
Et magasin om våre 
barnevernsinstitusjoner i Midt-Norge

Har du noen gang lurt på 
hvordan det er å bo på en 
barnevernsinstitusjon?

Kjære nabo
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Mange av våre institusjoner ligger i boliger 
i helt vanlige nabolag i Trøndelag og Møre 
og Romsdal. For barna, ungdommene og 
familiene som bor der, er det deres hjem i en 
kortere periode. 

Kanskje har du sett en ny ungdom i gata og 
lurt på hvem dette er?

Det er verken uvanlig eller feil å være 
nysgjerrig. På barnevernsinstitusjonene 
i Midt-Norge bor det cirka 160 barn og 
ungdommer med ulike bakgrunner og 
utfordringer. Vi har i tillegg to sentre for 
foreldre og barn i regionen vår, der flere 
foreldrepar med småbarn får hjelp til å 
mestre familielivet.

I dette magasinet kan du lese og lære mer 
om hva som foregår på institusjonene. 
Kanskje får du svar på noen spørsmål du 
har? Flere av institusjonene arrangerer 
jevnlig åpent hus med nabokaffe – ta gjerne 
turen hvis du vil bli bedre kjent.

Institusjonene er et midlertidig hjem 
for ungdommene. Du kan forholde deg til 
boligene og menneskene på samme måte 
som du gjør med alle andre naboer.  
Ring gjerne på om du trenger å låne et 
verktøy eller er ute og selger lodd for 
idrettslaget ditt. 

Du har kanskje selv en mening om hva en 
god nabo er? Vi tenker at det ofte kan være 
nok å si hei, eller slå av en liten prat når vi 
møtes. For den enkelte beboer hos oss vil det 
nok bety ekstra mye å bli møtt av et smil og 
føle seg anerkjent av deg som nabo.

Selv utvider vi gjerne begrepet nabo litt 
– og ser på hele lokalsamfunnet som en 
nabo. Barna, ungdommene og de voksne 
på institusjon har som alle andre et liv ved 
siden av. De går på skole, jobber og er aktive 
på fritida. 

Vi er derfor mange som kan være 
en god nabo.

Kjære leser, det er faktisk en god sjanse 
for at vi er naboer.

HVA ER 
EN GOD NABO?

Jonny Berg
Regiondirektør, Bufetat Region Midt-Norge 



Har du noen gang lurt på hvordan det er å bo på en 
barnevernsinstitusjon? Bli med bak gardina hos en 

vanlig barnevernsinstitusjon i Midt-Norge.

BAK GARDINA
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– Hotellfrokost!

Nattskiftet dekker rikelig på med frokost til 
ungdommene som bor på en av Bufetats 
barnevernsinstitusjoner i Midt-Norge. 

En av de ansatte mener serveringen er 
nesten like god som på hotell. Så har velfylte 
frokostbord, vennlige smil og lun atmosfære 
vist seg å være akkurat det som må til for å få 
en ungdom opp om morgenen. 

Men vi er ikke på et hotell. Vi befinner oss 
i en stor bolig midt i et nabolag. Fra utsida 
skal du se godt etter for å skjønne at dette er 
en barnevernsinstitusjon.

Gjør klart for en ny skoledag
De fleste barnevernsinstitusjoner i Norge 
er åpne omsorgsinstitusjoner der beboerne 
går inn og ut som de vil. Ungdommene 
går på vanlig skole om dagen og deltar på 
fritidsaktiviteter om kvelden.

– Rutinene og dagene hos oss er som hos  
folk flest. Det er frokost, skole, middag, 
lekser og fritidsaktiviteter, forteller 
institusjonsleder Einar.

Hver ungdom har sitt eget rom i boligen, 
innredet etter eget ønske. I tillegg 
disponerer institusjonen en hybel like ved, 
der en av ungdommene bor. Boligen har  
også fellesarealer som bad, vaskerom, 
tv-stuer og et aktivitetsrom med biljard og 
andre spill.

I morgentimene kommer ungdommene til 
frokosten etter hvert som de står opp.

En gutt som går på skole i en nabokommune 
har allerede rukket å dra. Han liker å ha god 
tid til reisen. Andre ungdommer har kortere 
skolevei. Noen sykler, mens andre kan ha 
avtalt å få skyss av en miljøterapeut.

På vei ut til en ny dag tar ungdommene med 
seg hilsenen på tavla i spiserommet, skrevet 
med kritt i forskjellige farger:  «Ha en fin 
dag».

– Ingen skal vokse opp på institusjon 
I Bufetat Region Midt-Norge finner vi over 
20 barnevernsinstitusjoner (se fakta på  
side 21). Institusjonene er i en kortere 
periode hjem for barn og ungdom i alderen 
12–18 år. De fleste av dem har til felles at de 
har opplevd at omsorgen hjemme ikke var 
god nok.

Om lag 160 personer bor på barneverns-
institusjoner i Midt-Norge.

– Ingen ungdommer skal vokse opp på en 
institusjon. De skal helst ikke bo her mer 
enn i ett år, men det hender at noen blir her 
litt lenger, sier Einar.

Det er barnevernsloven og lokalt, 
kommunalt barnevern som avgjør om et 
barn skal tas ut fra hjemmet. Bufetat får da 
ansvaret med å finne et midlertidig hjem til 
barnet eller ungdommen.
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Barn under 18 år kan flytte inn på en 
barnevernsinstitusjon som en «frivillig
plassering». Da er foresatte, kommune 
og gjerne også barnet selv, enige om at 
institusjon er rett bosted for en stund.  
Men plasseringen kan også være et resultat 
av at kommunen har overtatt omsorgen  
for et barn. 

– Alle som kommer hit, også barnas foreldre, 
kjenner nok litt på følelsen av å ha mistet  
styring over sitt eget liv, sier Einar.

Han mener det er viktig å finne stedet og 
hjemmet som passer barnet best.

– Både skole, fritidsinteresser og personlige 
behov er viktige å opprettholde. På vår 
ungdomsinstitusjon er vi opptatt av å 
fortelle hva vi kan gjøre for hver enkelt 
ungdom og hvilke aktiviteter som finnes i 
området – de skal jo først og fremst gå på 
skole og ha en fritid her. Vi har folk som rir 
hest, spiller fotball eller deltar i kampsport 
på fritida. Ungdommene kan også få komme 
hit og se på rommene våre før de flytter hit, 
forteller han.

