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Pilotprosjektet

• Pilot-prosjekt implementert av  BUFDIR

• Inkluderte 4 familievernkontorer forskjellige steder i 

Norge

• To års prosjektperiode 2013 – 2015

• 13 familierådsprosesser

-



Forskningsspørsmål

• I hvilken grad er familieråd som metode egnet for 
familievernets arbeid i høykonfliktsaker?

• Bidrar familieråd til å øke barns deltakelse?

• Kan familieråd bidra til positive endringer i barnets og 
foreldrenes livssituasjon?

• Hvordan har brukerne opplevd forberedelsen og 
gjennomføringen av familieråd? 



Metode



Intervju med alle involverte parter
4 familievernkontor – 13 familieråd

• 13 barn/ungdommer eller støtteperson

• 15 foreldre

• 6 koordinatorer

• 13 familieterapeuter

• 4 fra nettverk for øvrig.

• 4 ledere og initiativtakere til prosjektet

• 60 intervjuer



Rekruttering av informanter

• Ingen problemer med rekruttering av terapeuter, 
koordinatorer og prosjektansvarlige

• Prosjektledelsen sentralt og lokalt har vært portåpnere for 
rekruttering av barn og foreldre

• Terapeutene har formidlet kontaktinformasjon til foreldrene, 
og de har i mange tilfeller tatt ansvar for tilrettelegging av 
intervjuer når forskerne har besøkt kontorene



Hva er familieråd?



Familieråd

• Familieråd som metode går i korthet ut på å inkludere den 
utvidede familien til å finne løsninger på et problem og være 
med på å gjennomføre løsningen 

• I familieråd er det også lagt til rette for at barnets meninger og 
ønsker skal inngå i situasjonsforståelsen og i arbeidet med å 
komme fram til gode løsninger som skal bedre familiens, og 
spesielt barnets situasjon.



De fem prinsippene for anvendelse av 
familieråd i Norge 

• den utvidede familien trekkes inn

• at den utvidede familien skal drøfte problemstillingene alene

• bruk av en nøytral koordinator

• at handlingsplaner skal godkjennes (i barnevernet)

• barns deltakelse



Den nordiske familierådsmodellen bygger 
primært på tre teorier 

• Sosialøkologisk systemteori (Bronfenbrenner 1979) som 
forstår barnets utvikling i lys av ulike miljøer som omslutter og 
står i interaksjon med hverandre og hvor barnets oppvekst-
betingelser kan sikres ved å mobilisere et samspill mellom 
ulike aktører i barnets familie og nettverk, 

• Sosial nettverksteori og sosial støtte der samspill mellom 
nettverk, personlig støtte og sosial kontroll vektlegges og 
skaper grunnlag for økt forståelse for barnets situasjon og nye 
innovative og beskyttende løsninger (Schiefloe, 2004) 

• Empowerment som innebærer en bemyndigende prosess 
som bygger på en forståelse av at aktiv deltakelse i egen 
problemløsning minsker følelsen av maktesløshet og 
forsterker individets og familiens muligheter til selv å treffe 
beslutninger 



Familieråd

• I første del er alle deltakerne på familierådet til stede, også 
koordinator, eksterne fagpersoner og barnevern/familievern. 
Fagpersonene gir nødvendig informasjon om barnets situasjon. 
Informasjonen er gjennomgått med barnet og foreldrene på forhånd. 

• I møtets andre del deltar kun familiens nære nettverk. Familierådet 
skal diskutere og komme til enighet om en skriftlig plan for å bedre 
situasjonen til barnet. Koordinator og barnevern/familievern kan kalles 
inn underveis. 

