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Avdekking av vold, taushetsplikt, opplysningsplikt og 

opplysningsrett 



Biskop Ole Hallesby 

• Biskop Ole Hallesbys berømte radiotale «Kristne hjem» i 

1954 

 

Paideia (gresk: dannelse, utdannelse) 

 

Ble oversatt av Hallesby til «tukt» og utlagt til at foreldre 

skulle rise sine barn 

 

«foreldrene må «…aldri, aldri glemme at det skal føre til det 

samme resultat for barnet, nemlig at dets egenvilje bøyes» 



VÅRT SYN PÅ BARN 

 

• MIN FAR GODTFRED FØDT 1921: 

• VIKTIGST VAR LYDIGHET 

• DERETTER ARBEIDSSOMHET 

• DERETTER WILLY-TORE FØDT 1948 

• LYDIGHETSBARNET GÅR UT PÅ DATO  (1945!) 

• BARNEPSYKOLOGIEN KOMMER 

• BEHOVSBARNET  BLIR LANSERT PÅ 50-TALLET 

• MIN SØNN  KRISTIAN FØDT 1978: 

• BEHOVSBARNET – KOMPETANSEBARNET 

• MITT BARNEBARN MARIUS  FØDT 2014: 

• FORSKERBARNET – NY HJERNEFORSKNING 

• DET MODERNE BARNET - DET FORMBARE BARNET 



Forbud mot å slå barn 

Sent men godt: 

 

1936: Forbud mot å slå barn i skolen (Bare slått av Finland) 

1987: Foreldres rett til fysisk avstraffelse av barn hjemme ble opphevet (Barneloven 
§30) 

 

2005:Høyesterett tolket Straffelovens § 219 som at det er lov å gi barnet et «klaps» 
og at bestemmelsen bare gjaldt fysisk skade. (klapsdommen) 

 

Anders Bratholm og Magne Raundalen påpekte at vi allerede har Christian den V 
lov av 1866 der det står: «Hvis foreldre sønderslår deres legeme og ødelegger 
deres helbred skal de straffes som om det var en fremmed som gjorde det.» Vi har 
en lov allerede mot alvorlig fysisk avstraffelse 

 

Riksadvokaten sådde tvil i  Aftenposten 14 mars 2009 der han var skeptisk til 
«klapsedommens» død og sa at hvis et barn velter melkeglasset for tredje gang må 
det være lov å gi et klaps, selv om handlingen «…(klaps) ikke hadde vært 
akseptabelt overfor en kollega under lunsj» 

 

 



Kultursensitiv lovfortolkning? 

• Enkelte organisasjoner og enkeltpersoner har fremmet synspunkter om at 

barnevernet og andre instanser som arbeider med barn bør ta hensyn til 

kulturforskjeller i barneoppdragelse og derved være fleksible og 

aksepterende i håndhevelsen av norsk lov.  

• I noen kulturer (østeuropeiske, afrikanske, arabiske) er fysisk avstraffelse 

av barn ikke bare vanlig men også ansett som nødvendig for å skape 

respekt for voksne og som nødvendig læringsmetode. 

 

• Rettsstillingen er imidlertid at norsk lov gjelder for alle som oppholder 

seg på norsk jord og at fysisk avstraffelse, annen vold og trusler om 

vold mot barn er forbudt. 



Dialog med foreldre om å slå barn  

• Forbudt å slå barn i norsk skole fra 1936 
• Forbud mot å slå barn i hjemmet fra 1987 
• Fortsatt lov med milde klaps 2005 
• Vil ikke lengre være lov i 2008 
• 2008: 47 land vil vedta lov mot å slå barn 
• De fleste barn i Norge blir ikke slått 
• Hele 80% aldri, 18 % en gang, 2% ofte 
• Hva tenker du selv om det å slå barn? 
• Hvordan vil du beskrive ditt hjemland  
 når det gjelder det å slå barn? 
 (Fremmedkulturelle foreldre) 
 
 
 



Er det farlig å slå barn når man 

ikke skader det fysisk? 

