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The Hague protocol oversatt og 

tilpasset norske forhold

Pilot SSHF: akuttmottakene, ambulante 

akutt team, ambulansetjenesten



The Hague Protocol

Betydelig økning i antall meldinger til barneverntjenesten i Nederland

• Bekreftet omsorgssvikt/barnemishandling i 91 % av sakene

• Om lag 40 % av barna hadde vært vitne til vold i nære relasjoner

• 73 % av familiene var ukjente for «Reporting center»

Før og etter implementering av The Hague protocol 

År Intervensjonsregion Kontrollregion 

2006 1,5 1,3 

2011 79,9 3,1 
Figur 1. Antall meldinger per 100 000  



The Hague Protocol
- oversatt og tilpasset norske forhold

• Utspring fra behov i spesialisthelsetjenesten

• Forbedringsarbeid i spesialisthelsetjenesten – redusere variasjon og forbedre 
resultatene til et ønsket nivå

• Innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst og Stiftelsen Dam

• Pilot ved Sørlandet sykehus: SSA, SSF og SSK

• Piloterende enheter:
• Akuttmottak
• Ambulant akutt team
• Ambulansetjenesten

• Målsetting om nasjonal implementering



Helsepersonelloven

Barn som pårørende

• §10a - Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende

Bekymring for barn

• § 33 – Helsepersonells opplysningsplikt til barneverntjenesten når det er grunn til å tro 
at et barn blir eller vil bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den daglige 
omsorgen eller annen alvorlig omsorgssvikt 



Hvorfor «Barn under radaren»?

• Begrense skader og problemutvikling hos barn på et tidligere tidspunkt og sikre barn 

en trygg og god oppvekst

• Redusere uønsket variasjon i kvaliteten på tjenestetilbudet

• Helsepersonell blir tryggere i å oppfylle opplysningsplikten til barneverntjenesten

• Sjekklisten som testes og arbeidet med å innføre denne skal sikre faglig kvalitet i 

arbeidet

• Erfaringer fra prosjektet danner grunnlag for vurdering av om sjekklisten kan 

implementeres nasjonalt



Prosjektgruppe
Prosjekt team, avdelingsledere, enhetsledere, kompetanseaktører, brukerrepresentanter og 

representanter fra kommune

Referansegruppe 1

Ressurspersoner fra involverte 
enheter

Referansegruppe 2

Brukerrepresentanter
Brukerorganisasjoner

Referansegruppe 3

Barneverntjenester i Agder



Opplæring og oppfølging

• E-læringskurs
• Obligatorisk: «Bekymringsmelding til barnevernet»
• Obligatorisk: «Barn under radaren» 

• Internundervisning
• Prosjekt teamet sammen med barneverntjenesten og dokumentsenteret
• Noen ledere/ressurspersoner har valgt å undervise egen enhet – BUR PP

• Ressurspersoner 
• Felles samlinger på tvers av sykehus og enheter
• Kommunikasjon utenom møter

• Oppfølgingsmøter
• Besøk på enhetene; status, behov og innspill til prosjekt teamet

• Veiledning
• Ressurspersonene veileder sine egne
• Prosjekt teamet tilgjengelig for veiledning i enkeltsaker



Sjekkliste
• Støtteverktøy til bruk for helsepersonell i vurderingen av omsorgssituasjonen til 

pasientens barn og om bekymringsmelding til barneverntjenesten skal sendes eller 
ikke.

• Foreløpig ikke vært til deling - unngå å spre en testversjon

• Ønsker at sjekklisten skal tilbys sammen med opplæring og implementeringsstøtte

• Revidert sjekkliste nå ute på høring til helsepersonell, barneverntjenesten, 
brukerutvalg og brukerorganisasjoner og kompetanseaktører

• Kvalitetssikre vurderingene – melder når meldeplikten er utløst



EVALUERING 2020 – Barn under radaren

Antall meldinger til barneverntjenesten

• Involverte enheter ved Sørlandet sykehus HF opplever en gjennomsnittlig 

økning på 7,8 ganger så mange bekymringsmeldinger til 

barneverntjenesten etter implementeringen av Barn under radaren

Survey helsepersonell

• 379 har svart (337 Gjennomført/42 Noen svar)

• Ledere/Mellomledere/Ressurspersoner/Ansatte

• Akuttmottakene/Ambulant akutt team/Ambulansetjenesten

• SSK/SSA/SSF



HVA NÅ?

TILGJENGELIGGJØRING
Ansettelse av prosjektleder.
Invitasjon til utvalgte helseforetak (akutt 
tjenestene) om å implementere Barn under 
radaren. Oppstart høsten 2022.

NASJONAL IMPLEMENTERINGSPAKKE
-Revidert sjekkliste 
-Revidert opplæring
-Implementeringsstøtte

NETTSIDE
Videreutvikle barn under radaren sin nettside

HENVENDELSER
Mange henvendelser om ønsker å implementere 
Barn under radaren

VITENSKAPELIG ARTIKKEL
Oppstart av prosess våren 2022

PILOTERING
Pilotere barnemodul ved SSHF. Oppstart 
sommeren 2022



Barn under radaren - Sørlandet sykehus (sshf.no)
Elisabeth.ro.lund@sshf.no

https://sshf.no/om-oss/barn-under-radaren#kontakt-oss