• I tredje og siste del av møtet kommer koordinator og saksbehandler 
fra barnevernet eller terapeut fra familievernet inn igjen til familien. 
Planen som familien har laget drøftes. Det fastsettes tid for 
oppfølgende familieråd

• https://www.youtube.com/watch?v=I2HeBl1s-po

• http://www.bufdir.no/barnevern/Tiltak_i_barnevernet/Familierad/
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Barns deltakelse



Barnekonvensjonen § 12

• Barn har rett til å danne seg en meining om en sak

• Barnet skal ha mulighet til å uttrykke disse meningene

• Meningene skal tillegges vekt 



Lov om barn og foreldre § 31

Etter kvart som barnet blir i stand til å danne seg eigne 
synspunkt på det saka dreiar seg om, skal foreldra høyre kva 
barnet har å seie før dei tek avgjerd om personlege forhold for 
barnet. Dei skal leggje vekt på det barnet meiner alt etter kor 
gammalt og modent barnet er. Det same gjeld for andre som 
barnet bur hos eller som har med barnet å gjere.

Eit barn som er fylt sju år, og yngre barn som er i stand til å 
danne seg eigne synspunkt, skal få informasjon og høve til å 
seie meininga si før det blir teke avgjerd om personlege forhold 
for barnet, mellom anna om foreldreansvaret, kvar barnet skal 
bu fast og samvær. Meininga til barnet skal bli vektlagt etter 
alder og modning. Når barnet er fylt 12 år, skal det leggjast stor 
vekt på kva barnet meiner.



Høykonfliktsaker



Om høykonfliktsaker

Flere av terapeutene peker på konsekvensene konflikten har 
for barna og uttrykker at om barn blir skadelidende, kan en sak 
defineres som høykonflikt. 

Kan være vanskelig å skille høykonflikt og voldssaker

Den utvidede familien og nettverket involvert i konflikten



Høykonflikt familieterapeutene - eksempler

Konflikt er litt mer enn en uenighet, synes jeg. Kanskje 
det er en vedvarende uenighet som en ikke klarer å løse. 
Jeg tenker noe som går utover barn og ungdom, og da 
trenger det ikke være høylytt eller sterke ord, men man 
klarer rett og slett ikke å prate  og finne omforente 
løsninger som er til gang for barn og ungdommer.

Den saken jeg hadde var en høykonfliktsak. De snakket 
ikke sammen. Barna var midt i mellom, og det var full krig 
og slektene hadde gått i skyttergravene. Jeg sa til 
familien at dette var siste tilbudet. 



Koordinatorene om høykonflikt -
eksempler

En situasjon der det er uenighet, det kan være vold, 
slagsmål, total avvisning. Er det konflikt så er det konflikt. 
Det kan være steile fronter som gjør at dialog 
vanskeliggjøres. Det er grader. 

Det er så store konflikter at ungene absolutt ikke bør 
være i nærheten av de to sammen. Jeg drar det kanskje 
litt langt da. 



Barnas erfaringer



Barnas situasjon etter samlivsbruddet og 
forut for familieråd

• Brudd i kontakten/kommunikasjonen mellom foreldrene
• Brudd i kontakten med den ene forelderen og denne forelderens  

slekt
• Uklare samværsordninger, samvær som ikke kommer i stand
• Konflikter mellom foreldrene
• Bekymring for foreldrenes ve og vel
• Opplevelse av ansvar for foreldrenes ve og vel
• Barnas egne vansker ble forsterket
• Søvnvansker, angst, engstelse, uro og rastløshet
• Manglende overskudd og konsentrasjon til skolearbeid
• Opplevelse av ansvar for søsken
• Nye familiekonstellasjoner, nye partnere til foreldre som flytter 

inn
• Noen av barna hadde erfaring fra andre deler av 

hjelpeapparatet, barnevernet og BUP



Eksempler

B: Ja. Det var ofte slik når det var vanskelig hjemme, så sleit jeg 
på skolen og jeg satt og tenkte på alt annet som jeg egentlig 
ikke skulle tenke på. Og da fikk jeg ikke med meg så mye på 
skolen.

B:Slik at mamma sa jeg skulle si dette til pappa. Så da får du si 
dette og til mamma også. Jeg ble imellom. Så jeg ble veldig 
forvirra og lei til slutt, for jeg ble liksom mellom krangelen med 
dem på en måte. 

I: Så det var noe du ønska en forandring på? 