Sosionom, sjåfør og «tante» Iselin
Sosionom Iselin er en av cirka 20 ansatte. 
I førersetet på en liten varebil småprater 
hun med jenta hun skysser til skolen. Om 
morgenen handler det om å gi ungdommene 
en god start på dagen. 

– Hvor skal dere på tur i dag da? spør Iselin.

Jenta i passasjersetet svarer at hun ikke vet 
hvor dagens skoletur går hen. Fremme på 
parkeringsplassen ved den videregående 
skolen hopper hun ut av den anonyme bilen 
og sier raskt «ha det». Fjällräven-sekken 
forsvinner i mengden av skoleungdommer. 
Som jentas hovedkontakt har Iselin ekstra 
ansvar for å følge henne opp. Med en 
turnus som går døgnet rundt, møter 
ungdommene mange personer i løpet av ei 
uke. Hver ungdom har et team og en egen 
hovedkontakt. Det er greit at én voksen 
kjenner den enkelte ungdommen  
ekstra godt.

– Alle snakker jo med alle, men jeg følger 
henne enda tettere. Vi har en skikkelig prat 
sammen en gang i uka. I tillegg holder jeg 
kontakt med familien hennes og blir for 
eksempel med til legen hvis hun trenger meg 
der, forteller Iselin.

Men om forholdet er tett, så vil ikke Iselin si 
at hun har tatt noen morsrolle for jenta.

– Jeg er vel mer som ei tante, smiler hun.

Gir dem varme og kjærlighet
Mange ungdommer på institusjon oppgir 
at institusjonsansatte er noen av deres 
viktigste støttespillere (se også side 27). 

Einar forteller at de er bevisste på rollene.

 – Prinsippet vårt er at ungdommene som 
kommer hit har foreldre, og at vi aldri skal 
prøve å være bedre enn foreldrene deres. 
Da gjør vi etter mitt syn noe med ung-
dommene. Foreldrene de har skal respekt- 
eres, mens vi er profesjonelle ansatte og 
terapeuter. Men det betyr ikke at vi ikke kan 
gi dem varme og kjærlighet, for det gjør vi, 
sier han.

Etter at ungdommene har kommet seg på 
skolen, faller huset mer til ro. Det blir tid til 
et overleveringsmøte etter helga som nylig 
var. Nattskiftet har allerede hatt møte med 
dagvaktene Iselin og barnevernspedagog 
Gunn Tove. I overleveringsmøtene blir 
viktig informasjon fra siste vakt delt.

Er det noe som har skjedd med 
ungdommene om natta som de som  

kom på jobb bør vite om? Har alle 
ungdommene stått opp? Og er det noe 
spesielt som skjer i dag?

– Det har gått greit i helga. En del munnbruk 
har det vært, forteller Gunn Tove. 

Hun forteller at en av ungdommene deltok 
på en fest på et grendehus. Og at den samme 
ungdommen var på kino dagen etterpå.

– Bra. Han begynner å få et vanlig 
ungdomsliv. Det er fint om det resulterer i at 
han får mer venner, sier Einar.

Sammen går de gjennom noen uheldige 
episoder med ungdommene fra helga. De 
er enige om å ringe foreldrene for å ta opp 
episodene med dem. 
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– Synet på institusjoner har endret seg
Med ungdommene borte store deler av 
dagen, er det tid og rom for å gjøre andre 
oppgaver på huset. 

På dagtid gjør de ansatte innkjøp av mat, 
vasker og lager middag til ungdommene er 
tilbake. Hvis noen ikke har kommet seg på 
skolen, er det deres ansvar å prøve å få dem 
opp og ut og holde kontakt med skolen.
Gunn Tove har jobbet på institusjonen i 11 
år. Da hun begynte, opplevde hun at folk var 
skeptisk til barnevernsinstitusjoner.

– De har nok hatt et negativt rykte. At jeg 
skulle jobbe på en institusjon, syntes nok 

mange som kjente meg var skummelt. Jeg 
opplever at folk har fått et annerledes og 
mer positivt inntrykk av institusjoner i dag, 
mener hun.

Gunn Tove viser til at de er en stabil 
arbeidsstokk som kjenner hverandre godt. 
Det skaper trygghet – også for ungdommene.
– Praten rundt matbordet forteller at vi 
kjenner hverandre. Ungdommene har 
det bra her, og de er med og skaper trivsel 
og god stemning. De er jo som andre 
ungdommer – forskjellige typer mennesker, 
og både kreative og trivelige. Det er sånn at 
jeg gleder meg til å komme på jobb og være 
sammen med dem, sier Gunn Tove.
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Nærhet er en naturlig del av hverdagen.

– Vi er ikke redde for å gi en klem eller 
massere føtter. Noen ungdommer kan 
jo selvsagt synes at noe sånt ville vært 
forferdelig, og det respekterer vi. Det 
handler om å «tune» seg inn og vite når  
en klem er på sin plass, sier Iselin og  
Gunn Tove.

Etter beskjed fra ungdommene, som mente 
at huset hadde for mange hvite vegger, har 
flere fargerike bilder kommet opp. Dyr, biler 
og sitater, men også mer kunstneriske bilder, 
skaper en trivelig atmosfære.

– Selv savner jeg bilder av folk på veggene. 
Men jeg tror ikke ungdommene ville hatt 
opp bilder av seg selv, sier Gunn Tove.

Julefeiring på institusjonen
«Normalisering» er et ord som går igjen  
på en institusjon. Hverdagen går litt av seg 
selv. Høytider, ferier og store livshendelser,  
som en konfirmasjon, kan sette huset mer 
på prøve. 

– Når en ungdom skal konfirmeres, 
prøver vi først å hjelpe og støtte familien 
til å arrangere konfirmasjonen hjemme 
hos seg selv. Hvis ikke det er mulig, 
arrangerer vi konfirmasjonen sammen med 
ungdommen og familien. Vi leier lokaler, 
og de ansatte deltar pyntet til fest, forteller 
institusjonsleder Einar.

Julaften er en av de mest følsomme  
dagene i året. 

– Det beste er selvsagt om ungdommen får 
dra hjem til familien sin og ha en fin julaften 
hjemme. Men det er ikke alle som får til det. 
Da feirer vi  julaften her, med juletre, mat 
og gaver. For noen er det greit, for andre 
er det veldig sårt. Men jeg tror de fleste 
ungdommene synes det blir ei veldig bra jul, 
sier Einar. 

Gunn Tove har feiret julaften på jobb.

