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til barn med
fluktbakgrunn
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Helsesituasjonen til barn med fluktbakgrunn
Barn med fluktbakgrunn kan ha spesielle behov, og opplevelser i
hjemlandet eller under flukten kan påvirke deres psykiske helse.
I Norge bor de fleste asylsøkere først i asylmottak, og det er
tidligere utført en del undersøkelser om ulike sider ved levekår i
slike mottak.27 Det finnes likevel lite systematisk og dokumentert
kunnskap fra Norge om hvordan det å bo i asylmottak over tid
påvirker helsen til barn.

S

elv om barnas bakgrunn gjør at de kan
ha psykiske helseutfordringer, finnes
det heller ingen god oversikt over hvordan den psykiske helsen til barn med
fluktbakgrunn blir ivaretatt etter at de
er bosatt i kommuner. Det finnes en
del forskning om den psykiske helsen til enslige
mindreårige asylsøkere etter bosetting. Det finnes
imidlertid svært lite om barn som er bosatt med
familien sin. I en rapport fra Folkehelseinstituttet
(2009)28 fremgår det at ungdommer med innvandrerbakgrunn oftere har symptomer på emosjonelle
vansker og adferdsforstyrrelser enn norske ungdommer. Generelt viser forskning at mennesker
med fluktbakgrunn er i en risikosituasjon og
dermed kan trenge ekstra oppfølging. Kulturelle
oppfatninger om psykisk helse og dårlige levekår
kan bidra til å forsterke dette.
Helsesituasjonen til barn er også relevant i
saksbehandlingen hos utlendingsmyndighetene.
Det er mulig å få opphold i Norge ut fra en helhetsvurdering der helsesituasjon er en av faktorene
som spiller inn. Utlendingsmyndighetene har gitt
oss innspill om lav kvalitet på helseerklæringer
som skal være med i vurderingen av barns helse
i utlendingssaker. Det er grunn til bekymring
dersom informasjon om barns helse ikke kommer
godt nok fram. Helsepersonell på sin side har påpekt at utlendingsmyndighetene ikke har god nok
kompetanse til å vurdere innholdet i erklæringene.
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Barneombudet mente derfor det var grunn til å se
nærmere på kvaliteten på materialet som belyser
barns helsesituasjon, og hvilken betydning materialet har i saksbehandlingen hos utlendingsmyndighetene.
I denne delen av prosjektet har vi derfor valgt å se
nærmere på tre spørsmål knyttet til gruppen barn
med fluktbakgrunn:

> Hvordan påvirker det barns helse å bo
lenge i asylmottak?
> Hvordan ivaretas den psykiske helsen
til barn med fluktbakgrunn etter
bosetting?
> Hvordan behandles helseopplysninger
om barn i Utlendingsnemndas
saksbehandling og vedtak?
Informasjonen vi har samlet inn i denne delen av
prosjektet viser at det er behov for økt kunnskap og
bevissthet om helsen til barn med fluktbakgrunn,
både i mottaksfasen, i saksbehandlingen og når de
er bosatt i kommunene.

Lovverk

Metode

Barnekonvensjonen pålegger norske myndigheter
et ansvar for å tilpasse helsetilbudet til barn med
fluktbakgrunn. Artikkel 24 i barnekonvensjonen
gir alle barn rett til helsehjelp, og i sin generelle
kommentar nr. 15, der barnekomitéen tolker
artikkel 24, skriver komitéen: «Staten skal bygge
ned alle barrierer som er til hinder for at barn får
tilgang til helsetjenester.»29

Ansatte hos Barneombudet har i denne delen av
prosjektet hatt samtaler med til sammen 35 barn i
alderen 5-18 år. Alle barna vi har snakket med har
fluktbakgrunn. De fleste har oppholdstillatelse i
Norge, mens noen ikke har fått en slik tillatelse.
Noen har vært enslige mindreårige flyktninger,
andre har kommet til Norge med familiene sine.

Artikkel 2 i konvensjonen slår fast at rettighetene
skal gjelde alle barn innenfor statens jurisdiksjon,
slik at også barn uten oppholdstillatelse har rett til
helsehjelp i Norge.
Barn som har fått oppholdstillatelse og er bosatt
i en kommune har rett til helsehjelp på linje med
alle andre barn. Pasient- og brukerrettighetsloven
gir barn og unge rett til nødvendig helsehjelp fra
kommunens helse- og omsorgstjeneste.30
Utlendingsloven gir bestemmelser om hva som kan
gi grunn for opphold i Norge. Etter utlendingsloven
§ 38 kan utlendinger som ikke fyller kravene til rett
til beskyttelse etter lovens § 28 (asyl), likevel få oppholdstillatelse hvis det foreligger sterke menneskelige hensyn eller utlendingen har særlig tilknytning
til riket. Helsesituasjon er en del av grunnlaget for
vurderingen av om en person skal få opphold på
grunn av sterke menneskelige hensyn. Terskelen
for å gi opphold til barn skal være lavere enn for
voksne.

