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TAKK FRA PROFFENE 
I 2019 kom det nye undersøkelser, 
anbefalinger og lovforslag som ble levert til 
beslutningstagere og nasjonale myndigheter. 
Vi har delt kunnskap fra barn, rundt omkring 
i hele Norge. Det har vært gøy og viktig å få 
mulighet til å være med å endre systemene. 

Vi har møtt mange voksne dette året. Det er 
studenter, fagfolk, byråkrater og politikere. 
Noen vil virkelig forstå hva som er viktig for 
barn. De åpner hjertene sine for å ta imot, 
lytter godt og de vil bruke denne kunnskapen 
til å forbedre. Det er vi takknemlige for. 
Samtidig skulle vi ønske at det å forstå i 
dybden fra barn, hva som er viktig for barn, 
betydde mye mer, for mange flere voksne. 
Vi skulle ønske at skolen, helsetjenester og 
barnevern virkelig VILLE grunnleggende 
utvikle systemene videre, bygd på kunnskap 
fra barn. Vi skulle ønske at mange flere 
politikere forsto at vi sløser med både 
penger og år av livene våre hvis systemene 
for barn ikke bygger på kunnskap fra barn.  

Vi skulle ønske at mange flere politikere 
og byråkrater trengte å vite hvordan det de 

bestemmer blir for barna. Vi skulle også 
ønske at mange flere fagfolk trengte å 
vite. Når byråkrater og politikere mener og 
bestemmer, ut fra det nesten bare voksne 
forteller dem, blir det veldig skummelt. 
Norge går da glipp av mye kunnskap fra 
barn. Alle de gangene vi i 2019 opplevde at 
de voksne ikke trengte å forstå fra barn, for 
å bestemme på vegne av barn, gjorde det 
veldig vondt.  

Allikevel, vi holder fast i minnene om alle de 
voksne som i 2019 har prøvd å forstå det vi 
ville fortelle. Dere har åpnet hjertene deres, 
og det er vi veldig takknemlige for. Uten dere 
hadde det ikke vært mulig å få til forandring. 
Vi vil være med å forandre Norge slik at 
systemene blir bedre for barna som kommer 
etter oss. Takk til alle dere som lytter og tar 
i bruk kunnskap fra barn. Vi håper det blir 
enda flere av dere i 2020. 
Hilsen Proffene 
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TAKK FRA 
FORANDRINGSFABRIKKEN 
Takk til alle dere barn og unge som har bidratt med erfaringer og råd i 
undersøkelsene Forandringsfabrikken har gjennomført i 2019. Takk for at dere 
valgte å delta, 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 i 2019. Dere gjør en modig og kraftfull innsats for Norge. Dere 
bærer barns kunnskap rundt i landet og leverer tonnevis med klokhet. Hver og 
en av dere er gull, som rådgivere 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, mot 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  kunnskapen løftes fram. 

Vi vet ikke ennå hva 2020 vil bringe. Men vi håper og tror det på flere områder 
vil komme viktige gjennombrudd. Vi håper og tror mange i Norge i løpet av 
dette året virkelig vil forstå, at mye av det barn råder landet til å gjøre, står det 
allerede i loven at skal gjøres sånn. Vi gleder oss!  
Marit Sanner, fabrikkleder 

FORANDRINGSFABRIKKEN 
KUNNSKAPSENTER
Forandringsfabrikken (FF) er en nasjonal, ideell stiftelse, etablert i 2004. 
Ideen er at barn og unge har viktig kunnskap, som Norge trenger. Siden 2008 
har FF gjennom undersøkelser, systematisk samlet inn erfaringer og råd fra 
barn og unge i systemene som er til for dem. Målet er at barnehager, skoler, 
psykisk helsetjenester, barnevern, politi, rettssystem og kriminalomsorg skal 
oppleves trygt og nyttig. Forandringsfabrikken gjør kunnskapsinnhenting, 
kunnskapsformidling, fagutvikling og arbeid for systemendring. I 2017 åpnet 
Forandringsfabrikken Kunnskapssenter, av statsministeren. Så langt vi vet, 
er dette eneste kunnskapssenteret i Europa, som systematisk henter inn 
kunnskap direkte fra barn og unge - og der kunnskapen formidles av barn og 
unge selv, uten analyser eller kommentarer fra voksne. 

Forandringsmetodikk i samlinger
For å hente inn, systematisere og formidle kunnskap fra barn og unge, 
bruker Forandringsfabrikken en deltakende metodikk, som vi kaller 
Forandringsmetodikk. Den er utviklet i tett samarbeid med barn og unge og 
bygger på aksjonsforskningsmetodikken Participatory Learning and Action 
(PLA). Forandringsmetodikk tar på dypt alvor at barn har rett til å si sin mening 
på måter som oppleves trygge for dem. Den består av prosessbeskrivelser 
og verktøy laget for at mange, ulike barn og unge kan delta. Erfaringene og 
rådene hentes oftest inn gjennom samlinger. De voksne tilretteleggerne trener 
på å møte barn og unge med ydmykhet, åpenhet og mye menneskevarme. Det 
bygger på svar fra barna samlet inn gjennom mange år, til hvordan voksne må 
være for at barn og unge vil fortelle ærlig og fortelle det viktige. Deltakerne 
inviteres til å bidra flere ganger. 