– Det var jeg og en ungdom. Vi var enige om 
at det var en spesiell dag å være bare oss to, 
så jeg tok med katta mi slik at vi kunne være 
litt flere, smiler hun.

I feriene tar de ansatte med ungdommene på 
tur. Det kan være utflukter med snøskuter 
om vinteren, en  hyggelig høsttur og en 
storbyferie i Norden i sommerferien.

– Om sommeren prøver vi å skaffe 
ungdommene sommerjobb, men også å få 
til en litt lengre tur. Vi har vært noen korte 
turer til utlandet og merker at ungdommene 
da kommer veldig tett på hverandre. 
Sammen får de en veldig god ferie og 
opplevelse, sier Einar.

Snart skal hun flytte ut
Det begynner å lukte godt av middag i 
gangen. Flere ungdommer er ferdig med 
skoledagen og tilbake på huset igjen. De 
forsvinner inn på rommene sine.

På en av tv-stuene sitter Benedicte. Hun 
kom til institusjonen for ett år siden og 
bor nå i en hybel like ved. Om halvannen 
uke fyller hun 18 år. Da skal hun forlate 
institusjonen for godt.
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– Situasjonen rundt meg var ustabil, og jeg slet med å fullføre ting. Nå har jeg 
blitt mer voksen og prøver å fullføre det jeg har startet, forteller Benedicte.

– Det skal bli veldig bra, egentlig. Jeg blir 
frisørlærling og flytter til en egen leilighet i 
nabokommunen, forteller Benedicte.

Hun har tidligere bodd flere år i fosterhjem. 
Før hun flyttet hit, hadde hun et kort 
opphold på et internat ved en videregående 
skole. Det ble for vanskelig for henne å bo 
der og gå på skole.

På barnevernsinstitusjonen ble hun tatt 
imot med åpne armer.

– For ungdommer som har blitt 14-15 år er 
det veldig vanskelig å finne fosterhjem. Da 
er ofte institusjon valget. Jeg har det mye 
bedre nå enn jeg forventet da jeg kom hit 
for ett år siden. Det er takket være god hjelp 
herfra og mange støttespillere som har 
forstått situasjonen min, sier Benedicte.

Benedicte er opprinnelig fra samme 
kommune som institusjonen ligger i. Hun 
opplever at det er tøft å fortelle mennesker 
hun omgås at hun bor på institusjon.

– Det er så mange fordommer rundt ordet 
institusjon. Du blir stemplet som kriminell, 
«drittunge» og «raseriunge som ruser deg og 
har trøbbel med politiet», sier hun.

Før hun flyttet inn slet hun med sine egne 
fordommer. Hun var redd. Benedicte hadde 
hørt skrekkhistorier om institusjonsbarn 
og så for seg unger som raserte huset. Hun 
trodde at det var veldig strengt å bo der og  
at de ikke fikk være ute med venner eller  
ha besøk.

– Så da jeg kom hit var jeg veldig skeptisk og 
ville egentlig ikke være her. Men siden dag 
én forsto de ansatte hvordan jeg følte det. De 
ga meg den plassen jeg trengte for å kunne 
klare å bo meg inn og akseptere situasjonen 
slik den var. Jeg fikk hjelp til å dra på skolen 
hver dag og hadde gode samtalepartnere 
som satte seg ned og pratet med meg når de 
så jeg hadde en dårlig dag. Det er veldig godt 
å bli møtt på den måten når du ikke har det 
bra, sier hun.

En pause mange trenger
Klokka har blitt tre om ettermiddagen. 
Gunn Tove og Iselin skal snart dra hjem. 
Nye måltider, overlappingsmøter og 
mennesker fyller huset. 

– Dagen i dag har vært ganske lik andre 
dager, forteller Gunn Tove.
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Av og til dukker det opp tidligere beboere  
på ungdomsheimen. De vil innom å møte 
gamle kjente. 

– Det er veldig godt når du kan se på unge 
mennesker at de faktisk fikk hjelp her. Vi ser 
det lettere etter et par år – da har de modnet 
litt, sier Iselin.

Kollega Gunn Tove tror både ungdommene 
og foreldrene setter pris på jobben de gjør. 
Et institusjonsopphold kan være en pause 
begge parter trenger.

– Vi tar hverdagskampene, og foreldrene 
får en pause. Mange ungdommer opplever 
å få bedre kontakt med foreldrene når de 
kommer hit og får ting litt på avstand,  
sier hun.

Benedicte forteller at hun har fått bedre 
kontakt med nær familie etter at hun flyttet 
inn på institusjonen. Livet her var bedre  
enn fryktet.

– Det er ikke så mye fokus på deg hele tida. I 
et fosterhjem kan det være litt sånn «nå skal 

vi ta vare på deg dag ut og dag inn».  
Her har jeg fått gå på rommet mitt og 
bestemt hvem som skal få komme inn. Hver 
gang jeg er sliten og ikke ønsker besøk, blir 
det respektert. På institusjon lærer du å bli 
selvstendig samtidig som du har faste og 
trygge rammer. Det syns jeg har vært  
veldig godt.

Hun takker hele miljøet for hjelpen. Men en 
person har vært en ekstra god støttespiller 
for henne.

–Jeg tar av meg hatten for Iselin. Hun klarte 
å sette seg inn i min situasjon, men var også 
den som var brutalt ærlig og sa hvordan ting 
var og måtte bli. Hun skjønte veldig fort 
hvordan jeg er og har alltid tatt de harde 
pratene med meg. Det har vært brutalt,  
men også godt og hva jeg har trengt,  
sier Benedicte.

– Men de blir ikke helt kvitt meg ennå. Jeg 
kommer til å ta turen innom senere.
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En lensmann, rektor, lærer og nabo deler sine 
erfaringer med institusjoner – og forteller hvordan du 

kan utgjøre en forskjell.

NABOVARSEL

Hvordan jobber dere med elever som bor 
på institusjon?

– På vår skole har vi tatt imot barn fra 
barnevernsinstitusjoner i over 20 år. Mange 
kan ha en trøblete skolehistorie fra før av, 
og vårt mål er å snu dette slik at de får med 
seg gode minner fra oss. Vi bruker mye tid 
på å forberede oss på å ta imot den enkelte 
eleven. Vi har et veldig godt samarbeid med 
skoleansvarlig på institusjonen der elevene 
bor og holder tett kontakt med  
PP-tjenesten (Pedagogisk-psykologisk 
tjeneste i kommune/fylkeskommune). På 
skolen har vi lyktes med å bygge en kultur og 
entusiasme blant ansatte for at dette skal vi 
få til. Vi får ikke til alt, men vi har gode folk 
som jobber med ungene.