• Det er skadelig å slå barn og gjøre dem redde 

• Det skremmer og hemmer barnas hjerne 

• Det er viktig å snakke om to måter å slå på: 

  Den farligste er å slå når man er sint, fordi du blir  
  sintere når du slår. Da kan det bli vanskelig å stoppe 
  i tide. Det kan føre til alvorlige skader på barnet 

• Du slår fordi barnet har gjort noe du ikke tåler 

  Du er ikke sint, men du slår for å lære. Du vil ikke at 
  det barnet gjorde skal gjenta seg 

  Samtidig lærer du ditt barn at de store kan slå de  
  små 



Den nødvendige samtalen 

om vold i ekteskapet 

• Vold i hjemmet er ingen privatsak 

• Fordi det skader barna 

• Vold mot mor er vold mot barn 

• Barna kan får traumer 

• De gjør det dårligere på skolen 

• De gjennomfører ikke påbegynt skolegang 

• De får psykiske problemer: angst og depresjon 

• De kan bli aggressive og voldelige 

• Vedvarende vold i hjemmet påvirker barnehjernens vekst 



Symptomer på vold mot barn eller observert 

vold 

Fra fødsel til ett år: 

Emosjonelt: 

 angst, spenning. Hyperaktivitet, traumatisering 

 

Kognitivt: 

 manglende respons ved henvendelser, forsinkelser i utviklingen 

 

Atferdsmessig: 

Gråt, skader seg lett, forstyrrelser i søvnrytme, fordøyelsesproblemer 



Symptomer på vold mot barn eller observert 

vold 

 

Fra ett til fem år 

Emosjonelt:  

Frykt, angst, lett frustrert, sint, frykt for voldsutøver, tvilende, føler seg splittet 
mellom foreldre, føler seg maktesløs, sårbar, lav selvtillit 

 

Kognitivt: 

Lett distraherbar, vanskelig med konsentrasjon, lav impulskontroll, forsinket 
utvikling 

 

Atferdsmessig: 

Slår seg vrang, kopierer voldelig atferd, eneurese, enkoprese, utagering, 
beskyttende overfor yngre søsken, beskyttende overfor mor/vil være hjemme, 
knuser leker 

 



Symptomer på vold mot barn eller observert 

vold  

Fra fem til tolv år 

Emosjonelt: 

Gråter lett, disorganiserte følelser, problemer med tillit, desperasjon, håpløshet, 

hjelpeløshet, manglende empati, sinne mot mor/far, sinne mot seg selv 

 

Kognitivt: 

Spesifikke lærevansker, selvmordstanker, manglende struktur og fokus, prøver 

å være mer voksen, overdrevent ansvarlig, manglende ansvar 

 

Atferdsmessig: 

Prøver å være kontrollert, hærverk, voldsom, utagerende, rømmer hjemmefra, 

perfeksjonisme, mangler grenser, vold mot voldsutøver, selvskading, slåss 



Symptomer på vold mot barn eller observert 

vold  

Ungdom gutter 

Emosjonelt: 

følelse av hjelpeløshet of skyld, tilbaketrekning, skamfull og flau, har ikke 

venner, deprimert, trenger kontroll 

 

Kognitivt 

problemer med å holde fokus, problemer med å flytte fokus, dropper ut av 

skolen, tenker at vold er ok i parforhold, tradisjonelle maskuline verdier, 

selvmordstanker 

 

Atferdsmessig 

bruker vold som mestring, rusmisbruk, antisosial atferd, utagering, problemer 

med relasjoner, vold mot utøver, seksuelle problemer, selvskading 



Symptomer på vold mot barn eller observert 

vold  

Ungdom jenter 

Emosjonelt  
problemer med tillit, hater eller legger skylden på mor, sterkt ønske om å bli 
beskyttet, føler spenninger og rastløshet, føler seg hjelpeløs og uten håp, 
forvirret kjønnsroller, føler skyld og skam i forhold til volden, blir emosjonelt 
nummen, deprimert 

 

Kognitivt  
problemer med oppmerksomhet, dropper ut av skolen, manglende 
selvforståelse, grenseløs, personlighetsproblemer 

 

Atferdsmessig 

ikke i stand til å fungere hjemme, ikke i stand til å fungere i relasjoner, rømmer 
hjemmefra, rusmisbruk, tidlig graviditet, spiseproblemer, ser etter sterk 
beskytter blant menn, selvskading 



Taushetsplikt, opplysningsplikt og 

opplysningsrett (Rundskriv Q-24/2005, BLD) 

• Taushetsplikt innebærer en plikt til å hindre at uvedkommende får 

tilgang til opplysninger som er taushetsbelagte. Som 

uvedkommende regnes i utgangspunktet alle andre enn den 

opplysningene gjelder. 