Erfaringer og råd oppsummeres
Erfaringer og råd samles i referater og annen skriftlig eller visuell 
dokumentasjon. Referatene gjengir deltakernes svar ordrett. Fabrikkarbeidere 
med erfaring fra å systematisere data, oppsummerer deltakernes erfaringer og 
råd. Referatene analyseres nedenfra-og-opp, i flere runder. Fabrikkarbeidere 
er trent i å lese data rent. Erfaringer og råd fra mange deltakere på mange 
samlinger på mange steder i landet, presenteres som hovedsvar. Dette samles 
i rapporter på web, i filmer og i bøker. Hovedsvar analyseres eller kommenteres 
ikke, og det gjøres ikke koblinger til teori eller generaliseringer. Hovedsvar blir 
byggesteinene i det vi kaller kunnskap fra barn.

Undersøkelser fra 2008 - proffene presenterer kunnskapen
Deltakere i undersøkelsene inviteres med i formidlings- eller 
fagutviklingsarbeid, som “proffer”. Proffene presenterer svar som går igjen fra 
mange, hovedsvar, for politikere, nasjonale myndigheter, fagfolk og studenter. 
Forandringsfabrikken har det siste tiåret møtt og snakket med 5500 barn i 
skolen, 1500 barn i barnevernet, 1700 i psykisk helsevern og nesten 400 som 
har opplevd vold og overgrep.

I 2019 har Forandringsfabrikken  

holdt foredrag for 23 051 mennesker i 

hovedsak fagfolk og studenter i  

de ulike delene av oppvekstfeltet  

Proffer har møtt 325 politikere  

1447 proffer har bidratt i foredrag eller 

møter 444 vært aktive i som Skoleproffer 

Psykiskhelseproffer eller Barnevernproffer
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Oppvekst 
Systemene for barn og unge i kommunene er de aller viktigste 
systemene vi har, ifølge barn og unge. Det er systemene 
nærmest alle barn og unge i Norge. Her ligger enorme 
muligheter for å møte dem på måter som gjør at de opplever 
voksne som trygge og til å stole på. Det gjelder barnehager, 
skoler, PPT, helsetjenester, familierådgiving, utekontakt og 
barnevern. Dette var viktigste grunn til at Forandringsfabrikken i 
2019 spesielt vektla å formidle kunnskap til og samarbeide med 
systemene for barn og unge i kommunene. 

Kunnskapsinnhenting 
Sint utenpå, vondt inni
101 unge som har brukt vold, har bidratt med erfaringer og råd 
om møte med skole, barnevern og politi. Hvorfor bruker barn og 
unge vold? Hvordan møter de voksne det? Hvordan er det klokt 
å møte barn og unge for at færre skal trenge å bruke vold? Og 
hvordan stoppe unge som bruker vold på måter som oppleves 
trygge? Dette har vært tema i undersøkelsen. Fabrikkarbeidere 
har møtt unge som bruker vold, både i storbyene og på mindre 
steder. Resultatene skal presenteres i mars 2020. 

Ung flyktning i Norge
Unge flyktninger som i løpet av siste to år har fått opphold i 
Norge, bidrar i undersøkelsen. Den startet høsten 2019 og vil 
gjøres ferdig våren 2020. Den gjennomføres i samarbeid med 
utvalgte kommuner. Opplever unge flyktninger at det er best 
å gå i egne klasser eller sammen med andre? Hvordan må 
skolen være for at den skal oppleves trygg? Trygghet og læring 
på skolen og muligheten til å snakke om vanskelige eller vonde 
følelser, er tema i undersøkelsen.

Gode utdanninger for barn
Nesten 300 barn og unge med erfaring fra skole og 
hjelpetjenester har de siste to årene svart på hva som er viktig 
for at systemene skal oppleves trygge og nyttige for barn og unge 

og hvordan utdanningene må være for at studentene skal lære 
det viktigste. Dette ble i 2019 samlet til oppsummerte råd til ulike 
utdanninger på oppvekstfeltet. 

Hvis jeg var ordfører
Unge fra åtte fylker har i 2019 bidratt med svar til denne 
undersøkelsen. Svarene ble brukt i kunnskapsformidlingen 
knyttet til Forandringsfabrikken sitt 15-årsjubileum. Hva er bra 
og hva bør gjøres bedre i din kommune? Hva er viktigst på skole? 
Og på psykisk helse? Og i barnevernet? Hvis du var ordfører, hva 
var de viktigste endringene du ville gjøre? Satsingen «Forstå det 
viktigste» ble et viktig resultat fra denne undersøkelsen. 

Kunnskapsformidling 
 < Hovedsvar fra undersøkelsen Rett og Sikkert ble presentert 

for Riksadvokatembetet, for ansatte ved 9 av landets 13 
barnehus på 3 påtalemøter rundt i landet, for studenter på 
politihøgskolen i Oslo og Stavern og for danske avhørere på 
nasjonalt seminar i Danmark

 < Proffer formidlet kunnskap fra barn for fulle saler med 
fagfolk samla på tvers av hjelpetjenester og skole i storbyene og 
i mindre kommuner på kryss og tvers av landet

 < Kunnskap fra barn fra FFs siste undersøkelser ble presentert 
på to nasjonale samlingspunkter i MITT LIV Storbynettverk, med 
oppvekstledelse fra de 9 største byene i Norge

Fagutvikling 
MITT LIV Storby
Forandringsfabrikken har gjennom undersøkelser det siste tiåret, 
møtt mer enn 9000 barn og unge rundt i Norge. Oppsummerte 
erfaringer og råd går igjen, på tvers av systemene. Barn og 
unge ber om tjenester som oppleves trygge for dem, med varme 
voksne som kan og vil samarbeide med barn. Kunnskap fra barn 
på tvers av oppvekstfeltet er utgangspunkt for arbeidet med MITT 
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LIV Storby. Ni storbyer deltok i 2019 i Forandringsfabrikkens 
storbynettverk - Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, 
Sandnes, Kristiansand, Bærum og Tromsø. Oppvekstledelsen 
med tjenesteledere og rådgivere møttes to ganger i 2019, med 
5-15 deltakere fra hver by. 

