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TIL DEG SOM JOBBER 

I BARNEVERNET 

Når man jobber med barn som har det vanskelig, kan 

det være utfordrende å forstå om konsentrasjons-

vansker, hyperaktivitet og impulsivitet er uttrykk for 

normal atferd hos et barn som er i utvikling. Det kan 

også være symptomer på ADHD, andre psykiske  

vansker, omsorgssvikt, traumer eller en kombinasjon 

av flere.

Det kommer stadig ny forskning og økt kunnskap om 

diagnoser, tilstander og tiltak. Dette  

fordrer at også ansatte i barnevernet fortløpende 

holder seg oppdatert om ny kunnskap. Denne guiden 

er ment som et bidrag til ny kunnskap, samt at den 

skal være et praktisk og nyttig hjelpemiddel i en travel 

hverdag for ansatte i barnevernet.

ADHD Norge takker Bothild Bendiksen, MD, PhD, Spe-

sialist i barne- og ungdomspsykiatri, forsker ved Na-

sjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress 

(NKVTS), og Cecilie L. Roverudseter, barnevernsleder 

gjennom mange år, for gode innspill og godt samar-

beid. Dette er et tverrprofesjonelt samarbeid, og det 

håper vi også at guiden bærer preg av ved at flere 

perspektiver er ivaretatt. 

Takk også til Mads Johan Øgaard som har laget  

illustrasjonene til guiden.

Vi håper barnevernguiden kommer til nytte i  

hverdagen.
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HVORFOR HAR VI EN BARNEVERNGUIDE OM ADHD

ADHD har en forekomst på 3–5 % og er den hyppigst stilte diagnosen innen psykisk helsevern 

for barn og unge. Barn og unge med ADHD utgjør således en stor og sårbar gruppe som  

ansatte i barnevernet regelmessig møter. Guiden skal være et hjelpemiddel når det  

kommer en bekymringsmelding om et barn der atferden kan tyde på at barnet kan ha ADHD, 

eller allerede har fått denne diagnosen. 

Det er vårt mål at guiden skal være til god hjelp for barnevernansatte til å gi riktig hjelp og 

tiltak til barn og familier med ADHD. Vi vil i guiden beskrive vanlig overlappende tilstander og 

differensiere mellom ADHD og andre tilstander som kan ha symptombilder som likner ADHD. 

Vi håper på denne måten å styrke barnevernet i disse sakene slik at man kan tilby tiltak etter 

riktig lovverk fra bekymringsmeldingen mottas, til undersøkelse og videre til hjelpetiltak. Slik 

ønsker vi at guiden skal bidra til å fange opp og bistå familier med ADHD-problematikk før, 

under og etter utredning av ADHD.

Hyperkinetiske  
forstyrrelser (ADHD)

• Forstyrrelser av aktivitet og oppmerksomhet
• Hyperkinetisk atferdsforstyrrelse

Traume • Posttraumatisk stresslidelse (PTSD)
• Tilpasningsforstyrrelser

Omsorgssvikt • Udiskriminerende tilknytningsforstyrrelser i 
barndommen

• Reaktiv tilknytningsforstyrrelse

Illustrasjon: Det kan være vanskelig å differensiere mellom tilstander, symptombilder og 

funksjonsvansker som kan likne på, men også være samtidig forekommende med ADHD.
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HVA ER ADHD?

Definisjon
ADHD er en nevrobiologisk utviklingsforstyrrelse som kan påvirke kognitive, emosjonelle og 

sosiale funksjoner. Selv om det er en betydelig familiær opphopning og høy grad av arvelighet, 

spiller biologiske og psykososiale risikofaktorer en svært viktig rolle for utviklingen.

 

ADHD deles inn i tre undergrupper
1. ADHD uoppmerksom type

Symptomkriteriene på oppmerksomhetsvansker er til stede, men man har færre symptomer 

på hyperaktivitet og impulsivitet. Denne typen er ofte vanskelig å oppdage hos yngre barn, og 

de får gjerne ADHD-diagnose mye senere enn de andre undergruppene. 

