
Fattigdom og omsorgsvurderinger 
 

Tid: Mandag 8. juni 2015  Sted: Hotel Opera, Oslo  
 
Kl. 9.00-10.00 Registrering  
 
Kl. 10.00 Velkommen ved Katrin Koch, leder av FOSAP og fagsjef i Norsk 
psykologforening, Andreas Høstmælingen  
 
Kl. 10.15-10.45 Hvem er de fattige barnefamiliene? Ved Anne Skevik Grødem 
 
Kl. 10.45-13.00 Levevilkår og dets betydning for selvforståelse og kapasitet. 
Fokus på helse, økonomi og utdanning/arbeid. Ved Karin Gustavsen (inkludert 
15 min. pause)  
 
Kl. 13.00-13.45 Lunsj Kl. 13.45-14.30 Teoretisk beredskap for å se fattigdom i et 
overflodssamfunn: Hverdagslivets psykologi og vurderingskriterier i 
barnevernet. Ved Agnes Andenæs  
 
Kl. 14.30-16.00 Korte innlegg fra Organisasjonen for barnevernsforeldre og de 
sakkyndige psykologene Bodil Solheim og Thomas Nordhagen som ser på en av 
sine siste rapporter i lys av dagens tema  
 
Spørsmål og diskusjon  
 
 

NB! Kurset godkjennes som seks timers fritt spesialkurs og som seks timers 

vedlikeholdsaktivitet. 

 
Meld deg på til: olofgotestam@gmail.com  
 

Seminarpris: kr 1500,- for medlemmer av FOSAP, for andre kr 1700,- 

 
 
 
 



Presentasjon av innlederne  
Karin Gustavsen er sosionom og sosiolog, og samfunnsforsker. Gustavsen har i 
mange år arbeidet med fattigdomstematikk og levekår, med vekt på å synliggjøre 
levekårssituasjoner blant barn og unge i Norge, herunder reproduksjonsmekanismer. 
For tiden leder hun Barn og unges samfunnslaboratorium, som er en forsknings- og 
medvirkningsarena for barn og unge, som hun var initiativtaker til og etablerer av.  
 
Anne Skevik Grødem er sosiolog og forskningsleder ved Institutt for 
Samfunnsforskning. Hun har gjennomført prosjekter om en rekke velferdspolitiske 
temaer, men har en særlig interesse for familiepolitikk og barns levekår. I perioden 
2003–2009 var hun tilknyttet et større prosjekt om barns levekår i lavinntektsfamilier, 
og hun har publisert flere arbeider om sammenhengene mellom familiens inntekt og 
barns hverdagsliv.  
 
Bodil Solheim er spesialist i klinisk psykologi med fordypning i barne - og 
ungdomspsykologi. Har siden 2007 drevet privat praksis i psykologfelleskapet Institutt 
for psykologisk rådgivning a/s i Bergen. Har innfor denne praksisen drevet mye med 
barnefaglig sakkyndighet både etter Barnevernloven og Lov om foreldre og barn. 
Driver også mye med veiledning på sakkyndigarbeid. 
  
Agnes Andenæs er psykolog, og professor på Psykologisk institutt ved Universitetet i 
Oslo. I sin brede kulturpsykologiske tilnærming til omsorg, hverdagsliv og barns 
utviklingsmuligheter, har hun beveget seg mellom forskning om «vanlige» familier, og 
familier det er knyttet bekymring til, nemlig familier der barnevernet er inne med 
tiltak. I artikkelen «Hvorfor ser vi ikke fattigdommen?» diskuterer hun psykologiens 
manglende interesse for økonomiens betydning i disse familiene.  
 
Thomas Nordhagen ble utdannet psykolog høsten 2001 og har videreutdanning i 
emosjonsfokusert terapi. Han har jobbet som sakkyndig siden sommeren 2002 
innenfor både barnelovs- og barnevernfeltet. Nordhagen har omfattende erfaring 
som veileder for fosterhjem og barneverntjenester, og har vært utreder på alle nivåer 
i rettssystemet inkludert for høyesterett. Han jobbet i Bergen frem til våren 2014 og 
har etter det etablert seg i Oslo. Han sitter som leder for styringsgruppen for 
sakkyndigutdanningen.  
 
Organisasjonen for barnevernsforeldre er en organisasjon for foreldre som har, har 

hatt eller er i ferd med å få barna sine plassert av barnevernet. Den ble formelt stiftet 

17. november 2013 etter to års forarbeid. OBF sitt formål er å samle, støtte og være 

talerør for foreldre som har eller har hatt barna sine plassert av barnevernet, eller er i 

ferd med å få det. OBF skal arbeide for å heve kvaliteten på barnevernet i Norge. 


