
I trygge hender

 «Materiell til bruk for helsesøstre i helsestasjonen for å 
forebygge, avdekke og avverge vold og overgrep mot 

barn under ett år»

Prosjektrapport



Landsgruppen av helsesøstre i Norsk sykepleierforbund (LaH NSF) har utarbeidet 
informasjonsmateriellet «I trygge hender». Det består av en animasjonsfilm med et 
tilhørende informasjonshefte til bruk for helsesøstre i helsestasjonen for å forebygge, 
avdekke og avverge vold og overgrep mot barn under ett år. Vårt håp er at alle landets 
helsestasjoner tar dette i bruk.

Bak tittelen «I trygge hender» ligger en visjon om at alle spedbarn i dette landet skal 
være i trygge hender hos sine omsorgspersoner. For å få til dette kreves kunnskap 
hos foreldre om hva som er barnehjernens behov. De voksne skal også være «i trygge 
hender» i møte med helsestasjonen. Det kan være en utfordring å ta opp temaet vold i 
møte med foresatte med spedbarnet på armen. Vi håper at dette kunnskapsbaserte
materiellet skal hjelpe helsesøstre i dialogen med foreldre om dette viktige tema.

En stor takk til prosjektgruppen som har bestått av helsesøstrene Elin Lunde Pettersen 
(prosjektleder), Anna Wahlström, Kathrine Liaklev Sellæg, og psykologspesialist Ingrid 
Kristine Aspli. Gruppen har gjennom grundig arbeid og gode metoder utviklet et produkt
vi mener kan være til stor nytte for helsesøstre i hele landet.

Prosjektet har inkludert mange ressurspersoner fra ulike profesjoner; politi, 
barnevernspedagog, jordmor, psykologspesialist, lege, helsesøstre, samt ansatte  
og foreldre ved Viktoria familiesenter. Alle har bidratt med sin erfaring og fagkunnskap.  
Takk for deres bidrag. LaH NSF ønsker å rette en spesiell takk til helsesøstrene, foreldrene 
og spedbarna som har hjulpet oss med utprøvingen. 

Vi vil også takke Frimurerlosjen som sørget for finansiering av prosjektet ved å gi LaH 
NSF en gave på en million kroner, noe som gjorde det mulig å gjennomføre dette 
utviklingsarbeidet. 

Sist, men ikke minst vil vi rette en særlig takk til helsesøster Solveig Ude som er den innen 
vårt fagområde som har bidratt aller mest til å sette vold mot barn på dagsorden. 

På vegne av styret i LaH NSF
Kristin Waldum-Grevbo 
Oslo, desember 2018
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1 Bakgrunn

1.1 Beskrivelse av prosjekt

I desember 2016 mottok Landsgruppen av helsesøstre i Norsk sykepleierforbund (LaH 
NSF) en million kroner i gave fra Frimurerlogen. For å motta gaven ble LaH NSF bedt 
om å skissere hva pengene skulle benyttes til. I tråd med styrets satsningsområde 
ble det besluttet at det skulle utlyses et prosjekt der tema skulle være å utarbeide 
informasjonsmateriell til bruk i helsestasjonstjenesten for å kunne forebygge, avdekke og 
avverge vold mot barn under ett år:
1. «Prosjektet skal utvikle informasjonsmateriell som helsesøstre kan bruke i sin veiledning 

av foreldre til barn under ett år om temaet vold».
2. «Materiellet skal hjelpe helsesøstre med å bringe temaet vold på banen sammen med 

foreldrene og veilede dem».

1.2 Begrunnelse for prosjekt

Spedbarn og småbarn er særlig utsatte for vold, overgrep og krenkende handlinger. Vold 
mot barn er et alvorlig folkehelseproblem som kan gi varige fysiske og psykiske skader. 
Frihet fra vold er en grunnleggende forutsetning for vekst, livsutfoldelse og muligheten til 
å kunne leve et godt liv (5). En av fem norske ungdommer svarer at de har opplevd fysisk 
vold fra minst én forelder i løpet av oppveksten (8). Begrepet fysisk vold innebærer at de 
enten er blitt banket opp, sparket, slått med knyttneve, eller blitt angrepet fysisk på andre 
måter. Like alvorlig er det at 13 % har opplevd psykisk vold fra foreldre før fylte 18 år (2).  
Det er estimert at 5 - 15 spedbarn blir alvorlig skadet av såkalt Shaken Baby Syndrome 
hvert år i Norge, og at omlag fem av disse barna dør av slike skader (6). Tallene bygger 
på erfaringer fra norsk helsevesen og internasjonale omregninger. Samfunnsøkonomisk er 
det svært lønnsomt å forebygge vold (10). 

