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OM FORANDRINGSFABRIKKEN
Forandringsfabrikken er en nasjonal, ideell stiftelse, som startet 
opp i 2004. Ideen er å lytte til barns erfaringer med skole og 
hjelpetjenester og høre deres råd til hvordan systemene kan bli 
bedre. Målet er at systemene som er laget for barn, oppleves 
trygge, nyttige og samarbeidene for dem. Forandringsfabrikken 
arbeider med kunnskapsinnhenting, kunnskapsformidling, 
fagutvikling og systemendringer.

Barn og unge fra hele landet inviteres med i undersøkelser. 
De deler erfaringer fra hvordan skoler, barnevern, psykisk 
helsetjenester og kriminalomsorg oppleves for dem og gir råd til 
hvordan systemene kan bli bedre. Svar som går igjen fra mange, 
oppsummeres til kunnskap fra barn. Dette utgis i rapporter,  
magasiner, bøker og korte filmer. 

Siden 2008 har Forandringsfabrikken møtt 5000 barn i skolen, 
1300 barn i barnevernet, 600 i psykisk helsevern og 300 som har 
opplevd vold og overgrep.

Barn og unge som deltar i undersøkelsene inviteres til å bidra 
i formidling av kunnskapen fra barn. De inviteres med som 
proffer, fordi de er profesjonelle på hvordan systemene oppleves. 
300 unge har i 2018 vært aktive i Forandringsfabrikken, som 
Barnevernproffer, Psykiskhelseproffer eller Skoleproffer.

Dette gjøres på samlinger og i samtaler, ved hjelp av 
Forandringsmetodikk. Metodikken bygger på grunnprinsippene 
og verktøyene i den deltagende forskningsmetodikken 
Participatory Learning and Action (PLA). 

I 2018 har Forandringsfabrikken 
holdt foredrag for til sammen 21 111 mennesker  
møtt 4558 fagfolk og 325 politikere rundt i Norge 
hatt 1100 proffer (ikke unike) på foredrag eller i møter  
hentet inn kunnskap fra 520 nye barn i undersøkelser 



TAKK FRA PROFFENE
I 2018 kom det nye undersøkelser, anbefalinger og lovforslag 
som ble levert til beslutningstagere og nasjonale myndigheter. 
Vi har delt viktig kunnskap rundt omkring i hele Norge. 
Det har vært gøy og viktig å få mulighet til å endre systemene.

Vi har møtt mange fagfolk og politikere, direktorat og  
departement som vil ta inn kunnskap fra barn, for å forbedre. 
Vi takker for varme - og for åpne og ærlige møter 2018, 
hos veldig mange politikere, fagfolk, byråkrater og studenter,

Men ikke alle voksne er vant til eller har lært å ta imot denne 
kunnskapen. Noen av dere ble utfordret, kanskje litt usikre og 
dere lukket dere. Det gjorde vondt for oss de gangene voksne 
ikke prøvde å forstå.

Allikevel, de aller fleste har prøvd å forstå det vi ville fortelle. 
Dere har åpnet hjertene og det er vi veldig takknemlige for. 
Uten dere hadde det ikke vært mulig å få til forandring. 
Takk for at dere lytter og tar i bruk kunnskap fra barn.

 
Vi er takknemlig for at vi kan være med å forandre Norge slik at 
systemene blir bedre for barna som kommer etter oss.

Hilsen Proffene

TAKK FRA FORANDRINGSFABRIKKEN
TAKK til alle dere barn og unge som har bidratt i undersøkelsene 
Forandringsfabrikken har gjennomført i 2018. Takk for at 
dere valgte å dele erfaringer og råd, for å bidra til at skoler og 
hjelpesystemer i framtida kan møte barn på en mest mulig trygg 
og nyttig måte. 

TAKK til alle dere som har valgt å være proffer. Dere gjør en 
rå innsats for Norge, med mot, styrke og klokhet. Dere bærer 
barns kunnskap rundt i landet. Hver og en av dere er viktig, som 
rådgiver for Norge. 

TAKK til alle dere studenter, fagfolk, politikere og myndigheter, 
for at stadig flere av dere tar på alvor at Norge på en 
grunnleggende måte må ta i bruk kunnskapen fra barn. Den 
trengs for å levere tjenester som oppleves verdige og med god 
kvalitet, for dem som tjenestene er til for. 

