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Dag Nordanger, forsker ved RVTS Vest

«Konsekvensene av vold, overgrep og 
omsorgssvikt i barndommen er uten tvil et av 

våre største folkehelseproblemer. Vonde 
erfaringer går ut over helsen i et 

livsløpsperspektiv. Først de siste årene har vi 
forstått hvor bredt slike erfaringer rammer»

Foto: Mental Helse
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Ulike voldsformer + omfang



Fysisk vold

Slag, spark, lugging, klyping og 
andre ting som gjør vondt på 
kroppen.

21% har vært utsatt for 
fysisk vold fra sine 
foreldre i oppveksten 
(Bufdir, 2016).

6% har vært utsatt 
for grov fysisk vold 
fra foreldrene sine 
(Bufdir, 2016).



Opplevd vold

Når barn blir eksponert for vold i 
nære relasjoner.

Å se eller høre at foreldrene 
utøver vold, det kan være rop om 
hjelp, skrik, inventar som blir 
kastet og møbler som blir knust. 

8% har erfart vold mellom 
foreldrene sine (Bufdir 2016).



Psykisk vold

Ord, kroppsspråk og stemmebruk 
som krenker, truer og kontrollerer 
den andre. 

Handlinger som får barn til å føle 
seg uønsket eller uelsket.

13% har opplevd en eller 
annen form for psykisk vold fra 
sine foresatte 
(NKVTS, 2015)



Latent vold

Vold som virker i kraft av sin 
mulighet.

Muligheten styrer barnets 
handlinger, f. eks strategisk atferd 
for å unngå ny vold.



Seksuelle overgrep

Forhold hvor barn og ungdom 
dras med på seksuelle handlinger 
som de ikke;

Er modne for
Samtykker til
Forstår

Tre kategorier

Seksuell krenkende atferd
Seksuell handling
Seksuell omgang 

Jf. Straffeloven kap. 26



Seksuelle overgrep: Statistikk

Mer enn 1 av 5 kvinner har blitt 
utsatt for en eller annen form 
som seksuelle overgrep før fylte 
18 år (Bufdir, 2016).

1 av 10 menn har blitt utsatt for 
seksuelle overgrep i barndommen 
(Bufdir, 2016).

30 – 50 % av seksuelle 
overgrep mot barn og unge 
utføres av andre barn og 
unge (Bufdir, 2016). 



Seksuelle overgrep på nett

Seksualisert språk mellom et barn og 
en voksenperson i en chat.

Voksenperson sender nakenbilder til 
et barn.

Voksenperson manipulerer 
(grooming) et barn til å sende 
nakenbilder, utføre seksuelle 
handlinger med seg selv, og/eller 
andre.



Hvorfor handle?

Akutt

Hjernens utvikling

Langsiktige konsekvenser



Krenkelser i barndommen kan få store helsemessige konsekvenser gjennom hele livet
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Å bli utsatt for vold/overgrep som barn går ut over 
grunnleggende funksjoner som:

● Aktivering (hyperaktivering)
● Kognitiv utvikling
● Motorisk og kroppslig utvikling
● Utrygg/desorganisert tilknytning

Når barna blir litt eldre er det økt sannsynlighet for:
● Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker på 

skolen 
● Relasjonelle problemer som å skape- og holde 

på vennskap, og:
● Opplevelse av trygghet og tillit til seg selv og 

omverdenen

I ungdomsårene - øker sannsynligheten for:
● Utøvelse av vold mot andre,
● Angstlidelser, depresjon og PTSD
● Selvmordstanker, spiseforstyrrelser og 

selvdestruktiv atferd
● Seksuelle utfordringer
● Søvnvansker

● Alvorlig rusmisbruk 

I voksen alder øker risikoen for:
● Fysiske helseplager
● Overvekt
● Seksuelle utfordringer
● Utøvelse av vold mot andre
● Selv bli utsatt for vold igjen
● Gå inn i destruktive relasjoner



ACE Studien (Adverse Childhood Experience) 

• Helserisikoen i voksen alder øker dramatisk hvis du som barn har vært utsatt for 

tøffe oppvekstsvilkår

• Hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2, kreft, astma, rusmisbruk

• Dose-reponse-forhold

• Voksne med ACE-erfaring en forhøyet risiko for:

• Selvmordsforsøk

• Partnervold

•Uønsket svangerskap





Tegn og symptomer



Kjennetegn seksuelle overgrep

Fysiske tegn
• Sårhet eller smerter i underlivet

• Blødning, utflod, gjentatte urinveisinfeksjoner, enkoprese

• Seksuelt overførbare sykdommer

• Utrykker smerte ved å sitte →mulig analt traume

Adferdsmessige kjennetegn / psykososiale symptomer
• Adferdsforandring: Sinne, konsentrasjonsvansker, angst/ frykt, ekstrem seksualisert atferd.

