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Oversikt

• Presentere en undersøkelse om i hvilken grad helsesykepleier på 
helsestasjonen spør om vold og overgrep mot barn

• Hva har skjedd i ettertid?

• Hvordan fortjene tillit?

• Hvordan bygge bro mellom teori og praksis?
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Hensikt
• Å undersøke i hvilken grad helsesøster på helsestasjon spør foreldre om de utøver 

fysisk vold mot barnet sitt, og hva årsaken kan være til at de ikke spør

• Å undersøke hva slags kompetanse helsesykepleier mener er nødvendig for å 
avdekke og identifisere barn som er utsatt for vold og overgrep

• Om helsesykepleier  opplever at hun har nok kunnskap om temaet, og om det å 
spørre alle foreldre bør inngå i helsestasjonsprogrammet. 

Undersøkelsen er foretatt før «Vold, overgrep og omsorgssvikt» ble en del av den 
nasjonale faglige retningslinjen.
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Hva er vold?
• Verdens helseorganisasjon (WHO) deler inn vold i fire kategorier: 

fysisk vold, seksuell vold, psykisk vold og omsorgssvikt (neglekt) 
(WHO,2019).

• Vold og overgrep mot barn omfatter fysisk vold, psykisk vold og 
seksuelle overgrep. Fravær av handlinger, i form av fysisk og 
emosjonell neglisjering og omsorgssvikt er også vold og overgrep mot 
barn. (NKVTS 2019)

• Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at 
handling skader, smerter, skremmer eller krenker, får den andre 
personen til å gjøre noe mot sin vilje, eller slutter å gjøre noe 
vedkommende vil (Isdal, 2000).
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Barnelova

Barnet må ikkje bli utsett for vald eller på anna vis bli handsama slik at 
den fysiske eller psykiske helsa blir utsett for skade eller fare. Dette 
gjeld òg når valden brukast som ledd i oppsedinga av barnet. Bruk av 
vald og skremmande eller plagsam framferd eller annan omsynslaus 
åtferd overfor barnet er forbode.

(Barnelova fra 1985 sist endret 2018. §30, Lovdata)
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Hva vet vi om omfanget av vold?
• Tall over hvor mange barn som utsettes for vold og overgrep i Norge er vanskelig 

å finne. Vold defineres ulikt, og gjør det vanskelig å sammenligne forsknings 
studier.

• I et landsrepresentativt utvalg av ungdommer på videregående skoler deltok  
4530 jenter og gutter i en undersøkelse. Denne viste at om lag 21% hadde 
opplevd mist ett tilfelle av fysisk vold fra en forelder. 

• 20% hadde opplevd minst ett tilfelle av mild vold, mens 6% hadde opplevd minst 
ett tilfelle av grov vold. (NOVA rapport 5/2016) 

• Ca 5-15 spebarn blir alvorlig skadet etter ”risting” hvert år
• Ca 5 av dem dør av skadene  (Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot 

barn og unge, 2016)
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Metode

• Kvantitativt spørreundersøkelse (faste svaralternativer)
• 13 helsestasjoner på Østlandet fikk invitasjon til å delta i 

undersøkelsen
• Spørreskjema ble sendt i papirformat med frankerte returkonvolutter 

til den enkelte helsestasjon etter at leder hadde sagt ja til å delta. 
Lederen delte ut spørreskjemaene til de ansatte
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Resultat
72 helsesøstre besvarte spørreskjemaene (responsrate 73%).
• Helsesøstrene spurte i liten grad rutinemessig om vold mot barn på 

helsestasjonen. Derimot spurte 75% ved mistanke, og da indirekte i 
forbindelse med sinnemestring og grensesetting. 