TAKK til dere i Forandringsfabrikken sitt faglige nettverk og i 
styret. Takk for at dere bidrar med trygghet og spesialkunnskap. 

TAKK til Forandringsfabrikken sine økonomiske støttespillere. 
Takk for at dere tror på oss og for at dere forstår at kunnskap fra 
barn er viktig for å sikre kvalitet i tjenestene.

TAKK til fabrikkarbeiderne som lytter til barn og unge, 
oppsummerer kunnskapen fra dem og legger til rette for at 
denne kunnskapen kan løftes fram. 

2019 er i gang, med mange nye muligheter for å skape kloke, 
store forandringer, bygd på kunnskap fra barn. Vi gleder oss!

Hilsen Marit Sanner, fabrikkleder



Oppvekst
Oppsumert kunnskap fra barn sier tydelig at de ulike tjenestene 
for barn og unge må samarbeide. Kommunene må se skole, 
barnehage, barnevern og psykisk helsehjelp i sammenheng. 
Store, viktige ting må skje på dette feltet i Norge, og barnet må 
alltid være i midten av dette samarbeidet.

Kunnskapsinnhenting
Klokhet om rus 
58 unge som har strevd med rus deler erfaringer, og gir råd 
til BUP, ruskollektiv, barnevern og skole. Hovedfunn var at rus 
er flukt fra noe som oppleves veldig vondt og at mange bærer 
på erfaringer fra vold eller annen omsorgssvikt. Funnene ble 
høsten 2018 presentert i møter med myndigheter og kommuner, 
i foredrag og media. Undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid 
med Rådet for Psykisk helse og med støtte fra ExtraStiftelsen. 

Rett og sikkert for oss
130 barn og unge med erfaring fra å bli møtt etter å ha fortalt 
om vold eller overgrep, har delt erfaringer og gitt råd. Antall 
anmeldelser av vold og overgrep mot barn har økt kraftig de 
siste årene. Men har barna fått det bedre? Et av hovedfunnene 
fra undersøkelsen viser at mange barn ikke har visst hva 
voksne i familie og nettverk ikke har lov til å gjøre mot barn. 
Funnene ble presentert i dialogmøter med politi, rettssystem, 
barnehus og politiutdanninger. Undersøkelsen er støttet av 
Justisdepartementet.

Domstolsbehandling til barnets beste 
Dette er en nasjonal arbeidsgruppe som proffene har gitt 
innspill til. Arbeidsgruppa jobber med å lage anbefalinger for å 
sikre domstolsbehandling til barnets beste. Ungdommene har 
formidlet erfaringer og råd om hvordan domstolsystemet kan 
gjøres trygt og nyttig, sett fra barn og unge.

Fagutvikling
MITT LIV Oppvekst
Etter å ha møtt nesten 7000 barn rundt i Norge, viser den 
oppsummerte kunnskapen at en del av rådene de gir, går igjen 
på tvers av systemene. De ber om tjenester som oppleves 
trygge for dem, med varme voksne som kan og vil samarbeide 
med barn. I 2018 inviterte vi fire fylker alle oppvekstledere i 
kommunene for at proffene skulle presentere kunnskap fra 
barn om hvordan tjenestene de tilbyr kan ha god kvalitet, sett 
fra dem tjenestene er til for. Store arrangementer har samlet 
kommuneledere, fagledere og politikere, i MITT LIV Oppvekst. I 
tillegg deltar ni storbyer i Forandringsfabrikkens storbynettverk 
- Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Sandnes, 
Kristiansand, Bærum og Tromsø. I 2018 har vi vektlagt følgende 
temaer i oppvekstsamarbeidet:

Barnesyn og verdier
Kunnskap fra barn inkluderes for å sikre trygge, kloke og 
samarbeidende fagfolk.

Felles voldsrutiner for oppveksttjenestene
Kommunene inspireres til å inkludere kunnskap fra barn for å 
sikre trygge tjenester for barn som opplever vold eller overgrep. 