En tydelig styrking så tidlig som mulig innen dette området i helsestasjonen er derfor 
vesentlig. Terskelen for å gripe inn i andre familiers anliggende er ofte høy, og mange 
barn lider i stillhet bak hjemmets «beskyttende» vegger (11). Helsesøstre må snakke med 
foreldre om hvordan de håndterer vanskelige følelser knyttet til barna sine.

De faglige retningslinjene for helsestasjonen (4) og barselomsorgen (3) vektlegger vold 
mot barn i større grad enn tidligere. Tema skal tas opp jevnlig på konsultasjonene 
i barnets første år. For å dyktiggjøre helsesøstre i dette arbeidet ønsket LaH NSF å 
gjennomføre et prosjekt der målet var å utarbeide materiell til systematisk bruk for 
helsesøstre i samtalen med foreldrene på helsestasjonen. 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. 
 
Fra 01.11. 2018 ble formålet i forskriften til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten endret til 
også å skulle inkludere å «forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt».

2  Formål for leveranse

2.1 Formål

Prosjektets formål var å utarbeide informasjonsmateriell i form av en informasjonsfilm med 
tilhørende informasjonshefte. Dette skulle være et verktøy for tjenestens ansatte i møte 
med foreldre og spedbarn på konsultasjoner ved helsestasjonen. Ved prosjektets slutt er 
dette informasjonsmateriellet utarbeidet og klart til å tas i bruk.

2.2 Leveranse

Det er utarbeidet en kunnskapsbasert informasjonsfilm med tilhørende veiledningshefte 
for helsesøstre til bruk i helsestasjonstjenesten over hele landet. Dette er skreddersydd for 
å brukes i løpet av de første 6 ukene av barnets liv.

Informasjonsmateriellet inneholder følgende tematikk:  

1. Informasjon om spedbarns utvikling 

2. Informasjon om vold mot barn 

3. Informasjon om hvordan vold skader barnets 
utvikling 

4. Informasjon om hva foreldre kan gjøre for å 
håndtere utfordringer i møte med sine barn, 
uten å bruke vold.



3  Prosjektbeskrivelse
Prosjektperioden varte i tidsperioden: 01.09.2017 – 01.10.2018.

 3.1 Planleggingsfase: 01.09.2017-01.10.2017

- Rekruttering av ressursgruppedeltakere. 
- Planlegge og avtalle av alle møtepunkter med ressursgruppe,    
 referansegruppe og styringsgruppe.
- Avtale studiebesøk

 3.2 Datainnsamlingsfase: 01.10.2017-31.12.2017

- Litteratursøk ble gjennomført av prosjektgruppedeltakerne ved hjelp 
 av søkemotor ved www.helsebibilioteket.no. Særlig sentrale dokumenter 
 i datainnsamlingsfasen viste seg å være NOU 2017:12 Svikt og Svik  
 (1), Intervjustudien «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold»  
 (7), og «Håndbok for helse- og omsorgspersonell ved mistanke om  
 barnemishandling» (9). 
- Møter med prosjektgruppe, styrings- og ressursgruppe. 
 For detaljer se 4: Prosjektorganisering 
- Studiebesøk på Viktoria familiesenter i Trondheim for å innhente kunnskap 
 fra senterets ansatte og foreldre. Tre ansatte og 2 foreldre var på senteret 
 ved tidspunktet for besøk.

 3.3 Produksjonsfase: 01.01.2018-06.09.2018

 Produksjonsfasen var planlagt å skulle inkludere:
- Utarbeidelsen av manus kom noe senere i gang enn planlagt, og tok  
 langt mere tid enn forutsett. Manuset ble ferdigstilt i samarbeid med  
 filmselskap* i fysisk møte med filmselskap 20.03.18. Filmen ble ferdig og  
 godkjent av prosjektgruppa 27.06.18.
- Utarbeidelsen av informasjonsheftet var avhengig av illustrasjoner  
 fra filmselskapet, og ble dermed tilsvarende forsinket. Arbeidet med  
 informasjonsheftet startet i fysisk møte mellom trykkeri** og  
 prosjektgruppe 02.03.18. Informasjonsheftet ferdig og godkjent av  
 prosjektgruppa 26.06.18.