Hvordan kan foreldre til andre elever 
bidra til at ungene fra institusjon har det 
bra?

– Ungene trenger å føle seg inkludert i 
klassefellesskapet, selv om de bare er her 
i en kort periode. Derfor er det viktig at 
foreldrene til de andre elevene gir sine egne 
unger lov til å dra på besøk til ungene som 
bor på institusjon, eller at de åpner opp for 
at ungene kan invitere dem hjem til seg selv. 
Unger på institusjon er vanlige unger som 
har havnet i en vanskelig livssituasjon. Vi 
trenger å pakke litt godt rundt dem, og gi 
dem litt ekstra oppfølging og omsorg.

Oddrun Skjølberg
Rektor ved Grøtte barneskole i Orkdal

Hvilken kontakt har politiet med 
institusjonene?

– Politiet i Stjørdal har regelmessige møter 
og god dialog med institusjonene i regionen. 
Vi har felles mål om å skape gode og trygge 
lokalsamfunn og tenker forebygging i stort 
og smått. Institusjoner kan ha beboere med 
utfordringer, og de må vi av og til håndtere 
sammen. Noen ganger trenger institusjonen 
råd og støtte fra oss, mens det andre ganger 
er motsatt. Vi ønsker at det skal være siste 
utvei for dem å koble inn politiet, men det 
hender jo at det må til. Forholdene er heller 
ikke større enn at vi vet hvem som har tilhold 
på institusjonene. 

Vi etablerer dialog om hvordan vi jobber 
sammen for å møte beboerne på en god og 
konstruktiv måte. Vi ser mennesker som 
trenger litt ulik form for oppfølging, støtte 
og grensesetting. Jeg mener det er viktig å 
ikke skjære alle over én kam – forskjellige 
mennesker har forskjellige behov.

Hvordan bør naboer forholde seg til 
institusjonene?

– I et samfunn må vi akseptere at det 
finnes mennesker med utfordringer. Vi 
må ha steder der de kan få den støtten 
og tryggheten de trenger for å komme 
seg på rett vei. Jeg tenker at naboer i 
utgangspunktet ikke har så veldig mye å 
bekymre seg for. Mitt inntrykk er at de 
enkelte konfliktene som oppstår ikke er 
med naboene, men i andre sammenhenger. 
Jeg oppfordrer naboer til å være positive til 
mennesker fra institusjonen. Si gjerne hei 
når dere møtes. 

Kjetil Ravlo
Lensmann i Stjørdal
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Tove Guttelvik
Nabo til barnevernsinstitusjon på Innherred

Hvordan er det å være nabo til en 
institusjon?

– Det er ikke noe som plager meg, og jeg 
synes det er helt i orden at institusjonene 
ligger i vanlige nabolag. Så klart kan 
unger med problemer ha utfordringer, 
og i årenes løp har det vært politi innom 
der et par ganger. Men jeg vet at det er 
vanskelige livssituasjoner som gjør at det 
blir slik. Da det var snakk om plassering 
av institusjonen, var enkelte folk redde for 
at verdien på boligene deres skulle synke, 
og at det ville bli slum og bråk. Jeg sa da at 
institusjonen var hjertelig velkommen hit. 
Selv er jeg mer bekymret over at det er så 
stille der, og jeg lurer på om ungdommene 
har et godt nok tilbud når det kommer til 
stimulering og aktivisering. 

Hva må til for at naboskapet skal være 
godt?

– Jeg føler ikke at jeg har rett på informasjon 
om hva som skjer på institusjonen, men 
det kan jo være greit å vite om hverandre 
litt. Selv kan jeg føle på at jeg burde gjort 
mer for dem som bor der og kanskje vært 
mer inkluderende. Jeg har pratet med et 
par av dem og fått litt kontakt – det var 
hyggelig. Institusjonen er ikke til sjenanse 
for nabolaget i hele tatt, og jeg synes de er en 
fredelig nabo som vedlikeholder og steller 
tomta fint. Vi har vel blitt invitert på kaffe 
dit en gang eller to, og det synes jeg  
er koselig.

Hvordan jobber dere med elever som bor 
på institusjon?

– Frei ungdomsskole har utviklet noe vi 
kaller for «Mellomrommet». Det er et 
opplegg alle elever som bor på institusjon 
deltar på før de begynner på skolen. Med vår 
egen modell, hvor vi jobber med den enkelte 
elev i to uker før de møter i klasserommet, 
opplever vi at elevene har mye lettere for 
å møte opp på skolen. I «Mellomrommet» 
jobber vi med kartlegging på elevens 
premisser. Vi tillater at praten sporer av 
litt og snakker også om andre ting enn fag. 
I den tida vi har holdt på, har vi lært oss å 
være spontane. Mange av våre elever har en 
historie med skolevegring, og det er viktig 
å få ungene og ungdommene til å møte 
opp. Skolen er jo den viktigste arenaen vi 
mennesker har for å tilegne oss sosiale 
ferdigheter og tilpasse oss voksenlivet. 

Hva tenker du at «vanlige» folk må vite 
om barn og ungdom på institusjon?

– De har ofte en tøff historie og forskjellige 
måter å uttrykke det på. Men de som har 
utagerende oppførsel, har ikke det fordi de 
ønsker å ha det – dette er smerteuttrykket 
deres. De utagerer fordi de har vondt inni seg 
og vet ikke hvordan de skal uttrykke det de 
sliter med. Elever som bor på institusjon og 
fosterhjem er samtidig like forskjellige som 
ungdom som bor hjemme hos mamma  
og pappa. Du må ha litt tålmodighet  
og forståelse.

Roar Sivertsen
Kontaktlærer ved Frei ungdomsskole i Kristiansund

• Bufetat driver ulike typer barneverns-
institusjoner over hele landet. Region  
Midt-Norge har 22 institusjoner, og Bufetat 
driver 13 av dem selv. De øvrige er ideelle og 
kommersielle aktører som Bufetat kjøper  
plasser hos. 

• I Norge bor om lag 900 barn og unge i alderen  
12 år og oppover på barnevernsinstitusjon.

• I Region Midt-Norge bor cirka 160 barn  
på institusjon.