Tema for oppvekstsamarbeidet i 2019: 

• Erfaringer fra hver av storbyene på ulike tema, til læring og 
inspirasjon

• Barn som plager andre, presentasjon av undersøkelsen i 
grunnskolen

• Unge som bruker vold, presentasjon av undersøkelsen med unge 
15-19 år 

• Hvordan oppleves barnevernet i Norge, presentasjon av 
undersøkelsen med 6-12-åringer

• Vold i nære relasjoner, dialog om hvordan funnene fra 
undersøkelsen Rett og Sikkert kan ha betydning for arbeidet i 
storbyene. KRIPOS deltok. 

• Hva er god kvalitet? Presentasjon av indikatorer bygd på kunnskap 
fra barn.

• Hvordan vurdere barnets beste, dialog om hvordan knytte det til 
barns rett til å bli hørt. 

• Opplæringsloven § 9A, dialog om hvordan den kan gjøre at barn får 
det bedre?

• Når barn og unge har det vondt inni seg, dialog om hvordan sikre at 
barn får snakke trygt om dette, i barnehage, skole og barnevern.

Storbysamarbeid om arbeid med vold og overgrep
FF tok høsten 2019 initiativ overfor storbyene til samarbeid 
om å utvikle rutiner bygd på kunnskap fra barn, for hvordan 
oppveksttjenestene må møte barn og unge ved bekymring eller 
når barn har fortalt om vold eller overgrep. Arbeidet kom i 2019 i 
gang i Trondheim og flere av byene har avtalt samarbeid våren 2020. 

Oslo kommune inviterte våren 2019 til at proffene kunne bidra 
i utvikling av samhandlingsrutiner mellom politi og barnevern. 
Da disse var ferdige, tok Forandringsfabrikken initiativ overfor 

barneverntjenestene og politi i Tromsø, Trondheim, Bergen, 
Stavanger, Sandnes og Kristiansand til å lage rutiner, med 
inspirasjon fra Oslo. Dette kom i gang i 2019 i flere av byene.   

Domstolsbehandling til barnets beste 
En nasjonal arbeidsgruppe i regi av Domstolsadministrasjonen 
inviterte Forandringsfabrikken til samarbeid. De ønsket å 
dypt forstå kunnskap fra barn, for at flere barn og unge skal 
snakke trygt til rettssystemene. I flere møter presenterte 
proffer kunnskap fra barn. Arbeidsgruppa ferdigstilte i 2019 
praktiske anbefalinger for å sikre domstolsbehandling til 
barnets beste i foreldretvister, barnevernsaker og straffesaker. 
Anbefalingene bygger grunnleggende på kunnskap fra barn 
om hvordan domstolsystemet kan gjøres trygt og nyttig. Høsten 
2019 lagde domstolsadministrasjonen filmer med proffer som 
presenterer de viktigste innspillene fra barn. Filmene er brukt 
på dommerseminarer rundt i landet og har fått veldig gode 
tilbakemeldinger.

Systeminnspill 
Innspill til NRK Super sin film om vold
I samarbeid med Redd Barna har NRK Super laget 
informasjonsfilm om vold mot barn. Filmene gir informasjon 
om hva vold er og hvordan barn som opplever det kan få hjelp. 
Proffene har sittet i en innspillsgruppe med andre fagfolk og 
organisasjoner. De har helt fra oppstart gitt grunnleggende 
innspill sånn at filmene skal bli mest mulig treffsikre for barn.

Innspill til Barnelovutvalget
Nå skal det lages en helt ny Barnelov! Den gamle er fra 1981, 
så proffene har gitt Barnelovutvalget tydelige innspill til hvordan 
den nye loven kan sikre barns beste, samarbeid med barn og at 
barn kan snakke trygt i tråd med FNs Barnekonvensjon. I tillegg 
til skriftlige innspill har proffene også presentert innspill for hele 
utvalget på høring våren 2019.
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Skole 
I 2019 gjorde Forandringsfabrikken kunnskapsinnhenting med 
barn og unge med erfaring fra å plage andre. Skoleproffene 
formidlet kunnskap fra barn om skole, i kommuner på kryss og 
tvers av landet. Fagutviklingsarbeid ble gjort i samarbeid mellom 
proffene og skoler i Tromsø, Trondheim, Bergen, Drammen og 
Oslo. Innspill ble gitt til ny barnehagelov, opplæringslov og til de 
nye læreplanene. 

Kunnskapsinnhenting 
Plage andre (mobbing) 
Barn 6-12 år og unge 13-19 år, med erfaring fra å plage andre, 
har delt erfaringer om hvorfor det blir plaging og hva plaging 
handler om. De har også gitt råd til hvordan voksne kan møte 
plaging klokt. Svarene ble oppsummert i løpet av 2019. 

Kunnskapsformidling 
 < Proffer presenterte kunnskap for alle barnehagelederne i Bergen

 < Proffer presenterte kunnskap på større samlinger for barnehage i 
flere storbyer

 < Proffer presenterte kunnskap på store fagfolkdager på skole i 
Sandnes, Bergen og Oslo. 