Kommunehelsetjenester vi har hatt dialog med
rapporterte at mange barn med fluktbakgrunn har
psykiske lidelser. Når vi ba om å bli satt i kontakt
med barn, viste det seg å være svært vanskelig.
Informasjonen fra barna er derfor supplert med en
rekke møter med fagfolk som arbeider med barn og
unge med fluktbakgrunn, både i kommunene og i
spesialisthelsetjenesten. Vi har besøkt til sammen
seks kommuner, og hatt samtaler med ansatte i
flyktningetjenesten, kommunehelsetjenesten, barnevernet og barnehage- og skoleadministrasjonen.
Vi har også besøkt to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP).
I tillegg har vi innhentet skriftlig informasjon fra
regionsentrene for barn og unges psykiske helse og
regionale kunnskapssentre for barn og unge (RBUP
og RKBU), og de regionale ressurssentrene om vold,
traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS).
For å få innsyn i saker som har vært til behandling
i Utlendingsnemnda, har vi brukt Barneombudets
innsynsrett etter lov om Barneombud § 4.
39

Hvordan påvirker det
barns helse å bo lenge i
asylmottak?

E

t hyppig brukt bilde på dagens asylmottak
er «et venterom». Asylmottakene er ikke
tenkt å være permanente bosteder. Dette
gjenspeiles i myndighetenes vektlegging
av at mottakene skal være et «nøkternt
botilbud».31 Barn utgjør en stor andel av
beboerne i mottak (21 prosent i 2013).32 I oktober
2013 bodde 3969 barn i asylmottak. Av disse var
det 368 barn som hadde fått oppholdstillatelse,
men som fortsatt bodde i mottak, og 323 som hadde
oppholdstillatelse, men som ikke skal bosettes.33
Avhengig av oppholdstiden, vil forholdene i mottaket prege barnas hverdag i ulik grad.

«Vi bodde to år på mottak. Vi fikk bare
to rom, det var veldig trangt, vi er seks
i familien. Vi var så små. Syv og ni år.
Skjønte ikke så mye. Hva var verst? Det
var ikke fotballbane. Gården var skitten.
Noen kastet søppel og snus overalt.»
Barna selv forteller hvordan det å vente og være
usikker er noe som påvirker helsen. Det å vente på
svar eller få avslag er noe som familiene snakker
lite om, samtidig som det preger livene deres. Barna
forteller om følelsene de får når de tenker på hva
som kan skje i fremtiden:

«Jeg får triste tanker og blir sur.»
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«Hvis vi snakker om det, blir alle lei [seg].»
Barna vi møtte i forbindelse med dette prosjektet
mener det er viktig å få svar fort på asylsøknader,
og at de som får oppholdstillatelse må bosettes
hurtig i kommunene. Myndighetene må vite at de
blir triste når de får avslag, og at de må få hjelp
raskt. Dette stemmer godt med funn i forskning
om barns levekår i asylmottak.34
En overvekt av nyere forskning som er gjort om
barns helse i norske asylmottak ser ut til å dreie
seg om enslige mindreårige.35 Men en studie utført
i Danmark36 tyder på at barn som har bodd mer
enn ett år i asylmottak har økt risiko for å få
psykiske helseproblemer. Tilværelsen i asylmottak
er preget av venting, isolasjon, passivitet og i noen
tilfeller mangel på privatliv og innflytelse over
egen hverdag. Det er naturlig å anta at lang botid
forsterker belastningen for barna. I en rapport
basert på en svensk studie av asylsøkeres situasjon,
blir ventetiden beskrevet som et hovedproblem.37
Ventetiden representerer usikkerhet og tap av
kontroll, som igjen fører til maktesløshet:

«Det er vanskelig å vente, hele familien
plages av det, de har tanker. Det er
vanskelig å tenke på hva som skal skje.»
På mange andre områder har man gradvis gått
bort fra institusjonalisering fordi det er skadelig
for barn. Men barn med fluktbakgrunn lar vi bo
i årevis i institusjoner på siden av samfunnet,
uten at vi faktisk kjenner konsekvensene av det.
Målet må derfor være å redusere ventetiden i
mottak betraktelig. Dette innebærer både kortere
saksbehandlingstid og raskere bosetting, men også
hurtigere retur av en del barnefamilier når det er

åpenbart at det ikke er grunn for opphold. Selv om
det kan virke brutalt, kan det være bedre for barna
enn å leve i en uavklart situasjon over lang tid.

Helseplager hos barna
Selv om det ikke ser ut til å finnes nok systematisk
og dokumentert kunnskap om helsen til barn i
asylmottak i Norge, kunne flere av informantene
våre likevel fortelle oss mye om hvordan disse
barna har det.
Regionsentre som arbeider med barn og unges
psykiske helse38 har mange erfaringer med de
helsemessige konsekvensene av å bo lenge i mottak.
To av regionsentrene erfarer at den mangelen på
normal hverdag som mottak representerer, kan
medføre ulike helseplager hos barn.39 Vanlige
reaksjoner er anspenthet, angst, depresjon, søvnvansker, sengevæting, problemer med hukommelse,
konsentrasjon og læring, smerter i kroppen,
atferdsforstyrrelser, selvskading og manglende
affektregulering. Mange er også traumatiserte og
plaget av posttraumatiske stressreaksjoner.

Barneombudet anbefaler:
•

Det må forskes på de helsemessige
konsekvensene det har for barn å bo
lenge i asylmottak. Barn selv må være
informanter.