Eksempel

Barna har problemer med å gjennomføre oppgaver og distraheres lett. De har utfordringer 

med å organisere aktiviteter og skifter ofte fra en aktivitet til en annen.
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2. ADHD hyperaktiv og impulsiv type

Symptomkriterier på hyperaktivitet og impulsivitet er til stede, men kriteriene for oppmerk-

somhetsvansker er ikke oppfylt. Når oppgaver interesserer, kan aktiviteten være normal i 

lengre perioder. 

Eksempel

Barna har vansker med å sitte stille, de har utfordringer med å vente på tur, avbryter eller 

forstyrrer andre og handler uten å tenke seg om. Disse barna beskrives som å bli drevet av en 

indre motor.  

 

3. ADHD kombinert type

Symptomkriterier for både oppmerksomhetsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet er oppfylt. 

Siden barn med denne typen kan ha vansker på flere områder, er systematisk tilrettelegging 

for den enkelte spesielt viktig. 

Eksempel

Disse barna vil ha utfordringer med både konsentrasjon og hyperaktivitet. En konsekvens av 

vanskene er manglende sosial fungering og utfordringer i lek, hvor de ofte havner i konflikter 

med andre barn og voksne. 
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UTVIKLINGSVARIASJONER

Symptomer på ADHD kan variere innenfor ulike aldersgrupper. Hos førskolebarn er hyper-

aktivitet og impulsivitet vanlige symptomer, mens oppmerksomhetsvansker er vanskelig å 

identifisere i denne aldersgruppen. Blant skolebarn og ungdommer vil ca. 30 % av barn med 

ADHD hovedsakelig ha symptomer på uoppmerksomhet, ca. 10 % har hovedsakelig hyperaktiv 

-impulsiv-symptomer, mens 60 % har kombinerte ADHD-symptomer. 

Kjønnsforskjeller er mest uttalte i kliniske studier blant skolebarn og ungdommer, hvor det 

ofte er en overvekt av gutter. Disse forskjellene er mindre uttalte i studier av førskolebarn og 

blant voksne med ADHD.

Barn med ADHD har ofte vansker med sosial fungering både i familiesammenheng, i skole- 

situasjonen og sosialt ute blant venner. Vanskelige forhold innad i familien og økt konfliktnivå 

mellom barnet, søsken og foreldre er vanlig. På skolen vil barn med ADHD ofte skape uro i 

undervisningen hvis de er urolige og impulsive. Vansker med konsentrasjon og oppmerk-

somhet kan bidra til utfordringer ved læring og skolefaglige prestasjoner. Barn med ADHD har 

ofte redusert sosial forståelse og strever med å innordne seg i lek og aktiviteter, noe som fører 

til vansker i vennskapsforhold.

 

Forekomst
Totalforekomsten for ADHD 

i Norge i dag er ca. 3 %, 

og forskning viser at fore-

komsten har vært stabil i 

Norge de siste 20 år.  Det vil 

si i snitt ca. ett barn i hver 

skoleklasse. Barn med ADHD 

utgjør den største diagnose-

gruppen på BUP.

Utviklingsvariasjoner i symptompresentasjon og fungering
Symptomer i småbarnsalder og førskolealder er hovedsakelig motorisk uro og impulsivitet, 

men kan også være preget av forsinkelse av barnets utvikling (språk, kognisjon, motorikk). 

Barn med ADHD har en medfødt sårbarhet i evne til å regulere følelser, oppmerksomhet, 

sansebearbeiding og motorikk. Når barnet begynner på skolen, endres kravene for evne til 

konsentrasjon og oppmerksomhet. De fleste som får diagnosen ADHD, får denne tidlig i skole-

alder etter at symptomene har vært til stede i noen år.
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TILLEGGSVANSKER

Forskning har vist at to av tre barn med ADHD oppfyller kriteriene for minst én tilleggsvanske. 

Dette kalles komorbide tilstander. Ved tidlig debut av ADHD-symptomene, og jo mer alvorlige 

symptomer og funksjonsvanskene er, desto større sannsynlighet er det for at andre forstyrrelser 

også er til stede. Kunnskap om tilleggsvansker ved ADHD kan hjelpe ansatte i barnevernet til å 

foreta gode vurderinger og observasjoner av barn ved mistanke om ADHD. 