• Opplysningsrett innebærer at den som sitter med opplysninger 

som i utgangspunktet er omfattet av taushetsplikt likevel har adgang 

til å gi opplysningene videre. Den som sitter med opplysningene kan 

velge mellom å gi opplysningene videre eller la være. 

• Opplysningsplikt kan både innebære en plikt til å gi opplysninger 

på eget initiativ, og en plikt til å gi opplysninger etter pålegg. Når 

opplysningsplikten inntrer skal opplysninger gis til barnevernet. Da 

settes taushetsplikten til side. 



7.3 Avvergeplikt ved alvorlige forbrytelser og ulykker 

 

• Alle har en generell plikt til å søke å hindre visse former for alvorlige 

forbrytelser gjennom å anmelde eller på annen måte avverge 

forholdet, jf. strl. § 139. Denne avvergeplikten går foran lovbestemt 

taushetsplikt. 

 

• Forbrytelsene som er omfattet er blant annet voldtekt, seksuell omgang 

med barn, seksuelt misbruk av fosterbarn eller stebarn eller noen under 18 

år som står under hans omsorg, myndighet eller oppsikt, samt voldtekt, grov 

legemsbeskadigelse og drap av barn eller voksne. 

 

• Denne avvergeplikten gjelder bare ved pålitelig kunnskap om at en slik 

forbrytelse er i ferd med, eller ventes å finne sted.  

 

 



Barnevernets plikt til å anmelde eller avverge 

alvorlige forbrytelser 

• Barneverntjenesten har den samme plikten som alle andre til å 

anmelde eller på annen måte avverge alvorlige forbrytelser etter strl. 

§ 139.  

 

• Barneverntjenestens primære oppgave er imidlertid nettopp å 

beskytte barn mot mishandling og overgrep. Plikten til å anmelde til 

politiet vil derfor først inntre dersom barneverntjenesten ikke på 

annen måte, ved å igangsette egne tiltak, kan avverge alvorlige 

forbrytelser mot barnet. 

 



Når skal man melde om vold til barnevernet 

• Bvl. Kapittel 8 Opplysningsplikt til barneverntjenesten 

• Opplysningsplikten innebærer en plikt til å gi opplysninger til 
barneverntjenesten uten hinder av taushetsplikten. Plikten til å gi 
opplysninger gjelder både av eget tiltak og etter pålegg fra 
barneverntjenesten og andre organer som er ansvarlig for gjennomføringen 
av barnevernloven, jf.bvl. § 6-4. 

 

• For at barneverntjenesten skal kunne ivareta sitt ansvar for å sikre at barn 
som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får 
nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, er den avhengig av å motta 
opplysninger fra andre som i tilknytning til sitt arbeid får kunnskap om barns 
situasjon. 

• Opplysningsplikten til barneverntjenesten er begrenset til de mer 
alvorlige tilfeller; når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i 
hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, 
eller når et barn har vist vedvarende alvorlige atferdsvansker. 

 

 

 



Bvl. 8.1 Hvem gjelder opplysningsplikten for? 

 

• Opplysningsplikten gjelder for alle instanser og 

tjenester, samt organisasjoner og private som utfører 

oppgaver for stat, kommune eller fylkeskommune, jf. 

bvl. § 6-4 annet ledd. Særlig aktuelle instanser og 

tjenester er helsestasjoner, legekontor, sykehus, 

barnehager, skoler, politiet og sosialkontor.  

 



Bvl. 8.3 Opplysningsplikt av eget tiltak 

 

• Opplysningsplikten inntrer når det er grunn til å tro at det foreligger 

situasjoner som beskrevet under punkt 8.2.1 eller 8.2.2. Det kreves ikke at 

den som skal gi opplysningene har sikker viten om at situasjonen er så 

alvorlig som beskrevet, men vedkommende må ha noe mer enn en vag 

mistanke. 