• Bufetat har ansvar for å overholde 
bistandsplikten. Den sier at barn og unge skal 
ha rett tiltak til rett tid – etter at barnevernet i 
kommunen har fattet vedtak om å plassere et 
barn utenfor hjemmet.

• Bufetat rekrutterer også fosterhjem og 
beredskapshjem/familiehjem (spesialiserte 
fosterhjem). 

• Det finnes 3 sentre for foreldre og barn i 
Region Midt-Norge. Bufetat driver to av disse.

FAKTA
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Jonny Berg er regiondirektør for over 500 ansatte som 
jobber med barn, ungdommer og familier. Han svarer på 14 
spørsmål du som nabo til en institusjon kanskje sitter med.

MÅ JEG FORVENTE 
HÆRVERK PÅ HUSET MITT?

Hva er en barnevernsinstitusjon?
– En barnevernsinstitusjon er et sted barn 
og ungdom mellom 8 og 18 år bor i en periode 
når de ikke kan bo hos foreldrene sine. De 
aller fleste institusjonene holder til i vanlige 
hus i ordinære nabolag. Cirka 160 barn bor 
til enhver tid på om lag 20 institusjoner  
i Midt-Norge.

Hvorfor havner barn på institusjon?
– Fordi det er forhold i hjemmet som gjør 
at barnet ikke får den daglige omsorgen 
og støtten fra voksne som han eller hun 
trenger. Det kan handle om mange ting,  
som døgnrytme, måltider og skolehjelp. 
Mange av barna sliter også med ulike 
problemer knyttet til psykisk helse, og noen 
av barna blir også utsatt for vold. Barnet kan 
i tillegg ha problemer med å forholde seg 
til andre mennesker og ha vanskelig for å 
håndtere følelser. 

Hva er Bufetats rolle?
– Bufetat har ansvaret for å følge opp og 
finne plass i en passende institusjon, mens 
det er barnevernet i den enkelte kommunen 
eller fylkesnemda for barnevern og sosiale 
saker som fatter vedtak om at barnet skal 
på institusjon. Bufetat driver mange av 
institusjonene selv, men samarbeider også 
med private aktører som vi kjøper plasser 
av. Vi sørger for at barna får hjelp til å takle 
utfordringene sine.

Hvor lenge er et barn på institusjon?
– Vi har i hovedsak to typer institusjoner. 
Oppholdet på en akuttinstitusjon er 
kortvarig, og formålet er å kartlegge hvor 
barnet skal videre. På langtidsinstitusjon 
kan barn være i 1–2 år, og her er målet  
at barnet enten skal flytte hjem eller til  
et fosterhjem.

Hvordan er hverdagen på institusjon?
– Den er lik hverdagen til barn flest: skole 
på dagtid, lekser og fritidsaktiviteter 
om kvelden. Voksne er til stede om 
ungdommene trenger noen å snakke med. 
Trening på sosiale ferdigheter er også en 
viktig del av hverdagen.

Må jeg forvente hærverk på huset 
mitt eller bråk som nabo til en 
barnevernsinstitusjon?
– Nei. Stort sett er det ikke noen hendelser 
med barna og ungdommene. Det hender 
unntaksvis at det kan bli høyt volum når 
mange er samlet på et sted. Som nabo skal 
du ikke tolerere gjentatte forstyrrelser. Dra 
i slike tilfeller til institusjonen og be om å få 
snakke med institusjonsleder.

Kan ungdommer på institusjon bli venn 
med en ungdom i nabolaget?
– Vi ser mange slike vennskap og oppfordrer 
til kontakt. De går jo ofte på samme skole 
og da er det vanlig å være sammen om 
ettermiddagene.
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Har institusjonene endret seg mye de 
siste årene?
– Før var barnevernsinstitusjonene langt 
mer institusjonspreget med korridorer, 
dører på hver side av gangen og mange 
ungdommer per ansatt. Nå likner de mer 
på vanlige hjem, og et begrenset antall 
beboere bor på hver institusjon. Tidligere 
kunne en ungdom bo på institusjon i mange 
år. I dag er vi opptatt av at dette ikke er en 
oppvekstarena, men en plass der ungdom 
trener på å få de ferdighetene som trengs  
for å kunne flytte derfra. Det er den  
største endringen.

Når lykkes dere i jobben med barn og 
ungdom?
– Det som motiverer meg mest, er når  
jeg får høre historier om ungdommer som 
begynner å få fremtidstro. At de har tilegnet 
seg ferdigheter, opplever mestring og  
legger planer.

Hva er et Senter for foreldre og barn, 
også kalt familiesenter?
– Det er et hjem hvor foreldre med barn 
under seks år bor sammen som familie. 
Oppholdet inneholder både utredning 
av familiesituasjonen og veiledning 
i foreldrerollen. Bufetat driver to 
familiesenter i Midt-Norge med plass til ti 
familier. Familiene har egne leiligheter i 
senteret og skal ta seg av barnet selv. De blir 
boende der i cirka et halvt år.
 

Hva er grunnen til at en familie får 
tilbud om å bo der?
– De bor der fordi barnevernet i kommunen 
er bekymret for om barnet/barna blir 
ivaretatt godt nok. Barnevernet ønsker å 
få oversikt over situasjonen og samtidig gi 
foreldrene veiledning og trening i det å  
være forelder.  

Hva får foreldrene hjelp til?
– For noen kan det handle om å lære seg å 
respondere på måten en baby kommuniserer 
på. Ikke alle får til samspillet med en baby. 
På senteret har foreldrene ansvaret for 
barnet hele tida, men våre ansatte støtter 
og trener dem i dagligliv, og hvordan de 
stimulerer og forholder seg til barnet sitt.

Hvorfor er det litt «skjult» hvor 
institusjonene er hen?
– Det er jo for å ikke stigmatisere plassen. 
Men i perioder er det greit at vi ikke 
er veldig synlig. Noen ungdommer på 
barnevernsinstitusjon kan for eksempel ha 
vært i rusmiljøer vi ønsker at de ikke lenger 
skal ha kontakt med. Da handler det om 
trygghet og sikkerhet for alle.

Kan jeg ringe på døra på en institusjon 
når jeg er ute og selger lodd for 
idrettslaget?
– Ja, det er ikke noe forbudt område, og det 
er en form for normalisering vi ønsker oss. 
Du kan forholde deg til institusjonen som et 
helt vanlig hjem.