B: Mm. Men de andre tingene husker jeg ikke.



Forberedelsene til familieråd

- i samtale med en av foreldrene 

- sammen med en av foreldrene på familievernkontoret

- brosjyrer/informasjonsmateriell

- koordinator/familieterapeut

Felles for barna i starten: 

- reservasjon/motstand

- kan det være til hjelp?

- hva er egentlig familieråd?

Barna ble kjent med familieråd:



Hva bidro til at barna gikk med på å prøve 
familieråd? 

Barnas fortellinger varierer, men sentralt i alle:  

• Minst en forelder som er interessert og nysgjerrig på 
familieråd

• Koordinator/terapeut som er positive og bidrar til et håp om 
endring 

B: Jeg tenkte egentlig bare at jeg får være med, så det i hvert 
fall ikke blir noe mer uvær i familien da.

B: De (koordinator/familieterapeut) fikk det til at det var lettere 
stemning på en måte. Selv om vi strevde med noe som var 
alvorlig, så fikk de på en måte stemninga til å bli mye lettere på 
en måte.



Barnas temaer og spørsmål til familierådet

B: jeg vet ikke hva jeg ønsket med familierådet egentlig – ville bare 
at det skulle bli bedre. 

• Få kontakt med den ene forelderen og tid til å være sammen

• Hvor skal jeg være i sommerferien?

• Hvordan kan jeg feire familiebegivenheter uten å grue meg for 
krangling mellom voksne?

• Ønske om at mamma og pappa skulle snakke sammen igjen

• Ønske om at mamma og pappa samarbeider 

• Hvem skal jeg bo hos?

• Hvem kan ta meg med på tur?

• Hvem kan kjøre meg på aktiviteter?



Hvem skal være med på familierådet, og hvem 
skal være støtteperson?

• Et samarbeid mellom barna, foreldre og koordinator.

• Noen barn valgte hvem de ville ha med og tok selv kontakt 
med de aktuelle personene. 

• For de yngste barna ble deltakere og støtteperson  valgt av 
foreldrene 

• Noen av barna fortalte at de var med å velge støtteperson, 
mens andre ikke husket så godt hvem det var



Barnas opplevelse av tiden før familierådet

B: Dagene før var helt forferdelig – det var så mange i familien, 
jeg var litt redd, sitte rundt et bord med alle de da. Det var litt 
skummelt. 

• Kommer de inviterte?

• Blir det mye krangling?

• Hvordan vil jeg takle å være tilstede?

• Hvordan vil de andre oppføre seg?

B: Jeg trodde det skulle bli verre, men det ble det jo ikke. Jeg 
trodde det skulle bli skikkelig mye krangling rundt bordet.



Familierådet

B: Jeg grudde meg skikkelig. Når jeg kom inn satte jeg meg ved 
kontaktpersonen min og tante. Jeg hadde mest lyst til å grave 
meg under bordet. Hadde ikke snakket med mange på lenge ….

Greit

Snakket sammen for å finne fram til ordninger

Ulike syn på møtelengde

Barna deltok

Når møtet først var kommet i gang lot spenningen til å avta også for 
de av barna som grudde seg mest. 



Etter familierådet

B:Jeg var letta for vi hadde funnet mål da. Og ble tryggere for 
bursdagsfeiringen min. Det var litt lettere å legge seg den 
kvelden.

B:Verden var snudd mot deg og nå var den snudd med meg.

B:Husker ikke helt hvordan det ble rett etterpå. Ble sånn lettet, 
hadde det bra og sånn, ingen sure miner.

B: Rett etter, så fikk vi liksom tillit til hverandre igjen.

Selv om barna hadde en usikkerhet og spenning knyttet til sin og 
familiens situasjon etter møtet, formidlet flere en umiddelbar 
opplevelse av positive endringer.



Når det hadde gått litt tid

B: Det ble bedre, var på sommerferie med far den sommeren. 
Dagsbesøk og overnatting noen ganger. 

