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Vold og overgrep mot barn er ulovlig i 
Norge, likevel preger vold og overgrep 
fortsatt en stor del av barn og unges hver-
dag og oppvekst. Dette bekreftes i både 
nasjonal og internasjonal forskning. Det er 
også godt dokumentert at det å bli utsatt for 
vold og seksuelle overgrep i barndommen 
henger sammen med psykiske og fysiske 
helseproblemer i både barne- og voksen- 
alder og kan anses som et folkehelse- 
problem (1-3). 

”Adverse Childhood Experiences” (ACE)-
studien startet på  90-tallet. Studien som 
har fulgt voksne amerikanere i flere tiår har 
undersøkt forekomst av belastende hendelser 
i barndom og hvordan dette kan påvirke 
helsen senere i livet. Hele 2/3 av deltakerne 
rapporterte å ha opplevd en eller flere typer 
belastende erfaringer som faller inn under 
kategoriene mishandling, neglekt og dys-
funksjonelle familie-forhold. Videre fant 
studien solid sammenheng mellom å opp- 
leve belastende hendelser i oppveksten, og 
psykiske og somatiske plager i voksen alder. 
Herunder rusproblemer, depresjon, suicidal-
forsøk, overvekt, hjertesykdom, leversykdom 
og lungesykdom (4). 

Dette har man også undersøkt i Norge. 
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og 
traumatisk stress (NKVTS) har gjennomgått 
data fra to regionale helseundersøkelser; 
helseundersøkelsen i Oslo (HUBRO) og 
helseundersøkelsen i Hordaland (HUSK). 

Gjennomgangen av HUBRO og HUSK 
viser at forekomsten av vold og seksuelle 
overgrep blant deltakerne er betydelig, og 
at utsatthet for vold korrelerer sterkt med 
psykiske og somatiske plager, som astma, 
høysnue, kronisk bronkitt, fibromyalgi, 
angina pectoris og hjerteinfarkt. Det ble 
også funnet at de voldsutsatte hadde større 
forbruk av ulike medisiner og helsetjenester. 
Både fysisk og psykisk helse viste seg å være 
signifikant dårligere for dem som var utsatt 
som barn enn blant dem som ikke var det (1). 

Mange barn og unge blir utsatt for vold 
og overgrep. NKVTS fant i en nylig studie 
blant 16. og 17. åringer i den videregående 
skolen at så mange som 10 % har opplevd 
fysisk vold. 8,4 % hadde opplevd seksuelle 
overgrep og hele 3 av 10 jenter og 4 av 10 
gutter hadde opplevd en eller annen form 

for overgrep. (2) En del av disse får betydelig 
dårligere helse som følge av dette både 
i barndommen og som voksne. Man kan 
dermed anta at en betydelig andel av de 
barn og unge vi møter i vårt arbeid har vært 
utsatt for en eller annen form for overgrep.

HVORDAN OPPDAGE AT BARN OG 
UNGE LEVER UNDER SKADELIGE 
OMSORGSFORHOLD?
Oslo universitetssykehus Sosialpediatrisk 
seksjon, tar hvert år imot ca. 400 barn og 
unge (0-18 år) til medisinsk undersøkelse 
hvor det foreligger mistanke om/ har skjedd 
vold eller seksuelle overgrep. Vi står daglig i 
en rekke utfordringer knyttet til temaet vold 
og seksuelle overgrep mot barn og unge. Vi 
erfarer at selv om det finnes gode veiledere 
og prosedyrer er det ofte vanskelig for oss 
hjelpere å oppdage vold og overgrep og å 

UTFORDRINGER 
KNYTTET TIL Å OPPDAGE 

BARNEMISHANDLING OG Å 
SIKRE GOD OG HELHETLIG 
HELSEHJELP TIL UTSATTE 

BARN OG UNGE

Figur 1 - ACES
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http://www.cdc.gov/violenceprevention/acestudy/ace_graphics.html
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sikre barna god og helhetlig helsehjelp. 
Noe av det som gjør det utfordrende å opp-
dage at barn utsettes for mishandling er at 
barn utsatt for vold og seksuelle overgrep 
kan fremvise ulike symptomer. Det er ikke 
ETT enslig symptom eller tegn som ALLTID 
betyr at barnet er utsatt, men det er mange 
tegn som KAN bety at barn utsettes for over- 
grep (5). Symptomene er ofte diffuse og 
sammensatte, eller helt fraværende, noe som 
gjør vold og overgrep vanskelig å oppdage.

