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  NY kunnskap om barn 

     Nye lover om barn 

     Mange fortellinger om barn 

     

  BERGEN KONGRESS-SENTER 

  MØRCH & RAUNDALEN 



DET SOM HENGER SAMMEN – ALLTID 

 

• BARNETS GENETISK BETINGEDE 
UTVIKLINGSPROGRAM 

   SOM ER TOTALT AVHENGIG AV 

• DET GENETISK ROTFESTEDE, VOKSNE 
OMSORGSSYSTEM 



DET VI VET  

• ER AT KVALITETEN PÅ DET VOKSNE 
OMSORGSSYTEMET ER PÅVIRKET AV EGEN 
BARNDOM OG OPPVEKST 

• PLUSS EN REKKE MILJØFAKTORER HVOR 
TRAUMER, ANDRE PÅKJENNINGER, FRYKT, 
EKSTREME LIVSSITUASJONER, SOM KRIG OG 
FLUKT, PLUSS RUSAVHENGIGHET. 



HJERNENS HEVN  

 

 

 «JEG HAR IKKE RUSAVHENGIGHET. 
 JEG KLARER BARE IKKE Å VÆRE 
 ALENE MED HJERNEN MIN UTEN Å 
 VÆRE RUSET» gutt 18 



BARNE-HJERNE-VERNET 





BAKTEPPET: 
Barnas første århundre 

 

• Hva var løftemekanismene for den største 
positive endring av barns vilkår noensinne? 

• KUNNSKAPEN OM BARN. LOVER OM BARN OG 
FORTELLINGEN OM BARN 

• LIVERPOOL SOCIETY FOR PREVENTION OF 
CRUELTY AGAINST CHILDREN 1890 



KOGNITIV NEVROVITENSKAP 

• OFTE BLIR OBSERVASJONENE PÅ HJERNEN FRA 
fMRI MEST VEKTLAGT, MEN DET ER 
KOMBINASJONEN SOM ER SENSASJONEN 

• HVA ER EGENTLIG fMRI? 

• DEN BRUKSAVHENGIGE HJERNEN 

• ERFARINGENE BYGGER HJERNEN 

• BARE 15% OPPKOBLET VED FØDSEL 



REVOLUSJONEN fMRI 

• Den nye metoden fikk navnet fMRI – functional 
Magnetic Resonance Imaging. De som la 
grunnlaget for denne metoden fikk i år 2003 
Nobelprisen i fysikk. De hadde skapt en metode 
som ved hjelp av elektroder på utsiden av hodet 
kunne måle små endringer i blodtilstrømningen 
til ulike hjerneavsnitt og regne ut 
oksygenforbruket på ulike aktiviteter og 
oppgaver utført av hjernen. 



HVOR SKAL MIN  
HJELP KOMME FRA? 

 

• Hva skjer inni det lille 1 ½ år gamle barnet som 
har søkt tilflukt under salongbordet og ligget helt 
stille hele den siste timen med hendene 
beskyttende over hodet? 



HIPPOCAMPUS  

• Barnet kan aldri huske det som har skjedd. Fordi 
hjernens kontekstskaper og rapportør, den heter 
hippocampus, er lite utviklet før fire-årsalder. 
Senere hen skal hippocampus registrere, lagre 
og sende slike og andre hendelser til 
langtidsminnet. 



HIPPOCAMPUS BLIR SKADET 

• Det betyr ikke at hippocampus kommer skadefri 
fra fredagen under salongbordet. Litt større barn 
kan huske og fortelle at hjertet banket voldsomt 
helt opp i halsen hele tiden når det braket løs i 
hjemmet med en brølende pappa og en mamma 
som løp rundt og skrek, blødde og falt. Mamma 
husker at barnet under salongbordet kastet opp.  



HPA-SYSTEMET  

• Det vil si at barnets medfødte stress-system 
(HPA) blir mobilisert på topp-nivå i slike 
situasjoner. Skjer det gang på gang gjennom de 
tidlige barneårene, blir traume-minner og uro 
lagret i barnets alarmsentral mye tidligere enn 
det barn kan huske og kan berette.  

 
• HPA systemet står for Hypothalamic-Pituitary-Adrenalaxis -utskilling 

av kortisol, er sensitiv på stress, angst og depresjon hos mor. 