3.3.1 Utprøving av materiellet på testpanel 

Utprøvingen ble gjennomført i tidsperioden 06.08.18-06.09.18. Det ble totalt gjennomført 
10 testkonsultasjoner av seks ulike helsesøstre. Materiellet ble prøvd ut både i gruppe- 
og individuelle konsultasjoner, med både mødre og fedre, etnisk norske foresatte og 
minoritetsfamilier, totalt 37 foreldre. Etter gjennomført testing ble materialet evaluert av 
helsesøstre og foresatte, i form av digitalt evalueringsskjema eller evalueringsskjema på 
papir.

Foreldrene svarte at de mente filmen var informativ og tankevekkende, og de opplevede 
at det var nyttig med samtale og diskusjon rundt tema. Helsesøstrene svarte at de 
opplevede at materiellet var meget nyttig og at det gav en god ramme rundt samtale 
og refleksjon rundt tema. På bakgrunn av evalueringen fra helsesøstre og foresatte ble 
det ikke foretatt endringer før veiledningsheftet gikk i trykken 

*Hjemmeside: www.visuallab.no
**Hjemmeside: www.kai-hansen.no



Rolle Stilling og arbeidssted Navn Arbeidsomfag 

Prosjektleder

Helsesøster 
Levanger kommune, 
Lokalguppeleder 
Trøndelag Nord

Elin Lunde Pettersen 20% stilling

Styringsgruppe Styret i LaH NSF

Kristin Sofie Waldum-Grevbo (leder)
Anne Kjersti Myhrene Steffenak
Mary-Line Mikalsen
Lise Gøransson
Eli Kristin Johansen
Kari Mygland Michaelsen
Camilla Rørtveit
Merethe Bragstad

3 møter + 2 møter 
sammen med 
referansegruppe

Prosjektgruppe

Helsesøster og 
prosjektleder, Levanger 
kommune

Helsesøster,  
Frosta kommune

Helsesøster,  
Verdal kommune

Psykologspesialist klinisk 
barn og unge

Elin Lunde Pettersen

Anna Wahlström

Kathrine Liaklev Sellæg

Ingrid Kristine Aspli

Totalt 19 møter, 

Referanse- 
gruppe

Lokalgruppeledere i: 
Akershus 
Aust- Agder 
Buskerud 
Finnmark 
Hedmark 
Hordaland 
Møre og Romsdal 
Nordland 
Oppland 
Oslo 
Rogaland 
Sogn og Fjordane
Trøndelag Sør 
Telemark 
Troms
Vest-Agder
Vestfold  
Østfold

Anne Baklund  
Christel Johnsen  
Ann Karin Swang  
Tove Dervo  
Tove-Kristin Westli 
Jorunn Nina Lokøy
Kari-Janne Ljones Kulø 
May Elin Holand 
Ive Kristin Staune-Mittet 
Astrid Midtsund 
Anna Jondahl Risnes 
Hilde Hoddevik  
Margrethe Sannesmoen Løvseth 
Nina Mortensen 
Siv Normann Henriksen 
Anne Mette Røilid Vollan
Ida Sunneva Grotle 
Ingeborg Berg-Olstad 

2 møter  

4 Prosjektorganisering

4.1 Prosjektdeltakere



Ressursgruppe
Helsesøstre

Styret i LaH Nord-
Trøndelag

Renate Gausen Jørgensen
Johanne E. Slåttelid
Ingrid Mollan
Laila Rydning Bergsmo
Martine Norum Kålen
Ragnhild Grimstad
Siri Andersen 
(Anna Wahlström og Elin Lunde 
Pettersen med i prosjektigruppe). 

Representanter 
fra prosjekt-
gruppa 
presenterte 
prosjektet på 
styremøter høst 
2017 og vår 2018.

Ressursgruppe
Spedbarn sin 
utvikling

Ansatte ved Viktoria 
familiesenter
Psykologspesialist/ PhD 
innen tema

Kontaktperson: Torunn Grande
Anne Margrethe Rostad
med avhandlingen 

1 studiebesøk

4 møter 

Ressursgruppe 
Barn med 
minoritets- 
bakgrunn

Helsesøster, Levanger 
kommune

Nina Børve 2 møter

Ressursgruppe 
Samarbeids-
partnere ved 
vold og overgrep 
mot barn 

Barnevernspedagog 
med master i vold og 
traumatisk stress

Barne- og 
familievoldskoordinator, 
Nord-Trøndelag 
politidistrikt 

Jordmor. Jobber i 
Familieambulatoriet 
Sykehuset Levanger 
(tverrfaglig team)

Fastlege, erfaring fra 
barneavdeling og 
helsestasjon

Helsesøster

Etterforskningsleder ved 
Kripos. Spesialisert i vold 
og overgrep mot barn.