B: Jeg har fått mer plass til egne tanker nå, og ikke slike rare tanker -
får gjort det jeg skal. 

B: Jeg tror jeg er trygg nå, dem er veldig flinke til å følge meg. Dem 
følger veldig godt med og hvordan jeg har det. 

I:Ble avtalen slik som dere hadde tenkt eller trodd? B: Ja. Det ble jo 
bedre. 

B: Det ble liksom noen andre som kjørte meg enn mamma, det var 
fint. Jeg får vært med andre også, og er ikke bare hjemme hele tiden. 

Etter familierådet kom det i stand ordninger for samvær og praktiske 
gjøremål og som over tid bidro til endringer på flere områder i barnas 
liv



Oppfølgende familieråd

B: Ja liksom holde det slik det var da. At dem passer på at det 
ikke dabber av. I:Så det var hovedtema i det møtet å 
opprettholde og fortsette å samarbeide. B: Ja.

B: Det gikk veldig fint. Da var det godt og pizza da og. For det 
var på en måte en feiring da siden det hadde gått så bra. 

For flere av barna var det en trygghet å vite at noen fremdeles fulgte 
med dem og holdt «tak» i familien.



Barnas refleksjoner over familieråd

B: Før møtet var det fælt og litt under, men etterpå var det positivt, 
så jeg vil anbefale det. 

B: Hvis det er vanskelig hjemme så er det en kjempefin løsning 
altså. 

B: Om du ikke har like mye kontakt med familie, så er det et møte 
som hjelper. 

B: Hm. Det som gjør det bra for ungen, det er jo en ser hvem som 
er der for en. Det merka jeg selv etterpå, at nå så jeg faktisk hvem 
som var der. Jeg så jo at dem kom. 



Barnas anbefalinger 

Forberedelser
B: Kunne vært en hjelp å snakke med noen som hadde vært med på 
familieråd i forkant - han koordinatoren vet jo egentlig ikke hvordan 
det er å sitte sånn rundt bordet.

B: Ja, kanskje litt sånn de følelsene da. I: Få vite litt om det? B: For 
det visste jo ikke jeg, det var jo det som var skummelt, at jeg ikke 
visste hvordan jeg ville reagere. Og hvordan andre ville reagere.

B: Man kunne jo ha prøvd å være en sånn normal familie først da, 
vært på bursdag hos hverandre og alt sånn. I. Før familierådet?  B: 
Ja. Det hadde vært en fordel, sånn at da kan du liksom, du vet jo 
alltid hva du har å gå til men… I: Ja, men dette tror jeg er et viktig 
poeng. B: Det er så fryktelig lett å si at ting skal bli bedre, men det er 
så fryktelig vanskelig å gjennomføre det. 



Barnas anbefalinger

Tid
B: Det må skje noe med en gang tror jeg. For det er vondt å gå 
slik altså. Lenge å vente. Om det bare er en dag, så er det 
lenge. En dag er lenge når du har det slik, det er lang tid. 

Mål, alle bør høres
B: Det er vel kanskje at de må passe på så alle blir hørt da på 
en måte. Alle får sagt sitt. Det er viktig at de får vite hva de 
liksom sliter med og hva de trenger hjelp med. Og at de må 
finne mål og passe på at dem setter seg mål. Det syns jeg var 
en god ordning. For det hjelper oss - at det målet vil vi nå. Så 
dette med at alle må få si sitt. Og at dem setter opp mål, det 
synes jeg er lurt.



Hva forteller barnas erfaringer oss? 

• Familieråd har bidratt til positive endringer flere av barnas liv, 
både på kort og lang sikt

• Medvirkning/deltakelse i familieråd er et relasjonelt fenomen, 
hvor barna tilpasser og justerer seg i forhold til de impliserte og 
rammene som familieråd tilbyr. 

• Gir viktig informasjon om betydningen av fleksibilitet, sensitivitet 
og tilpasninger knyttet til hvordan det legges til rette for 
deltakelse/medvirkning for det enkelte barn i de ulike fasene.  