Det er viktig å se barnets symptomer i en 
sammenheng og ikke trekke konklusjoner 
utfra enkeltfunn og observasjoner. For å 
hjelpe oss i dette arbeidet har vi utarbeidet 
en enkel oversikt (se figur 2 side 13) hvor vi 
deler mulige symptomer inn i fysiske skader 
og symptomer, atferd, psykiske symptomer 
og samspill mellom omsorgspersoner og 
barnet. Dette for å illustrere at arbeidet 
med å oppdage utsatte barn kan sees på 

som ett puslespill hvor man må vurdere 
alle sider ved barnets liv, og sette disse 
observasjonene sammen. Denne oversikten 
er absolutt ikke uttømmende, for eksempel 
er ikke selvskading og selvmordsforsøk listet 
opp. Samtidig vil disse symptomene  i de 
fleste tilfeller ikke være tegn på vold eller 
overgrep.

Sykepleiere er i en unik posisjon for å kunne 
oppdage barn utsatte for barnemishandling. 
Sykepleiere på sengepostene tilbringer 
ofte store deler av arbeidsdagen sammen 
med familien, der man er med i det daglige 
stell. En del familier er også mindre på vakt 
og kanskje mer seg selv når de er sammen 
med pleiepersonalet, og legen ikke er til- 
stede (6). For å oppdage barnemishandling 
må vi tenke på barnemishandling som en 
mulig årsak til barnets symptomer. Vi har 
dessverre flere eksempler på at barn har 
vært i utstrakt kontakt med både somatisk 

og psykisk spesialisthelsetjeneste uten at 
den egentlige årsaken til barnets symptomer 
avdekkes. Vi har møtt Pia på 16 år, som siden 
hun var 8 år har hatt store somatiske og 
psykiske helseplager. Hun har vært behandlet 
i BUP og fått diagnoser som ADHD, angst 
og depresjon. Hun har vært i somatisk helse- 
tjeneste og fått hjelp for sin obstipasjon, 
og fått innlagt knapp på magen for sine 
ernæringsproblemer. Når Pia blir 16 år, for-
teller hun sin mor om seksuelle overgrep. 
Endelig kan Pia få behandling og hjelp for 
det som faktisk er problemet. Pias historie 
er dessverre ikke unik. Vi møter ofte barn 
med lang historie i hjelpeapparatet, som har 
fått massiv behandling for sine symptomer, 
uten at noen har oppdaget hva som ligger 
til grunn for barnets plager. Det betyr ikke 
at Pia bare har møtt dårlige behandlere. 
Barnemishandling er vanskelig å oppdage, 
og studier viser at kun 1/3 av barn utsatt 
for overgrep i barndommen, forteller det til 
noen mens misbruket pågår (7).