Atferd er et språk
Kommunene inspireres til å være bevisste på å unngå satsinger 
eller programmer som korrigerer barns atferd uten å nå inn til 
årsakene for denne atferden,

Kommunene henter inn tilbakemeldinger
Kunnskap fra barn inkluderes, når planer, strategier og viktige 
satsinger skal gjøres i kommunene.



Barnevern 
Viktigst på barnevern i 2018 var MITT LIV Barnevern og MITT LIV 
Barnevernsinstitusjon, utgivelsen av boka Barnas barnevern, 
undersøkelsen med 6-12-åringer i barnevernet og innspill til ny 
barnevernlov.

Kunnskapsinnhenting
Barn om barnevernet
Ca 100 barn 6-12 år med erfaring fra barnevernet i 10 
kommuner, har delt erfaringer og gitt råd om hva som er et trygt 
og nyttig barnevern for dem. Svarene oppsummeres og funnene 
skal lanseres i løpet av 2019. 

Tvang i barneverninstitusjon
55 unge fra ulike steder i landet har delt erfaringer og 
gitt råd om bruk av fastholding, skjerming og fotfølging i 
barneverninstitusjon. Et hovedfunn var at tvang kan gi nye 
traumer og hindrer god hjelp fordi tilliten ødelegges. Rapporten 
heter Hvis jeg var ditt barn og ble lansert i januar 2019.

Kunnskapsformidling 
Noen arrangementene der Barnevernproffer har presentert 
kunnskap i 2018

 < Bufdirs nasjonale konferanse om Fremtidens barnevern, 
proffene holdt innlegg om fagutviklingsarbeidet MITT LIV 
barnevern.

 < Konferanser i Lisboa og Rotterdam i regi av ACSI, for å gi 
kunnskap fra barn og fortelle om Forandringsfabrikken

 < KICK som åpning av studieåret på de fleste av landets 
barnevernutdanninger. 

 < Lansering av boka Barnas barnevern, skrevet for å vise 
helheten i svarene fra barn om hva som er godt barnevern. 
Dette er en fagbok for studenter og barnevernsarbeidere.

Fagutvikling
MITT LIV Barnevern 
Dett er et fagutviklingsarbeid, der proffer og barnevernsarbeidere 
møtes for sammen å finne fram til hvordan kunnskapen fra 
barn kan sikre god praksis i barnevernet. Tema i 2018 har vært 
barnesyn og verdier i praksis, hvordan beskytte informasjonen 
barn deler med barnevernet, hva er gode og nyttige hjelpetiltak 
for barn og hvordan inkludere barns kunnskap i arbeidet med 
fosterhjem og institusjon. 

MITT LIV Barnevernsinstitusjon
Dette fagutviklingsarbeidet startet i 2016, og 21 institusjoner 
deltok itt 2018. Hvordan få til reelt samarbeid med unge på 
institusjon, var et av de gjennomgående tema. Viktig fokus var å 
arbeide fram anbefalinger for god praksis. Arbeidet ferdigstilles i 
2019. 

Systemendringer
Barnevernloven ble endret i 2018. Barn skal møtes med 
kjærlighet i barnevernet, i følge formålsparagrafen. Barnevernet 
må samarbeide med barn og kunne dokumentere det. 
Medlemmer i Familiekomiteen nevnte proffenes viktige innsats, 
da endringene ble vedtatt i Stortinget. 

Fosterhjemsutvalget er et regjeringsoppnevnt utvalg og det 
har hatt Anika Proff (18 år da hun startet) som tidenes yngste 
medlem. Utvalget har jobbet grundig med ny NOU og la i 
desember 2018 fram ”Trygge rammer for fosterhjem.” NOUen 
inkluderer viktig kunnskap fra barn om at fosterhjem må 
oppleves mest mulig vanlig, med rammer som en familie.

Tilsyn av barnevernet i regi av Statens helsetilsyn og 
fylkesmennene inkluderte i 2018 unges ønsker om at tema for 
tilsyn av barneverninstitusjoner skal være trygghet, medvirkning 
og tvang. Proffene ga grunnleggende innspill til veilederen for 
gjennomføring av tilsynet.