 < Verktøyhefte med elevenes anbefaling til hvordan TIMEN LIVET kan 
gjennomføres i skolen 

 < Fem korte filmer med forklaringer knyttet til bruk av TIMEN LIVET

Fagutvikling 
MITT LIV Grunnskole 
Skoleåret 2018-2019 deltok 23 skoler fra Tromsø, Trondheim, 
Bergen, Drammen og Oslo i fagutviklingsarbeidet MITT LIV 
grunnskole. Skolene valgte fokusområder og arbeidsmåter som 
er grunnleggende viktig for at elevene opplever skolen som 

trygg nok til å lære og et nyttig sted å være. Erfaringene vil være 
grunnlag for nasjonale anbefalinger til skoler som oppleves 
trygge og nyttige for barn og unge. 

TIMEN LIVET
Kunnskap fra barn og unge med erfaring fra grunnskolen rundt 
om i landet, sier klart at det må settes av tid på timeplanen til 
å snakke om LIVET. Dette har resultert i verktøyheftet TIMEN 
LIVET - trygghet for læring og trivsel. De siste årene har skoler 
på kryss og tvers av landet lastet ned og tatt TIMEN LIVET i bruk. 

Systeminnspill
De nye læreplanene
Proffene ga innspill til de nye læreplanene i norsk, 
samfunnskunnskap, kroppsøving og KRLE. Hovedbudskapet var 
at samarbeid med elevene i læring og i arbeidet for trygghet og 
trivsel, har for lite plass. Det tverrfaglige temaet Livsmestring 
må inkluderes klokt i skolen. Det må ikke bli enda en ting 
elevene må mestre eller bare lære om, sier barn og unge over 
hele Norge. 

Opplæringsloven
Proffene ga innspill til eksisterende opplæringslov. De ba om at 
loven sterkere forankres i Barnekonvensjonen. Det må tydelig 
beskrives hvordan elevenes rett til å bli hørt fritt blir tatt vare 
på i skolen og hvordan dette blir utgangspunkt for det som 
bestemmes. Videre skrev proffene konkrete forslag til endringer i 
§9A i opplæringsloven og vektla viktigheten av trygghet og trivsel 
for å kunne lære.   

Barnehageloven
Proffene ga innspill til Kunnskapsdepartementet forslag til 
endringer i Barnehageloven for et trygt og godt barnehagemiljø. 
Innspillet hadde fokus på hvor viktig det er å samarbeide med 
barna, helt fra barnehagealder. Barnehageansatte må kunne 
snakke med og lytte til barn på en måte som oppleves trygt for 
barna, for at barna skal kunne snakke trygt. 
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Psykisk helse 
Viktige steg for Forandringsfabrikkens arbeid med psykisk 
helse var lansering av boka «Fra oss som kjenner det» med 
råd til psykisk helsevern og gjennomføring av det store 
fagutviklingsarbeidet MITT LIV psykisk helse i kommunene, der 
åtte storbyer deltok i 2019. 

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. Rapporten ble lansert februar 2019 og overlevert til 
helseministeren og regjeringens tvangslovutvalg. Rapporten 
ble en del av kunnskapsgrunnlaget for NOU om ny tvangslov.  
Undersøkelsen ble gjennomført i samarbeid med Rådet for 
Psykisk helse og er finansiert av ExtraStiftelsen. 

Klokhet om medisiner
I undersøkelsen har 100 unge som har fått medisiner som 
psykisk helsehjelp, delt erfaringer og gitt råd. Undersøkelsen  
vil være et viktig kunnskapsbidrag til Norge om hvordan det 
oppleves for barn å få medisiner som hjelp. Undersøkelsen 
gjennomføres i samarbeid med Rådet for Psykisk helse og 
rapporten kommer våren 2020.

Skolehelsetjenesten
Barn og unge i alderen 11-20 år fra hele landet har gitt råd til 
hva som er god psykisk helsehjelp i skolehelsetjenesten, med 
fokus på helsesykepleier. Målet er å gi Norge viktig kunnskap 
om hva som skal til for at skolehelsetjenesten skal være til god 
hjelp for barn som har det vondt inni seg. Over 300 barn ga svar i 
klasseromsundersøkelser i 2019. Undersøkelsen ferdigstilles og 
lanseres våren 2020.

Kunnskapsformidling 
 < Nasjonal lansering av boka «Fra oss som kjenner det» hos 

Universitetsforlaget mai 2019 som Norge tok varmt imot. 
Boka har fått utelukkende gode anmeldelser og var inne på 
flere studier allerede høsten 2019.

 < Proffene bidro i undervisning for studenter på psykologi 
på universitetene i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo, 
medisinstudiet i Oslo og psykososialt arbeid på flere 
høyskoler.

 < Proffene delte kunnskap og ga råd om trygge sengeposter 
for Akuttnettverket, et nettverk for ledere og fagfolk innen 
akuttpsykiatri. 

Fagutvikling 
MITT LIV Psykisk helse kommune 
Et fagutviklingsarbeid der psykisk helsetjenester i åtte storbyer 
deltok. Tjenestene er helsestasjon, skolehelsetjenesten, 
utekontakten, fysio- og ergoterapi, PPT (Pedagogisk-psykologisk 
tjeneste), EMBO (Botiltak for enslige mindreårige flyktninger) 
med flere. Fagutviklingsarbeidet er viktig fordi det inkluderer alle 
de tjenestene som treffer barn og unge jevnlig fra de er veldig 
små. I disse tjenestene kan barn og unge snakke trygt, hvis 
tjenestene møter dem på måter som oppleves som trygge. Det 
ble i 2019 gjennomført 3 nasjonale treff med ledere av tjenestene 
fra byene. I tillegg har proffer og fabrikkarbeidere besøkt hver av 
byene 4 dager. Her er verdigrunnlag og arbeidsmåter presentert 
og dialoger mellom proffer, og fagfolk er gjennomført. Målet er 
å utvikle psykisk helsehjelp i kommunene som oppleves trygg og 
nyttig, for alle barn og unge i Norge.
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Systeminnspill  
Innspill til Helsekomiteen på Stortinget om diagnoser
Proffene møtte Helsekomiteen og presenterte kunnskap fra barn 
om diagnoser. Målet med møtet var at politikerne skulle forstå 
hvilken betydning diagnosene har for om barn og unge får god 
hjelp, og hva som er nyttig og unyttig hjelp i BUP.

