
Forskningsprosjektet 
Familiepartner 

• Finansiert av Norges Forskningsråd 

• To forskere innen sosialfag og sosiologi ved OsloMet 
som leder prosjektet

• Følger utprøvingen av Familiepartner i tre kommuner 

• Mål: 
• bidra i utvikling og tilpasning av Familiepartner-

håndboken
• undersøke om det er mulig å bruke Familiepartner i 

norsk barnevernstjeneste
• finne ut av om Familiepartner virker bedre enn ordinær 

praksis i tjenestene



Innovasjon i samarbeid





Familiepartner – Utvikling, implementering og
evaluering
• 2021: Utvikling

• Modell

• Manual, materiell og plan

• 2022-2023: Implementering
• Pilotere et eksperiment "mini RCT”

• Aksept og gjennomførbarhet

• 2023-2024: Evaluering
• Prosess og måloppnåelse

• Publisere resultater fra pilotstudien

• Plan for RCT (protokoll og finansiering)



Forskningsdesign 

Utvikle 

Implementere

Evaluere

Oppskalere



Hva gjør en 
Familiepartner? Familiepartner-prosjektet er et hjelpetiltak i 

barneverntjenesten, der en Familiepartner kommer på 
hyppige hjemmebesøk for å hjelpe familier med deres 
små og store utfordringer 

Familiepartneren skal sammen med familien finne ut 
hva de trenger hjelp med. 

Familiepartneren skal legge til rette for og bidra i 
samarbeidet mellom familiens hjelpeinstanser, og bidra 
til at de får den hjelpen de trenger. 

Familiepartneren skal hjelpe familier med barn mellom 
0-12 år. Familiepartner kan jobbe med familien i 6-12 
måneder, alt etter hvor lenge familien har behov. 

Familiepartner er et nytt tiltak i barnevernstjenesten, og 
et team av norske og internasjonale forskere følger 
utviklingen i prosjektet. 





Målgruppe

Tiltaksgruppe

Kontrollgruppe



Data
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• Andre relevante problemstillinger



Noe for deg?

• Send en epost til anneto@oslomet.no. 

• Forklar hvorfor du vil jobbe med akkurat dette 
temaet, og hvilke problemstillinger du vil 
undersøke. 

• Det er en fordel om du også har tanker om hvilke 
data du kan bruke for å belyse problemstillingen.  