Psykisk helse
Viktige steg for Forandringsfabrikkens arberid med psykisk 
helse har i 2018 vært lansering av anbefalinger til god praksis i 
psykisk helsevern som et resultat av MITT LIV Psykisk helsevern, 
avtale med Universitetsforlaget om fagbok og oppstart av 
fagutviklingsarbeidet MITT LIV Psykisk helse i kommunene.

Kunnskapsinnhenting
Tvang i psykisk helsevern
63 unge i alderen 13-21 år er intervjuet om tvang i 
psykisk helsevern. Her inkluderes beltelegging, holdning, 
tvangsernæring, medisinering, kroppsvisitering, fotfølging 
og skjerming. Funnene ble overlevert til helseministeren og 
regjeringens tvangslovutvalg, og ble lansert i februar 2019. 
Undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med Rådet for 
Psykisk helse og er finansiert av ExtraStiftelsen

Klokhet om medisiner 
Undersøkelse der unge som har fått medisiner som psykisk 
helsehjelp deler erfaringer og gir råd. Den ferdigstilles i 2019 og 
kan være et betydelig kunnskapsbidrag om hvordan det oppleves 
for barn å få medisiner som hjelp. Undersøkelsen gjennomføres i 
samarbeid med Rådet for Psykisk helse.

Kunnskapsformidling
Noen av arrangementene der Psykiskhelseproffer presenterte 
kunnskap i 2018.

 < Nasjonal lansering av anbefalinger for god praksis i psykisk 
helsevern bygd på kunnskap fra barn, i juni 2018.

 < Foredrag og dialogmøter for fagfolk og ledelse på flere 
sykehus og for styret i Psykologforeningen.

Fagutvikling
MITT LIV Psykisk helsevern
Et fagutviklingsarbeid som startet i 2016, der BUP på 11 sykehus 
deltok. Målet var at unge og fagfolk sammen skal finne fram 
til beste praksis innen fem fokusområder: En god behandler, 
trygg informasjon til foreldre, finne årsaker før diagnose og 
medisin, medbestemmelse i behandling, dokumentasjon og 
tilbakemelding, innleggelse og tvang. Anbefalinger ble utarbeidet 
og i 2018 overlevert til helsemyndighetene.

MITT LIV Psykisk helse kommune 
Et fagutviklingsarbeid som startet i 2018, der psykisk 
helsetjenester i 8 storbyer ble invitert til å delta. Dette gjelder 
helsestasjon, skolehelsetjenesten, utekontakten, fysio- og 
ergoterapi, PPT, flyktningbarn med flere. Målet er å utvikle 
psykisk helsehjelp i kommunene som bygger tettere på 
kunnskap fra barn.

Systemendringer
Nye endringer for å styrke og tydeliggjøre barns rettigheter i 
pasient- og brukerrettighetsloven og helsepersonelloven. 

• Det er innført unntak fra helsepersonells plikt til å informere 
foreldre ved tungtveiende hensyn. Dette kan hjelpe barn som 
vegrer seg for å fortelle om vold og overgrep fordi de frykter 
straff fra foreldrene.

• Barns rett til å bli hørt når andre samtykker til helsehjelp på 
deres vegne blir tydeliggjort.

• Helsepersonell får plikt til å ivareta barn som er pårørende til 
søsken og barn som er etterlatte etter foreldre og søsken.



Skole 
Viktigst på skole i 2018 var erfaringsoppsummeringen etter 
Forandre med Varme og oppstart av fagutviklingsarbeidet MITT 
LIV Grunnskole. Undersøkelser om plaging i skolen ble startet 
opp, med 6-12-åringer og med 13-18-åringer. 

Kunnskapsinnhenting
Plage andre (mobbing)
76 barn 6-12 år, med erfaring fra å plage andre, har delt 
erfaringer om hvorfor det blir plaging og hva det innerst inne 
handler om. De har også gitt råd til hvordan voksne kan møte 
plaging på en klok måte. Svarene oppsummeres våren 2019.

Kunnskapsformidling
Noen arrangementer der Skoleproffer ga kunnskap i 2018

Samlinger for store antall barnehage og skoleansatte i flere av 
storbyene, blant annet i Stavanger, Drammen, Trondheim og 
Oslo.