Å SNAKKE MED BARN OM VOLD OG 
OVERGREP
Vår erfaring er at folk flest, inkludert helse-
personell, synes det er vanskelig å spørre 
barn om vold og overgrep, og det er jo 
egentlig ikke så rart. Det er et vanskelig og 
vondt tema, at barn utsettes for dette. Så 
vanskelig at mange unngår å snakke med 
barna om det, selv om de har utdanning i 
det. Vi har spurt folk vi har møtt, i spesialist- 
helsetjenesten og kommunehelsetjenesten, 
hva det er de opplever at stopper dem fra 
å snakke med barn om dette, og da har vi 
fått mange forskjellige svar. Oppsummert 
kan det sies å handle om at man opplever 
at man ikke har nok kunnskap m hvordan 
snakke med barn om vold og overgrep; og 
at man føler seg usikker på hva man skal si 
og hvordan man skal si det. Mange er også 
redde for å skade eller oppskake barnet og/ 
eller foreldrene.  Mange sier også at de er 
redde for å ødelegge tilliten man har opp- 
arbeidet til familien, og kanskje gjøre situas-
jonen for barnet enda verre ved å mistenke 
mor eller far for overgrep. MEN tommelfinger- 
regelen er at det er bedre å snakke med et 
krenket barn om vold og overgrep, enn å la 
vær (8)!

Ett viktig tiltak for å kunne oppdage vold og 
overgrep, og sikre at helsepersonell snakker 
med barn om dette mener vi er at det i barne-
avdelinger, skoler, barnehager, helsestasjoner 
med mer fokuseres på temaet. Vi anbefaler 

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
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at man jevnlig har temaet oppe til diskusjon, 
sikrer at personalet har god nok kunnskap om 
temaet og trygghet til å handle.

MISTANKEN ER VEKKET- HVA NÅ
Det er viktig at alle som møter barnet og 
familien observer og dokumenter relevant 
informasjon som for eksempel fysiske skader 
og symptomer, barnet og foresattes atferd, 
barnets psykiske symptomer og hvordan 
samspille mellom foreldre og barn er. Do-
kumentasjonen må være nøytral, saklig og 
objektiv. St. Olavs Hospital, Universitetssyke-
huset i Trondheim, har utarbeidet en god 
prosedyre, “Omsorgssvikt, mishandling og 
overgrep”  som bla har konkrete retnings- 
linjer for hvordan man kan observer og 
dokumentere samspill mellom barn og 
foreldre (9).

Vi er opptatt av at ingen skal stå alene med 
slike bekymringer/mistanker, men bringe de 
inn i teamet slik at man sammen kan vurdere 
hvilke tiltak som skal iverksettes.  Når man 
først har fått mistanke om at et barn utsettes 
for vold og overgrep må 5 viktige punkter 
alltid vurderes (10):
1. Barnets sikkerhet. Er barnet i overhengende 
fare for ytterligere skade hvis det sendes 
tilbake til et miljø hvor en mulig gjernings-
mann kan ha samvær med barnet?
2. Er meldeplikten til barnevernet utløst? 
Helsepersonell har i følge Helsepersonelloven 
§33 opplysningsplikt til barneverntjenesten 
når det er grunn til å tro at et barn blir  
mishandlet i hjemmet eller det foreligger 
andre former for alvorlig omsorgssvikt (11).

3. Barnets psykiske helse. Barnet bør utredes 
for mulige psykiske helseproblemer og 
tilbys psykisk helsehjelp hvis nødvendig.
4. Behov for medisinsk undersøkelse? 
Trenger barnet en medisinsk undersøkelse 
direkte knyttet mot vold og overgrep?
5. Behov for rettsmedisinsk sporsikring? 
Er saken av så alvorlig karakter at den skal 
politianmeldes må man også tenke på  
behovet for sporsikring. Det kan være bla 
være billedbevis av fysiske skader og DNA 
bevis ved seksuelle overgrep.

IKKE TRO AT DU ALENE SKAL OPP- 
DAGE OG BEVISE MISHANDLING 
For å kunne ivareta  barnets sikkerhet og 
sikre barnet helhetlig hjelp og oppfølging 
kreves som regel tverrfaglig og tverretatlig 
samarbeid. Da kommer ofte spørsmål knyttet 
til taushetsplikt opp. Vi erfarer at lov om 
taushetsplikt tolkes forskjellig fra person til 
person både i spesialisthelsetjenesten, 
kommunehelsetjenesten, politi og barne- 
vernstjenesten. Dette oppleves til tider som 
et hinder for å kunne hjelpe utsatte barn ut 
av en skadelig omsorgssituasjon. Vår erfar-
ing er at det i vår helseregion har manglet 
arenaer for utveksling av informasjon og 
mulighet til å snakke sammen på tvers av 
profesjoner og etater. Faren ved dette er at 
ingen har hatt et helhetlige bilde av barnets 
og familiens situasjon. Vi jobber alle stykkevis 
og delt med vår lille flik av viten. 