De vanligste tilleggsvanskene er
• Atferdsvansker

• Angst

• Depresjon

• Søvnvansker

• Motoriske vansker

• Tics/Tourettes syndrom

• Autisme

• Generelle/spesifikke lærevansker

ADHD

Atferdsvansker Autisme

Motoriske vansker

Angst

Søvnvansker

Generelle/ 
spesifikke   
lærevansker

Depresjon

Tics/Tourettes  
syndrom
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BARNEVERNLOVGIVNING VERSUS HELSELOVGIVNING

Barnevernets mandat er å kompensere for utilstrekkelig omsorg. Barnevernet skal undersøke 

om omsorgssituasjonen til barnet er god nok, og om det er behov for hjelpetiltak for å avhjelpe 

eventuelle mangler. Det man vurderer er foreldrenes omsorgskompetanse og omsorgskapasitet 

opp mot barnets behov. 

Omsorgskompetanse
Omsorgskompetanse er evnen foreldre har til å yte god nok omsorg for barnet. 

Omsorgskapasitet
Omsorgskapasitet er muligheten foreldrene har til å yte god nok omsorg, enten grunnet egne 

vansker eller grunnet barnets spesielle behov. I familier der forelder eller barn har ADHD, kan 

omsorgskapasiteten være utilstrekkelig dersom det ikke iverksettes hjelpetiltak. 

Barnevernet skal sørge for at barn får hjelp etter riktig lovverk, de skal være barnets «advokat».  

Det betyr at barnevernet skal sammen med foreldre og barn kartlegge hvilke tiltak som er 

nødvendig, hjelpe å søke, og eventuelt hjelpe å påklage avslag. 

Dersom vansker i en familie i hovedsak har oppstått grunnet barnets diagnose og de utfor-

dringer det bringer med seg, skal tjenester som arbeider etter helselovgivning bistå familien/

barnet. 
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FAMILIER SOM HAR BARN MED  
FUNKSJONSNEDSETTELSER 

Alle barn og familier er ulike, men ofte deles familiene inn i fire kategorier: 

• Foreldre gir vanlig god omsorg, har nettverk, kompetanse til å kreve og nyttiggjøre seg 

bistand fra det ordinære hjelpeapparatet. Sliten i blant, men det blir ikke krise. Her skal 

barnet ha tiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven.

• Foreldre gir vanlig god omsorg, strekker seg langt. Utslitthet hvor for eksempel andre 

barn i familien får det vanskelig. Krise om det er en krisesituasjon. Her skal barnet ha tiltak 

etter helse- og omsorgstjenesteloven.

• Foreldre har svak omsorgskompetanse og barn med funksjonsnedsettelser. Her vil det 

være et samarbeidsprosjekt der barnevernet kan være med. Her skal barnet ha tiltak etter 

helse- og omsorgstjenesteloven, og mulig etter barnevernloven i tillegg. 

• Foreldrene har dårlig omsorgskompetanse og barn med funksjonsnedsettelser. Et kre-

vende samarbeidsprosjekt der barnevernet er sentral aktør. Her skal barnet ha tiltak etter 

barnevernloven og helse- og omsorgstjenesteloven. 
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ØKONOMISKE YTELSER

Økonomiske ytelser og/eller stønader ved diagnose skal søkes om etter lov om sosiale  

tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV). Dette er ikke ytelser som gis etter  

barnevernlovgivning. 

Forhold som  
skyldes  
omsorgssvikt

God omsorg 
er tilstrekkelig 
tiltak

= barnevernloven

Forhold som skyldes 
funksjonsnedsettelser

Kontrollvurdering: Alle 
familier med et barn med 
en slik funksjonsned- 
settelse ville hatt behov 
for tiltaket

= helse- og  
omsorgstjenesteloven

Kontrollvurdering: 
Dersom foreldre hadde 
kunnet gi god nok om-
sorg, ville det ikke vært 
behov for tiltaket