Opptrappingsplan psykisk helse
Proffene ga innspill til Stortingets behandling av 
opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse. 
Hovedbudskapet var at det må bli mye tydeligere at tiltakene og 
satsingene på dette feltet må bygge på oppsummert kunnskap 
fra barn, hvis de skal være effektive og nyttige. Proffene trakk 
også frem at politikerne må forandre rammene for psykisk 
helsevern for at symptomer og diagnoser skal få mindre plass, 
fordi måten systemet fungerer på i dag står i veien for at barn og 
unge får nyttig hjelp.

Høring om tvang
Grunnleggende innspill ble gitt da NOU om ny 
tvangsbegrensningslov var på høring. Forandringsfabrikkens 
undersøkelser om tvang mot barn i psykisk helsevern viser hvor 
alvorlige konsekvenser tvang har, og dette må tas på alvor når 
nye regler skal lages. Med utgangspunkt i Barnekonvensjonen 
må regelverket sikre barns rett til å snakke fritt og til beskyttelse. 
Det må grunnleggende inn i loven at institusjonene må jobbe for 
at det skal oppleves trygt for barn å være der, og det må være 
tydelig gjennom hele loven at barn må samarbeides med i alle 
deler av prosessen under en innleggelse.

Nasjonale retningslinjer for helsesykepleierutdanningen
Rethos er nasjonale retningslinjer for helse- og 
sosialfagutdanningene. Proffene ga innspill til formålet med 
helsesykepleierutdanningen: Hvordan helsesykepleiere kan gjøre 
det trygt, hvordan samarbeide med barn og hvordan nå inn til det 
som er vondt og strevsomt.

Barnevern
Viktigst på fagfeltet barnevern i 2019 var fagutviklingsarbeidet 
MITT LIV Barnevern, konferansen Barnas barnevern, 
undersøkelsen med 12-19-åringer i barneverninstitusjon og flere 
innspill til ny barnevernlov. 

Kunnskapsinnhenting 
Ungdom på barneverninstitusjon 
Ca 100 unge i alderen 12-19 år med erfaring fra 
barneverninstitusjon de siste tre årene, har delt erfaringer og gitt 
råd om hva som er trygge og nyttige barneverninstitusjoner for 
dem. Svarene oppsummeres og funnene blir lansert i 2020. 

Forstå det viktigste
110 barn i alderen 6-12 år deltok i denne undersøkelsen om 
barnevernet i kommunen. De fleste var del av familier som fikk 
hjelpetiltak hjemme. Hva er bra i barnevernet? Hva bør gjøres 
annerledes? Har du fått fortalt det viktigste barnevernet bør vite 
om hvordan du har det? Hva er dine viktigste råd? 

Snakke trygt - i barnevernet
Ca 100 unge i alderen13-20 år ble spurt om de har fortalt det 
viktigste til barnevernet og hvordan dette kan gjøres på trygge 
måter for barn. Erfaringene og rådene oppsummeres og blir del 
av kunnskapsløftet Snakke trygt.

Kunnskapsformidling 
 < Nordisk nettverk for barns rett til involvering i sosialt og 

pedagogisk arbeid i København, der proffene holdt innlegg 
om fagutviklingsarbeidet MITT LIV utdanning. 

 < Konferanse om Oslo som traumeinformert by, om hvordan nå 
inn til og forstå barns traumer i blant annet barnevernet.
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 < Møte med barneminister Kjell Ingolf Ropstad for å presentere 
funn fra de siste undersøkelsene om barn i barnevernet og 
proffenes viktigste innspill til ny barnevernlov.

 < Møte med representanter fra det franske justisdepartementet 
om fagutviklingsarbeidet MITT LIV Barnevern.

 < KICK som åpning av studieåret på de fleste av landets 
barnevernutdanninger og presentasjoner på ulike fagtema 
innenfor kommunebarnevern og barneverninstitusjon.

 < Foredrag i storbyene og i mindre kommuner på kryss og tvers 
av landet.

Fagutvikling 
MITT LIV Barneverntjeneste 
Dette 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 2019 har vært: Hvordan gjennomføre i praksis lovendringene 
i barnevernloven fra juli 2018 i arbeidet med undersøkelse, 
hjelpetiltak, hasteflytting og omsorg. Hvordan sikre at 
medvirkning og dokumentasjon gjøres trygt for barn og bra for 
tilsynet.

Barnas barnevern
Barnas barnevern, er nasjonal barnevernkonferanse, ble avholdt 
i 2019. Ideen ble til etter utgivelsen av fagboka Barnas Barnevern 
i 2018. Konferansen besto av to dager med dialoger mellom 
barnevernproffer og ulike viktige aktører i barnevernet. Målet 
var å løfte fram kunnskap fra barn og se på løsninger til hvordan 
barnevernet kan oppleves tryggere og mer nyttig for barn. Noen 
av de som deltok i tilsammen 10 dialoger med proffene, var 
barneministeren, stortingsrepresentanter fra Familiekomiteen, 
juristene Kirsten Sandberg og Grethe Gilstad, oppvekstbyrådene 
fra Oslo og Bergen, ledelsen i Bufdir, ansatte hos fylkesmenn, 
i barnevernstjenester, på utdanningsinstitusjoner, på 
universitetssykehus og på barnevernsinstitusjoner. 