 < Verktøyhefte ferdigstilt: Timen LIVET, elevenes anbefaling til 
hvordan livsmestring kan gjennomføres i skolen.

 < Verktøyhefte ferdigstilt: Forandre med varme, arbeidsmåter 
for trygghet og trivsel i skolen. Arbeidsmåtene ble i 2018 
prøvd ut av 11 grunnskoler rundt i Norge.

Fagutvikling
Forandre med varme
I 2017-18 deltok 11 grunnskoler, - arbeidsmåter bygd på 
kunnskap fra barn ble testet ut, som Kjærlighet på 5 sek, 
Snakkeperson og Timen LIVET.

Timen LIVET
Elever har i flere av Forandringsfabrikkens undersøkelser bedt 

om at det settes av tid på timeplanen til å snakke om LIVET. 
Dette har resultert i verktøyheftet Timen LIVET - elevers eget 
forslag til Livsmestring. De siste årene har et tyvetalls skoler 
tatt Timen LIVET i bruk, på flere grunnskoletrinn. Erfaringene så 
langt viser tryggere klasse- og skolemiljø. 

MITT LIV Grunnskole
Høsten 2018 ble 22 skoler fra Tromsø, Trondheim, Bergen, 
Drammen og Oslo invitert med i dette fagutviklingsarbeidet. 
Skolene velger arbeidsmåter og fokusområder som er 
grunnleggende viktig for at elevene opplever skolen som trygg 
nok til å lære og et nyttig sted å være. Erfaringene fra dette 
arbeidet vil brukes som grunnlag for anbefalinger for god praksis 
i skolen.

Systeminnspill  fra proffene
Fagfornyelsen
Proffene har gitt innspill til de tverrfaglige temaene livsmestring 
og demokrati. Livsmestring på skolen må ikke bli enda en ting 
man må mestre eller bare lære om, sier barn og unge over hele 
Norge. Vi må kjenne det. Det gjelder og for demokrati. Skolen må 
oppleves demokratisk i praksis, vi må ikke bare lære om det.

NOU Særskilt tilrettelegging for barn og unge 
Om spesialundervising. Proffene har deltatt på flere 
høringskonferanser rundt i landet. Ikke gjør spesialundervisning 
så spesielt, finn ut hva barnet trenger hjelp til i samarbeid med 
barnet, ikke knytt hjelp opp til diagnoser er hovedinnspillene. 

Partnerskap om mobbing
Et faglig forum der proffene har gitt konkrete innspill til en 
ny nettressurs som utdanningsdirektoratet lager på oppdrag 
fra Kunnskapsdepartementet, ei ”verktøykasse” i saker om 
skolemiljø og aktivitetsplikten i 9a. Viktige innspill fra proffene er 
at skolene gjennom hele skoleåret må vektlegge trygghet.



Om Proffene

Proffaktiviteter
Forandringsfabrikken arrangerer ulike aktiviteter for proffer 
rundt om i landet.

Profftreff
Profftreff arrangeres én kveld i måneden i alle regioner, med 
middag og oppdrag. Treffet arrangeres av ProffVarmere i 
samarbeid med proffene og en fabrikkarbeider. Tid, sted og 
innhold på treffet bestemmer de sammen. Profftreff er åpent for 
alle proffer, nye og gamle, det er en kveld med fokus på styrke 
og samhold, et sted å møte kjente og få god mat. Det gis alltid et 
oppdrag som proffene jobber med, og referater fra samlingene 
sendes inn til prosjektgruppen i Oslo. 

Aktiviteter som forandrer
«Aktiviteter som Forandrer» har gitt unge proffer med dårlig råd 
over hele Norge muligheter. Aktivitetene foreslås av proffene 
Aktivitetene har som mål å være styrkende for proffene og 
gi mestring, f.eks. å kjenne gleden av fellesskap og kunne 
samarbeide med andre. Noen aktiviteter som vi har hatt i 2018 
er fellesmiddager, hytteturer, fjellturer, filmkvelder og aktiviteter 
som gokart, skøyter og pikniker.