HVILKE LOVVERK SKAL VÆRE PRIMÆRLOVVERK

Disse avveiningene kan hjelpe barneverntjenesten å sortere hjelpetiltak og ansvar. Barnevern-

tjenesten har ansvar for å hjelpe, men ikke alltid ansvaret for å være den som iverksetter eller 

opprettholder hjelpetiltak. 
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BARNEVERNETS SAKSGANG

Bekymringsmelding
Alle henvendelser til barnevernet blir behandlet som en melding og skal undersøkes og  

konkluderes innen 3 måneder. Foreldre kan selv søke om hjelpetiltak. Dette blir også behandlet 

som en melding, og det skal undersøkes om det er behov for tiltak. Det er viktig at foreldrene 

får informasjon om at det opprettes barnevernsak i alle meldinger/søknader som besluttes 

undersøkes.

Undersøkelse 
En undersøkelse inneholder samtaler med barn og foreldre, samt innhenting av opplysninger 

fra instanser som er eller har vært involvert i familien. Det skal kartlegges behov for tiltak og 

årsak til behovet. Her gjelder det å ha en vid horisont. I søken etter årsak til vansker er uteluk-

king nødvendig. Saksbehandler må ha flere tanker i hodet samtidig. 

• Er dette omsorgssvikt/traume?

• Er dette ADHD eller andre vansker?

SYMPTOMER

Er det symptomer på ADHD, andre vansker, omsorgssvikt  
– eller en kombinasjon av flere 
Når det blir meldt bekymring til barnevernet, vil det ofte være med bakgrunn i bekymring for 

barnets omsorgssituasjon, barnets atferd eller begge deler. Ved bekymring for barnets atferd 

er det viktig at barnevernet har kunnskap om at atferdsvanskene ikke nødvendigvis har sin 

årsak i mangelfull omsorg.

Det kan være svært vanskelig å skille mellom symptomer og funksjonsvansker ved ADHD og 

de symptomene som utvises hos traumatiserte barn, eller barn utsatt for omsorgssvikt. Kogni-

tive vansker, emosjonelle vansker og atferdsvansker vil, i varierende grad, være overlappende 

i alle disse gruppene.

Barndomstraumer, inklusive fysisk eller emosjonelt misbruk og omsorgssvikt medfører en 

form for stress som negativt påvirker hjerneutvikling, barnets atferd, samt barnets fysiske og 

psykiske helse. Typiske symptomer på traumer er påtrengende minner om traumatisk hendel-

se/flashbacks, mareritt, og unngåelsesatferd for ting som kan minne om traumet. Traumati-

serte barn kan vise både regresjon, utagerende atferd, engstelig eller ambivalent tilknytning, 

samt ekstrem engstelighet og vaktsomhet. 
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Forekomst av ADHD hos barn er imidlertid langt hyppigere enn forekomsten av omsorgssvikt 

og traumer. I tillegg kan barn med ADHD ha en økt risiko for å bli utsatt for traumer og om-

sorgssvikt på grunn av noen felles genetiske og psykososiale risikofaktorer. Atferdsmønstret 

hos barn med ADHD kan fremprovosere negativ emosjonell respons fra omsorgsgivere og på 

denne måten være en potensiell risikofaktor i seg selv. 

Symptomene vil gjerne eskalere hos et barn med ADHD som utsettes for traume, misbruk, 

eller omsorgssvikt. 

I tilfeller hvor man er i tvil, vil det derfor være viktig både med en vurdering av hvorvidt barnet 

har vært utsatt for uheldige psykososiale eller miljømessige forhold, samt vurdere hvorvidt 

barnet har primære vansker som bør utredes nærmere av spesialisthelsetjenesten.

Illustrasjon: Overlappende symptomer og funksjonsvansker ved ADHD, omsorgssvikt og traumer.

Kognitive vansker
Oppmerksomhets- og konsentrasjonsvansker, 
distraherbar, virker ikke å høre etter, glemmer 
avtaler, gjøremål, vansker med planlegging og 

organisering.

Emosjonelle reguleringsvansker
Emosjonell reaktivitet/hisser seg lett opp, 

overdrevet vaktsomhet, irritabilitet, sinneutbrudd, 
søvnvansker.