•

Det må settes i gang tiltak for å
redusere ventetiden i mottak for barn,
blant annet
- tiltak som gjør at familier forstår at
endelig avslag betyr at man skal reise
fra landet
- at de som har fått opphold må
bosettes raskere

Vi har funnet nok av indikasjoner på at lang botid
i asylmottak har negative helsekonsekvenser for
barn, men det finnes liten sikker kunnskap om
den direkte årsaken til problemene og omfanget
av dem. Slik kunnskap er en forutsetning for å
kunne hindre at barn som bor lenge i mottak
utvikler helseproblemer.
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Rett til barnehage og
videregående skole
Vi vet at aktivitet og lek er viktig for barns helse.
Kommunene forteller at barnehagen er viktig for at
barn skal lære godt norsk, og for å fange opp barn
som trenger hjelp. Barnehage er derfor viktig av
flere grunner. Barn som bor i asylmottak har ikke
rett til barnehageplass. Barneombudet anser praksisen som diskriminerende, og vi har kommet med
en generell uttalelse om dette. 40
Mange ungdommer mellom 16 og 18 år som bor i
asylmottak står i dag uten skoletilbud eller annet
tilbud på dagtid. Dette er svært passiviserende, og
flere av våre informanter har fremhevet det som
potensielt helseskadelig. Barn mellom 16 og 18 år
som ikke har oppholdstillatelse, har i dag ikke rett
til videregående opplæring eller grunnskoleopplæring for voksne. Det er opp til fylkeskommunene
å vurdere hvorvidt de skal tilbys dette. Det er
veldig ulik praksis på dette området. 41 I desember
2013 sendte kunnskapsdepartementet på høring
et forslag om å lovfeste retten til opplæring for
ungdom med lovlig opphold. Dette er skritt i riktig
retning. Samtidig vil ungdom med avslag fremdeles
mangle rett til opplæring.

God psykisk helse for
bosatte barn med
fluktbakgrunn

B

arn og unges psykiske helse i Norge
blir ivaretatt av flere instanser, både på
kommunalt nivå og i spesialisthelsetjenesten. Men mange kommuner ser i
dag ut til å mangle oversikt over barn
med fluktbakgrunn som er i risikosonen
for å utvikle psykiske helseproblemer. Det har
vært vanskelig for oss å få oversikt over arbeidet
og målrettede tiltak når vi har besøkt kommuner.
Bosatte barn og unge Barneombudet har snakket
med forteller om ulike grader av psykiske helseproblemer. De fleste forteller om «mindre alvorlige»
problemer: ensomhet, usikkerhet, sorg og savn.
Enkelte kan også fortelle om mer alvorlige problemer, for eksempel dypere depresjoner og store
problemer med aggresjon. Det er godt kjent at
psykiske lidelser er tabu blant spesielt ikke-vestlige
innvandrere42, og dette utgjør en kompliserende
faktor i vurderingen av barnas psykiske helse.

Et lavterskel psykisk helsetilbud
Barneombudet anbefaler:
•
•
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Alle barn må få lovfestet rett til barnehage, uavhengig av oppholdsstatus.
Ungdom må få rett til videregående
opplæring eller grunnskoleopplæring
for voksne, uavhengig av oppholdsstatus.

Barna sier at de vil at voksne fagfolk, enten det er
læreren, helsesøster eller andre, skal lytte til hva
de spør om og gi dem svar på deres bekymringer
og problemer. De ønsker seg handlekraftige voksne
som enten kan gi hjelp selv, eller som kan hjelpe
dem videre.
De som nevnes oftest er lærere, ikke helsepersonell.
I andre rekke kommer helsesøster og til slutt lege
og tannlege. Det er derfor viktig at alle kommuneansatte som har kontakt med barn med fluktbakgrunn er bevisst på denne gruppas sårbarhet,

og vet hvor de kan henvise dem videre. Det er ikke
sikkert at barna sier fra mer enn en gang, og da må
de bli fanget opp.

«Vi får nesten alltid hjelp fra lærerne.»
De kommunalt ansatte vi har snakket med nevner
helsestasjonen som et viktig lavterskeltilbud for
småbarnsfamiliene. Tilbudet er tilgjengelig, gratis
og har gjerne et større fagmiljø. Helsestasjonslege
og helsesøster samarbeider om oppfølging av barn
og unge. Helsestasjonene når i første rekke ut til de
yngste barna. Eldre barn skal fanges opp i skolehelsetjenesten. Flere kommuner har som fast rutine
at helsesøster kaller inn alle nye elever og eventuelt
foreldre til samtale for å knytte kontakt. Skolehelsetjenesten fremstår likevel som mindre kjent mange
steder, og oppfattes av barn og unge som mindre
tilgjengelig og relevant. 43
Det virker som om det er relativt mye og til dels
ganske alvorlig problematikk som håndteres av
kommunehelsetjenesten, for eksempel på helsestasjonene. De kommuneansatte forteller om
varierende samarbeid med BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk). Det kan virke som
om det enkelte steder er behov for en tydeligere
oppgavefordeling og en avklaring av hva BUP
faktisk kan tilby. Enkelte kommunalt ansatte
forteller også at de er usikre på når de bør henvise
til BUP. I ytterste konsekvens kan dette medføre
at helsesøstre og andre i kommunehelsetjenesten
utfører mer spesialiserte oppgaver som egentlig
burde vært håndtert i spesialisthelsetjenesten.
Dette kan være svært uheldig.

med kompetanse på både psykisk helse og flyktninger. Slik vil kommunene være best mulig rustet
til å hjelpe barn i denne gruppen. Kommunene må
styrke sitt forebyggende arbeid. Mange kommuner
trekker fram kommunepsykologens viktige rolle
i det forebyggende arbeidet. Det gjør også flere
av regionsentrene vi har vært i kontakt med. En
kommunepsykolog kan lære opp og veilede andre
yrkesgrupper, for eksempel lærere og barnevernsansatte.
Et tilgjengelig lavterskeltilbud i kommunene vil også
medføre at barn blir henvist raskere til spesialisthelsetjenesten. Et bedre utbygget førstelinjetilbud
vil være faglig bedre rustet til å vite når de skal
henvise og til å informere om og motivere til hjelp
i spesialisthelsetjenesten.