 



AMYGDALA  

• Alarmsentralen som har fått det greske navnet 
amygdala som betyr mandel, fordi den er formet 
slik, er kommet langt i sin utvikling allerede ved 
fødselen. Det er amygdalas tidlige funksjonsnivå 
som gjør at endog svært små barn krabber dit 
de tror det er trygt. 
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DET HETER HJERNESKADE 

• Amygdala blir aktivert og satt i beredskap i 
barnehjernen ved alle tidlige påkjenninger. Et 
forhøyet aktiveringsnivå kan bli permanent og 
skadelig selv om livet etter hvert går over i 
roligere former. Denne aktiveringen kan igjen 
skade hippocampus som framover i 
barnealderen skal spille en sentral rolle for 
utviklingen av en rask og effektiv hukommelse.  

 



DRAMATISK KONKLUSJON 

• Ikke bare lagres uro og senere skrekkminner i 
barnesinnet, men selve verktøyet som barn skal 
bruke for å mestre det vanlige dagliglivet og 
senere hen påkjenninger som måtte komme, er 
destabilisert og skaper ny frykt av seg selv og 
for seg selv. Det å kalle vold i hjemmet for en 
forbrytelse mot framtiden er ingen overdrivelse.  

 



RESTEN KAN DU TENKE SELV 

• Det neste trinn i resonnementet her, kan vi ta 
selv: skader man hippocampus hos et barn, 
hemmer man mulighetene for å lykkes i 
utdanningsløpet. 

• Mislykkes utdanningsløpet er ikke veien lang til 
en ekskludering i yrkeslivet og foreldreskap til 
nye barn for barnevernet. 



JAMES JOSEPH HECKMAN 

FIKK NOBELPRISEN I ØKONOMI 2000 

FOR «INVESTING IN HUMAN CAPITAL» 

NASJONENS MEST LØNNSOMME: 

BARNS KOGNITIVE UTVIKLING 

 

• DET HANDLER IKKE OM Å REDUSERE 
UTGIFTER, MEN Å SKJÆRE NED PÅ DE MEST 
LØNNSOMME INVESTERINGENE! 

 



BRUCE D. PERRY 

• DEN FREMSTE PÅ HJERNENS HEVN ETTER 
PÅKJENNINGER, VOLD OG TRAUMER. 

• NÅ BRENNAKTUELL MED TERAPIMETODER FOR 
Å GJENOPPRETTE DYPE HJERNESKADER 
PÅFØRT AV TIDLIG OMSORGSSVIKT OG 
FORSØMMELSE OG TRAUMER- NMT 

• Neurosquential Model of Therapeutics for children with complex neuropsychiatric 
problems (2009, 2012, 2013) 



SENTRALE REFERANSER 

• NMT: 
Bruce D. Perry: 

Examining Child maltreatment  

Through a Neurodevelopmental Lens: 

 Clinical Applications of the  

Neurosequential Model of Therapeutics. 

Journal of  Loss and Trauma, 14:240-255, 2009 

 

Sprang R. et al.: 

Translating Neurodevelopment into Practice:  

How to go from fMRI to Home visit.  

Journal of  Loss and Trauma, 14:325-346, 2009 

 



 SIR MICHAEL RUTTER 

 

• ROMANIABARNA 15 ÅR ETTER 
 
• Det settes et tak allerede ved 7 måneder ved grov 

forsømmelse og understimulering 
 
• Det blir lagt begrensninger når sensitive, optimale 

perioder oversittes 
 

• Begrensningene viser seg først og fremst i reduserte 
intellektuelle og skolemessige kapasiteter 

 

• VIKTIGERE ENN Å KOMPENSERE ER Å OPPDAGE 
 



BARN BARNEKONVENSJONEN 
ARTIKKEL 39 

 
• ”Partene (statene) skal treffe all egnede tiltak for 

å fremme fysisk og psykisk rehabilitering og 
sosial reintegrering av et barn som har vært 
utsatt for: 

 Enhver form for vanskjøtsel, utnytting eller 
misbruk; tortur eller enhver form for grusom 
eller nedverdigende behandling eller straff; eller 
væpnede konflikter. Slik rehabilitering skal finne 
sted i et miljø som fremmer barnets helse, 
selvrespekt og verdighet.” 