• Av de få som svarte at de aldri spurte (8) var begrunnelsen:
• At det var et vanskelig tema å ta opp
• At det ikke inngikk i det vanlige helsestasjonsprogrammet
• At det var uklart hva en skulle gjøre med det som ble avdekket
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Resultater fortsetter

• Av  de som svarte «annet» ble temaet fysisk vold tatt opp i 
forbindelse med grensesetting, sinnekontroll og ved mistanke om rus 
og psykiske lidelser
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Ved hvilke konsultasjoner bør helsesykepleier 
spørre om fysisk vold?

• 27% svarte  ved første møte
• 15% svarte ved alle konsultasjoner
• 3 % svarte at hun ikke behøvde å spørre
• 55% svarte «annet»

• Regelmessig  12
• Ved mistanke  8
• 6 uker 3
• 6-9 mndr 3
• 1 år 8  
• 18 mndr 5
• 2-4 år 11
• Hjemmebesøk 7
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Resultater fortsetter..
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Om viktigheten av tillit

• «Opparbeidet tillit hos foreldrene» var en viktig faktor for å avdekke 
fysisk vold hos barn (61%), og det var signifikante forskjeller mellom 
helsesykepleierne og deres ulike arbeidserfaring. 

• For dem med minst og lengst helsesykepleiererfaring var dette ansett 
som viktigst (71 prosent og 65 prosent).
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Hva ønsket helsesykepleiere mer kunnskap om?
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Konklusjon

• Helsesykepleiere spurte foreldre i liten grad rutinemessig om vold 
mot barn. De oppga behov for mer kunnskap om symptomer og tegn 
på vold og hvordan kommunisere om temaet.
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Hva har skjedd siden ?
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Hvilke utfordringer har vi?

• Samfunnet er i endring
• Befolkningens behov endrer seg 
• Krav til tjenestene endres, noe som betyr at 

• Oppgaver endrer seg
• Nye oppgaver kommer til
• Større krav til faglighet 
• Helsesykepleier må tilpasse oppgaver etter behov og offentlige krav
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Sagt av helsesykepleiere:

• Snakker jeg om vold og overgrep mister omsorgspersonene  tilliten til 
meg…

• Helsestasjonen skal være et hyggelig sted å komme til…
• Dersom jeg spør om vold og får bekreftet det, vet jeg ikke hva jeg skal gjøre 

med svaret..
• Vanskelig å samarbeide med andre når jeg har taushetsplikt…
• Jeg får overlate det til de som er eksperter på området…
• Kanskje noen andre oppdager det….
• Jeg trenger mer kunnskap om kommunikasjon….
• Jeg har for liten tid…
• Tenk om jeg tar feil…. 
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Hva er tillit?

• Å ha tillit til noen betyr å stole på noen. Beslutningen om å stole på noen består 
av tre faktorer: 

• våre personlige egenskaper som gjør deg mer eller mindre disponert for å stole på andre 
• vår vurdering av tillitsverdigheten til den andre personen og 
• vår vurdering av situasjonen mht hvilken usikkerhet og sårbarhet den representerer for oss  

(Erlend Vestre)

Pasienter om tillit:
Faglig trygg og er til å stole på
Gode begrunnelser for rådene og informasjonen
Kan kommunisere på en god måte
Ønsker å hjelpe meg og vil meg vel
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Hva er tillit? 
«Tillit er menneskets følelse av at andres godhet, ærlighet og dyktighet er å 
stole på. Tillit medfører ofte en overføring av makt til en person eller til et 
system, makt til å handle på mine vegne, og til mitt beste».

