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La oss gjøre 

noe veldig stort 

for de veldig 

små! 



Vår felles kampsak



Det skal være trygt å være liten

i Norge

Og det vil lønne seg fordi…



…en god barndom

varer livet ut…



Hva trenger vi å vite

om vold og overgrep?



Barnet sin umulige situasjon

Skremmende
omsorgsperson

Skremt
omsorgsperson

Frykt 
uten

løsning



 0-6 yrs: The stage with most risk and most hope. 
(Chandra Gosh Ippen, 2016)

• Allerede før fødsel

• De minste er nærmere

• De minste forstår mindre

• De minste er mer avhengig av trygge voksne

• De minste klarer mindre å sette ord på

• De minste har ei hjerneutvikling i spurtfase

(Kaufman et al. 2000; Schechter og Willheim 2009, Øverlien, 2012). 

Verst for de minste



”Change the question to: What have 

young children learned? 

If you have spent 75% of your life

learning that grown-ups are not safe. 

How does that affect you?”

(Chandra Gosh 

Ippen, 2016)

Do young children remember? 



”What babies hear: A functional
MRI study of interparental
conflict and infant´s emotion
processing.”(2013) Psychological
Science, 24(5), 782-789.

Shhh. The kids can hear you 
arguing, even when they are 

asleep….



Tidlig stress er 

gift for hjernen



Helsesøster er viktig!



Bakgrunnen for prosjektet

 Spedbarn og småbarn er en gruppe særlig utsatte for vold, overgrep og 

krenkende handlinger. Vold mot barn er et alvorlig folkehelseproblem som 

kan gi varige fysiske og psykiske skader. 

 Terskelen for å gripe inn i andre familiers anliggende er ofte høy, og mange 

barn lider i stillhet bak hjemmets «beskyttende» vegger. Helsesøstre må 

snakke med foreldre om hvordan de håndterer vanskelige følelser knyttet til 

barna sine.

 I barnets første leveår er helsestasjonen den eneste offentlige instansen som 

systematisk og regelmessig observerer barnets helse og utvikling, og har 

jevnlig kontakt med barnets omsorgspersoner. Helsesøster har derfor en unik 

mulighet til å forebygge og avdekke vold og omsorgssvikt mot de aller yngste 

barna. 



Fantastisk bestilling!

1. Utvikle 
informasjonsmateriale som 
helsesøstre skal bruke i sin 
veiledning av foreldre til 
barn under ett år om 
temaet vold.

2. Materialet skal hjelpe 
helsesøstre med å bringe 
temaet vold på banen 
sammen med foreldrene, 
og veilede dem.
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Filmen



Testing av materialet

• Fire kommuner

• 37 foreldre

• 9 individuell

• 28 i gruppe

• Tidsbruk: 

• 15 – 45 minutt



Foreldre om filmen:

«Greit å se hvordan barn 

oppfatter ulike situasjoner» 
«Greit å få diskutere og reflektere 

om viktig tema med andre mødre»

«Hvordan hjernen til barnet fungerer 

og viktigheten av trygghet og omsorg, 

hvordan det kan påvirke barnet senere i livet!»

«Det med å prate om hvordan ting egentlig er, uten at det er 

pyntet på, og at man får forståelse for følelsene sine»



Helsesøster om filmen:
«Filmen berørte meg veldig. Formidlet et 

vanskelig tema på en fin og konkret måte»

«Mange gode refleksjoner kom 

opp! Spesielt i forhold til frustrasjon 

og hvordan håndtere den på best 

mulig måte»

«Viktig å legge til rette for muligheten for samtale 

med helsesøster etter at filmen er vist. 

Filmen tar opp et vanskelig tema og den «treffer deg»! 

«Synes det ble lagt godt til rette for å 

ufarliggjøre temaet. Jeg synes filmen 

var nyttig og en fin inngangsport for 

videre samtale om temaer rundt 

det å bli foreldre.»



Lærte du noe nytt?

«At det er viktigere å gi trøst og vise 

forståelse, enn å stoppe gråten»

«At det er lov å kjenne på sinne. 

Det er lov å ta seg en «time out»!»

«Å huske at man gjør en god jobb selv om man ikke føler det slik»

«At et barn som er ristet i over 1 sekund 

skal undersøkes av lege»

«Lærte om filleristing og psykisk vold»



«Fedre må også se denne filmen!»




