Case

Per er 17 år gammel. Han er liten for alderen. Han henvises til sykehuset for utredning for
”smerter” i kroppen. I røntgenjournalen fremgår det at skjelettalderen er ca. 12 år og 9
måneder. Sykehuset utreder Per videre og konkluderer at hans ”smerter” skyldes i stor grad
dårlig kosthold.
Per bor sammen med sin far i en liten bygd i Norge. Far har vært eneforsørger siden Per var
liten. Per og hans far flyttet til denne bygda, etter å ha bodd på et annet tettsted i et annet
fylke. De flyttet fordi barnehagen til Per hadde fortalte faren at de ville be barnevernet råd i
forhold til Per. De oppfattet ham som svært aktiv, men samtidig innadvendt og vanskelig å
komme i kontakt med etter at moren nylig døde av kreft. Per var da 5 år gammel. Faren nekte
barnehagen om å ta kontakt med barnevernet og ville ikke ha noe kontakt med dem.
Det var da Per og faren flyttet til kommunen de nå bor i.
Både Per og far har diagnosen ADHD, som de får medisiner mot. Far er hasjmisbruker, og
misbruker også alkohol. Dette er kjent.
Per møtte flere ganger på skolen, i begge fylker, med blåmerker i ansiktet og på kroppen.
Til lærerne bortforklarte han merkene med at han hadde ramlet eller lekt med hunden; han
ga ulike forklaringer om de samme blåmerkene til forskjellige lærere.
Per møtte flere ganger trøtt og ukonsentrert på skolen. Pers lærer har også forklart at Per
iblant kom for sent på skolen.
Per hadde sjelden med seg matpakke på skolen. Kontaktlæreren har forklart at fornærmede
veldig ofte var sulten på skolen. På morgenen gikk han veldig ofte til skolesekretæren og
ville ha frukt, og lærerne merket at han hamstret noe av frukten for å ha til senere.
Per ble nektet å gå i 17. mai tog, fordi far er i mot 17. mai feiring.
Se gjennom «Aktuell lovverk» og reflekter over følgende spørsmål:
• Hvorfor grep ingen inn i Pers situasjon
• Hvem skulle ha tatt tak i Pers situasjon
• Hva burde ha vært gjort/kunne ha vært gjort
• Hvem skulle ha vært varslet
• Meldeplikt/evt. hindringer i taushetsplikten

