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1.  
Flyktningrelaterte juridiske forhold i de unges liv (familiegjenforening,  

aldersvurdering, begrensninger i oppholdstillatelse) er ikke bare teknikaliteter, men griper inn i den unges 
dagligliv, trivsel og helse

2.  
Vergen kan anses som en del av et omsorgssystem rundt den unge hvor  

samarbeid med dem som har den daglige omsorgen er nødvendig for å skape sammenheng i den unges liv
3.  

Å oversette de vanskelige juridiske sakene for den unge, og vise farbare  
veier framover i byråkratiet, representerer sentral utviklingsstøtte og omsorg for den unge

Hvordan kan man bedre forstå og hjelpe unge hvis liv er «på 
strekk»? For unge med bakgrunn som enslige mindreårige 
flyktninger, er det mange forhold ved deres livsbetingelser som 
vanskeliggjør gode liv. I denne artikkelen tar vi opp utfordringer 
som ligger i at omsorgsansvaret for barn/ungdom i denne 
gruppa er delt: barnevernet står for den daglige oppfølgingen 
på den omsorgsinstitusjonen de er plassert på, mens juridiske 
spørsmål er overlatt til en offentlig oppnevnt verge. 

For de ansvarlige for den daglige omsorgen, blir kjennskap til juridiske forhold i den 
unges liv, helt sentrale betingelser for å forstå hva som står på spill i de unges liv og 
hva de strever med. Det er viktig at de juridiske områdene i de unges liv ikke kun blir 
ansett som spesialistkunnskap og at ansvar og oversikt blir «outsourcet» ut av den 
daglige omsorgen, men at disse erfaringsområdene blir innlemmet i en generell 
utviklingspsykologisk forståelse som kan anvendes av de profesjonelle. 

Basert på detaljerte, hverdagslivsforankrete intervjuer med 15 
unge (alder: 13-16 år) og deres profesjonelle omsorgsperson-
er i barnevernet, foretok vi en trinnvis systematisk analyse av 
hvordan omsorgsansvaret ble organisert og praktisert, og 
implikasjonene for de unges trivsel og oppvekstbetingelser. 

• Koordinering av oppfølgingen av den unge mellom skole og hjem var ordinær praksis, mens koordinering av flyktningrelaterte juridiske temaer var ikke 
ordinær praksis («noen tar dagliglivet og andre tar jusen»). For eksempel, juridiske spørsmål relatert til begrensninger i den unges oppholdstillatelse 
ble lite snakket om mellom verge og særkontakt. 

• Ansvaret for å følge opp og gi mening til slike, helt sentrale, spørsmål i de unges liv ble i liten grad ivaretatt i den daglige oppfølgingen av de unge. 
• De unge ble dermed gående alene med å forstå vanskelige og tekniske spørsmål, og ikke minst, å forstå hvilke implikasjoner disse spørsmålene hadde 

for deres fremtid.
• Når ingen påtar seg den koordineringen som ellers inngår i foreldreansvaret i «vanlige» familier, kan det skape en følelse hos den unge av å være alene 

og overlatt til seg selv, av ikke å bli forstått eller hjulpet, og resultatene viser at det også kan utvikle seg til desperasjon og selvmordstanker.
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