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Medvirkning
Medvirkning står sentralt i møte med familien. Senteret skal legge til rette for, og 
motivere både foreldrene og barnet til å medvirke. Vi tar hensyn til foreldrenes 
meninger og barnets uttrykk for hvordan de har det. Sentrene har ukentlige
 samarbeidsmøter med foreldrene og barnevernstjenesten

Hjelpetiltak i etterkant av utredning
Senter for foreldre og barn kan tilby omsorgsendrende hjelpetiltak i etterkant av 
utredning, jf. barnevernloven § 3-1.
Hjelpetiltak er aktuelt der det kreves kompetanse eller tiltak som det ikke kan 
forventes at kommunen har, og der statlig bistand eller tilbud vurderes som en 
forutsetning for at barnet skal få forsvarlig hjelp. 

Hjelpetiltak bør fortrinnsvis gis i hjemmet, men kan unntaksvis skje i døgnavdeling 
ved sentre for foreldre og barn, for eksempel i tilfeller der geografisk avstand gjør det 
krevende å tilby annen statlig bistand.

Målet med omsorgsendrende hjelpetiltak er å styrke foreldrenes omsorgskompetanse, 
slik at barnets behov og utvikling ivaretas på en god nok måte. Foreldrene får målrettet 
veiledning på de områdene de trenger, for å styrke omsorgsbetingelsene til barna. 

Hvordan be om bistand?
Følg lenken under for å finne riktig henvisningsskjema og informasjon 
om saksgang.
Her kan du søke om plass på senter for foreldre og barn 

Ta gjerne kontakt med avdelingsleder ved ditt nærmeste senter eller regionens 
enhet for inntak, dersom du er usikker på om saken er aktuell. 

Utredning av familier med sped- og småbarn
Sentre for foreldre og barn tilbyr utredning som en del av barnevernstjenestens 
undersøkelse når det er stor usikkerhet om barnet utsettes for alvorlig omsorgssvikt. 
Utredningen gjennomføres innenfor barnevernstjenestens undersøkelsesfrist. (jf. bvl. 
§2-2)
Barnevernstjenesten kan be senteret om å utrede følgende: 
• Barnets fungering og tilstand
• Foreldrenes omsorgsutøvelse
• Forhold ved foreldrene som kan påvirke omsorgsutøvelsen
• Familien og miljøet rundt barnet 

Utredningsrapporten vil beskrive og vurdere det enkelte barns behov. 
Rapporten kan inngå i barnevernstjenesten sin helhetlige vurdering fra 
undersøkelsesperioden. 

Utredningstilbud
Vi benytter ulike arenaer, og kan også bruke en kombinasjon av disse under 
utredningen. 

• Hjemmebasert utredning
Ved hjemmebasert utredning foregår utredningsaktivitetene hjemme hos familien, 
med avtalte observasjoner og samtaler.

• Dagtilbud
Dagtilbud kan være et supplement til hjemmebasert utredning og kan styrke 
utredningen ved at man, blant annet, kan observere samspill i andre kontekster.

• Døgnbasert utredning
Døgnbasert utredning har tilgjengelig personal gjennom døgnet, og kan være 
tett på familien når det er behov for det. Dette krever samtykke fra foreldrene, og 
barnevernstjenesten må fatte vedtak. Tiltaket kan pålegges ved behov.



Vi ser fram til et godt samarbeid 
til det beste for barna.

Finn ditt nærmeste senter for foreldre og barn her: 
bufdir.no/sentre-for-foreldre-og-barn