 

Man skal ikke foreta ytterligere undersøkelser for å bekrefte eller avkrefte sin 

bekymring. Opplysningsplikten faller ikke bort selv om man forsøker å avhjelpe 

situasjonen (forutsetningen er at opplysningsplikten gjelder). 

 

Dersom barneverntjenesten konkluderer med at situasjonen ikke er så alvorlig 

som antatt, har den som ga opplysninger ikke brutt taushetsplikten. 

 

Opplysningsplikten er ikke oppfylt dersom opplysningene gis anonymt 



Barnevernets opplysningsrett 

• 6.1 Grunnlag som åpner for adgang til å formidle opplysninger 

• Når barneverntjenesten har adgang til å formidle opplysninger som i 

utgangspunktet er taushetsbelagte, innebærer det at barneverntjenesten er 

gitt en opplysningsrett, men ikke en opplysningsplikt. 

 

• Dersom den som har krav på taushet samtykker i at opplysningene gjøres 

kjent for andre, oppheves taushetsplikten så langt som samtykket gjelder, jf. 

fvl. § 13 a nr. 1. 

• Samtykket må være frivillig og informert (oversikt over konsekvensene) 

• Samtykke skal fortrinnsvis være skriftlig. 

• Samtykke kan når som helst helt eller delvis trekkes tilbake. 



Adgang til å formidle taushetsbelagte 

opplysninger 

• Barnevernet har adgang til å gi opplysninger til samarbeidspartnere innen 

samme etat når opplysningene brukes til det formål de er gitt eller innhentet 

for (fvl. §13 b) eller til andre forvaltningsorgan når det er nødvendig for å 

fremme barneverntjenestens oppgaver (bvl. §6-7). 

 

Dette åpner for å gi opplysninger til fosterforeldre, hjelpeapparatet, 

skole/barnehage og andre. Se bvl § 6.2.2 



Gyldig samtykke 

• Ulike samtykkegrunnlag 

• Frivillig avgitt og informert samtykke 

• (Ikke habilitetsproblemer) 

 

• Stilltiende samtykke 

• (Ved konkludent atferd) 

 

• Hypotetisk samtykke 

• (Livreddende behandling ved bevisstløshet) 

 

• Presumert samtykke 

• (Ved transplantasjon) 

 

• Konstruert/Quasi samtykke 

• (Livreddende behandling ved mislykket suicidalforsøk) 



Politiets arbeide 

• Når et forhold er anmeldt til politiet som et mulig straffbart forhold vil politiets 

prosedyrer for etterforskning og bevissikring iverksettes. 

 

• Dette kan føre til arrestasjoner av foreldre (varetektsfengsling) og uthenting 

av barn fra hjemmet og plassering i beredskapshjem.  

 

• Det er derfor viktig å ta hensyn til at plikten til å anmelde til politiet først vil 

inntre dersom barneverntjenesten ikke på annen måte, ved å igangsette 

egne tiltak, kan avverge alvorlige forbrytelser mot barnet. 

 



Adgang til å gi opplysninger til mediene 

• Barneverntjenesten har på samme måte som andre offentlige og private 

instanser behov for å kunne imøtegå uberettiget kritikk og feilaktig negativ 

omtale av sitt arbeid. Barneverntjenesten er også avhengig av legitimitet og 

tillit både fra familier som har behov for bistand fra barneverntjenesten og 

befolkningen for øvrig 

• Barnevernet har taushetsplikt. Taushetsplikten er imidlertid ikke til hinder for 

at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes 

hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller alminnelig 

tilgjengelig andre steder 

• Denne bestemmelsen åpner for at barneverntjenesten i visse tilfeller kan ha 

adgang til å kommentere enkeltsaker som er omtalt i media. Dersom 

foreldrene selv har stilt opplysninger til pressens disposisjon, kan foreldrene 

i utgangspunktet ikke forvente å være beskyttet av barneverntjenestens 

taushetsplikt, i den forstand at barneverntjenesten skal være forpliktet til å 

holde enhver opplysning tilbake i forhold til pressen.  



