen bekrefter alt vi har

sagt gjennom årtier: At omsorgssvikt påvirker hjernen hos barn og er et stort

helseproblem.

– Begrenset kompetanse, stor makt

Hun mener en treårig bachelorutdannelse som sosionom eller

barnevernspedagog ikke er dekkende for de viktige beslutningene som tas av

saksbehandlere.

– Begrenset kompetanse sammen med stor makt til å avgjøre barns fremtid

er en dårlig kombinasjon.

Men Killén sier det ikke er noen grunn til å «skyte på» de barnevernsansatte

– det handler om hele systemet.

Advarer mot ny praksis: Familier pålegges å flytte på sentre for
foreldre og barn mot sin vilje

Hun mener barnevernsansatte trenger solid, tverrfaglig støtte.

– Andre yrkesgrupper må komme inn i disse kompliserte sakene og delta mer

aktivt enn i dag. Det er et kunstig skille mellom barnevern og psykisk

helsevern.

Barnevernet må reorganiseres med tverrfaglig kompetanse for å sikre

kvaliteten, fastslår hun.

Tror på Oslo-prosjektet Nye familier

Hun har stor tro på Oslo-prosjektet Nye familier. Alle førstegangsforeldre og

innvandrere som får barn første gang i Norge, blir fulgt tett opp med

hjemmebesøk av helsesøster. I tillegg kan andre yrkesgrupper trekkes inn

hvis barn og foreldre har behov for det.

– Lignende modeller har vært gjennomført i USA, England og Nederland med

gode resultater. Dette bør straks gjennomføres over hele landet, mener hun.

– I fjor lanserte Regjeringen en strategi for å heve kompetansen til

barnevernsansatte – er ikke det et skritt i riktig retning?

– Jo, men hva slags kompetanse? Relasjonskompetanse, som er avgjørende i

barnevernet, er nesten ikke behandlet. Det handler om å møte foreldre og

barn med åpenhet, respekt, tillit og innlevelse.

Ett år siden «historisk satsing» ble lansert: Regjeringen vil sette
de ansatte i barnevernet på skolebenken

Bufdir: – Åpne for at det gjøres feil

Kjetil Ostling er assisterende direktør i Barne-, ungdoms- og

familiedirektoratet (Bufdir).

– Det er et komplekst arbeid som krever solid kompetanse og gode

vurderinger, samt evne til å forstå, tolke og sette seg inn i mange ulike

perspektiver. Vi har lagt til rette for at disse komplekse oppgavene kan løses

og har utviklet metodikk for å ettergå og kvalitetssikre vurderinger og

beslutninger, fastslår han.

– Når det er sagt, er vi alltid åpne for at systemet kan glippe, og at det gjøres

feil.

Han påpeker at mange fagfolk og utredninger har stilt spørsmål ved om

utdanningen innen barnevernet er god nok i dag, og om lengden er

tilstrekkelig.

– Det er vi i gang med å se på nå, på oppdrag fra departementet.

– Er dere lite åpne og lydhøre for kritikk?

– Hverdagen både ute i barnevernstjenestene og helt opp til myndighetene

innebærer kontinuerlig å stå i og møte kritikk, blant annet fra

tilsynsmyndigheter, og bruke den til læring. Men vi bør alltid være

selvransakende og vurdere om vi i stor nok grad er lydhøre.

– Avhengig av personlig egnethet

Ostling sier man jobber med å få til mer sømløst samarbeid mellom særlig

psykisk helsevern og barnevern.

– Vi gjennomfører nå en kompetansekartlegging, og Regjeringen har satt av

80 millioner kroner til en satsing på kompetanseutvikling.

– Men man er alltid avhengig av personlig egnethet for å kunne stå i jobber

der man må kunne ta beslutninger som innebærer konflikt og samtidig

identifisere barns beste, påpeker han.

– Dette er et ansvar også utdanningsinstitusjonene og de som rekrutterer

ansatte ute i kommunene må være med på å ta.
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– Myndighetene er bemerkelsesverdig lite åpne og lydhøre for kritikken mot barnevernssystemet, sier Kari Killén, nestor i foreldre-barneforskning i
Norge og internasjonalt.

 FOTO: Tom Kolstad
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– Vi synser og tror og er farget av den
omsorgen vi selv har fått som barn når
vurderinger om omsorgssvikt gjøres. Det er
nødvendig å se forbi egne fordommer og
erfaringer, sier Kari Killén.



  Tom Kolstad

Tok doktorgrad med avhandlingen «Omsorgssvikt og barnemishandling» i 1988.

Utdannet sosionom med videreutdanning i barne- og ungdomspsykiatrisk behandling i USA og
England.

Kari Killén holder innsiktsseminar for ansatte i Østensjø bydel i mars. Hun har holdt foredrag for 4500 ansatte
som jobber med barn i Oslo kommune i vår.



  Karin Gustavsen/Oslo kommune

Disse bydelene har vært med i Nye familier: Bjerke, Frogner, Grünerløkka, Nordre Aker, Stovner,
Vestre Aker og Østensjø.

Fra 1. september inviteres fire nye bydeler inn: Søndre Nordstrand, St. Hanshaugen, Sagene og

Kjetil Ostling, assisterende direktør i Bufdir.



  Tine Poppe/Bufdir

Dette blir høstens
politiske stridssaker.
Noen av dem kan
koste Erna Solberg
jobben.

Hvorfor brenner
maskerte
ungdommer
naboenes biler?

55-åring er fanget i
milliongjeld resten av
livet

Da Gry og Christian
fikk barn, flyttet de ut
av byen. To måneder
senere angret de.

Per Sandberg kuppet
dagsordenen. Det ble
ingen klokere av.

Trodde du disse
skulle kastes i
plastavfallet?
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 LES OGSÅ

Seerstorm mot Netflix
etter reklametester

På ett år har 72.000
dødd av overdoser. Nå
vil Trump saksøke
pilleselskapene som har
tjent seg søkkrike.

«Alle» skal ha avokado.
Men matfatets nye
superstjerne skaper en
rekke problemer

– Det skjedde ting som
kunne ha vært
forhindret med god
oppdragelse

Kvinne i 20-årene
knivdrept på Kjelsås.
Kjæreste er siktet.

Flyktet fra krigen – i
morgen får hun se
sønnen for første gang
på 68 år
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FAKTA: KARI KILLÉN


FAKTA: 11 AV 15 BYDELER SNART MED I «NYE FAMILIER»


Har du lest disse gode sakene?

BARNEVERN BARNEVERNET FAMILIE OPPVEKST

OSLO
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