Dette er kildene til tillit i klinisk arbeid:
• Moralsk integritet
• Den personlige hjelper
• Å dele makt
• Å bry seg
• Ikke å love for mye
• Kyndighet 

(Per Fugelli, Sykepleier 2011)
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Kunnskapsbasert praksis

Forskningsbasert 
kunnskap

Erfaringsbasert
kunnskap

Brukerkunnskap og 
brukermedvirkning

Kunnskapsbasert
praksis

Kontekst

Jamtvedt m.fl.2004USN 2019 20



Hvordan bygge bro mellom teori og praksis?
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Noen kommentarer fra utprøving av metoden:

• ”Ble gjort oppmerksom på gode og dårlige vaner og egenskaper jeg ikke visste 
om”

• ”Aha - opplevelser ift egen mestring og hva en ikke skal gjøre”
• ”Håper vi kan fortsette med dette, vikarer bør også inn”

• ”Kommunikasjon er vanskelig å lese seg til, det må prøves ved praktisk trening”

(Nyen, Hansen og Bondevik, Sykepleien forskning, 2010)



Simulering i samtaler på legevakttelefonen
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Ferdighetstrening/simulering som metode for 
læring i praksis 

• Akselbo I, Olufsen V, Ingebrigtsen O, Aune I. Simulation as a learning method in public health nurse 
education. Public Health Nurs. 2019 Mar;36(2):226-232

• Orique SB, Phillips LJ. The Effectiveness of Simulation on Recognizing and Managing Clinical 
Deterioration: Meta-Analyses. West J Nurs Res. 2018 Apr;40(4):582-609

• Dieckmann P, Patterson M, Lahlou S, Mesman J, Nyström P, Krage R. Variation and adaptation: learning 
from success in patient safety-oriented simulation training. Adv Simul (Lond). 2017 Oct 31;2:21.

• Chae D, Lee J, Asami K, Kim H. Experience of migrant care and needs for cultural competence training 
among public health workers in Korea. Public Health Nurs. 2018 May;35(3):211-219

• SIMULERING GIR ØKT LÆRINGSGEVINST Geriatrisk sykepleie. Studenter har gode erfaringer med 
simulering som del av et læringsforløp. 10.4220/Sykepleiens.2016.58047

• MacKinnon K, Marcellus L, Rivers J, Gordon C, Ryan M, Butcher D. Student and educator
experiences of maternal-child simulation-based learning: a systematic review of
qualitative evidence. JBI Database System Rev Implement Rep. 2017 Nov;15(11):2666-
2706
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Hva må til  for en god 
simulering/ferdighetstrening?

• En egnet metode (som er utprøvd og testet) for gjennomføring og 
evaluering av praktiske ferdigheter

• Trygge rammer og «kjøreregler» for gjennomføringen slik at  
deltakerne skal føle seg mest mulig ivaretatt før, under, og etter 
treningen og evalueringen

• Hensikten må tydeliggjøres for deltakerne og det er læring og ikke 
testing.

USN 2019 25



Helsesykepleierutdanningen ved USN

• Jobber med å utvikle en egnet metode for ferdighetstrening med 
evaluering for å blir bedre rustet til praksis og å få trening i å håndtere 
vanskelig samtaler i møte med barn, ungdom og foreldre.

• Kunnskap er en ting- ferdigheter er mye mer! 

USN 2019 26



Hvordan gå fram?

• Helsesykepleierutdanningen lager nå en metodebeskrivelse for 
simulering av konsultasjoner med barn og foreldre

• Metodebeskrivelsen skal inneholde:
• Hva er simulering og hensikt med simulering og evaluering

• Forberedelser til simulering
• Utstyr og lokaler
• Utarbeide cases og simulanter

• Taushetsplikt og etikk
• Gruppesammensetning og mentor
• Kriterier for evaluering av samtalene og hvordan tilbakemeldinger skal foregå

• Kommunikasjon, kunnskap og holdninger/verdier
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Avslutning

• For å møte de ulike utfordringene framover trenger vi kunnskap, men 
like viktig er ferdighetstrening med evaluering for å bli trygge i 
helsesykepleierrollen og for å kunne møte både  foreldre, barn og 
ungdommer på en tillitvekkende og god måte.

• Målet må være at brukerne opplever  trygge helsesykepleier og 
kompetente fagpersoner som tør å ta de vanskelige samtalene! 
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