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RISIKO OG BEKYTTELSESFAKTORER 
 Risikofaktorer  Beskyttelsesfaktorer 

Individuelle - Liten grad av selvkontroll 
- Lavt selvbilde og psykiske plager 
- Lite språk og lav grad av språkforståelse 
- Høy grad av aggresjon 
- Utagerende, sensasjonssøkende 
- Stille og innadvendt 
- Individuell sårbarhet 

- Utsatt for seksuelle eller fysiske overgrep 
- Å være vitne til eller utsatt for vold 
- Positive holdninger til rusmidler, rusavhengighet 
- Mangler kunnskaper om rus og risiko 
- Tidlig debut 
- Fremtidspesimisme 

- Medfødt robusthet og kapasitet 
- Sosial kompetanse 
- Godt selvbilde 
- Godt språk 
- Opplevelse av mening og sammenheng 
- Kreativitet 
- Hobbyer 
- Fremtidsoptimisme 

Familie -Manglende tilsyn  
-Manglende interesse for barnet 
-Tilknytningsproblem 
-Dårlig samspill i familien og mye konflikter mellom voksne og barn 
-Tillatende oppdragerstil 
-Rusmiddelmisbruk, psykiske lidelser hos foreldre 
-Seksuelle og/eller fysiske overgrep 
-Lav omsorgskompetanse hos foreldrene 
-Alvorlig fattigdom 

- God kommunikasjon 
- Autoritativ oppdragerstil – foresatte er varme og setter samtidig 
grenser 
- Struktur og regler 
- Høyere sosioøkonomisk status 
- God og stabil omsorgssituasjon 

Venner -Utestenging 
-Lav sosial status i gruppa og blant venner 
-Rusmisbruk og kriminalitet hos venner 
-Venners antisosiale normer 

-er Inkludert 
-Tydelige normer 
- Tilknytning 
- Prososiale venner – venner som klarer seg godt og oppfører seg i 
tråd med normer i samfunnet 

Barnehage/ 
Skole 

-Lav grad av trivsel 
-Blir utestengt, dårlig likt 
-Ingen venner eller dårlige venner 
-Blir ikke sett eller anerkjent 
-Dårlig relasjon til de voksne og/eller 
barna 
-Får ikke medvirke 

-Dårlig miljø/klima (stemning) 
-Mobbing 
-Lese og skrivevansker 
-Skulk – mye fravær 
-Manglende interesse for skolen 

-Trives godt 
- Har venner, er inkludert 
- Blir sett og anerkjent 
- Får medvirke 
- God tilhørighet 
- Får utvikle sin - 
kompetanse 

-Voksne som tar ansvar for 
relasjonen 
-Positive aktiviteter og opplevelser 

Nærmiljø -Få ressurser til forebyggende arbeid 
-Dårlig bomiljø 
-Fattigdom  
-Kriminalitet 
-Normer som aksepterer bruk av rusmidler 
-Tilgang på rusmidler 

-Minst en betydningsfull voksen 
-Prososiale venner 
-Felles verdier 
-Samfunnsstruktur som støtter mestringsstrategier 
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Risiko- og beskyttelsesfaktorer Risikofaktorer er en felles betegnelse på forhold som øker faren for at personer utvikler psykiske og/eller sosiale vansker. 

Beskyttelsesfaktorer demper sannsynligheten for utvikling av vansker når personen er rammet av risikofaktorer. Risiko- og beskyttelsesfaktorer omfatter 

både genetiske, biologiske, mentale, miljømessige og sosiale faktorer. Begrepet beskyttelsesfaktor benyttes først når de har dempet effekt på risikofaktorer, 

ellers benyttes ressurser eller liknende begreper. Effekten av beskyttelsesfaktorer synes som regel best når det foreligger betydelige risikofaktorer som har 

vart over tid. Samme beskyttelsesfaktor kan være virksom mot flere risikofaktorer. Risiko- og beskyttelsesfaktorer er atskilte dimensjoner i betydningen at 

når personer skårer tilstrekkelig lavt på en risikodimensjon, blir den ikke automatisk en beskyttelsesfaktor. Hvis foreldre f.eks. ikke er emosjonelt 

overinvolverende overfor barnet, innebærer ikke det at foreldrenes omsorgsutøvelse overfor barnet blir en beskyttelsesfaktor, fordi den kan være dårlig 

selv om den ikke har den nevnte karakteristikum. Det er med andre ord et innfløkt samspill mellom risiko- og beskyttelsesfaktorer som forklarer hvordan 

mennesker utvikler seg, og den livskvaliteten de opplever å ha. (Kvello, 2016) Skjema over risiko- og beskyttelsesfaktorer inneholder kompleks kunnskap, 

men der man ikke unngår skjønnsvurderinger. Sjekklisten blir derved ikke bedre enn kompetansen til den som bruker den, siden det er fagpersonens 

kunnskap som benyttes i vurderingen av punktene. Sjekklisten er ikke rangert ut fra alvorlighetsgrad, og består av både ytre, lett observerbare forhold 

og av mer bakenforliggende faktorer. (Kvello 2016) 

Punkter som bør inkluderes i en god skjønnsmessig vurdering av hvordan risiko- og beskyttelsesfaktorer kan antas å påvirke personen:  

For risikofaktorene 

 1. Antallet av dem  

2. Alvorligheten/intensiteten i dem, det vil si hvor omfattende de er, og derved sannsynligheten for at de får konsekvenser for barnets utvikling og reduserer 

livskvaliteten  

3. Varigheten av dem, altså hvor lenge de har påvirket barnets liv. Jo lenger risikofaktorer har vart, desto større sannsynlighet er det for at de har hatt 

negativ påvirkning på barnet. Generelt er de midlertidige risikofaktorene mindre skadelige enn de langvarige (kroniske). 

 4. Antall mikromiljøer risikofaktorene omfatter. Riktignok har antallet risikofaktorer sterkere påvirkning på barns utvikling enn antall mikromiljøer som de 

omfatter, med det regnes likevel som ekstra uheldig om det er alvorlige risikofaktorer innenfor alle av barnets mikromiljøer. 

 For beskyttelsesfaktorer  

1. At beskyttelsesfaktoren er beskyttende i type overfor den risikofaktoren som personen er utsatt for.  

2. At beskyttelsesfaktoren har samme varighet/intensitet som den risikofaktoren som den skal virke beskyttende mot.  

3. Antallet beskyttelsesfaktorer (indikerer graden av ressurser i barnets oppvekstmiljø).  

4. Konklusjon om risikostatus. Ved tre eller fire risikofaktorer (etter justering fra beskyttelsesfaktorene) benevnes barn som risikoutsatt. Ved fem eller flere 

risikofaktorer betegnes barn som høyrisikoutsatt 

 