 



TENÅRINGSHJERNEN 

”the second and last chance” 



NYTT HÅP FOR DE HÅPLØSE? 

 
• OVERPRODUKSJON AV NY HJERNEMASSE –  
    TIDLIGE TEN-ÅR 

 
• ”THE SECOND AND LAST CHANCE” 

 
• SAMTIDIG SKJER EN OMFATTENDE, MEN GANSKE 

LANGSOM, FJERNING AV UBRUKTE NETTVERK OG 
FORBINDELSER 
 

• ”THERE IS A TREMENDOUS CAPACITY FOR CHANGE”  
• JAY GIEDD, NIMH, ELIZABETH SOWELL, UCLA, 

YURGELUN TODD, HARVARD 



Den uferdige tenåringshjernen 

• Hjernen har en administrerende direktør som 
står for vurdering, bedømmelse, organisering, 
planlegging og innredning av arbeidsrommet 
forøvrig. Denne delen av hjernen, 
frontallappene,  fortsetter å vokse og utvikle 
seg, på ulike måter, gjennom alle tenårene. Det 
er hjernens siste, store utviklingsprosjekt.  
 

• Det innebærer at tenåringer, uavhengig om de 
er totalt overlegne på mange felter, ikke på 
forhånd har samme utviklet fornuft som voksne 
individer.  



Hvor er det uferdige? 

 

• SPESIELT GJELDER DET FRONTAL LAPPENE – DET VIL 
SI BEDØMMELSE OG RISIKOVURDERING  

• DET VIL SI AT HJERNEN ER LETT FORFØRBAR I ULIKE 
SITUASJONER 

• ALT DETTE ER UNDER OMBYGGING I TENÅRENE 

 

• ”The teens have the power to determine the 
development of their own brain” Dr. Jay Giedd, National 
Institute of Mental Health US – Brain Mapping 
programme 

 



De farlige ten-årene 

• De fleste blant forskerne som har arbeidet med 
å kartlegge utviklingen av tenåringshjernen over 
tid, har sendt sterke faresignal når det gjelder 
de forstyrrende effektene som ulike kjemiske 
stoffer de unge eksperimenterer med, narkotika 
og alkohol, kan ha for hjernens videre 
programmering, kombinert med lange perioder 
uten avanserte kognitive utfordringer. 

 



DE STORE ENDRINGENE 

• ETTER DEN ENORME LEVERANSEN FRA 12-14-
ÅRINGENE ØKER ANTALL SYNAPSER, DET VIL 
SI FORBINDELSER MELLOM CELLENE 

• SAMTIDIG KRAFTIG ØKNING AV 
MYELINISERINGEN – DVS HASTIGHETEN! 

• DERETTER EN LANGSOM FORTYNNING MED CA 
0.7% HVERT ÅR FRAM TIL 25 ÅR. 

• HVORFOR SKJER DETTE? 



ALVORLIG BUDSKAP 

 

• HOW DO YOU SPEND YOUR TIME MAY BE 
CRITICAL 

• HVA HAR PIANOELEVER OG TAXISJÅFØRER TIL 
FELLES? 

• HAR LILLEHJERNEN NOE DEN SKULLE HA 
SAGT? 



TENÅRINGSHJERNEN – SENTRALE 
FORSKERE 

 

 JAY GIEDD, NIMH – NATIONAL INSTITUTE OF 

MENTAL HEALTH 

 DEBORAH YURGELUN-TODD, HARVARD 
UNIVERSITY 

 ELIZABETH R. SOWELL – UCLA – UNIVESITY OF 
CALIFORNIA LOS ANGELES 



MARTIN TEICHER 

 

• HARVARD MEDICAL SCHOOL 

• MCLEAN HOSPITAL 

 

• PÅKJENNINGER I BARNDOMMEN KAN FØRE TIL 
HJERNESKADE 

• MISHANDLING I BARNDOMMEN FØRER TIL 
REDUSERT STØRRELSE PÅ CORPUS CALLOSUM 



OLOF PALME  1975 

 

 