Forskningsstudie om MITT LIV Barnevern
I 2019 lanserte Centre for Research on Discretion and 
Paternalism ved Universitetet i Bergen rapporten «Mot et 
Barneperspektiv i Barnevernet - En studie av implementeringen 
av programmet MITT LIV Barnevern». Forskningsarbeidet pågikk 
fra 2016 til 2019.    

Systemendringer 
Fosterhjemsutvalgets offentlige utredning «Trygge rammer 
for fosterhjem» var på høring våren 2019. Barnevernproffene 
forklarte hvorfor fosterhjem må ligne mest mulig på en vanlig 
familie, og ikke en jobb. 

Fylkesnemndas veileder: Gjennom muntlige og skriftlige 
innspill fra Barnevernproffer er barns kunnskap inkludert i 
Fylkesnemndas nasjonale veileder for samtaler med barn. 

Utredning om kompetansekrav, masterutdanning og 
autorisasjon: BarnevernProffene fortsatte våren og høsten 
2019 å gi innspill til hvilke kompetansekrav framtidens 
barnevernsarbeidere bør ha sett fra barn.

Barnevernloven hadde høringsfrist august 2019. 
Barnevernproffene leverte 59 sider med innspill til hvordan ny 
lov kan sikre at barnevernet samarbeider med barn, at å stoppe 
barn trygt må erstatte tvang i barnevernet og hvordan barnets 
beste må vurderes med utgangspunkt i FNs barnekonvensjon.

Tilsyn av barneverninstitusjoner reguleres i tilsynsforskriften, 
som i 2019 fikk innspill fra barn om hvordan gjøre tilsyn trygt 
for hvert enkelt barn. Hvilke tema Helsetilsynet og landets 
fylkesmenn skal gjøre tilsyn med i hele landet (Landsomfattende 
tilsyn) i 2021 har også fått forslag bygd på kunnskap fra 
barn. BarnevernProffene tenker det er klokt at tilsynet måler 
barneverntjenestene og institusjonene på om de er trygge og 
nyttige for de som skal få hjelp av dem.
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Om Proffene 
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 og 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 2019 er 
fellesmiddager, hytteturer, skogsturer, filmkvelder og aktiviteter 
som bading, fornøyelsespark, ski og grilling. 

Proffcamp 
Proffcamp, som er Forandringsfabrikkens årlige sommerleir, ble 
gjennomført i juni 2019 på Viken folkehøgskole på Gjøvik. Proffer 
fra hele landet møttes for å gi råd til Norge, finne fellesskap og 
gi hverandre styrke. Proffcamp var som tidligere år todelt: halve 
uka for SkoleProffer og PsykiskhelseProffer, og andre halvdel for 
BarnvernProffer. 80 unge fra hele landet deltok. 

 

Proffer i media 
Flere medier brukte i 2019 rapportene til Forandringsfabrikken 
kunnskapssenter som kilde. 
Her er noen eksempler:

NRK.no: Barn forteller ikke det mest alvorlige fordi de ikke stoler på de voksne. 
Undersøkelsene viser at bare ett av fire barn forteller om det vanskeligste og 
vondeste til barnevern  og psykisk helsevern.

Fontene.no: – Systemet kan ikke la være å lytte til oss, Anika Proff var 15 år 
første gang hun ble henvist til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). 
Nå er hun 20 år gammel og psykisk helseproff i Forandringsfabrikken. Anika 
satt nylig i redaksjonskomiteen til boka «Psykisk helsevern - fra oss som 
kjenner det». 

Psykologisk.no: - Møt oss med hjertet først. ”Når fagfolk fokuserer for mye på 
diagnoser og symptomer, kan det føles som om de er mest opptatt av det de 
ser på overflaten. Da får man ikke jobbet med det som faktisk gjør vondt (...) og 
da får man det ikke bedre inni seg videre i livet.” Det sier Marius om den nye 
boka ”Psykisk helsevern – fra oss som kjenner det”

Aftenposten: “Norge burde etterleve barnekonvensjonen i langt 
større grad”. “Forandringsfabrikken, som samarbeider med barn med 
erfaringer fra barnevernet, fremla i januar en rapport bygget på 55 barns 
erfaringer fra opphold i en barnevernsinstitusjon. Her påvises, i likhet 
med institusjonsrapporten fra Helsetilsynet, utstrakt bruk av tvang mot 
ungdommene, noe som tyder på inkompetanse hos personalet, manglende 
lederskap og dårlig kjennskap til barns grunnleggende rettigheter.” 

Den norske tannlegeforeningens tidende: “Forandrer, med ny bok”: 
“Forandringsfabrikken gjennomfører spørreundersøkelser blant barn og unge 
om hvordan systemene fungerer, for barn og unge. De som svarer foreslår også 
forbedringer. Svarene oppsummeres til hovedsvar. De har forandret Norges 
lover. Nå vil de forandre hvordan voksne møter barn, i saker som har med vold 
og overgrep å gjøre.”

VG: “Storsatsing på barnevernet dømt til å mislykkes”.“Barn som lever med 
vold, overgrep og omsorgssvikt trenger først og fremst voksne de opplever 
som trygge, varme og som engasjerer seg i barna (Forandringsfabrikkens 
undersøkelser 2015-18).”