Barneombudet anbefaler:
•

Kommunene må ha gode helsetjenester
til barn og unge, med tilstrekkelig
kompetanse på psykisk helsearbeid
rettet mot barn med fluktbakgrunn
(se kapittel om skolehelsetjeneste).

Tilgangen til et lavterskeltilbud med kvalifisert
psykisk helsehjelp virker å være for dårlig mange
steder. Barneombudet mener det er stort behov
for et lavterskeltilbud til barn og unge der de er,
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Kartlegging av barns
psykiske helse
Flere av regionsentrene vi har fått informasjon fra
peker på behovet for bedre kartlegging av barns
psykiske helse. To av dem 44 har erfaring med at
det er variabel og ofte mangelfull kompetanse og
systematikk i kartlegging av barns psykiske helse.
Dermed blir det også tilfeldig hva slags oppfølging
barna får. Det ene regionsenteret 45 mener det er
et problem at kartlegging av barns helsetilstand
ofte ikke fanger opp årsaksforholdene bak barnas
helsesvikt.
Flere av våre informanter mener at det er nødvendig med mer kompetanse om barnas egen bakgrunn og opplevelser, og at det er en utfordring at
det ikke er implementert gode kartleggingsverktøy
som kan avdekke reelt behandlingsbehov hos
komplekst traumatiserte barn.
Mange av kommunene vi har besøkt har høy
bevissthet om denne problemstillingen, og mange
legger ned et omfattende arbeid. Imidlertid er det
ikke mange som kan vise til klare rutiner for
systematisk kartlegging av den psykiske helsen
til barn med fluktbakgrunn. Dette gjør at vi er
bekymret for at barn og unges psykiske lidelser
ikke blir oppdaget, noe som kan ha store og
alvorlige konsekvenser, både for barnet det gjelder
og for omgivelsene, for eksempel skolemiljøet.

Barneombudet anbefaler:
•
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Helsemyndighetene må utvikle og
implementere kartleggingsmetoder som
gjør førstelinjetjenesten i stand til å
avdekke psykiske helseproblemer hos
barn og unge med fluktbakgrunn.

Et helhetlig tilbud
Blant bosatte barn og unge er det mange som
ikke er direkte pasienter og brukere, men som
likevel har behov for koordinering av tilbud og
forebyggende arbeid. Det er derfor ofte mange
kommunale instanser som møter flyktningfamiliene: både flyktningetjenesten, helsetjenesten, barnevernet, skolen og flere andre
kan være involvert.
Noen kommuner rapporterer at det ikke finnes noen
som har fullstendig oversikt over helheten i det
kommunale tilbudet til barn med fluktbakgrunn.
Andre kommuner har forsøkt å endre organisasjonsmodellen for å samordne tjenestene bedre.
Et eksempel på dette er Bærum kommune, som
har en egen avdeling for migrasjonshelse ved
flyktningkontoret. Avdelingen skal bidra til god
samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjeneste. Den skal styrke, bevisstgjøre og ansvarliggjøre de ansatte og øke kompetansen om flyktningehelse i kommunen. Den er organisert i fire
ulike fagnettverk som ivaretar ulike deler av
migrasjonshelsefeltet. Et av fagnettverkene har
særlig ansvar for psykisk helse til barn og unge
og deres familier.
Et annet eksempel er Drammen kommune, som
har samlet alle tjenester til barn og unge under én
leder. Begge disse kommunene rapporterer at
samordning av tjenester på tvers av faggrupper
og sektorer har vært fruktbart for å sikre en mer
helhetlig oppfølging av barn med fluktbakgrunn.

Barneombudet anbefaler:
•

Kommunene må organisere det
psykiske helsetilbudet til barn med
fluktbakgrunn på en måte som sikrer
samarbeid på tvers av sektorer.

Skole gir god helse
Barna vi har truffet mener god integrering er viktig
for helsen. Dette starter allerede på mottaket. Skole
og aktiviteter er også viktig for bosatte barn. Noen
av de eldre ungdommene vi snakket med fortalte
for eksempel at aggresjonsproblemer ikke er uvanlig, og at en normal skolehverdag og kontakt med
ulike miljøer er viktig for å lære andre måter
å håndtere sinne på.
Ungdom over 16 år uten fullført grunnskole har
ikke rett til å gå på vanlig videregående skole. Det
gjelder for flere ungdommer med fluktbakgrunn.
I stedet går de på grunnskoleopplæring for voksne.
Barna vi har snakket med forteller om storesøsken
som dropper ut av dette tilbudet og bare sitter
hjemme og ser på tv, de får ikke venner på sin egen
alder og mange sliter med ensomhet.

«Broren min sitter bare hjemme og ser
på TV. Han mister all selvtillit.»
16-18 åringer vi har snakket med forteller at
voksenopplæring ikke er et tilfredsstillende tilbud.
De ønsker seg noe mer enn norskopplæring, og
forteller at det er et stort problem at de ikke får
sosial omgang med ungdommer på samme alder.
Flere, særlig enslige mindreårige, forteller at de
er ensomme og at det er vanskelig å få venner.
Ungdom over 16 år bør derfor få et skoletilbud på
samme sted som norske jevnaldrende, slik at de
lærer språk, får omgangsvenner og blir integrert.
Etter at de har blitt bosatt får de fleste barn og unge
en form for ekstra oppfølging i skolen, enten i mottaksklasser eller i smågrupper. Et effektivt, godt og
trygt mottak i skolen bedrer integreringen. Det tar
lang tid å bli i stand til å lære skikkelig på et annet
språk enn morsmålet. Studier tyder på at det kan ta
så mye som fem til åtte år før elever som ikke har
norsk som morsmål presterer på samme nivå som
de som har det. 46 Kommuneansatte hevder at barn

som blir overført til vanlig klasse og vanlig skole
for tidlig, kan bli syke av det. Dette gjelder særlig
på mellomtrinnet og i ungdomsskolen, der språk
og språklige koder blir viktigere, både for læring
og for sosial inkludering.