Adgang til å gi opplysninger til mediene 

• Når barneverntjenesten etter en interesseavveining kommer til at en sak 

ikke skal kommenteres i media, bør barneverntjenesten alltid kunne gi 

uttrykk for at det er sider ved saken som ikke er kommet frem. Det er i slike 

tilfeller også viktig at barneverntjenesten gir generelle opplysninger om 

regelverket og barneverntjenestens saksbehandling, om vilkårene for det 

aktuelle tiltaket og om de skjønnsmessige vurderingene loven forutsetter. 

Ved å møte konkrete forespørsler om en sak med generell informasjon kan 

barneverntjenesten få ut viktig informasjon til offentligheten om 

barneverntjenestens arbeid for i å ivareta barns beste, både i den konkrete 

saken og mer generelt.  

• Foreldrene kan forøvrig samtykke til frigivelse av barneverntjenestens 

opplysninger til media.  



Besteforeldregeriljaen 



Fem løfter til barna 

• Du skal få hjelp når du trenger det 

Vi krever: Tydelig skille mellom de som tilbyr hjelp (omsorgsbarnevernet) og de 

som tyar beslutninger om at barnet ikke skal bo hos foreldrene 

(myndighetsbarnevernet). 

Barnevernloven må bli en rettighetslov for å sette fokus på barnets 

selvstendige rettsstilling 

• Du skal ha en voksen som tar vare på deg 

Vi krever: Det skal ære enkelt å melde fra om at et barn har det vondt hjemme. 

Det skal til enhver tid være tilstrekkelig med fosterfamilier slik at plassering blir 

på barnets premisser 

• Du skal få vokse opp sammen med søsknene dine 

Vi krever: Ekstra støtte til fosterhjem som tar imot søsken. Det skal lages 

retningslinjer for fvordan barnevernet kan plassere søsken sammen. 



Fem løfter 

• Du skal ha like muligheter til å lykkes på skolen  

Vi krever: Barnevernsbarna må få ekstrapedagogisk veiledning. Bedre mulighet 

til å hente inn undervisning de har gått glipp av (f.eks. Gratis leksehjelp). 

Barnevern og skole må samarbeide bedre om elevens behov, også når barnet 

flytter. 

• Du skal få hjelp til å bli voksen 

Vi krever: Det må opprettes et eget ungdomsvern som hjelper ungdom over i 

voksenlivet (dagens ettervern er ikke godt nok).Kommunen må ha klare mål for 

ungdomsvernet slik at ungdom sikres jobb eller annen relevant aktivitet. 



Sånn kommer du igang 

• Bry deg om barn 

Hils på de skumle 

Bli en god reserve (still opp som reservebestefar eller mor).  

Ta de med på eldresentre og la dem hjelpe de eldre med ny teknologi 

• Kle deg for strid 

Strikk vaffelberet og lag vaffelaksjoner 

• Lag litt leven 

Møt opp i kommunestyremøter når saker som omhandler barn skal diskuteres. 

Hold politikere i øra. Gi dem sine pass påskrevet som kutter i budsjetter til barn 

og unge. Skriv i aviser om dem. 

 

 



Skadevirkninger hos barn og unge  som følge av 

langvarig stress og angst, tilknytningsskader og 
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Det biologiske prinsipp i  barnevernet  

Det biologiske prinsipp 

 

 

 Kan enkelt formuleres som at det har en egenverdi for 
barn å vokse opp hos sine biologiske foreldre. 
Barnevernlovens inngrepsterskel gjenspeiler dette ved 
at det bare er alvorlig omsorgssvikt som gir grunnlag for 
omsorgsovertakelse. Slik loven er formulert gjelder 
inngrepskriteriene likt for biologiske foreldre og andre 
juridiske foreldre. 
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Det biologiske prinsipp i  barnevernet  

Prinsippets uttrykk i barnvernloven 

Betegnelsen «det biologiske prinsipp» brukes ikke i barnevernloven, men 

det kommer tydelig fram at prinsippet ligger til grunn for loven 

Eks. 