Akuttinstitusjoner
Akuttinstitusjoner tar vare på barn og 
ungdom som har kommet i en situasjon 
der det er vesentlig fare for liv og helse.
Det kan skyldes  mangel på grunnleggende 
omsorg, men også at ungdommen har ulike 
atferdsproblemer med rus og kriminalitet. 
Et akuttopphold skal ikke vare lenge, og vi 
forsøker å finne andre løsninger innen seks 
uker. Etter akuttoppholdet flytter noen 
hjem, mens andre flytter videre i fosterhjem 
eller til andre institusjoner. Arbeidet i 
en akuttinstitusjon vil være preget av 
krisearbeid med stressreduksjon, med god 
omsorg og stabilisering av situasjonen som 
viktige faktorer.

Omsorgsinstitusjoner
Omsorgsinstitusjoner er den «vanligste» 
institusjonen. Bakgrunnen for at noen barn 
og ungdommer bor på en slik institusjon, 
er at omsorgen hjemme ikke er god nok. I 
noen tilfeller har hjemkommunen tatt over 
omsorgsansvaret på vegne av foreldrene. 
For andre skjer plasseringen etter avtale og 
i samarbeid med familien og den unge. En 
omsorgsinstitusjon har det samme ansvaret 
som alle foreldre har i forhold til sine barn. 
Det handler om å gi dem en seng å sove i, 
mat, klær, mulighet til å prate med trygge 
voksne, hjelp med lekser og deltakelse i 
ulike fritidsaktiviteter. De trenger omsorg 
og trygge rammer. Mange barn og unge 
som bor i omsorgsinstitusjoner har store 
helseproblemer, og det er viktig at de voksne 
som arbeider på institusjonen samarbeider 
med ulike helsetjenester slik at de unges 
helseutfordringer blir ivaretatt. Familie og 
øvrig nettverk skal involveres i det som skjer 
på institusjonen i så stor grad som mulig.

Behandlingsinstitusjoner 
for ungdom
Behandlingsinstitusjoner for ungdom 
er utviklet for ungdom med alvorlige 
atferdsvansker knyttet til rus, kriminalitet 
eller annen utfordrende atferd. Før 
oppholdet kartlegger Bufetat grundig 
hva som kan hjelpe ungdommen å endre 
atferd, hvor jevnaldrende og nærmiljø, 
skole og familie, blir vektlagt. Det blir 
deretter laget en behandlingsplan. Som 
ved omsorgsinstitusjonene, er det viktig at 
også ungdom på behandlingsinstitusjonene 
opplever å få en god og trygg omsorg. 
Oppholdet på en behandlingsinstitusjon er 
begrenset til ett år, med mulighet for  
ett års forlengelse.

Senter for foreldre og barn
Sentre for foreldre og barn er et tilbud til 
de aller minste barna mellom 0 og 6 år. 
Dette er et hjelpetiltak for gravide, enslige 
foreldre og par med et eller flere barn i ulik 
alder, hvor det er bekymring for barnets 
omsorgssituasjon. Her kan mor og/eller 
far få hjelp til å forstå og samhandle med 
barnet sitt på en bedre måte. Hjelpen kan 
gis i hjemmet der de bor, eller familiene 
kan flytte inn på senteret. Det er alltid 
foreldrene som har hovedansvaret for barna 
sine mens de er på senteret. 

Institusjoner for barn under 12 år
Det er bred enighet om at barn under 
12 år ikke  bør bo på institusjon. Noen 
ganger er det sånn at de unge strever så 
mye at det er vanskelig å ta vare på dem i 
hjemmet eller i et fosterhjem. Det finnes 
noen få institusjoner som kan gi et tilbud 
til disse barna. Oppholdet skal være så 
kort som mulig. Målet er å styrke barn og 
omsorgspersoner slik at barnet kan flytte 
hjem igjen eller i fosterhjem så fort 
som mulig.

OVERSIKT OVER ULIKE 
TYPER INSTITUSJONER
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Forskning viser at ansatte på barneverns-
institusjoner ofte blir en av de viktigste støttespillerne 

til ungdommene som bor der. 

SLIK JOBBER VI 
FOR Å HJELPE UNGDOM

Funn fra forskningsprosjektet 
«Psykisk helse hos barn og unge i 
barnevernsinstitusjoner», utgitt av 
Regionalt kunnskapssenter for barn og 
unge (RKBU) i Midt-Norge ved NTNU, 
viser at mange ungdommer på barneverns-
institusjon har institusjonsansatte som en 
viktig støttespiller i livet sitt.
 
– 64 % av ungdommene i barneverns-
institusjoner oppgir ansatte som en viktig 
støttespiller, og det er positivt å se. 
Ungdommene vurderer personalet som en 
nesten like viktig støtteperson som mor, 
opplyser stipendiat ved RKBU, Marianne 
Tevik Singstad.

3 av 4 har psykiske lidelser
I perioden 2010–2014 kartla forskerteamet 
ved NTNU 320 ungdommer på barneverns-
institusjon. Ungdommene var i alderen 
12–20 år, med snittalder på 16,5 år. Målet  
var å få kunnskap om barn og ungdoms 
behov for og bruk av helsetjenester for 
psykiske plager.

– Vi fant ut at 76 % av ungdommene på
institusjon oppfylte kriteriene for minst én 
psykisk lidelse. Ungdommene slet med blant 
annet depresjon, angstlidelser, ADHD eller 
atferdsvansker, forteller førsteamanuensis 
ved RKBU, Nanna Kayed. 

Mange hadde flere lidelser samtidig. 
Forskerne kartla også ungdommenes 
opplevde livskvalitet. De unge på institusjon 
har gjennomgående dårligere livskvalitet 
enn den generelle ungdomsbefolkningen, for 
eksempel når det kommer til selvbilde.

Støttespillere beskytter
– Ungdommene bærer med seg mange 
negative livserfaringer og har en del 
utfordringer. Det er derfor positivt å se at de 
ansatte på institusjonene er viktige 
støttespillere for dem. Forskning viser at 
sosial støtte er en beskyttelsesfaktor mot 
negative livshendelser, sier Kayed. 

Hun mener god kartlegging er 
avgjørende for å kunne få på plass et godt 
behandlingstilbud til ungdommene.
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– Det er viktig å kartlegge hva man har å 
jobbe med – altså ungdommens ressurser. 
Samtidig er det viktig å få kunnskap om 
hvilke utfordringer ungdommen har og 
eventuelt hvilken behandling som må 
fremskaffes, mener Kayed.