Barneombudet anbefaler:
•

Ungdom i alderen 16-18 år som ikke er
kvalifisert for videregående opplæring må
få et tilpasset skoletilbud på samme sted
som jevnaldrende ungdom går på skole.

Hjelp til hele familien
De nærmeste til å hjelpe barna hvis de får problemer, er foreldrene. Barna vi møtte, fortalte oss at hvis
de ikke har det bra, så er det mamma og pappa som
kan hjelpe dem. Siden foreldrene ofte er barnas
nærmeste i spørsmål om helse, er det viktig at man
styrker foreldrenes evne til å hjelpe barna sine.
For barn med fluktbakgrunn er det særlig viktig
at man ser helheten i familiens situasjon, og
arbeider aktivt med å styrke ikke bare barna, men
også foreldrene. De kan være preget av hendelser
i hjemlandet, flukten, eksilsituasjonen, oppholdet
i mottaket og usikkerhet om framtiden, noe som
kan ha negative konsekvenser for deres evne til å
gi omsorg for barna. Enkelte foreldre har mer
alvorlige psykiske lidelser. Barn av psykisk syke
foreldre er generelt ansett for å være en oversett
gruppe innen helsetjenestene, og det hevdes at
barn av asylsøkere med psykiske lidelser i enda
større grad har vært oversett av hjelpeapparatet. 47
Kommunalt ansatte som arbeider med barn med
fluktbakgrunn, forteller at det å hjelpe familier
med å skape rutiner i hverdagen og stabilitet for
både barn og voksne, ofte er det viktigste enkelttiltaket for å sikre og stabilisere barnas psykiske
helse.
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«Når det er noe, liker jeg best å snakke
med mamma.»
Det er en viktig oppgave for kommunene å lære
foreldre hva som forventes av foreldre i Norge, og å
overtale dem til å prioritere barna. Her kan relativt
enkle og billige tiltak ha stor effekt: Volda kommune
har for eksempel forsøkt et opplegg der andre barnefamilier fungerer som «mentorer» for de nylig
bosatte. De hjelper til med å ta imot og vise vei.
På denne måten kommer barna blant annet godt
inn i SFO.
Regionsentrene48 uttrykker også at barnas helsesituasjon er nært knyttet opp til foreldrenes helse
og livssituasjon 49. Mange foreldre klarer ikke å
fungere som gode omsorgspersoner på grunn av
den pressede situasjonen. Noen ganger må barna
i disse familiene ta på seg en voksenrolle. Barna er
i tillegg ofte bedre i norsk enn sine foreldre, og får
dermed flere voksenoppgaver. Flere informanter
etterlyser oppmerksomhet om hvilke konsekvenser
foreldrenes ulike utfordringer har for barnas helse.
Vi vet at barn med ikke-vestlig bakgrunn er mer
utsatt for vold enn majoritetsbefolkningen.50 Flere
kommuner gjennomfører foreldreveiledningsprogrammet ICDP51 i tilknytning til introduksjonsprogrammet. ICDP er et program som har som
formål å styrke omsorgen for barn og unge gjennom

å styrke foreldrenes omsorgsevne. De kommunene
som har erfaring med bruk av dette programmet,
fremhever det som svært positivt. Gjentatt kontakt
med foreldrene og dialog om barneoppdragelse
er nyttig for foreldrene og for kommunen som
senere skal hjelpe og følge opp familiene. ICDPkurs for foreldre med annet språk enn norsk bør
være tilgjengelig i de kommunene som bosetter
flyktninger. I dag er det bare cirka 150 kommuner
som tilbyr foreldreveiledning etter ICDPprogrammet.52
Innvandrere generelt har lite kunnskap om helsetjenestens tilbud, hvordan og hvor man søker hjelp,
hva man blir henvist til, hvem som kan henvise og
hva det er mulig å få hjelp til.53 Det synes å være et
betydelig underforbruk av psykiatriske tjenester
blant ikke-vestlige innvandrere.
Flere kommuner har et eget helsekurs på introduksjonsprogrammet. Enkelte kommuneansatte mener
at det er for lite med 50 timer samfunnskunnskap
i introduksjonsprogrammet. De ønsker tilgang til
gode, nasjonale opplegg der voksne kan arbeide
med ulike temaer, for eksempel helse.
Tett oppfølging av nylig bosatte flyktningfamilier
er avgjørende. Barneombudet mener at både
informasjon og tilgang til helseapparatet for voksne
flyktninger, men også opplæring i samspill med
barn og mulighet til tett oppfølging i begynnelsen,
vil kunne bidra til å sikre barn med fluktbakgrunn
en god psykisk helse.

Barneombudet anbefaler:
•
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Alle kommuner som bosetter flyktninger bør gjennomføre International Child Development
Program (ICDP) i tilknytning til introduksjonsprogrammet.

