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Vår ref: Saksbehandler: Dato: 
23/00030-1 Mathias Lia Nordmoen 10. januar 2023 
 
 
Forespørsel om møte med Bufdir om sakene hvor barn har mistet livet under 
barnevernets omsorg 
 
Barneombudet viser til sak i Aftenposten 9. januar 2022 om selvmordsforsøk og dødsfall i 
barnevernet.1 I saken vises det blant annet til at det har vært 190 alvorlige selvmordsforsøk ved 
norske barnevernsinstitusjoner siden 2020, og flere har endt med døden. Det fremkommer i 
saken at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) kun har gransket ett av dødsfallene.  
 
Barneombudet er bekymret for at så mange barn i barnevernet på kort tid har mistet livet. Barn 
som bor på norske barnevernsinstitusjoner er alle i vanskelige livssituasjoner, og har et krav på å 
få nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse. Når barn som skal gis dette av det offentlige dør, 
mener Barneombudet det er grunn til å se nærmere på årsakene til dette. 
 
Med bakgrunn i det som presenteres i Aftenpostens sak, ønsker vi derfor å be Bufdir om et møte 
for å få mer informasjon om hvordan sakene følges opp. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Inga Bejer Engh 
barneombud 

Mathias Lia Nordmoen  
seniorrådgiver 

 
 
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 
 
 
 
  
 

 
1 https://www.aftenposten.no/norge/i/dwvAWj/ti-barnevernsbarn-doede-bufdir-vet-hva-som-skjedde-med-
bare-ett-av-dem  
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Forespørsel om møte med Bufdir om sakene hvor barn har mistet livet under
barnevernets omsorg

Barneombudet viser til sak i Aftenposten 9. januar 2022 om selvmordsforsøk og dødsfall i
barnevernet.1 I saken vises det blant annet til at det har vært 190 alvorlige selvmordsforsøk ved
norske barnevernsinstitusjoner siden 2020, og flere har endt med døden. Det fremkommer i
saken at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) kun har gransket ett av dødsfallene.

Barneombudet er bekymret for at så mange barn i barnevernet på kort tid har mistet livet. Barn
som bor på norske barnevernsinstitusjoner er alle i vanskelige livssituasjoner, og har et krav på å
få nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse. Når barn som skal gis dette av det offentlige dør,
mener Barneombudet det er grunn til å se nærmere på årsakene til dette.

Med bakgrunn i det som presenteres i Aftenpostens sak, ønsker vi derfor å be Bufdir om et møte
for å få mer informasjon om hvordan sakene følges opp.

Med vennlig hilsen

Inga Bejer Engh
barneombud

Mathias Lia Nordmoen
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.
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