Får sitt eget team
Einar Dahlum er institusjonsleder og
familieterapeut ved en av Bufetats 
barnevernsinstitusjoner. Han møter mange 
unge som sliter psykisk. 

– Barna og ungdommene kan slite med 
skole, rus, familieforhold, psykisk og fysisk 
helse. Problemene deres skal være kartlagt 
før, eller umiddelbart etter at de flytter inn 
hos oss, sier Dahlum. 

Hvert barn og ungdom har sitt eget 
team på institusjonen. En hovedkontakt 

leder teamet og følger opp ekstra med 
ukentlige samtaler. I teamet er det også en 
skoleansvarlig som er bindeleddet mellom 
barnet, institusjonen og skolen.

– Skoleansvarlig følger opp alt som har med 
skolen å gjøre. Målet er minst mulig fravær 
og å jobbe for å få til gode skoleprestasjoner, 
sier Dahlum.

Øver på ferdigheter og mestring
På institusjonene jobber de ansatte 
terapeutisk med barna og ungdommene. 
Noen går i tillegg til samtale hos 
psykolog, for eksempel hos Barne- og 
ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). 

Kognitiv miljøterapi er en metode som har 
vært mye brukt ved barneverns-
institusjonene.
 

For barna og ungdommene handler det  
om å bryte opp og endre negative tanker  
og mønstre. 

De senere årene har institusjonene tatt i 
bruk dialektisk atferdsterapi og omsorgs- og 
endringsmodellen (OEM). Målet er at barnet 
eller ungdommen selv skal jobbe enda mer 
målbevisst med å endre seg. 

– Enkelt sagt, så er vi mer opptatt av 
mestring og tilegning av ferdigheter enn 
før. Hele tiden er det en balanse mellom 
å gi støtte og anerkjenne de vanskene 
ungdommen har på den ene siden, og å 
utfordre dem på den andre siden. Målet 
vårt er å hjelpe barn og ungdom og 
familiene deres videre i livet. Det beste 
for ungdommen er om han eller hun etter 

hvert kan flytte hjem til egen familie, andre 
omsorgspersoner eller for seg selv når alder 
tilsier at det er mulig, sier Dahlum.

Lov å være sur og sint
For å skape best mulig rom for utvikling, er 
det viktig for institusjonene å skape trygge 
og normale rammer.

– De daglige rutinene og alt som likner 
et vanlig familieliv, er kjempeviktig. Det 
handler om å stå opp om morgenen, dra 
på skole, spise middag og kveldsmat, gjøre 
aktiviteter på kveldstid eller bare slappe 
av foran tv-en. Det er lov å være både sur 
og sint ungdom hos oss, og det er bestandig 
voksne å prate med her, sier Dahlum.



Som en av 300 «proffer» i Forandringsfabrikken, lever 
og ånder Nadia for å fortelle hvordan barn og ungdom i 

barnevernet kan få det bedre.

HODET OVER VANNET
– Mitt budskap er at barn må ha det trygt 
for å virkelig kunne snakke fra hjertet, 
sier Nadia.

Den ungen kvinnen i 20-årene har selv  
bodd i fosterhjem og på en barneverns-
institusjon i Midt-Norge. De siste årene har 
hun vært «proff» i «Forandringsfabrikken». 
Foradringsfabrikken er en stiftelse 
bestående av nåværende og tidligere 
barnevernsbarn. Nadia er en av 300 unge  
i Norge som gir råd til fagfolk, politikere  
og studenter ut fra egne erfaringer  
med barnevernet. 

– Selv møtte jeg voksne som jeg følte 
ikke lyttet skikkelig til meg. Da kunne 
rullegardina mi gå ned, og jeg ble sint og 
utagerte på forskjellige måter. Endringen 
kom da jeg traff folk som virkelig lyttet. Det 
er så viktig. Hvis flere hadde opplevd det, 
tror jeg vi kunne ha unngått mange tiltak, 
sier Nadia.

Måtte selv vente på fosterhjem
Nadia var 12–13 år gammel første gang 
hun kom i kontakt med barnevernet. Hun 
ble flyttet til et beredskapshjem på grunn 
av omsorgssvikt i hjemmet. Planen var 
å flytte til et fosterhjem, men mangel på 
fosterfamilier gjorde at hun måtte vente en 
god stund på plassering. Nadia ble i stedet 
sendt mellom ulike steder.
 
– Ventingen og flyttingen gjorde at jeg følte 
på mye smerte og hadde det vondt. Jeg 
tenkte at jeg ikke var god nok, og at ingen 
ville ha meg, sier hun i dag. 

Hun forteller at dette gjorde at hun slet med 
å stole på voksne. Hun opplevde at de skuffet 
henne gang på gang.

– Når du bare blir transportert videre, får 
du ikke følelsen av å ha noe hjem. Du føler at 
du ikke er viktig. Så når du endelig kommer 
til et fosterhjem, har du allerede mye 
smerte i deg og det kan gjøre at forholdet til 
fosterforeldrene blir problematisk. Derfor 
er det avgjørende at flere melder seg og 
blir fosterforeldre, slik at barn og ungdom 
slipper å vente så lenge, sier Nadia og 
kommer med en direkte oppfordring:

– Hvis du har plass i hjertet ditt til et barn, 
så gi det en mulighet. Prøv iallfall et kurs – 
ikke tenk at du ikke er god nok.

I fosterhjemmet klarte hun med tiden 
å slappe av. Hun følte til slutt at det var 
hjemmet hennes. Samtidig opplevde hun at 
det var vanskelig å få hjelp med problemene 
hun hadde.

– Fosterfamilien hadde jo ikke kunnskap om 
det jeg slet med. Jeg klarte heller ikke å stole 
nok på andre voksne til å få hjelp. Jeg sitter 
uansett igjen med mest gode erfaringer fra 
fosterhjemmet. Uten fosterhjemmet ville 
det vært veldig annerledes for meg i dag – jeg 
hadde ikke vært der jeg er nå. Jeg fikk også 
sett hvordan en familie skal være, og hva det 
vil si å være forelder, sier hun. 
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Proffene som forandrer verden
Hva skal til for at jeg åpner meg og forteller 
om vonde opplevelser? Hvordan blir 
skolegangen best mulig for meg når jeg bor 
på institusjon? Hvordan bør en ansatt i 
barnevernet forholde seg til meg om jeg 
er sint?