Atferdsvansker
Uro, rastløshet, eventuelt  utagerende atferd eller 
unngåelsesatferd. Ukritiske/uforsvarlige utsagn 

eller handlinger uten tanke for konsekvenser.

Funksjonsvansker
Forsinket utvikling av språk og kognisjon i 

førskolealder, sosiale og relasjonelle  
problemer, vansker med læring og  

akademiske prestasjoner.
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TVERRFAGLIG SAMARBEID  

Barnevernet har ikke kompetanse eller mandat til å utrede barn for psykiske lidelser. Det betyr 

at man må søke tverrfaglig samarbeid og kompetanse i undersøkelsen. Barnevernet kan 

kontakte for eksempel helsestasjon, PPT eller BUP og drøfte saken anonymt dersom man kan 

tenke at barnets utfordringer kan være knyttet til en mulig ADHD-diagnose. De fleste kommuner 

praktiserer tverrfaglig konsultasjonsteam der spørsmål kan stilles anonymt.  ADHD Norge kan 

også kontaktes for råd og veiledning. Dersom man har samtykke fra foreldre, og ungdom over 

15 år, kan saken drøftes åpent. 

Barnevernet skal i en undersøkelse innhente opplysninger for å kunne kartlegge om omsorgs-

situasjonen er god nok, eller om det er behov for hjelpetiltak. Det skal etterstrebes at foreldre, 

og ungdom over 15 år, samtykker i innhentingen av opplysninger, men ved alvorlig bekymring 

kan opplysninger innhentes uten samtykke. 

Kvaliteten på opplysningene som kommer tilbake til barneverntjenesten, henger ofte sammen 

med hvilke spørsmål som blir stilt.

Barnehagen skal svare på
• Hva er barnet god til og hva er eventuelle utfordringer?

• Har barnet venner og leke-evne?

• Hvilke interesser har barnet?

• Er barnet likt fungerende i alle situasjoner?

• Er barnet utredet?

• Hva var anbefalingene fra PPT?

• Hvordan har barnehagen tilrettelagt, kartlagt og satt inn tiltak?

• Er det ansatte barnet har et tillitsforhold til?

• Hva slags veiledning er gitt til foreldrene?
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Skolen skal svare på
• Hvilke ressurser/vansker har barnet?

• Er barnet likt fungerende i alle fag?

• Har barnet venner?

• Hvilke interesser har barnet?

• Er barnet utredet?

• Hva sa barnehagen i overgangen til skole? 

• Hva sier PPT og hva er deres anbefalinger?

• Hvordan har skolen tilrettelagt, kartlagt, satt inn tiltak?

• Er det lærere barnet har en god relasjon til?

• Hva forteller barnet selv om sin fungering og hva som fungerer?

• Er skolehelsetjenesten koblet inn?

• Hva slags veiledning er gitt foreldrene?

 

Barneverntjenesten bør samtale med foreldrene om
• Hva kan barneverntjenesten gjøre for dem?

• Egne diagnoser, egen barndom

• Rus, psykisk helse, egne traumer, egne vansker

• Tanker om utredning av barnet

Barneverntjenesten bør samtale med barnet om
• Hva kan de voksne gjøre for deg?

• Leke detektiver sammen, finne løsninger for barnet på barnets premisser

• Hvordan kjennes det i kroppen – hva tenker du på hjemme, på skolen og i lek?

• Hjelpe til å lage barnets fortelling uten å stille ledende spørsmål. 

Barneverntjenesten bør i tillegg innhente opplysninger direkte fra 
• PPT

• Helsestasjon

• BUP

• Fastlege

Opplysningene som kommer inn, sammen med barnets og foreldrenes opplysninger, kan 

samlet vise om barnet bør utredes for ADHD. Dette for å sørge for at barnet får adekvat  

bistand, og at man lettere kan forstå barnets og foreldrenes situasjon. 
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VEIEN VIDERE – HVA GJØR BARNEVERNET

• Barnevernleder har henvisningsmyndighet til BUP, og BUP krever at kommunale tiltak er 

forsøkt først (kartlegging fra PPT, tiltak i barnehage/skole). 