Proffcamp
Proffcamp, som er Forandringsfabrikkens årlige sommerleir, 
ble gjennomført i juni 2018, på Viken folkehøysskole på Gjøvik. 
Proffer fra hele landet møttes for å gi råd til Norge, finne 
felleskap og gi hverandre styrke. Proffcamp var som tidligere 
år todelt. Halve uka for SkoleProffer og PsykiskhelseProffer, og 
andre halvdel for BarnvernProffer. 70 unge deltok.

Proffer i  media
Flere medier brukte i 2018 rapportene til Forandringsfabrikken 
kunnskapsenter som kilde. Noen eksempler her.

Dagsavisen: Forteller ikke om det vondeste til BUP
Fire av fem unge snakker ikke om det vondeste med behandleren 
sin, viser Forandringsfabrikkens undersøkelser. – Hvis psykisk 
helsevern for barn og unge skal bli mer hjelpsomt, må det skifte 
retning. Dette stod på trykk i Dagsavisen og på nyemeninger.no

Bergens Tidende: Timen om LIVET
På Kronstad skole i Bergen har alle elever følelser på 
timeplanen. LIVET-timene gjør det tryggere på skolen, synes 
sjetteklassingene. LIVET er et verktøy bygd på kunnskap fra 
barn, Kronstad er den skolen i Norge som har brukt dette mest 
systematisk på alle klassetrinn.

TV2 God morgen Norge: Proff Glorija hatet barnevernet
Barnevernsproff Glorija og barnevernleder Yngve Cappelen 
Brakstad er to av forfatterne bak boken Barnas barnevern Trygt, 
nyttig og samarbeidende for barn. De besøkte God Morgen 
Norge og ga råd hvordan barnevernet kan bli tryggere for barn.

Dagbladet: Norge trenger en ny barnevernsdebatt
Norge trenger en ny barnevernsdebatt, som tar utgangspunkt i 
svar fra barn og unge om hva som er godt barnevern. Det skriver 
Barnevernproffer.

NRK: Barns rettsikkerhet ikke god nok
Barns rettsikkerhet er ikke godt nok ivaretatt i barnevernssaker. 
Det er konklusjonen etter at over tusen barn og unge, som har 
erfaring med barnevernet, er spurt. På et seminar for dommere 
og barnevern gav proffene råd om hvordan rettsystemet må være 
for at det skal kjennes trygt for barn.



Derfor er jeg proff 

Jeg håper at jeg kan bruke den erfaringen jeg  har fått i 
psykisk helsetjenester og i BUP, til at barn som skal få hjelp 
etter meg, kan få så god hjelp som mulig. Høydepunktet var 
da fagfolk fra BUP og vi sammen la frem anbefalingene til 
god praksis i psykisk helsevern til nasjonale myndigheter. 
Det var stort! Det viktigste å forandre i Norge nå må være å 
få inn kunnskap fra barn og unge om hvordan vi ønsker å 
bli møtt av lavterskeltilbud, helsestasjoner og helsesøstre/
brødre. Barn må få bedre hjelp tidlig, da trenger vi ikke 
spesialisthelsetjenesten. 

Jeg vil være Skoleproff fordi jeg har hatt mange dårlige 
erfaringer med skole. Jeg ønsker å bidra til at skolen skal 
bli bedre for de som kommer etter meg. Høydepunktet fra 
fjoråret var helt klart SommerCamp for proffer på Gjøvik. Det 
jeg synes er viktigst fremover er å få skolene til å sette timen 
LIVET på timeplanen!

Jeg vil være Barnevernproff for å gi råd til hvordan det 
kan bli bedre for de som kommer i barnevernet framover. 
Et høydepunkt må være at ideene våre sprer seg rundt i 
Europa. Det var kjempegøy å se at FF sin søsterorganisasjon 
ComParte jobber som oss i Portugal. Det viktigste for meg 
er at det blir sånn i Norge at når barn forteller til fagfolk, må 
fagfolkene alltid avtale med barnet hvordan det barnet har 
fortalt, deles videre til omsorgspersoner og andre fagfolk. Da 
kan det bli trygt for barn og unge å fortelle hvordan de har 
det. 

