
PRESSEMELDING FRA FAMILIEN 

 

NRK1 BRENNPUNKT 9 NOVEMBER 2010 21.30 

 

Familie måtte flykte fra Norge for å redde barnet 
 

 

Systemkrisen i barnevernet rammer barn med diagnoser og 

barnevernet tar ofte barn med diagnoser de ikke forstår. 
 

NRK1 Brennpunkt 9. november kl. 21.30: En autistisk jente måtte smugles fra barnevernets 

beredskapshjem til Østerrike for å kunne bo sammen med familien og få oppfølging for 

diagnosen. Barnevernet i Bærum trodde ikke på en genetisk, medfødt diagnose og kom med 

falske beskyldninger om familien. Barnevernet i Bærum overkjørte faglig ekspertise. Datteren 

ble nektet nødvendig medisinsk hjelp i en krise og barnevernet holdt på å drive henne til 

selvmord (11 år gammel).  

 

Hvorfor barnevern? 

Familien søkte hjelp fra helsevesenet for datteren som fikk spiseforstyrrelser etter dødsfall i 

familien og flytting, og kom med dette i kontakt med barnevernet. Hun var innlagt på 

Ungdomspsykiatrisk klinikk/Ahus i en måned uten at de ville utrede henne. Hun ble 

utskrevet som frisk og ferdigbehandlet og gitt til barnevernet med en BMI på 13. Familiens 

bønn om utredning ble ignorert av barnevernet og da barnet til slutt ble utredet var 

konklusjonen klar: Aspergers syndrom og barnet burde sendes hjem umiddelbart.  

 

Likevel ville barnevernet heller sende barnet til et nytt fosterhjem med minimal kontakt med 

familien. Man prøvde alt for å så tvil om diagnosen for å skjule feilen som var gjort. 

 

Flukt fra Norge var eneste mulighet for å redde livet til datteren. I Østerrike ble diagnosen 

bekreftet, terapi gitt, hun bor sammen med familien, og der er ingen barnevernssak. Familien 

måtte ofre jobb, bosted, nasjonalitet og muligheten til å bo samlet.  

 

Familien var heldig som klarte å komme seg ut av Norge. Men hva med andre barn med 

nevrologiske diagnoser som ADHD, autisme, Tourette, dysleksi osv som er i samme 

situasjon – uten mulighet til å bo sammen med familien pga barnevernet? 

___________________________________________________________________________ 

 

Man tar det for gitt at barnevernsbarn kommer fra dårlige hjem og at løsningen er stillinger, 

penger og mer makt til barnevernet.  

 

Sannheten er at barnevernet mangler kriterier for omsorgsovertakelse, evne til prioritering og 

derfor ofte tar feil barn. Barnevernets egne sakkyndige skriver bestillingsverk for å sverte 

familien. Familien og barna lider stort og barnet blir ødelagt for livet i et barnevern uten 

omsorgsevne og styring.  

 

Vi håper at disse problemene blir belyst i media, behandlet politisk og forsket på. 

 



Filmen belyser viktige spørsmål: 

 Er barnevernet riktig sted for barn med diagnoser eller bør slike barn få hjelp av PPT 

og helsevesenet i samarbeid med foreldre? 

 Har barnevernet rett til å overkjøre helsefaglige vurderinger gjort av eksperter på 

diagnoser ved at de bruker sine egne sakkyndige? 

 

Hva vi trenger i et kompetent og menneskelig barnevern:   

1. Barn i barnevernet gjennomgår barnepsykiatrisk screening av helsevesenet.  

2. Barnevernet følger anbefalinger fra helsevesenet. 

3. Barn med lettere diagnoser bor hjemme og får oppfølging fra BUP/PPT. 

4. Sakkyndig arbeid gjort av private konsulenter avskaffes.  

5. En nøytral klageinstans retter opp feil i enkeltsaker.  

6. Ingen omsorgsovertagelse uten beviselige straffbare handlinger.  

7. Fylkesnemden legges ned og saker om omsorgsovertagelse går for Tingretten.  

8. Barnevernet hjelper barn utsatt for reelt omsorgssvikt. 

 

Vi tror åpenhet om problemene i barnevernet og dokumentasjon av overgrep er det eneste 

som kan føre til forbedringer. Vi har derfor lagt ut (anonymisert) informasjon om våre 

opplevelser på Internett. Dette for at folk skal bli oppmerksom på problemene i barnevernet 

og at systemet skal lære av sine feil: 

 

Sakens viktigste dokumenter ligger på ”Hvordan fungerer barnevernet?”: 

http://www.youtube.com/watch?v=42zj4izuLuo 

 

P.S.  

Vi har lovet NRK eksklusiv tilgang på vår sak frem til den blir sendt og vi kan derfor 

ikke gi intervjuer til pressen før ETTER sendingen. 

 

Elisabeth Meze-Hausken: lisimeze@yahoo.de             Jan Hausken: janhausken@yahoo.no 

0043-681 10 38 21 72 
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