Barns helse i
Utlendingsnemndas
saker

B

arneombudet blir kontaktet av
helsepersonell som mener utlendingsmyndighetene ikke forstår alvoret i
barns helsetilstand. Utlendingsmyndighetene mener på sin side at helseerklæringer ofte har for dårlig kvalitet.

Barneombudet ønsket derfor å se på flere sider
ved barns helse i saker som behandles av
utlendingsmyndighetene. Vi valgte følgende
problemstillinger:

> Hvordan er innholdet i og kvaliteten på helseerklæringer i barns asylsaker?
> Hvordan blir informasjon i helseerklæringene vurdert av saksbehandlere og
beslutningstakere i Utlendingsnemnda (UNE)?
> Terskelen for å gi barn med helseproblemer opphold på grunn av sterke
menneskelige hensyn (utlendingsloven § 38) skal være lavere enn for voksne.
Hva innebærer dette i praksis?
Lov om barneombud § 4 gir Barneombudet rett til
å kreve innsyn i saksdokumenter for å utføre våre
oppgaver etter loven. Utlendingsdirektoratet (UDI)
behandler søknader om asyl i Norge. Utlendingsnemnda (UNE) behandler klager over vedtakene
som er fattet av UDI.
Vi har begjært innsyn i og gått gjennom 32 saker
som har vært behandlet i UNE. Endelig vedtak i
sakene er fattet mellom 2001 og 2013. Vi har sett på
helseerklæringer, UNEs vedtak og andre relevante
dokumenter.
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Kvalitet og innhold i
helseerklæringer
Erklæringer om barns helse kommer gjerne fra
mange ulike faggrupper. Helsepersonell i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er naturlig
nok den viktigste kilden, men også andre, som PPT
og skolen, uttaler seg om barns helsesituasjon i
flere saker.
UNE har nedfelt i sine retningslinjer54 at anførsler
om helsemessige forhold i utgangspunktet bare
skal tillegges vekt dersom de er dokumentert ved
oppdatert helseerklæring utstedt i Norge.55 Det
store flertallet av helseerklæringer av denne typen
kommer fra leger, psykologer og sykepleiere.
Forskrift om krav til helsepersonells attester,
erklæringer o.l.56 skal bidra til at helsepersonells
attester, erklæringer o.l. utformes på en måte som
gir høy kvalitet og legitimitet. Det finnes også regler
om legers utstedelse av attester og andre legeerklæringer.57 Legeforeningen har i tillegg utgitt
en praktisk veileder for legers attestarbeid (2008).58
Veilederen har et eget avsnitt om utlendingssaker,
men den er ikke oppdatert.59 Norsk Psykologforening og Norges sykepleierforbund har ikke
utformet liknende regler og veiledere til sine
medlemmer.
Helseerklæringene vi har sett er av svært varierende kvalitet. En del forholder seg implisitt til
bestemmelsene i lov og forskrift, men ingen av
erklæringene vi har sett viser eksplisitt til disse.
Dette kan tyde på at det generelt er lav bevissthet
blant helsepersonell om de formelle rammene for
uttalelsen de kommer med i saken. Dette innebærer
etter det Barneombudet kan se, at viktig helseinformasjon kunne vært framlagt på en måte som
ville gitt større tyngde i sakene. Vanlige mangler
ved helseerklæringer i sakene vi har sett er:
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> mangel på (gyldig) helseerklæring
I flere saker kommer advokaten med helseanførsler som ikke er dokumentert. Alternativt
kan de være dokumentert ved uttalelse fra lærer,
barnehagepersonell eller saksbehandlere i barnevernet. Slike opplysninger blir naturlig nok normalt
ikke tillagt vekt i vurderingen. UNE etterlyser ofte
helseerklæringer i saker der helseanførslene ikke
er godt nok dokumentert, men det er ikke alltid at
det kommer inn erklæringer før vedtak i saken
blir fattet.

> erklæringer som er ufullstendige/ikke
fremstiller helheten i barnets
helsesituasjon
I denne kategorien finner man både erklæringer
som ikke viser eller dokumenterer kompleksiteten
i et barns situasjon, og tilfeller der man i stedet
for en erklæring som oppsummerer barnets
helsesituasjon, sender inn utskrifter av samtlige
journaler om barnet. På denne måten skiller man
ikke vesentlig fra uvesentlig informasjon og gjør
saken mindre oversiktlig for saksbehandler (som
ikke nødvendigvis kan påregnes å ha forutsetninger
for å vurdere hva som er vesentlige opplysninger
eller samspill mellom ulike helseplager).

> erklæringer som ikke inneholder
noen diagnose
Vi har sett flere erklæringer som ikke viser til noen
diagnose i henhold til anerkjent diagnosesystem.60
I enkelte tilfeller kan det være grunn til at en
diagnose ikke er satt, men dette er sjelden drøftet
i erklæringer som ikke inneholder diagnose.

Det er svært vanskelig for saksbehandlere i
utlendingsforvaltningen å forholde seg til en
erklæring som ramser opp flere symptomer uten
at det er gitt en (tentativ) diagnose.

> erklæringer med formelle feil
eller mangler
Slike erklæringer vil ofte ha mindre troverdighet,
de kan lett fremstå som ubegrunnede partsinnlegg.
Vanlige mangler ved erklæringene er at de
• ikke beskriver grunnlaget for vurderingene
som gjøres

• ikke klargjør forholdet mellom helsepersonell
og pasient
• ikke skiller klart mellom objektive funn og
subjektive vurderinger
• tar aktivt stilling til om et barn bør få
oppholdstillatelse eller ikke
Det er viktig å understreke at vi også har sett svært
gode erklæringer, og at det i saker der erklæringene
er tydelige på funn, vurderinger og mulige konsekvenser av at man ikke får behandling ved retur,
ser ut til å bli tillagt stor vekt. I enkelte saker ser
det ut til at hvordan helseerklæringen er formulert
nærmest har direkte konsekvenser for utfallet av
saken.