Margrete Aspli
Inderøy kommune
 

Tor Burmo

Marianne Kvernmo

Linn Beate Skogholt

Solveig Ude

Kåre Svang

1 møte, samt 
telefon/e-post 

1 møte

1 møte

1 møte

dypdeintervju

dybdeintervju

Ressursgruppe
Foreldre

Anonyme

To foreldre ved Viktoria 
familiesenter

Foreldre ved Frosta helsestasjon 

1 møte

1 møte

Testpanel Anonyme
6 Helsesøstre på helsestasjon

37 Foreldre



M Beskrivelse av milepæl Dato

M1 Godkjenning av prosjektplan 01.09.17

M1
Planleggingsfase: rekruttering av deltakere til ressursgrupper og booking av 
møtetidspunkt for samtlige grupper

01.10.17

M2
Datainnsamling-innhenting av oppdatert forskning på feltet vold og overgrep 
mot spedbarn i form av studiebesøk, litteratursøk

31.12.17

M4 Ferdig manus til film 20.03.18

M5 Tekst/illustrasjoner til informasjonshefte 21.03.18

M6 Informasjonshefte ferdig trykket 26.06.18

M6 Filmproduksjon ferdig 27.06.18

M7 Materiellet lansert på Helsesøsterkongressen. 19.09.18

M8 Sluttrapport 01.10.18

4.2 Milepæler



5 Film og veiledningshefte

5.1 Beskrivelse av ferdig materiell

Materiellet består av en animasjonsfilm på 7 minutter og et veiledningshefte 
helsesøstre kan bruke i samtalen med foreldrene. Filmen har 5 deler/kapitler:

1. Hjernens utvikling
2. Sinne og negative følelser
3. Hva er vold mot barn?
4. Hvordan påvirker vold barnet?
5. Hvordan kan foreldre takle utfordrende situasjoner med barnet sitt? 

Det er en «pauseknapp»/nedtelling etter hver del for å gi rom for refleksjon og 
spørsmål. Helsesøster kan bruke veiledningsheftet i samtalen med foreldrene. 
Det inneholder fakta og spørsmål knyttet til hvert tema/kapittel. 
 
Per desember 2018 finnes filmen i følgende varianter: 

•	 Uten tekst
•	 Med tekst
•	 Uten pauseknapp/nedtelling uten tekst 
•	 *Engelsk, uten tekst
•	 *Engelsk, med tekst
•	 og på YouTube 

*Engelsk oversettelse og teksting ble bekostet av Norsk sykepleierforbund.

Veiledningsheftet finnes på norsk i pdf, i elektronisk bla-versjon og kan bestilles 
fra trykkeriet via LaH NSFs internettside www.nsf.no/helsesostre.



6 Veien videre

6.1 Implementering

Materiellet er utarbeidet til bruk av helsesøstre på helsestasjonen de første 6 ukene i 
barnets liv. Målet er å bidra til at helsestasjonene skal kunne utføre sin nå forskriftsfestede 
oppgave med å avverge og avdekke vold (12). Film og hefte skal være så selvforklarende 
at det ikke krever noen opplæring før det kan tas i bruk. Den enkelte helsesøster kan selv 
hente det fram via internett, og bruke dette i sin arbeidshverdag. 

Alle lokalgrupper er oppfordret til å legge frem: «I trygge hender» som tema på sine 
årlige fagdager i alle landets fylker. Helsedirektoratet vil lage en lenke til materiellet i de 
faglige retningslinjene for helsestasjonen. LaH NSF vil i tillegg sørge for å informere alle 
kommuner og alle medlemmer. Det er opprettet en egen nettside med informasjon og 
bestillingsløsning.

Andre yrkesgrupper har signalisert at de vil benytte filmen, det står de fritt til. LaH NSF 
vil likevel poengtere at filmen er skreddersydd til å brukes i løpet av de første 6 ukene i 
barnets liv sammen med en samtale med helsesøster.

LaH NSF ser på muligheten for å oversette filmen til flere språk.
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