• Å ta del i familiens endringsprosess gjennom familieråd er 
krevende for barna – kanskje mer enn de voksne helt forstår? 
Barna gir oss kunnskap om områder som kan utvikles og bidra 
støttende, særlig knyttet til forberedelsene til  familieråd og de 
emosjonelle aspektene ved å involveres i og være en del av 
prosessene familieråds-modellen inviterer til og setter i gang.



B: Jeg syns egentlig at dette var bedre for da jeg for 
eksempel var på BUP, så var det jo bare meg. Og det 
hjelper jo ikke når det handler om hele familien.



Foreldrenes erfaringer



Aktuell situasjon forut for familierådet

• Lite og/eller konfliktfylt kontakt mellom foreldre.

• Lite og/eller konfliktfylt kontakt mellom foreldres familier.

• Nedsatt omsorgskapasitet hos foreldre – som følge av psykisk 
sykdom og/eller belastning i den aktuelle situasjon. 

• Ikke alle foreldrene synes det er naturlig/riktig å bruke ordet 
«konflikt» om den aktuelle situasjonen.

• Store konflikter mellom foreldre og/eller de respektive familier 
eller en krevende situasjon hvor de aktuelle barna kan ha 
opplevd press fra de ulike parter. 



Forberedelse og gjennomføring

• Foreldrene opplevde at de fikk god informasjon på forhånd av 
terapeutene.

• Fokus på barnet, aktuell situasjon, fremtid og løsninger. 

• Koordinatorene får gjennomgående gode tilbakemeldinger fra 
foreldre.

«Jeg tror de innledende samtalene, hvor koordinatoren 
hadde reist rundt og snakka med alle. At hva er det NN
forventer? Og så lenge en vet at et barn forventer 
noe av deg, så tror jeg du vil innfri. Og det tror jeg alle 
sammen gjorde. Ja. Så jeg tror det forarbeidet han 
gjorde, det som at alle sammen var så positive når de 
kom til møtet. At de var forberedt. Skulle de bare ha fått 
et papir og lest og prøvd å ta stilling til hva er det som 
ønskes her, så tror jeg ikke det hadde vært like gunstig

• Noen beskriver negative erfaringer, men forklarer dette med 
forhold i familiene og ikke med metoden.

• De fleste opplevde at barna ble godt ivaretatt før, under og 
etter selve familierådsmøtet.



Familierådets betydning 

• Mobilisering og aktivering av familie og nettverk til å bidra 
konkret og praktisk ift barna i en krevende situasjon. 

• Familie  og nettverk samhandler på en mer hensiktsmessig 
måte med fokus på barnas situasjon

• Tydeliggjorde familiens og nettverkets betydning for de 
aktuelle barna. 

«Gjennom det vi snakket om kom det fram at det var ønskelig 
at jeg bidro til viktige ting for dagliglivet til sønnen min. Som 
følge av dette begynte vi å dra på tur sammen - og sommeren 
etter på en lang biltur. Jeg forstod at jeg var mye mer viktig enn 
jeg hadde tenkt…..»



Betydning fortsatt:

• Bidro til mer åpen og hensiktsmessig kommunikasjon.

«Familieråd fikk proppen til å løsne slik at vannet kunne 
renne fritt.»

• Nær alle de intervjuede foreldre opplevde at FR var til god 
hjelp i deres situasjon.

• De fleste foreldre vil anbefale FR til andre som er i liknende 
situasjon som dem selv.



Barns medvirkning og innflytelse i følge 
foreldrene

• Barn medvirker og har innflytelse i forarbeidet til forarbeidet 
gjennom å delta i utarbeidelsen av spørsmål, 
problemstillinger, hvem som skal delta på møtet og praktisk 
tilrettelegging. 

• Barna har deltatt, men ikke nødvendigvis uttalt seg mye på 
selve familierådsmøtet. 

• Støttepersoner har bidratt til barnas innflytelse og 
medvirkning. 

• Barn opplever at de er betydningsfulle. 



Når det ble utfordrende - mulige 
forbedringsområder. 