I 15 år har barn og ungdom i Forandrings-
fabrikken hjulpet barnevernet og andre 
offentlige myndigheter med å finne 
løsninger på utfordringer. Når mange av 
dem har gjort seg de samme erfaringene og 
sitter på like opplevelser, er dette verdifull 
kunnskap på lik linje med forskning. En 
egen metodikk er utviklet for å håndtere 
tilbakemeldingene og rådene. Som en av 
proffene har Nadia stilt opp på møter, kurs 
og foredrag, samt bidratt i boka «Barnas 
barnevern» – et resultat av arbeidet i 
Forandringsfabrikken.

– Der ga jeg mine råd til hva som funker i 
barnevernet – og ikke. Det er veldig hyggelig 
å være med i Forandringsfabrikken, men 
i det siste har jeg vært mer solo, smiler 
Nadia som blant annet har vært i samtale 
med psykolog Peder Kjøs i flere offentlige 
arrangementer.

– Jeg bruker egne erfaringer til å snakke 
for de som ikke har kommet dit  at de kan 
 gjøre det ennå, sier hun.

«Bare folk det er noe galt med»
Som litt eldre tenåring fikk Nadia plass på en 
omsorgsinstitusjon – et ungdomshjem. Hun 
hadde selv sine fordommer til ungdoms-
institusjoner før hun flyttet inn.

– Jeg tenkte det var en plass hvor de bare 
stappet inn ungdommer som ikke hadde 
annen plass å være. Jeg mente også at det 
ikke gikk an å lage et hjem der, og at det var 
noe galt med ungdommene som bodde der. 
Jeg tenkte at det var noe galt med meg 
selv også.

Nadia fikk raskt et annet syn på 
ungdommene på institusjonen.

– Jeg ble selvfølgelig positivt overrasket over 
ungdommene – det var ikke noe galt med 
dem. Det hjalp meg mye å se det selv. Vi fikk 
en god tilhørighet til hverandre og ble vår 
egen familie. Noen har jeg fortsatt kontakt 
med i dag, forteller Nadia. 

Hun opplevde at de ansatte forsøkte sitt 
beste for å gjøre institusjonen til et hjem.

– Mye var som et hjem, men når du ser 
voksne med nøklene hengende ut av 
lommen, og de må åpne dører med nøkler, 
så minte det meg om at dette ikke var et 
vanlig hjem. Jeg fikk alltid spørsmål om 
nøkkelknippene når jeg hadde venner på 
besøk, sier Nadia.

Det avgjørende for at Nadia skulle få det 
bedre med seg selv, var å føle at hun ble lyttet 
til. Hun forstår at ansatte på institusjoner 
hver dag må høre på mye prat fra barn og 
ungdom, men er opptatt av å understreke:

– Det er en enorm forskjell på å høre på og 
virkelig lytte til. Hvis en voksen sitter på en 
stol med armene i kors og med notatblokk, 
så er det for meg ikke noen som vil lytte. 

– Barn må ha det trygt for 
å virkelig kunne snakke fra 
hjertet, sier Nadia.
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Han eller hun vil bare skrive ned noe og 
komme seg videre med dagen sin. Men 
hvis hun lener seg fram og ser inn i øynene 
mine, du ser at kroppsspråket henger med, 
og vedkommende snakker til deg med 
omsorgsfulle ord, føler jeg at jeg kan stole på 
den personen, sier Nadia.

Nadia mener det betyr mye for barn om 
ansatte følger opp spørsmål og ønsker. Hun 
reiser tilbake i tid igjen:

– Hvis jeg for eksempel har et ønske om å 
bytte skole, så betyr det mye om den ansatte 
sjekker det opp, selv om det uansett er 
umulig. Det handler ikke om at jeg aldri skal 
få nei, men at de gjør mer enn å bare si «sånn 
er det». Jeg satte også stor pris på en klem, 
en fin tekstmelding eller gratulasjon.

Nadia har lite til overs for advokatspråk i 
fortrolige samtaler – voksne som bruker 
vanskelige og fancy ord. Da har hun 
mer sansen for dem som prøver seg på 
ungdomssjargong. 

– «YOLO», «LOL» og «halla» syns jeg 
egentlig er veldig fint og positivt om  
noen bruker. Det gjør ting mer morsomt 
for ungdommene, og knytter folk tettere 
sammen. Det viktigste er at de ikke bruker 
vanskelige ord i møte med ungdom, og i 
rapporten som barna etter hvert vil se.  
Men de kan gjerne skrive dem i sine  
egne rapporter.

Den vanskelige tryggheten
Trygghet er noe Nadia stadig kommer 
tilbake til. Barn og unge må føle seg trygge 
hvis de skal kunne åpne opp og komme  
seg videre. 

– Uansett hvilken alder barn er i, så er det 
de som har mest kunnskap om sitt eget liv. 
Hvis vi kan gjøre det trygt å snakke, kan nok 
mange unødvendige tiltak unngås,  
mener Nadia.

Ingen mennesker er en øy, heller ikke 
ungdommene som bor på institusjon. Nadia 
husker hun var veldig glad da hun kom seg på 
turer ut av hjemmet. En ansatt med båt tok 
henne med ut på fisketurer. En annen tok 
henne med på ridetur. Disse turene var noe 
av det kjekkeste hun opplevde.

– Å bli «forskjellsbehandlet» og ha 
alenetid, hjalp veldig på tilhørigheten og 
hjemfølelsen. Det høres kanskje litt dumt ut, 
men alle aktiviteter må ikke være felles.

Hun har også noen tips til vanlige folk  
som vil være en god nabo til en institusjon  
i sitt nærområde.

– Jeg hadde blitt veldig glad om det kom folk 
eller frivillige som kunne tatt meg med på 
aktiviteter og opplevelser. Hvis du er glad 
i å klatre, ta en prat med de som jobber på 
institusjonen og tilby deg å ta med noen 
ungdommer ut på klatring. Det betyr mye 
når voksne inviterer oss på aktiviteter uten 
at de får betalt for det.

Vil bli helsefagarbeider
I dag har Nadia flyttet ut fra institusjonen. 
Hun har samboer og fullfører snart en 
utdanning som helsefagarbeider. Hennes 
egne erfaringer gjorde yrkesvalget enkelt  
for henne.

– Jeg har lyst til å hjelpe folk uten å få dem 
til å føle seg handikappet – og da på deres 
premisser. Jeg liker hjemmetjenesten og 
tanken på å hjelpe folk i deres hjem.
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