  ”DET ER BARA DET ATT DEN ENDA PRAKTISKA 
ANKNYTNINGEN TILL FRAMTIDEN SOM VI HAR 
EGENTLIGEN ÄR BARNEN. DET ÄR I DOM VI 
SER FRAMTIDEN VÄXA FRAM” 



«FØRE-VAR» PRINSIPPET 

• VEDTATT AV STORTINGET 

• LITE ANVENDT I BARNEBESKYTTELSEN 

• NOE MER ENN PROAKTIV 

• VI MÅ HANDLE NÅ  

• TAP AV IKKE FORNYBARE RESSURSER 

• BARNEVERNLOVENS KJERNE:   FOREBYGGE 
UTVIKLINGSSKADER OG HELSESKADER 



BARNS MEDVIRKNING – NYTT 
PRINSIPP I BARNEVERNET 

• NY STORTINGSMELDING AV 5.4. 2013 

• PROP. 106 L – ENDRINGER I BARNEVERNLOVEN 

• «Rett til medvirkning for alle barn som er i stand 
til å danne seg egne synspunkter og gi uttrykk 
for disse. Bestemmelsen omfatter alle forhold 
som berører barnet og gjelder for alle instanser 
som har oppgaver etter barnevernloven.» 



BARNEVERNLOVEN 6.3 

 

• BARNS RETTIGHETER UNDER 
SAKSBEHANDLINGEN 

• ”Et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i 
stand til å danne seg egne synspunkter, skal 
informeres og gis anledning til å uttale seg før 
det tas avgjørelse i sak som berører ham eller 
henne. Barnets mening skal tillegges vekt i 
samsvar med barnets alder og modenhet.” 



BARNEKONVENSJONEN ARTIKKEL 12 – 
DEL 1 

 
• DEL 1: 

• Partene skal garantere et barn som er i stand til 
å danne seg egne synspunkter, retten til fritt å 
gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold 
som vedrører barnet, og tillegge barnets 
synspunkter behørig vekt i samsvar med dets 
alder og modenhet. 
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BARNEKOVENSJONEN ARTIKKEL 12 
DEL 2 

 
• DEL 2: 

• For dette formål skal barnet særlig gis anledning 
til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ 
saksbehandling som angår barnet, enten direkte 
eller gjennom en representant eller et egnet 
organ, på en måte som er i samsvar med 
saksbehandlingsreglene i nasjonal rett. 



Helsepersonelloven § 10A 

• ”Når det er nødvendig for å ivareta barnets 
behov, skal helsepersonellet bidra til at barnet 
og personer som har omsorg for barnet, i 
overensstemmelse med reglene om 
taushetsplikten, gis informasjon om pasientens 
sykdomstilstand, behandling, og mulighet for 
samvær.” 

• GJELDER IKKE HVIS PERSONEN DØR! 



SPESIALISTHELSETJENESTE  
LOVEN § 3-7A RES 1501 - 2009 

• Helseinstitusjoner som omfattes av denne loven, 
skal i nødvendig utstrekning ha barneansvarlig 
personell med ansvar for å fremme og 
koordinere helsepersonells oppfølging av 
mindreårige barn av psykisk syke, 
rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke 
eller skadde pasienter. 

• Departementet kan gi nærmere bestemmelser 
bom barneansvarlig personell i forskrift. 



Barnelova  

• § 31 Rett for barnet til å vere med på avgjerd 

• ”etterkvart som barnet blir i stand til å danne 
seg eigne synspunkt på det saka dreier seg om, 
skal foreldra høyra kva barnet har å seie før dei 
tek avgjerd om personlege tilhøve for barnet.” 

• Alder og modenhet blir nevnt 



FORTELLINGEN OM BARN 
- AV BARN? 

• FØRSTE ÅRHUNDRE VAR STERKT INFLUERT AV 
FORTELLINGEN OM BARN: CHARLES DICKENS, 
VICTOR HUGO, I NORGE GABRIEL SCOTT 

• FORTELLINGEN OM BARN HAR IKKE 
FORSTUMMET, NÅ ER DEN OGSÅ 
FORTELLINGEN TIL BARN. OM ALLE DE NYE 
MULIGHETENE. MEN HVEM ER DET SOM 
FORTELLER? 

• FORUM HVOR BARN FORTELLER SELV?  