• Flere synes det tok for lang tid fra de sa ja til å igangsette 
prosessen til selve familierådsmøtet ble avholdt. Gjør det 
vanskeligere å opprettholde motivasjon – mest hos barna. 

• Noen (få) beskrivelser av at prosessen før familierådet ble 
oppfattet som for kort. Uttrykt ønske om lengre kontakt  med 
familieterapeuter i forkant.  

• Forebygge vanskelig håndterbare situasjoner ved å 
«kartlegge» konfliktfylte relasjoner og andre forhold som kan 
ha en negativ innvirkning på familirådsmøtet og dermed 
muligheten til å få til gode løsninger. 



Familie- nettverk



Familie - nettverk

Glad for å bli spurt om å hjelpe

Familierådet bidratt til å avhjelpe situasjonen, avlastning, 
praktisk

Bedring av kommunikasjon og relasjoner 

Konflikter ikke alltid borte

Foreldre trenger mer hjelp



Terapeutenes erfaringer



Passer familieråd med terapeutenes 
ideologi / tenking

Familievernet har tradisjonelt en systemisk tilnærming.

Terapeutene forteller om en tro på at problemer både skapes 
og løses i relasjoner, men at intervensjonene oftest skjer på 
individ eller par/foreldre-nivå. 

Flere av terapeutene forteller om en økende bevissthet og 
strengere krav ovenfra til å involvere barn i spørsmål som 
angår dem og familieråd blir pekt på som en metode som kan 
hjelpe til å sikre at dette faktisk skjer. 



Om høykonfliktsaker

Flere av terapeutene peker på konsekvensene konflikten har 
for barna og uttrykker at om barn blir skadelidende, kan en sak 
defineres som høykonflikt. 

Kan være vanskelig å skille høykonflikt og voldssaker

I de sakene terapeutene forteller om som spesielt egnet, er ofte 
den utvidede familien og nettverket også involvert i konflikten. 

Det behøver ikke være utagerende eller verbal utagering. Altså 
en konflikt er det når det ikke er samarbeid, samspill. Så for å si 
det slik; når det oppleves som en konflikt som er høy for den det 
gjelder, så er den høy.



Hva med familieråd i andre saker enn 
høykonflikt?

Det er gjennomgående i alle intervjuene at terapeutene syns 
familieråd passer som metode i flere typer saker enn det 
terapeutene definerer som høykonflikt. 

Det fortelles om saker som har blitt stoppet fra ledelsen fordi de 
ikke fyller kriteriene, men der terapeuten tenker kunne være 
godt egnet. Generasjonskonflikt blir nevnt som eksempel. 



Terapeutrollen

Før Familierådet:

• Hjelpe familien med å formulere problemstillingen som skal opp. 
Noen har snakket med barna om dette, mens andre har kun 
snakket med foreldrene.

• Terapeuten overlater så arbeidet til koordinator. 

• Forbereder så faginnlegg – kan være ressurskrevende

Under Familierådet:

• Del 1: Holder faginnlegg

• Del 2: Ikke til stede, men ventet i nærhet i tilfelle behov for bistand

• Del 3: Blir presentert familiens plan

Eventuelt oppfølgende familieråd.

• Noe løsere struktur



Terapeutrollen

Terapeutene tematiserte også at de må arbeide på en litt annen 
måte enn de gjør i andre saker, de må ut av kontorene. 

Flere av familierådene ble også arrangert på kveldstid og i 
helgene, så de må være mer fleksible når det gjelder 
arbeidstiden. 



Terapeutenes synspunkt på koordinators 
rolle

Mange uttrykte viktigheten av koordinators rolle. 

Ja, det liker jeg veldig bra. Det at koordinator skal inn. Jeg kan ikke 
se hvordan de sakene jeg hadde skulle fungert om vi ikke hadde 
koordinator. Jeg kunne ikke reist rundt til alle familiemedlemmene 
med all den ”bagasjen” jeg har med familien. Det er rett og slett 
befriende. Det er fint å kunne overlate det til koordinatoren. Det er 
helt essensielt.