Barneombudet anbefaler:
•

Helsepersonells fagforeninger og
utlendingsforvaltningen må i fellesskap
utvikle veiledere med klare retningslinjer
for helseerklæringer i utlendingssaker.
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Forvaltningens vurdering av
helseerklæringer
Etter utlendingsloven § 38 kan utlendinger få
oppholdstillatelse hvis det foreligger sterke
menneskelige hensyn, eller dersom utlendingen
har særlig tilknytning til riket. For å avgjøre om
det foreligger sterke menneskelige hensyn, skal
det foretas en totalvurdering av saken.
I Utlendingsnemndas interne retningslinjer om
helsemessige forhold61 går det frem at det skal
svært mye til for at helseproblemer alene skal gi
oppholdstillatelse i Norge. En somatisk lidelse må
etter gjeldende praksis være akutt og livstruende.
En psykisk lidelse må kunne karakteriseres som
en «alvorlig sinnslidelse» for å kunne danne grunnlag for opphold. I praksis vil derfor helsemessige
forhold vanligvis være del av en totalvurdering.
I denne vurderingen må barns helse ses i sammenheng med andre sider ved saken, for eksempel
sosiale eller humanitære forhold ved retursituasjonen. Forvaltningen vurderer også muligheten
for å få helsehjelp i hjemlandet. Disse sakene blir
derfor ofte komplekse. Et konkret tiltak for å sikre
at barnets helsesituasjon blir vurdert mer helhetlig,
kan være at UNE bruker helsefaglig kompetanse
i vanskelige saker. Dette kan også være en viktig
ressurs for å kvalitetssikre helseerklæringer.
Det står også i § 38 at barnets beste skal være et
grunnleggende hensyn i vurderingen av saker som
berører barn. FNs barnekomité har uttalt at man
ved vurderingen av barnets beste skal konkludere
om hva som er til barnets beste før man vekter
dette opp mot andre hensyn.62

situasjon, og av hva som vil være til barnets beste.
Det at vedtakene i så varierende grad inneholder
klare beskrivelser av barnets situasjon, gjør det i
en del tilfeller vanskelig å se hvilken vekt barnets
helsesituasjon og barnets beste har i saken. Barneombudet har ikke grunnlag for å si om forvaltningens vurdering av innsendte erklæringer er
god nok eller ikke, men variasjonen gir grunn til
å se nærmere på dette.
Et annet viktig funn er at det kan virke som om
saksbehandlerne har utfordringer med å se helheten
i barnets situasjon, selv om det er i helheten de skal
vurdere. I flere saker kan det se ut til at enkelte
anførsler, for eksempel helseanførsler, vurderes
svært grundig, men at man behandler andre sider
ved saken, for eksempel foreldrenes omsorgsevne,
mer overfladisk.
I kompliserte saker med helseanførsler som en del
av bildet, er det etter Barneombudets syn behov
for at barnets sak skilles tydeligere fra foreldrenes.
Dette kan gjøres ved at barnet får en egen advokat
eller representant som fremstiller barnets sak for
forvaltningen på barnets premisser. Det gjelder
særlig i saker der utlendingsmyndighetene synes
å legge stor vekt på manglende troverdighet hos
foreldrene, samtidig som det foreligger grundige
legeerklæringer fra spesialisthelsetjenesten om
helserisiko for barnet.

I totalvurderingen av saker legges det også stor vekt
på innvandringsregulerende hensyn, særlig i saker
der det fremstår som om behovet for helsehjelp er
hovedgrunnen til at en person har søkt asyl i Norge.

En egen representant for barnet vil også være i tråd
med barnekonvensjonens bestemmelser. Artikkel 12
i FNs barnekonvensjon slår fast barn og unges rett
til å delta og si sin mening i beslutninger som angår
dem. FNs barnekomité anbefaler i sin generelle
kommentar nummer 12 at barn som søker asyl gis
anledning til å gjøre rede for årsakene til at han/
hun søker om asyl. Det gjelder også barnets meninger om sin helsetilstand.63 Komiteen anbefaler også
at det oppnevnes en verge eller rådgiver, som skal
være gratis.64

I de sakene vi har gått gjennom varierer det kraftig
hvor mye plass helseopplysningene er viet i hvert
enkelt vedtak. Som nevnt over inngår helseopplysninger ofte i en helhetsvurdering av barnets

Vi har også sett vedtak vi mener er svært gode,
der barnets helse og andre relevante sider ved
barnets situasjon drøftes i vedtaket i en tydelig
vurdering av barnets beste, før de veies opp mot
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innvandringsregulerende hensyn. Vedtak der det
gjøres en tydelig barnets beste-vurdering, og der
man konkluderer med hva som er til barnets beste
før man veier dette opp mot andre hensyn fremstår
som bedre og mer robuste, enten utfallet er oppholdstillatelse eller avslag.

Barneombudet anbefaler:
•

Barnets beste-vurderingen må komme
tydelig frem i vedtakene i utlendingssaker. Det er viktig at vedtaket
konkluderer med hva som er til barnets
beste før man veier dette hensynet opp
mot eventuelle andre hensyn.