KONSULTASJONSTEAM
I løpet av høsten 2016 vil det bli opprettet 
ett tverrfaglig/tverretatlig konsultasjonsteam 

i Oslo, hvor offentlig ansatte som møter 
barn og unge utsatt for, eller mistenkt ut-
satt for vold, overgrep og omsorgssvikt 
kan melde inn saker og få disse drøftet i 
ett større team. Hovedmålet med konsul-
tasjonsteamet er at vold i nære relasjoner, 
seksuelle overgrep og annen alvorlig om-
sorgssvikt begått av og mot barn og unge 
avdekkes, og at riktig og samordnet hjelp 
settes inn så tidlig som mulig. Konsultas-
jonene skal gis av team som er tverretatlig 
og tverrfaglig sammensatt med represen- 
tanter fra Statens Barnehus, politi og påtale-
myndigheten, barneverntjenesten, Sosial-
pediatrisk seksjon, Oslo Universitetssykehus, 
Ullevål, BUP-Vest, helsesøstertjenesten, 
Juridisk seksjon i Barne- og familie -etaten, 
familievernkontor og PP-tjenesten. Konsul-
tasjonsteamet er bygd opp etter modell fra 
Helse Nord. De har hatt ett slikt team siden 
2001, og har gode erfaringer (12).

Vi ønsker å bidra til at barn og unge utsatt 
for vold og overgrep får et bedre og mer 
helhetlig helsetilbud. Det kan vi bare få til 
i samarbeid med dere! Ta kontakt med oss 
hvis dere har behov for støtte og veiledning 
enten ifht konkrete saker, eller ifht over-
ordnede prinsipper ifht vold og overgrep 
mot barn og unge. Vi kommer også gjerne 
til din arbeidsplass (begrenset til Helse Sør-
Øst) og snakker mer om temaet.
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Figur 2 - Symptomer
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DEFINISJON BARNEMISHANDLING
Det finnes mange ulike definisjoner på vold og overgrep 
mot barn. Vi har falt ned på Barne-likestillings og 
inkluderingsdepartementet sin definisjon fra 2004 (13). 
De bruker begrepet barnemishandling som ett overordnet 
begrep, og sier at barnemishandling kan være aktiv eller  
passiv, eller en kombinasjon av begge deler. Den aktiv barne- 
mishandling omfatter aktive krenkelser som fysisk og psykisk 
vold og seksuelle overgrep. Det kan være slag, spark, 
lugging, biting, trusler, ignorering til ulike typer seksuelle 
overgrep. Mens den passive barnemishandling, det vi ofte 
omtaler som omsorgssvikt, handler om mangel på handling. 
Det kan være mangelfull sikring, mangelfull omsorg, mangel- 
fullt tilsyn, fysisk-, medisinsk-, utviklingsmessig-, emosjonell 
eller offentlig omsorgssvikt.

Fakta:
OMFANG (2):
•  3/10 jenter og 4/10 gutter har opplevd 
  en eller annen form for overgrep
•  Fysisk mishandling: 10 %
•  Seksuelle overgrep: 8,4 %
•  Vitne til vold: 3%
•  Ca 5-15 spebarn blir alvorlig skadet 
 etter ”risting” hvert år
•  Ca 5 av dem dør av skadene (14)

Fakta:

KONTAKINFORMASJON
Tlf: 23 01 55 10
E-post: reg.komp.vold@ous-hf.no

Følg oss også gjerne på Facebook! Regional kompetansetjeneste 
om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge
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