Et sårbart punkt kunne være tidsfaktoren. Noen steder kunne det ta lang 
tid å vente på ledig koordinator. 

De fleste påpekte det positive i åt koordinator kom utenfra, men ved ett 
kontor var de positive til å forsøke en ordning med intern koordinator. 
Dette for å unngå  lang ventetid. 



Samarbeid med barnevernet

Noen av familieterapeutene forteller om samarbeid med 
barnevernet i sakene de har hatt i familieråd, mens barnevernet 
ikke har vært involvert i de fleste.

Viktig å avklare roller. Barnevernet kjenner familieråd fra 
barnevernet og det er viktig å skille rollen.  

Hvis familievernet skal ha et familieråd og det er vårt, så må det 
avklares hvilke forventninger barnevernet har til det. Og så 
eventuelt hvis barnevernet mener at det er veldig mye som dem 
vil sette som absolutte krav på familiens plan, så må det 
kanskje være barnevernet som har det og vi er inne som 
faginstans. 



Familieråd som forebygging?

Flere av terapeutene fremhevet det forebyggende aspektet og at 
en ved å komme inn tidligere, kan stoppe eskalering av problemer. 

En terapeut så for seg at familieråd kunne gå inn i en tiltakskjede 
der en under mekling kunne vurdere om saken er på veg til å bli 
en høykonfliktsak og da vurdere å tilby familieråd tidlig.   

Flere nevner at de tror familieråd kan forebygge en mulig 
barnevernssak.  Både ved at konflikten mellom foreldrene blir 
redusert og ved at det øvrige nettverket blir mer involvert i familien 



Hva kan fremme barns reelle deltakelse?
• At barn har egen rolle i familierådet

• At en snakker inngående med foreldrene i forkant, for å 
unngå at situasjonen blir ytterligere forverret for barna. 

• At det er forståelse av barnas posisjon som  avhengige av 
foreldrene.

• At barn har en støtteperson og at denne gir nødvendig 
informasjon til barnet, hjelp til å uttrykke meningene sine og 
få dem inn i familierådet. 

• Oppfølgende familieråd blir også fremhevet som et viktig 
tiltak for å sikre at dette blir fulgt opp. 

På en måte er det slik at i en slik familierådsprosess handler om 
at foreldrene får øye på barnet i den prosessen og i sin konflikt. 
Barnets status blir høyna og det er så viktig, for en kan bli litt 
blind av å være i en konflikt. Og spesielt i en høykonflikt som har 
vart over flere år og som er utrolig utmattende for foreldre. 



Terapeutenes synspunkter

• Familieråd egner seg både i høykonflikt og i andre saker

• Modellen legger til rette for å inkludere barn og reell 
medvirkning

• Inkluderer familie og nettverk 

• Familie og nettverk ønsker å bidra – mer varige løsninger

• Koordinator har en viktig rolle

• Ressurskrevende modell 

• Passer godt inn i tenkningen i familievernet



Forutsetninger for å lykkes

• Mulighet for å sette av tid

• Forarbeid viktig med hensyn til utvikling av problemstilling og 
faginnlegg

• Sikret finansiering

• En bred satsing, både på hvert enkelt kontor og ved at flere 
kontor blir involvert. Flere må få erfaring med bruk av 
modellen før den blir noe en i familievernet eier og 
befolkningen vet de kan få tilbud om. 



Til slutt

• Både profesjonelle og familie/nettverk ga positive 
tilbakemeldinger om familieråd som arbeidsmåte i møte 
med familier, og inkludere/legge til rette for barns 
deltakelse i saker med høy konflikt.

• Foreldre, barn/ungdom og øvrig nettverk vil anbefale 
arbeidsmåten til andre de kjenner i lignende situasjon.

• Mobiliserer styrker og ressurser i familie/nettverk og ser 
ut til å bidra til at mulighetene for å finne løsninger økes.

• Ta hensyn til tidsaspektet og støtte barna på forhånd er 
viktige anbefalinger