•

Barn bør ha selvstendig representasjon
i saker der det er knyttet vesentlig tvil til
barnets oppholdsgrunnlag.

•

Utlendingsnemnda bør bruke helsefaglig
kompetanse for å vurdere helseanførsler
i saker som gjelder barn.

Vurderingen av helse som
grunnlag for oppholdstillatelse
I tredje ledd i utlendingsloven § 38 er det presisert
at «barn kan gis oppholdstillatelse (…) selv om
situasjonen ikke har et slikt alvor at det ville blitt
innvilget oppholdstillatelse til en voksen.». Dette
er også tatt inn i UNEs interne retningslinjer om
helsemessige forhold.65
I forarbeidene til loven og i de interne retningslinjene til UNE er det imidlertid få konkrete holdepunkter for i hvilke tilfeller det kan være aktuelt
å gi et barn oppholdstillatelse når man ikke ville
gitt tillatelse til en voksen. I stedet er det henvist
til «praksis» og til at det må foretas «en konkret
skjønnsmessig helhetsvurdering» av om tillatelsen
skal gis.
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Etter det Barneombudet kjenner til, finnes det lite
rettspraksis på utlendingssaker som omhandler
barn og helse. Det at man har en relativt klart
definert terskel for voksne (akutt/livstruende eller
alvorlig sinnslidelse) gjør det vanskelig for de som
skal vurdere hvor mye de skal senke terskelen i
saker der barns helsesituasjon er en del av bildet.
Man kan ikke regne med at saksbehandlere og
beslutningstakere i UNE har kompetanse til å
vurdere om en tilstand som ikke fyller kravene
for voksne, likevel er av et slikt alvor at man bør
gi opphold til et barn.
Resultatet ser ut til å være at enkelte saksbehandlere faktisk senker terskelen, mens andre legger
til grunn den samme terskelen som gjelder for
voksne, men legger større vekt på andre forhold,
for eksempel barnets familiesituasjon, retursituasjonen eller andre forhold. Uklarhet kan føre
til usaklig forskjellsbehandling, og til at praksis
ikke samsvarer med lovgivers intensjon.
Barneombudet har ikke gått gjennom nok saker til
å dokumentere en faktisk forskjellsbehandling av
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helt like asylsøknader med helseanførsler. Siden
helsesituasjonen i de fleste tilfeller er del av en
helhetlig vurdering av barnets situasjon, vil det
ofte være vanskelig å si at to saker er like eller
tilnærmet like. Den uklare terskelen øker imidlertid
faren for forskjellsbehandling.
Det kan være behov for at Stortinget, etter innspill
fra medisinske fagmiljøer og representanter for
utlendingsforvaltningen, finner tydeligere grenser
for hva som skal til for at barns helsesituasjon kan
utgjøre grunnlag for oppholdstillatelse i Norge.

Barneombudet anbefaler:
•

Det bør være en tydeligere terskel for
oppholdstillatelse til barn på grunn av
helse.

Barneombudets
anbefalinger om
helsetilbudet til
barn med
fluktbakgrunn
For å sikre barns helse
i asylmottak:
•

•
•

Det må forskes på de helsemessige
konsekvensene det har for barn å bo
lenge i asylmottak. Barn selv må være
informanter.
Det må settes i gang tiltak for å redusere
ventetiden i mottak for barn, bl.a.
- tiltak som gjør at familier forstår at
endelig avslag betyr at man skal reise
fra landet
- at de som har fått opphold må bosettes
raskere

•

Alle barn må få lovfestet rett til barnehage, uavhengig av oppholdsstatus.

•

Ungdom må få rett til videregående
opplæring eller grunnskoleopplæring for
voksne, uavhengig av oppholdsstatus.

For å sikre barn med
fluktbakgrunn god psykisk
helse:
•

•

Kommunene må ha gode helsetjenester
til barn og unge, med tilstrekkelig
kompetanse på psykisk helsearbeid
rettet mot barn med fluktbakgrunn
(se kapittel om skolehelsetjeneste).

•

Kommunene må organisere det psykiske
helsetilbudet til barn med fluktbakgrunn
på en måte som sikrer samarbeid på
tvers av sektorer.

•

Ungdom i alderen 16-18 år som ikke er
kvalifisert for videregående opplæring
må få et tilpasset skoletilbud på samme
sted som jevnaldrende ungdom går på
skole.

•

Alle kommuner som bosetter flyktninger
bør gjennomføre International Child
Development Program (ICDP) i tilknytning
til introduksjonsprogrammet.

For å gi barns helse
større betydning i
utlendingsforvaltningen:
•

Helsepersonells fagforeninger og
utlendingsforvaltningen må i fellesskap
utvikle veiledere med klare retningslinjer
for helseerklæringer i utlendingssaker.

•

Barnets beste-vurderingen må komme
tydelig frem i vedtakene i utlendingssaker.
Det er viktig at vedtaket konkluderer med
hva som er til barnets beste, før man
veier dette hensynet opp mot eventuelle
andre hensyn.

•

Barn bør ha selvstendig representasjon
i saker der det er knyttet vesentlig tvil til
barnets oppholdsgrunnlag.

•

Utlendingsnemda bør bruke helsefaglig
kompetanse for å vurdere helseanførsler
i saker som gjelder barn.

•

Det bør være en tydeligere terskel for
oppholdstillatelse til barn på grunn av
helse.

Helsemyndighetene må utvikle og
implementere kartleggingsmetoder som
gjør førstelinjetjenesten i stand til å
avdekke psykiske helseproblemer hos
barn og unge med fluktbakgrunn.
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