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Vi må tørre å bry oss-barnas fremtid et felles ansvar
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Forebyggende arbeid i et større perspektiv



Tidligere tiltak og fokus på vold 
og

omsorgssvikt mot barn

Tidligere tiltak og fokus på vold 
og

omsorgssvikt mot barn
Fysiske overgrep har vært aksepterte og lovlige
straffemetoder i vårt samfunn i forbindelse med 
barneoppdragelse.

I 1972 ble fysiske ”legemsrefselse” avskaffet 
gjennom endringer i Straffeloven.

1 1987 ble det eksplisitt gjort ulovlig med fysisk
avstraffelse gjennom endring av lov om barn og
foreldre.  

(Høyesterett avsa dom i 2005 – aksepterte lett avstraffelse)

Seksuelle overgrep har aldri vært lovlige eller 
aksepterte handlinger gjennom historien, men 
ble gjenoppdaget som et problem på 60-tallet. 
Debatten kom virkelig først i gang på 80-tallet.

- Barne- og familiedepartementet 2005 



Barns rettsikkerhet og rettigheter:Barns rettsikkerhet og rettigheter:

Barn som har vært utsatt for vold, kan ha krav 
på økonomisk erstatning. 

Barn har vært frarøvet sin mulighet til å motta 
økonomisk oppreisning da barnevernssaker 
generelt har vært behandlet i ”taushet”.

I de saker det reises straffesak, har barn normalt 
fått utbetalt erstatninger enten fra skadevolder
eller fra det offentlige.

Myndighetene må gi også barn rett til 
Bistandsadvokat.

Taushetsplikt 
Vs. 

Varslingsplikt jfr. Helsepersonelloven § 21 og 23

Sak i Sverige 2006 – barnet fikk ikke erstatning –
Medførte spontan politisk reaksjon for lovendring
for å kunne gi barn lovhjemlet rett til erstatning.



VOLD
MOT
BARN

FYSISK VOLD

PSYKISK VOLD
• Legemsfornærmelse
• Legemsbeskadigelse
• Drap / Drapsforsøk
• Seksuell vold
• Kjønnslemlestelse• Trusler

• Skremsler
• Krenkelser
• Nedlatenhet
• Kritikk
• Isolasjon



VOLDENS ARENAER

HJEMMET

FERIE / FRITID

SOSIALT SAMVÆR

HJEMMET

Hva er årsakene til vold mot barn ? 

• Sosialøkonomiske forhold
• Familiekonflikter
• Psykologiske forhold
• Innvandrere - Kjenner ikke rettigheter

- Isolasjon
- Kultur 



HVEM ER 
OVERGRIPEREN ?

MENN
• Ofte med vanskelig oppvekst
• Personlighets avvik

- Antaes å være hovedårsak
- Mangelfullt utviklede sjelsevner
- psykiatri / schizofreni
- Manglende empatiske evner

•Alkohol / Stoffmissbruk 

KVINNER
• Samme som for menn blant enkelte kvinner

ANDRE FAMILIEMEDLEMMER
• som besteforeldre, søsken, etc.



Hvordan jobbe mer 
forebyggende og tverrfaglig?

Hvordan jobbe mer 
forebyggende og tverrfaglig?

Det overordnede mål for helsepersonellets arbeid i 
barnemishandlingssaker er i tillegg å gi barnet medisinsk 
behandling å bistå de rette instanser med opplysninger 
slik at barnet får nødvendig beskyttelse i fremtiden.

Uten hinder av taushetsplikten skal barnevernet alltid 
varsles om barnemishandling, og i de tilfeller der barnet 
er utsatt for grov vold har helsepersonell rett og plikt til
å melde fra til politiet

Spørsmålet om politianmeldelse bør avklares raskt av 
hensyn til politiets mulighet til bevissikring og forholdet
til familien, samt hindre ytterligere vold mot barnet.

Hvem må samarbeide?

Helse / helsestasjoner, barnehager, skoler, barnevern 
og politi, m.fl., - utvikle rutiner for god kommunikasjon.



Hvordan jobbe mer 
forebyggende og tverrfaglig?

Hvordan jobbe mer 
forebyggende og tverrfaglig?

-Vi har hatt en undersøkelse blant alle barneklinikker i 
landet. På en tredjedel av de 22 klinikkene svarer de at 
de ikke har sett ett eneste tilfelle de siste fem årene. 
Det gir grunn til alvorlig bekymring, når vi vet at 
problemet øker i takt med voldsutviklingen i samfunnet 
forøvrig.

- Overlege Jens Grøgård, 2006 -

Kompetanse – det er avdekket manglende kompetanse
i alle sektorer – helsestasjoner, barnehager, skolevesen, 
barnevern og politi.

Eks. – læren om symptomer, samtale med barna, 
hvem rapportere til  / samarbeide med ?
Kjennskap til lovverk og regelverk, samt plikter og
kulturforståelse.

”Ikke tolke loven som en firkant” 



Spedbarnsdød – alvorlig skadeSpedbarnsdød – alvorlig skade

Krevende etterforskning

Hvorfor?

• Politiet får ikke alltid melding om 
barnedødsfall

• Manglende reaksjon og melding om alvorlig 
skade på barn fra sykehuset

• Riksadvokatens rundskriv: politiet skal ikke 
rykke ut til åstedet slik som rutinene er i alle 
andre mistenkelige dødsfall, med mindre det 
foreligger særlige omstendigheter. 

Hvorfor er det blitt slik?

Konsekvenser:

• politiet har først etter obduksjon adgang til 
åstedet

• spor har gått tapt
• gjerningsmann går fri (dette gjelder også i 

andre alvorlige saker hvor politiet ikke har 
fått tidlig melding etter hendelsen). 



Hvordan kan vi forebygge ?Hvordan kan vi forebygge ?

Særdeles viktig at avvik knyttet til mor og fosterets
tilstand følges opp

Ved mistanke om vold mot gravide og rusmisbruk
bør det stilles kritiske spørsmål 

Diskutere funn og observasjoner med annet 
helsepersonell.

Helsesøster er en stor ressurs med bred erfaring 
som både følger opp mor og foster.

Det er viktig at dette følges opp både ved 
fødselskontroll og senere helsekontroller. 

Helsesøster bør gjeninnføres på skoler over hele
landet.



Hvordan bør vi reagere ?Hvordan bør vi reagere ?

•Ta ansvar ved slike avvik – melde fra til Barnevernet 
•Være modig  – våge å reagere 
•Ved alvorlige tilfeller – ved fare for liv og helse må

politiet varsles 

Det kan vises til mange eksempler hvor barn har fått
ødelagt sin oppvekst, og liv har gått tapt på grunn av
unnfallenhet fra ansvarspersoner.







Fremtidige utfordringer:

-Holde høyt fokus på tverrfaglig samarbeid

-Respekt for hverandres profesjoner,
ikke blande roller

-Viktigheten av å utvikle gode rutiner 
for kommunikasjon

Barn og psykisk utviklingshemmede 
skal ha samme rettsikkerhet og rettigheter 
som alle andre borgere. 