Bergens Tidende: “Krisen i barnevernet blir ikke tatt på alvor”. “I januar 2019 
kom en rapport fra Forandringsfabrikken, som samarbeider med barn med 
erfaringer fra barnevernet. Rapporten presenterer og vurderer erfaringer 55 
barn og unge har fra opphold i barnevernsinstitusjoner.” 
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Politiforum: “Opplever avhørene på barnehusene som utrygge”. “Det går fram 
av en undersøkelse blant 130 barn og unge mellom 12-19 år som har vært i 
avhør etter å ha opplevd vold og overgrep. Undersøkelsen «Rett og sikkert for 
oss», ble gjennomført av den ideelle stiftelsen Forandringsfabrikken, og lansert 
i februar. Et hovedsvar i undersøkelsen er at barna opplever avhørene som 
utrygge.” 

TV2.no: De brydde seg ikke om hvorfor. Den viktigste kompetansen ansatte i 
barnevernet må ha, er å kunne lage det trygt nok for barn og unge til å snakke 
ærlig om det de aller mest trenger hjelp til - og samarbeide med barnet om 
å bestemme hva som er god hjelp, mener proffene Dania og Glorija til TV2 
Nyhetene.

Stavanger Aftenblad.no: Bent Høie- jeg lytter heller til pasientene. ”Det er 
vondt å bli utsatt for tvang når du er syk og sårbar. Det blir enda vondere 
om de som bruker tvang er de samme som skal hjelpe deg til å bli frisk.” 
Helseminister Bent Høie skriver klokt om tvang i Stavanger Aftenblad, og 
refererer til Forandringsfabrikkens nye rapport: ”Hvis jeg var ditt barn”.

Journalisten.no: BarnevernsProffene klaget Fædrelandsvennen inn for PFU. 
Fædrelandsvennen er nominert til SKUP for dekningen av serien ”Jenta på 
broa”. Samtidig ble de klaget inn for brudd på fire punker i Vær varsom-
plakaten av BarnevernsProffene i Forandringsfabrikken, som skriver i klagen at 
de er ”sjokkert over medietrykket”.

Nettavisen: Tvang i barnevernsinstitusjoner påfører unge ytterligere traumer.
Bruk av ulike former for tvang har gjort at unge i barnevernsinstitusjoner ikke 
får god hjelp. Tvang kan oppleves et et nytt overgrep. Ungdommene som er 
intervjuet ber om lovendringer.

NRK: Barn vil ha hjelp, ikke diagnoser. - Det må bli lettere for barn å få hjelp, 
uten å få diagnoser, sier Anika Proff i Forandringsfabrikken til NRK Vestfold. 
Mange barn erfarer at diagnoser ikke er nyttig hjelp, og Forandringsfabrikken 
ber politikerne finne nye løsninger i ny regjeringsplattform.

Fagbladet: Aline spurte barnevernet om de kunne ta vare på henne. I en 
undersøkelse som kunnskapssenteret Forandringsfabrikken gjorde i 2016, 
svarte 34 av 42 spurte ungdommer at enetiltak ikke er trygt. Ungdommene 
fortalte at de følte seg overvåket, mistenkeliggjort og kontrollert når voksne 
passet på dem hele tiden.

Rusfri oppvekst: Klokhet om rus. 58 unge som strever med rus deler sin 
kunnskap i den nye rapporten Klokhet om rus. Hvorfor havner unge i rus? Hva 
er nyttig hjelp fra barnevern, BUP og skole? Og hva må forandres?

NRK: Ayla (19) opplevde vold under oppveksten – skjønte ikke at det var ulovlig 
– En av hovedgrunnene til at barn og unge ikke forteller om vold og overgrep til 

noen, er at man ikke vet at det man opplever hjemme ikke er greit, sier proffene 
Hibaq og Ayla til NRK, i forbindelse med lanseringen av Forandringsfabrikkens 
nye rapport ”Rett og sikkert for oss”.

Drammens Tidende: Far var bitter.- DT skriver om en familiefar som er dømt 
for vold, og refererer til et viktig funn fra ”Rett og sikkert for oss”-rapporten: 
Mange barn som har blitt utsatt for vold eller overgrep av familiemedlemmer 
ønsker ikke at foreldre skal i fengsel, ifølge undersøkelsen. 

NRK radio: Norsk lov åpner for tvang mot barn.- NRK har nyhetsinnslag om 
Forandringsfabrikkens nye rapport: ”HVIS JEG VAR DITT BARN. Om tvang i 
barnevernsinstitusjon”. – Bruk av tvang kan ødelegge tillit, og hvis tilliten er 
brutt kan man ikke gi god hjelp. Det er et hovedsvar i rapporten. Nå bør loven 
endres, sier fabrikkleder Marit Sanner. Hør innslaget på NRK radio fra 22. 
februar 2019

Sykepleien.no: - Jeg tror jo egentlig ikke at de voksne gjør det for å være 
slemme. Det finnes barn i Norge som opplever å bli holdt nede, lagt i belter, 
isolert og tvangsmedisinert. Denne uken fortalte de makthaverne hvordan slikt 
faktisk oppleves, skriver Sykepleien, som var på lanseringen av rapporten ”HVIS 
JEG VAR DITT BARN. Om tvang i psykisk helsevern”. Les saken hos Sykepleien.
no fra 22. februar 2019

NRK Ekko: Informasjonsdeling gjør barn utrygge.- Hva gjør du dersom et barn 
som har tillit til deg kommer og forteller om vonde opplevelser? Er det alltid 
rett å gå til overordnede med informasjonen? Forandringsfabrikken forteller om 
rapporten Rett og sikkert på Ekko. Hør innslaget her fra 21. februar 2019

Advokatbladet: Barn ber om at rettssaker skal være lukkede.- Barn og unge 
opplever det som utrygt å ha mediene til stede i retten under barnevernssaker, 
og mener lukkede dører er det aller viktigste for deres rettssikkerhet, viser ny 
rapport. Les saken hos advokatbladet.no fra 21.februar 2019

Advokatbladet: Ber om økt trygghet fra advokater og dommere.- 
Forandringsfabrikken Kunnskapssenter har spurt 130 barn og unge om hvordan 
de har det etter at de har anmeldt eller fortalt noen om vold og overgrep. De 
fleste svarer at det ikke hjelper. 