• Spisevegring pga oralt traume

• Angst/ redsel ved bleieskift

• Problemer med grensesetting

• Manglende kontakt med egen kropp (disassosiering)

• Retraumatisering gjennom fysisk berøring eller visuelle assosiasjoner (f. eks synet av penis)



Andre tegn på vold og overgrep

a) Vold mot dyr
«vold mot dyr er en indikasjon på familievold. I familier der man finner 
vold mot dyr, er det overhyppighet av andre voldsformer.»

b) Barnet slutter å leke
Ved frykt stopper lek.

«Motsatsen til lek er depresjon» (Anette Andersen, RVTS)





Hvordan samtale med barn og unge

Generelt
Ved bekymring/

barn forteller



Hvorfor samtale om vold og overgrep?

«Jeg trodde det var slik det skulle være».

Sammenlikning: 
- døden
- selvmord

Informasjon er ikke skadelig.



Hvorfor samtale om seksualitet?

Hvordan skal barn kunne fortelle om seksuelle overgrep hvis de 
ikke har et språk for normal seksualitet? (Margrethe W. Aasland)

«Ved å holde barn uvitende om seksualitet gjør vi dem 
sannsynligvis også mer utsatt for overgrep. Det er vanskelig å 
forsvare seg mot noe de ikke vet hva er» (Søftestad & Andersen, 
2014).



Faglig forankring
Hvorfor samtale om vold? Det er et godt forebyggende tiltak at barn får en alderstilpasset undervisning om vold og overgrep, samt informasjon om hvor de kan få hjelp (NOU 
2017:12, s. 85). Denne informasjonen ble også etterspurt av unge eksperter som i regi av Barneombudet ble intervjuet om sine erfaringer, hvor de unge ekspertene gav innspill 
på at barn og unge må få denne informasjonen på et tidlig tidspunkt, gjerne fra barnehagealder (ibid., s. 85), informasjon om ulike typer vold, hva som er lov og ikke lov.

Hvorfor samtale om seksuelle overgrep? Undervisning om seksuelle overgrep virker trolig forebyggende (Folkehelsehelseinstituttet, 2015). Det trolig øker barnas ferdigheter i 
å beskytte seg selv. Det gir trolig liten eller ingen forskjell i barnas frykt eller angst for å bli utsatt for seksuelle overgrep. De vet mer og bestemmer mer over hvem de vil dele 
kroppe sin med. 

Undervisning om seksuelle overgrep virker også trolig avdekkende. Det fører trolig til at flere vil fortelle at de er blitt, eller blir utsatt for seksuelle overgrep 
(ibid). Barn har fått kunnskap om at de kan si ifra om noen ikke respekterer deres kropp. «Barn tør oftere og fortere å fortelle om at de har vært utsatt for seksuelle overgrep» 
(Aasland, 2014, s. 69). . 

Hvorfor samtale om seksualitet? Internasjonale standarder og veiledere anbefaler at seksualitetsundervisning starter tidlig i barndommen, og fortsetter gjennom ungdomsår 
inn i voksenlivet. Et eksempel er Standards for Sexuality Education in Europe, som anbefaler å starte seksualitetsundervisningen fra fødsel av. Å starte 
seksualitetsundervisningen tidlig muliggjør at barn kan identifisere og rapportere upassende seksuell atferd (inkludert seksuelt misbruk), samt utvikle sunne holdninger til 
egen kropp og relasjoner (UNESCO, 2015, s. 18). De fleste foreldre støtter skolebasert seksualitetsundervisning og mange foreldre rapporterer at de føler det ukomfortabelt å 
samtale om sex og relasjoner med egne barn (ibid, s. 8).

Seksualitetsundervisning fremskynder ikke seksuell aktivitet, men har en positiv innvirkning på tryggere seksuelle atferdsmønstre og kan utsette seksuell debut (UNESCO, 
2009). Når barn og unge erverver seg omfattende og nyansert kunnskap om menneskelig seksualitet, vil det føre til større selvtillit og hjelpe dem til å foreta bevisste, sunne og 
respektfulle valg knyttet til relasjoner og seksualitet (UNESCO, 2015, s. 38). 

