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Bakgrunn 

Bufdir  2 

Bakgrunn  

 

Bufdirs visjon og samfunnsoppdrag 

Bufdir skal styrke enkeltmenneskets muligheter til mestring og utvikling gjennom å fremme en 
trygg barndom, gode oppvekstsvilkår, likestilling og ikke-diskriminering.  

Bufdirs mål 

1. Vi skaper positive endringer og kan dokumentere effekt av arbeidet vårt 
2. Vi har solid kunnskapsgrunnlag for alle beslutninger, råd og tiltak 
3. Vi samarbeider godt og bidrar til helhetlige løsninger 
4. Vi er effektive, nytenkende og har riktig kompetanse 

Fra Strategi for Bufdir 2017-2020 
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Bufdirs rolle og ansvar - Kunnskapsutvikling  

 

Bufdir er fagorgan for følgende tjenester:  

• Barnevern 

• Familievern 

• Krisesenter  

• Adopsjon 

Bufdir har et overordnet ansvar på følgende sektorovergripende områder:  

• Oppvekst  

• Likestilling og ikke-diskriminering  

• Vold og overgrep i nære relasjoner  

Bufdir er faglig rådgiver for Barne- og familiedepartementet og Kulturdepartementet, som har det 
overordnete sektoransvaret for forskning på disse områdene. Sektoransvaret innebærer blant 
annet ansvar for:  

• å ha oversikt over sektorens kunnskapsbehov  

• å finansiere forskning for sektoren 

• internasjonalt forskningssamarbeid 

Bufdir har ansvar for 

• Å etter eget initiativ igangsette nødvendig kunnskapsutvikling for å ivareta fagrollen på 
ansvarsområdene. Forskning og evalueringer for tjenesteutvikling og fag- og 
metodeutvikling, evaluere effekter av tiltak og virkemidler, forskning knyttet til levekår 
etc. 

• Forskningsanskaffelser angitt i tildelingsbrev 

• Å identifisere kunnskapsbehov og bidra til kunnskapsformidling på våre områder 

 

Fra Strategi for Bufdir 2017-2020 og Barne- og likestillingsdepartementets forskningsstrategi for 2016-2020  
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Hva menes med «Kunnskap»?  
 

Bufdirs kunnskapsgrunnlag skal basere seg på systematisk innhentet forskningsbasert 
kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukernes ønsker og behov. 
 

 

Fra Strategi for Bufdir 2017-2020  
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Utfordringer 
 

• Brukerne og praksisfeltet bør i større grad involveres i kunnskapsutviklingen 

• Vi bør bli mer strategiske, langsiktige og enhetlige i kunnskapsstyringsarbeidet  

• Vi har behov for kunnskap og kompetanse på alle våre kjerneområder  

• Vi har behov for statistikk av høy kvalitet på alle Bufdirs kjerneområder 

• Vi mangler tilstrekkelig kunnskap om hvordan tiltak virker 

• Vi trenger mer tverrsektoriell forskning   

• Vi trenger at ny kunnskap på våre områder i større grad tas i bruk  

 

Formålet med kunnskapsstrategien  
Bidra til at Bufdir arbeider systematisk og langsiktig for å bygge opp kunnskap på våre 
ansvarsområder.  
 
Kunnskapen skal være relevant og anvendbar for brukerne, 
beslutningstakere, utdanningssektoren, praksisfeltet og allmennheten.  
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Fem mål for kunnskapsutvikling i 
Bufdir  
Vi skal bidra til mer forskning på våre områder 
Vi skal øke interessen for å forske på våre ansvarsområder. 

Bufdir skal 

• Samarbeide med forskningsmiljøer, kunnskapsmiljøer og utdanningsmiljøene for å 
stimulere til økt forskning på våre ansvarsområder 

• Stimulere til økt bruk av Forskningsrådets virkemidler på forskningssvake områder, 
inkludert offentlig sektor-ph.d.   

• Være åpne om forskningsbehov og planer for fremtidige utlysninger.  

• Bidra til økt forskningssamarbeid og kunnskapsdeling med andre sektorer. 
 

Vi skal sikre at kunnskapen er relevant, anvendbar og tilgjengelig   
Vi skal ha oversikt over kunnskapsstatus på våre ansvarsområder. Kunnskapen skal dekke områder 
med dokumenterte utfordringer og kunnskapshull.   

Kunnskapen skal formidles og gjøres lett tilgjengelig for målgruppene. 

Bufdir skal  

• Kartlegge kunnskapsutvikling og kunnskapsbehov.  

• Ha en plan for implementering ved bestilling av ny kunnskap.  

• Tilpasse formidlingen til målgruppene - både internt og eksternt. 

• Gi kunnskapsbaserte råd for politikkutvikling og for prioritering av forskningsinnsats. 
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Vi skal formidle kunnskap av høy kvalitet 
Kunnskapen skal fremskaffes på en etisk, systematisk og gjennomsiktig måte, og inneholde 
perspektiver fra forskning, praksis og brukerne. 

Forskningsdesignet skal være basert på anerkjente og velbegrunnede metoder og godt tilpasset 
problemstillingene.  

Bufdir skal 

• Øke intern kompetanse på anskaffelser, metode og kontraktsoppfølging. 

• Vurdere ulike anskaffelsesformer og tiltak i prosessen for å bedre kvaliteten i forskningen. 

• Stimulere til økt antall ph.d.er på våre områder. 

• Sikre bedre rammebetingelser gjennom større og mer langsiktige forskningsprosjekter som 
skal svare ut brede problemstillinger.    

• Stimulere til internasjonalt samarbeid og økt bruk av internasjonal forskning.  

 

Vi skal formidle statistikk av høy kvalitet  
Vi skal ha oversikt over og utvikle statistikk på våre områder.  

Vi skal formidle kunnskap om trender, effekter og gevinster, og ha gode nettbaserte løsninger for 
statistikk og analyser.  

Bufdir skal  

• Kvalitetssikre data i egne registre.  

• Samarbeide med statistikk- og registereiere om utvikling og innhold. 

• Bruke statistikk som grunnlag for å identifisere utvikling og vurdere virkninger av tiltak.   

• Formidle lett tilgjengelig statistikk til ulike målgrupper.  
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Vi skal legge til rette for kunnskapsbasert praksis 

Vi skal legge til rette for at beslutninger, råd og tiltak skal være kunnskapsbaserte.  

For å legge til rette for at kunnskapen tas i bruk og skaper endring, skal brukerne og praksisfeltet 
involveres i kunnskapsutviklingen.    

Bufdir skal:    

• Sørge for at digitale verktøy automatisk kan ta ut informasjon for tjenesteutvikling.  

• Involvere brukerorganisasjoner, praksisfeltet og forskningsmiljøer i all kunnskapsutvikling. 

• Øke intern kompetanse på implementering. 

• Bruke Spisskompetansemiljøene og de eksterne kunnskaps- og kompetansemiljøene 
strategisk.  

• Arbeide for at forskningsbasert kunnskap blir innarbeidet i relevante utdanninger. 
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Evaluering av Bufdirs Kunnskapsstrategi 2019-
2021 

Bufdir skal vurdere oppfølgingen av kunnskapsstrategien en gang i året ut fra følgende spørsmål: 

1. Hvordan er virkemidlene operasjonalisert og tatt i bruk? 

2. Hvilke resultater og erfaringer kan vi vise til?  

3. Hvilke virkemidler er prioritert – og hvilke fremtidige prioriteringer bør gjøres?  
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