• Fastlegen har henvisningsmyndighet til BUP. Foreldrene kan selv kontakte fastlegen for 

henvisning. BUP ønsker allikevel at kommunale tiltak er forsøkt først, og det er ofte behov 

for et vedlegg fra PPT og barnehage/skole med fastlegens henvisning. 

• I saker der barnevernets undersøkelse konkluderer med at barnet har behov for tiltak, 

men det ikke kan konkluderes om det er barnevernlovgivning eller helselovgivning som 

skal være tjenesteyter, skal det fattes vedtak etter barnevernloven inntil dette er avklart. 

HVA KAN HJELPETILTAKSPAKKEN INNEHOLDE 

Samarbeidsmøter
Samarbeidsmøter med foreldre, barnehage og skole, helsestasjon og PPT for bedre å kunne 

kartlegge barnet og hva barnet har behov for. Barnevernet initierer samarbeidsmøtene og  

koordinerer disse frem til kartlegging og utprøving av tiltak er gjennomført.  

Dersom barnet har diagnose, og det ikke er avdekket omsorgssvikt, er det den instansen som 

arbeider tettest på barnet, som oftest barnehage eller skole, som koordinerer videre.  Alle de 

andre instansene kan være deltagere videre, dersom det vurderes som hensiktsmessig.  

Barneverntjenesten kan ikke delta videre dersom barnevernsaken avsluttes/henlegges. 

Tiltak i form av foreldreveiledningsprogram
Foreldreveiledning finnes i den avdelingen i kommunen hvor slik veiledning tilbys, noe som 

varierer i hver kommune. Det kan være helsestasjon, PPT, barnevernet, familiens hus, kom-

munal psykolog med flere. Foreldreveiledningsprogram som er anbefalt i ADHD/Hyperkinetisk 

forstyrrelse – Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging fra Helsedi-

rektoratet er PMTO (Parent Management Training – Oregon) og DUÅ (De Utrolige Årene). 

Tilbud om familieråd/nettverksmøter 
For å få bistand med praktisk hjelp/støtte. Erfaring og forskning viser at familie/nettverk 

ønsker å bidra, men synes ofte det er vanskelig å «trenge seg på». Deltagere i møtet lager 

sammen en plan for de neste månedene, og oppfølgingsmøte avtales. Barn og foreldre deltar 

i møtet. Ledes av en trenet koordinator, som er uavhengig av kommunale instanser. 
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Avlastning
Dersom det er behov for avlastning, gis foreldrene tilbud om bistand til å søke dette gjennom 

helselovgivning. Familieråd/nettverksmøter kan ofte finne frem til mulige avlastere i nettver-

ket. 

Henvisning til BUP
Dette er aktuelt etter at tiltak i barnehage/skole er systematisert, forsøkt og dokumentert, og 

PPT har gjort sine vurderinger.

Evaluering
Alle hjelpetiltak skal evalueres i henhold til lov om barneverntjenester § 4-5, og det vil være 

naturlig å gjøre denne evalueringen når barnet er utredet og tiltakene er prøvd ut. I mange 

saker kan barnevernet gå ut av saken, da riktige instanser er kommet på banen, og barn og 

foreldre har fått den bistanden de er i behov av. 
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NYTTIGE INFORMASJONSSIDER 

www.adhdnorge.no – ADHD Norges egne nettsider

• I saker hvor man samarbeider med barnehage, kan det være nyttig å vise til 

 barnehageguiden: www.adhdnorge.no/content/uploads/2017/10/barnehageguiden.pdf

• I saker hvor man samarbeider med skole, kan det være nyttig å vise til Lærerguiden:  

www.adhdnorge.no/content/uploads/2016/08/laererguide-ny-versjon-10-juni.pdf

www.helsedirektoratet.no – Her finner man nasjonal faglig retningslinje for ADHD

www.lovdata.no – Her finner man lover og forskrifter
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ADHD Norge er en landsdekkende, frivillig organisasjon som arbeider for  

mennesker med ADHD og deres pårørende.

ADHD Norges visjon er et godt liv for alle med ADHD. Våre grunnleggende  

verdier er inkludering, mestring, åpenhet og likeverd.