Litt om 2019
Oppvekst
MITT LIV Oppvekst fortsetter. Målet er at oppveksttjenestene 
utvikles bygd på kunnskap fra barn - og at skoler, barnehager og 
hjelpetjenestene i en kommunene får lik praksis i møte med barn 
som er utsatt for vold og overgrep. Kunnskapssenteret vil bidra 
med undervisningsmateriell til studiene og proffene vil bidra i 
undervisning. Boka “Klokhet om vold og overgrep” vil utgis på 
Universitetsforlaget.

Barnevern
Arbeidet fortsetter, for at flere barneverntjenester inkluderer 
MITT LIV barnesyn, verdigrunnlag og anbefalingene 
i praksis. Anbefalingene er utviklet i samarbeid med 
150 barnevernstjenester. Anbefalinger til god praksis i 
barnevernsinstitusjon ferdigstilles og presenteres nasjonalt. 
Proffene gir innspill til nasjonale prosesser om ny barnevernlov, 
kompetansestrategi, DigiBarnevern, tiltak i barnevernet og tilsyn.

Psykisk helse
Proffene presenterer rundt i landet anbefalinger for godt 
psykisk helsevern, bygd på kunnskap fra barn. Boka “Fra oss 
som kjenner det” utgis på Universitetsforlaget, for studenter 
og fagfolk knyttet til psykisk helsevern. MITT LIV Psykisk helse 
i kommunen fortsetter, i veksling mellom nasjonale treff og 
inspirasjonsdager i storbyene som deltar. Proffene gir innspill til 
politiske og faglige prosesser, nasjonalt og kommunalt.

Skole
I MITT LIV Grunnskole utprøves arbeidsmåter for beste praksis, 
på 19 skoler rundt i Norge. Utprøving og tilbakemeldinger blir 
grunnlag for utvikling av nasjonale anbefalinger for en skole som 
oppleves trygg, nyttig og samarbeidende for barn. Undersøkelser 
om plaging i skolen, og om vold i skolen ferdigstilles. Proffene vil 
fortsette å gi innspill til nasjonale og kommunale prosesser som 
er viktig for skoleutviklingen i Norge.

Randi, Psykiskhelseproff

Thomas, Skoleproff

Michelle, Barnevernproff



Styring og organisering
Styring av Forandringsfabrikken
Barn og unge 6 - 20 år bidrar med kunnskap om hvordan 
hjelpesystemene og skolen oppleves akkurat nå og hvordan 
de bør være. Hovedsvar oppsummeres og publiseres i 
kunnskapssenteret. Barn og unge som har bidratt med svar i 
undersøkelsene inviteres til å være med videre som proffer. Da 
kan de være med å formidle hovedsvar fra undersøkelser og 
egne erfaringer, til fagfolk, myndigheter og utdanningene.

Proffer bor rundt om i hele Norge og målet er at de raskt 
blir møtt med mye menneskevarme og dermed inkluderes i 
fellesskapet. Som proff kan ungdommene delta lite eller mye og 
ingen trenger å bli medlem. 

I 2018 har vi jobbet med å tydeliggjøre Forandringsfabrikken 
styringsform. Den kan oppsummeres i følgende

• Funnene i undersøkelsene bestemmer de faglige 
prioriteringene

• Proffene formidler hovedsvar fra undersøkelsene

• Fabrikkarbeiderne henter inn erfaringer og råd fra 
barn og unge rundt i landet og legger til rette for at den 
oppsummerte kunnskapen når ut i Norge

• Faglig nettverk bidrar med gode råd til hvordan kunnskapen 
skal nå ut

• Styret bidrar til trygg styring på administrasjon og økonomi

Styret og faglig nettverk
Forandringsfabrikkens styre ble endret sommeren 2018. 
Styreleder Odd Christopher Hansen og styremedlem Kristian 
Enger fortsatte. Nye styremedlemmer ble: Lise Kristensen, 
Hanne Beyer Olaussen, Gisle Torheim og Tom Even Mortensen. 
Dette er en del av Forandringsfabrikkens strategi om å få et styre 
med tung kompetanse innen økonomi og organisasjonsutvikling