Skolelederen: Forandre med varme.- Forandringsfabrikken gir ut hefte om 
arbeidsmåter for trivsel og læring i skolen basert på oppsummert kunnskap fra 
5000 elever. Her forteller SkoleProffene Mira og Mathilde om arbeidsmåtene og 
viktigheten av å jobbe med trygghet. 

Dagsnytt 18: Ny rapport om tvang i barnevernet.- Glorija Proff, møter 
Barneombud Inga Bejer Engh og Bufdir-direktør Kjetil Ostling til debatt i 
Dagsnytt 18. Temaet er Forandringsfabrikkens nye rapport: ”Hvis jeg var ditt 
barn. om tvang i barnevernsinstitusjon”, som viser at dagens bruk av tvang kan 
oppleves som et overgrep.
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Styring og organisering 
Styring av Forandringsfabrikken 
Barn og unge i alderen 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 2019 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 
Styret fortsatte i 2019 med Odd Christopher Hansen (styreleder), 
Kristian Enger (styremedlem), Lise Kristensen (styremedlem), 
Hanne Beyer Olaussen (styremedlem), Gisle Torheim 
(styremedlem) og Tom Even Mortensen (styremedlem). 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 inspirasjon. 
I 2019 besto nettverket av Mogens Albæk (Barnehuset i 
Kristiansand), Marit Skivenes (Universitetet i Bergen), Tor Levin 
Hofgaard (President i Psykologforeningen), Kari Henriksen 
(oppvekstdirektør i Tromsø), Sølvi Lillejord (Universitetet i Oslo og 
Bergen), Ingrid Lund (Universitetet i Agder).

Takk fra styret
Vi i styret er imponert over det arbeidet som utføres i 
Forandringsfabrikken. Og vi er imponert og begeistret 
over den mobiliseringen som skapes i samspillet mellom 
Forandringsfabrikken og de ulike offentlige systemene som er 
aktive i arbeidet med barn og ungdom.

Høsten 2017 etablerte vi Forandringsfabrikkens 
Kunnskapssenter. I løpet av de siste to årene er det utgitt et stort 
antall viktige temahefter. Dessuten er det utgitt tre bøker med 
kunnskap fra barn;

«Barnevernet – fra oss som kjenner det», «Barnas Barnevern» 
og «Psykisk Helsevern – fra oss som kjenner det». De to siste 
bøkene er utgitt på Universitetsforlaget, og begge anvendes 
på utdanningsinstitusjonene innen barnevern, psykologi og i 
videreutdannelsen i de ulike organer. Ytterligere bøker er under 
utarbeidelse eller i forberedende stadier.

Kunnskap fra barn er helt sentral i Forandringsfabrikkens 
virke. Kunnskapssenteret er derfor på mange måter kjernen 
i stiftelsens arbeid. Styret er svært tilfreds med kvaliteten av 
de utgivelsene som er kommet så langt, og den utbredelse 
kunnskapen har oppnådd på kort tid.

Fremover kommer Forandringsfabrikken til å arbeide videre 
i storbyene, for å sikre at barns kunnskap anvendes klokt. 
Forandringsfabrikken etablerer nå regionale avdelinger i tre av 
storbyene i Norge. Her vil lokale proffer og 1-2 fabrikkarbeidere 
arbeide sammen med skoler, barnehager hjelpetjenestene 
lokalt, for å sikre gjennomføringen av endringer og forbedringer, 
i tråd med kunnskap fra barn. 

Styret vil takke alle proffene, fabrikkarbeiderne, Marit Sanner 
(daglig leder), og alle våre samarbeidspartnere for iherdig 
innsats for å oppnå de forbedringer som kreves for å gi barn og 
unge en trygg og god oppvekst. Dere gjør alle en stor forskjell! 

Tusen takk, fra styreleder Odd Christopher Hansen
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Finansiering 
Forandringsfabrikkens arbeid er i hovedsak finansiert ved 
midler over Statsbudsjettet. 68 % av FFs inntekter var i 2019 
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 2019 fikk Forandringsfabrikken 
også noe prosjektstøtte fra Kompetansesenteret for 
kriminalitetsforebygging, Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- 
og familiedirektoratet og Utlendingsdirektoratet. 

Viktige bidragsytere i 2019 var også noen private stiftelser, 
legater, privatpersoner og bedrifter. FF fikk prosjektstøtte fra 
ExtraStiftelsen, Stiftelsen Kaare Berg, Sparebankstiftelsen DNB, 
Lotteri- og stiftelsestilsynet, Antonstiftelsen og LNU Herreløs 
arv. Noen inntekter kom i tillegg fra boksalg og foredrag. En 
varm takk til alle samarbeidspartnere og støttespillere! 

Hovedkontor og regioner 
I 2019 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 2019 jobber 16 stk på 
hovedkontoret i Oslo, dette inkluderer fabrikkarbeidere og proffer 
på heltid. 

I regionene hadde Forandringsfabrikken ved årsskiftet ansatt fem 
proffvarmere, tre på heltid og to på deltid. De holder kontakt med 
og følger opp proffer, arrangerer profftreff og proffaktiviteter. De 
har som oppgave å gi styrke til proffene og å være brobyggere for 
at de skal få nyttig hjelp i systemene. 

FO R A N D R I N G S FABRIKKEN