1) Aasland, M. W. (2014): «… si det til noen …» En bok om seksuelle overgrep mot barn og unge. Oslo: Cappellen Damm
2) Folkehelseinstituttet (2015): Undervisning om seksuelle overgrep virker trolig forebyggende https://www.fhi.no/publ/2015/undervisning-om-seksuelle-

overgrep-virker-trolig-forebyggende/
3) NOU 2017:12 Svikt og svik. Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt
4) UNESCO (2009): International Technical Guidance on Sexuality Education. An evidence-informed approach for schools, teachers and health educators. Hentet fra

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183281e.pdf
5) UNESCO (2015): Emerging evidence, lessons and practice in comprehensive sexuality education. A global review. Hentet fra 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002357/235707e.pdf

https://www.fhi.no/publ/2015/undervisning-om-seksuelle-overgrep-virker-trolig-forebyggende/
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001832/183281e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002357/235707e.pdf


Samtale med barn

















Hvordan samtale med barn og unge?

Generelt
Ved bekymring/

barn forteller



Noen grunnleggende innsikter



80 % av terapautene opplevde det ubehagelig å spørre barna om vold 

og overgrep
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… mens kun 5 % av 

barna synes det var 

opprørende å svare på 

spørsmål om temaet

Kilde: Dos Santos, N. E., Jensen, T. K., & Ormhaug, S. M. (2016)

Dette er et paradoks 
og her er det et stort 
gap! De voksne må 

tørre å spørre barna 
for å avdekke vold og 

overgrep 



Noen grunnleggende innsikter:

• «Barn fantaserer heller om en bedre virkelighet enn en verre» (Margrethe W. 

Aasland).

• «Barn lyver om noe som er kjent for dem» (Margrethe W. Aasland).

• «Barn lyver seg heller ut av en situasjon, enn inn i den» (Margrethe W. Aasland).

• «Det er ikke skadelig å snakke (…) Det er ikke galt av oss å lytte» (Raundalen, 2018).

• Barn er den viktigste og nærmeste kilden til informasjon om eget liv (NOU 2017:12).



Tips og råd

• Forsøk å finne ut av hva barnet prøver å kommunisere. Si gjerne «fortell/si mer om det»

• Lytt til det barnet forteller → still åpne spørsmål. Unngå ja/nei svar. 

• Bruk nøytrale beskrivelser: «Jeg har lagt merke til» / «Du fortalte at …» / «Det ser ut til 

at du tegnet …» 

• Viktig å forholde seg til fakta, og unngå tolkning eller dømming.

• Hvis barnet forteller, ta det der og da. I morgen kan det være for sent…

• Ikke fortell at du ikke skal si det til noen andre

• Fortell barnet at det ikke er barnets skyld.



Tips og råd 

• Søk råd hos fagpersoner dersom du føler deg usikker. Det finnes flere hjelpetelefoner og 

nettsider der du kan få nyttige tips.

• Det er politiets jobb å etterforske, Barnevernet undersøker, ansatte melder en bekymring 

(NB: Meldeplikt og avvergeplikt)

• Du kan drøfte en bekymring anonymt med BV, Alarmtelefonen, tverrfaglige/tverretatlige 

konsultasjonsteam (Statens Barnehus, spør etter Konsultasjonsteam).

• Ikke vent på at andre skal gripe inn. Blir et barn utsatt for seksuelle overgrep, er det en sak 

for politiet og det lokale barnevernet. 

Kilder: Redd Barna, RVTS Vest, Barnepsykolog Magne Raundalen og forsker Jon-Håkon Schultz



ALARMTELEFONEN



POLITIET







Et nasjonalt kurs og mestringssenter for voldsutsatte barn



Et kurs og mestringssenter for volds og 
overgrepsutsatte barn fra 0- 18 år

Et opphold varer fra mandag til lørdag.
(Godkjent som gyldig fravær fra skolen)

Kostnadsfritt for kursdeltakerne

Vi bestiller og betaler reisen

Senteret er døgnbemannet

Opphold sammen med trygge omsorgspersoner 
og søsken (evnt. fosterforeldre, 
beredskapsforeldre og adoptivforeldre)

Kort om Stine Sofie Senteret



Mål med oppholdet
Å bidra til å styrke voldsutsatte 
barns motstandskraft

I samarbeid med RVTS Sør 
har vi utviklet fem veivisere 
som skal hjelpe å vise 
vei mot målet





Takk for oppmerksomheten

@StineSofiesStiftelse

@StineSofies.Stiftelse



STØTT VÅRT ARBEID

BLI BARNERETTSFADDER!

SMS BF FADDER til 2160

eller VIPPS ditt bidrag til 02349