Forandringsfabrikkens faglige nettverk gir innspill og deler 
inspirasjon. Fra oktober 2018 besto nettverket av Mogens Albæk 
(Barnehuset i Kristiansand), Marit Skivenes (Universitetet i 
Bergen), Tor Levin Hofgaard (President i Psykologforeningen i 
Oslo), Kari Henriksen (oppvekstdirektør i Tromsø), Sølvi Lillejord 
(Universitetet i Oslo og Bergen), Ingrid Lund (Universitetet i 
Agder), Geir Liang (leder Norsk Barne- og Ungdomspsykiatrisk 
Forening), Arne O. Holm (Redaktør i High North News)



Finansiering
Forandringsfabrikkens arbeid er i hovedsak finansiert ved 
midler over Statsbudsjettet. Ca 60% av FFs inntekter var i 2018 
øremerkede midler fra Barne- og familiedepartementet, Helse- 
og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Dette er 
viktig støtte og anerkjennelse av arbeidet som gjøres av proffer 
og fabrikkarbeidere for å bidra til at barn og unge opplever skole 
og hjelpesystemer som trygge, nyttige og samarbeidende. I 
2018 fikk vi også noe prosjektstøtte fra Kompetansesenteret for 
kriminalitetsforebygging, Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- 
og familiedirektoratet.

Viktige bidragsytere i 2018 var også noen private stiftelser, 
legater, privatpersoner og bedrifter. FF fikk prosjektstøtte fra 
ExtraStiftelsen, Kavlifondet, Holsts legat, Stiftelsen Scheibler 
og Stiftelsen Kaare Berg. Noen inntekter kom også fra boksalg 
og foredrag. En varm takk til alle våre samarbeidspartnere og 
støttespillere!

Hovedkontor og regioner
I 2018 har Forandringsfabrikken flere nye ansatte. Det ble 
nødvendig på grunn av stor etterspørsel etter oppsummert 
kunnskap fra barn i foredrag og rådgiving - både i faglige 
og politiske prosesser. Ved utgangen av 2018 jobber 15 på 
hovedkontoret i Oslo, det inkluderer fabrikkarbeidere og proffer 
på heltid. Forandringsfabrikken har gjennom mange år bestått av 
en liten håndfull folk, nå har vi måttet bli flere.

I regionene hadde Forandringsfabrikken åtte proffvarmere i 
mindre stillinger. De holder kontakt med og følger opp proffer, 
arrangerer profftreff og proffaktiviteter hver måned. De har som 
oppgave å gi styrke til proffene og å være brobyggere for at de 
skal få nyttig hjelp i systemene.

TAKK FRA STYRELEDER
Vi i styret er imponert over Forandringsfabrikkens proffer, 
og deres bidrag. De er mange, hvilket gir kompletterende 
observasjoner, og ulike refleksjoner om hva som fungerer godt, 
og hva som kan forbedres innenfor de ulike støttesystemer der 
Forandringsfabrikken fokuserer sin innsats. 

Proffene er ressurssterke og konstruktive bidragsytere til å 
forbedre og videreutvikle de systemer de er, eller har vært 
”brukere” av. Nettopp fordi de kjenner systemene fra innsiden, og 
på kroppen selv. I sitt arbeid jobber også Proffene godt sammen 
med FFs ”fabrikkarbeidere”, og med ledere og medarbeidere 
i barnevernet, innen psykisk helse og andre områder der vi er 
engasjert. Proffene utvikler seg til sterke teamspillere, og de blir 
stadig bedre både som problemløsere og kommunikatører.

Styret vil også gjerne takke fabrikkleder Marit Sanner og 
medarbeiderne i Forandringsfabrikken – dere gjør en viktig 
innsats for barn og unge over hele Norge.

Styret er også takknemlig for den mottakelse og respons 
Forandringsfabrikkens arbeid har fått i såvel sentrale organer, 
som i lokale operative miljøer. Dette borger svært godt for at vi 
kan oppnå store forbedringer i tiden som kommer

Vi vil også benytte anledningen til å takke for tilliten hos alle 
som er med å mobilisere for disse endringene og forbedringene 
sammen med oss. Sammen blir vi sterke, og sammen skaper vi 
en bedre fremtid for mange, i de kritiske ungdomsårene. Vi kan 
bidra til gode liv for mange!

Odd Christopher Hansen 
Styreleder i 

Forandringsfabrikken



barn har 
kunnskap 
bruk den

FO R A N D R I N G S FABRIKKEN


