
Hvilke utfordringer står barnevern, sosial – og 
helsetjenesten overfor i møte med de voldsutsatte

barna? 
Kjell Erik Øie
Statssekretær 



2

Voldens mange ansikter 

• Far slår mor (eller mor slår far)
• Far slår barn
• Mor slår barn
• Barn utsettes for seksuelle overgrep i eller utenfor 

familien 
• Barn utsettes for kjønnslemlestelse 
• Barn utsettes for vold og misbruk gjennom 

internett 
• Barn utsettes for menneskehandel 
• Barn misbrukes i voksnes samlivskonflikter 
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To grunnleggende spørsmål:

• Hvordan skal vi avdekke vold og overgrep?

I hovedsak et spørsmål om fokus og 
kompetanse

• Hva skal vi gjøre når vi oppdager vold og overgrep?

Et hovedsak et spørsmål om kompetanse, 
organisering, samarbeid på tvers.

Dette er langt på vei et ledelsesansvar
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Soria Moria:

• Tettere samarbeid og samordning mellom barnevern og 
barne – og ungdomspsykiatrien 

• Gjennomgang av lovverket når det gjelder hjelpetiltak for 
barn 

• Styrke kompetansen i barnevernet 
• Barnevernet må utvikle større grad av åpenhet i sitt 

samarbeide med andre 
• Kunnskap om vold og overgrep må bli en del av pensum 

for relevante yrkesgrupper
• Arbeidet med å beskytte barn skal gis høy prioritet, dette 

gjelder også barn som er vitne til vold og overgrep 
• Intensivere arbeidet mot vold mot kvinner og barn 
• Landsdekkende hjelpe – og behandlingstilbud til 

voldsutøvere
• Grooming paragraf 
• Vurdere opprettelsen av ”Barnas Hus” 
• Krisesentertilbudet skal lovfestes 
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Statlige publikasjoner

• 2005: Strategi mot seksuelle og fysiske overgrep 
mot barn 

• 2005: Rundskriv om barnevern og taushetsplikt, 
opplysningsplikt og opplysningsrett

• 2005: Veileder om formidling av opplysninger og 
samarbeid i saker der barn kan utsettes for vold 

• 2006: Veileder om barnevernets rolle ved mistanke 
om vold og overgrep ved samvær 

• 2006: Rutiner for registrering i sykehus ved 
mistanke om vold

• 2007: Veileder for helsetjenesten (volds- og 
voldtektsutsatte, også et barneperspektiv)
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Hva gjøres?

• En omfattende kartlegging er på gang 
• Forsøksprosjekt med Barnas hus er startet 
• Arbeidet mot kjønnslemlestelse intensiveres 
• Familievernkontorene 
• Prosjekt i regi av ATV og Senter for krisepsykologi i 

Bergen 
• Flere lovendringer:

1. Krisesenter har meldeplikt 
2. Skjerpet inn samværsretten der det er vold med 

i bildet 
3. Voldelig forelder får ikke automatisk foreldrerett 

etter å ha forvoldt den annens død
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Utfordringer 

• Privatlivets fred 
• Manglende offentlig fokus på vold mot barn 
• Manglende kompetanse 
• Samarbeid mellom ulike instanser (taushetsplikt, 

etablert samarbeid)
• Gråsonebarna (rus, psykiatri, vold)
• Anmeldelse versus hjelp og støtte 
• Kulturbarrierer (språk, manglende kunnskap)
• Kulturrelativisme 
• Et klask på baken 
• Det personlige ansvar for barn rundt deg 
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