
TIDLIG INNSATS I SOLØR 

RISIKOFAKTORER 
1. Barnet er født prematurt, men regnes kun som risikofaktor om det har ført til betydelige 
komplikasjoner. 
 

2. Barnet er eller har hatt alvorlig somatisk sykdom som har innebåret minst en av følgende: 
A. at barnet har vært innlagt flere ganger og/eller for en lengre periode ved sykehus. 
B. at det har over en lengre periode vært fare for barnets liv, eller sykdommen har eller kunne 
potensielt ha gitt alvorlige komplikasjoner. 
C. at det har ledet til betydelige restriksjoner for hva barnet har kunnet delta på av aktiviteter 
og typer arenaer. 
 

3. Barnet er generelt utviklingsforsinket/lavt intellektuelt nivå. 
 

4. Barnet er eller har vært preget av irritabilitet, impulsivitet, hyperaktivitet, 
oppmerksomhets- og konsentrasjonsvansker. 
Dette kan være knyttet til:  
A.vanskelig temperament 
B.mangelfull/skadelig omsorgsutøvelse 
C. eller vansker som ADD/ADHD 
D.psykisk utviklingshemning 
E. autisme 
Om punktene C og D foreligger, krysses det i stedet av for risikofaktor 6. 
 

5. Barnet er eller har vært sky, aktivt sosialt tilbaketrekkende og framstår som generelt 
utrygg. 
Dette kan for eksempel være knyttet til: 
A.reservert temperament 
B.mangefull/skadelig omsorgsutøvelse 
C.engstelighet/angstlidelser 
D.nedstemthet/depresjon 
Om punktene C og D foreligger, krysses det i stedet av for risikofaktor nr. 6. 
 

6. Barnet har eller har hatt psykiske vansker eller psykiske lidelser. Inkludert i dette punktet 
ligger høyt fravær fra barnehage eller skole (12% i en termin flere ganger).   
Utrygg tilknytning (det krysses kun av for denne når diagnosen reaktiv tilknytningsforstyrrelse 
er stilt, eller det er benyttet klassifiseringsinstrumenter slik som Circles of Security  og andre 
lignende tester). 
 
 

7. Barnet er eller har vært utsatt for omsorgssvikt, mishandling, seksuelle overgrep og/eller 
utnyttelse. 
 



8. Barnet har fra etter fireårsalder av hatt vansker med å etablere aldersadekvate vennskap. 
Til dette regnes vennskap med personer som har ingen andre venner (skjebnefellesskap) eller 
barnet søker avvikermiljøer. 
 

9. Barnet har vært utsatt for mobbing av minst ett års varighet. 
 

10. Relasjonsbrudd til personer som sto barnet nær, for eksempel mistet omsorgspersoner 
eller søsken i dødsfall, kontaktbrudd etter samlivsbrudd, konflikter osv. 
 

11. Barnet er adoptert, er/eller har vært plassert i beredskapshjem, fosterhjem, institusjon 
eller lignende 
 

12. Barnet har rusmiddelbruk 
 

13. Barnet utøver kriminalitet (det krysses ikke av for denne om det kun gjelder pkt. 12). 
Inkludert i dette punktet ligger dyresadisme (en hang til å plage dyr etter at  barnet har fylt 6 
år) og brannstifting. 
 

14. Barnet har en promiskuøs livsstil, vagabondere og utsetter seg selv for fare/risiko. 
 

15. Barnet har flyttet tre eller flere ganger i alderen 1 – 18 år. Flyttingen skal innebære at 
barnet starter i ny barnehage eller skole, slik at det er brudd med nærmiljøet. 
 

16. Barnet går i en barnehage eller skole som fungerer dårlig, hvor det for eksempel er høy 
forekomst av atferdsvansker blant elevene/barna, dårlig samarbeid mellom hjem og 
barnehage/skole, høyt sykefravær blant de ansatte, høy turnover osv. 
 

17. En eller flere av de primære omsorgspersonene til barnet har psykiske vansker eller 
psykiske lidelser. 
 

18. En eller flere av de primære omsorgspersonene har selv vokst opp med omsorgssvikt, 
mishandling, seksuelle overgrep, utnyttelse eller familievold. 
 

19. En eller flere av omsorgspersonene har eller hatt rusmiddelmisbruk. 
 

20. En eller flere av omsorgspersonene har svake kognitive evner eller psykisk 
utviklingshemming. 
 

21. En eller flere av omsorgspersonene har alvorlige fysiske funksjonsnedsettelser eller 
somatisk sykdom som gjør det vanskelig å ivareta barneomsorgen 
 

22. Det er et høyt, langvarig konfliktnivå i kjernefamilien og/eller mellom kjernefamilien og 
slekt, eller med andre personer, slik som naboer, ansatte i det offentlig osv. 
 

23. Voldsutøvelse i familien. 
 
 



24. Nåtidig eller tidligere kriminalitet hos en eller flere av omsorgspersonene. 
 

25. En eller flere av omsorgspersonene er utenfor ordinært arbeid. 
 

26. Familien er stigmatisert eller sosialt isolert. 
 

27. Personen er første eller andre generasjon immigrant til Norge. 
 

28. Familien har uavklart oppholdsstatus eller fått avslag på opphold i Norge 
 

29. Lang atskillelse fra omsorgspersonene.  
       - mer enn en uke i barnets første leveår. 
      -  minst to ukers varighet i barnets andre leveår. 
      -  over en måned fra 3 års alder til 5 års alder. 
Det krysses ikke av for både denne og 10, 11 eller 30 hvis det omhandler samme forhold. 
 

30. Samlivsbrudd mellom foreldrene. 
 

31. Barnet har/hatt steforeldre. 
 

32. Barnet vokser opp i et belastet nærmiljø. Dette gjelder i noen av de største byer, slik som 
bydeler i Bergen, Drammen, Oslo, Trondheim osv. 
 

 