Inngripen fra barnevernet skal først og fremst skje i hjemmet uten å skille 

barn fra foreldre ved at det oppstilles strenge vilkår for å flytte barnet, 

ved retten til samvær med hverandre og ved at tilbakeføring skal skje 

når foreldrene kan gi forsvarlig omsorg 

Foreldrene har det primære og barnevernet det sekundære ansvar for 

barnet 

Tilsvarende stilles det strenge krav til samtykke ved adopsjon og at bvl. § 

4-20 a gir mulighet for besøkskontakt etter tvangsadopsjon 
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Det biologiske prinsipp i  barnevernet  

Forskning og det biologiske prinsipp 

• Utvalget er blitt kjent med at det finnes forskning som viser 
biologisk preferanse i foreldreskapet (noe mindre overgrep av 
biologiske foreldre enn steforeldre, noen færre drap av 
biologiske foreldre enn steforeldre). 

• Utvalget er kjent med at det kan være sosiale preferanser hos 
biologiske foreldre (gjenkjenning av utseendemessige  og 
atferdsmessige trekk hos barnet knyttet til biologisk familie) 

• Men utvalget tolker forskningen om tilknytningen mellom 
barn- omsorgsperson som det sterkeste grunnlaget for 
utviklingstøttende foreldreskap. Utvalget har ikke funnet 
forskningsbaserte holdepunkter som bekrefter eller avkrefter 
at det har en avgjørende egenverdi for barn å vokse opp med 
sine biologiske foreldre. 
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Det biologiske prinsipp i  barnevernet  

Rettspraksis og det biologiske prinsipp 

 

 I rettspraksis synes det biologiske prinsipp lite vektlagt i 
vurderingen av om barneverntjenesten kan gripe inn 
med omsorgsovertakelse. I noe større grad er det 
vektlagt i tilfeller der det har vært tvil om barnet skal 
tilbakeføres til foreldene. Det er usikkert om det 
biologiske prinsipp vil ha samme vekt etter at 
tilbakeføringsbestemmelsen i § 4-21 ble endret i 2009. 
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Det biologiske prinsipp i  barnevernet  

Tillegges det biologiske prinsipp for stor vekt i 

barnevernet? 

 

 Det er mulig at barneverntjenesten og andre profesjoner 
tillegger det biologiske prinsipp større vekt enn det er 
grunnlag for etter rettspraksis. Den høye 
medholdprosenten for barnevernet i Fylkesnemndssaker 
kan være en indikasjon på at barneverntjenesten legger 
terskelen høyt for å fremme saker om 
omsorgsovertakelse – muligens for høyt. 
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Det biologiske prinsipp i  barnevernet  

Overordnet mål for forslagene fra utvalget 

• Redusere tiden barn lever under skadelig omsorg 
Ved å: 

  kunne pålegge foreldre å motta evidensbaserte 

foreldreveiledningsprogrammer når foreldrene har potensial til å forbedre 

omsorgskvaliteten  

 Redusere tiden før flytting til en utviklingsstøttende omsorgsbase

 (omsorgsovertakelse, beredskapshjem) når omsorgssvikten er omfattende 

og foreldrene ikke har potensial til å nyttiggjøre seg foreldreveiledningstiltak 

 Stabilisere fosterhjemmet  

 Vedta tilbakeføring til opprinnelsesforeldrene bare dersom 

omsorgsbetingelsene er utviklingsstøttende.  
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Det biologiske prinsipp i  barnevernet  

Sosialt-kulturelt grunnsyn 

 

 

 

 Utvalget holder fast på det sosiale og kulturelle 
grunnsyn at det er foreldrene selv som primært skal ha 
ansvar for omsorgen for sine barn 
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Det biologiske prinsipp i  barnevernet  

Europeiske menneskerettskonvensjonen 

(EMK) og Barnekonvensjonen (BK) 

 

 

 Internasjonale konvensjoner som Norge er bundet av, de 
mest aktuelle er EMK og BK, vil sette skranker for hvor 
inngripende tiltak som kan fastsettes i  norsk lov. 
Lovgiver står med andre ord ikke helt fritt i den 
nasjonale lovgivningen. 
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Det biologiske prinsipp i  barnevernet  

Det store alvoret 

• Små barn som lever under langvarig stress og angst får 
varige nevrobiologiske og psykologiske skader 

• Barn som vokser opp i fattigdom kan få språklig, kognitiv 
og emosjonell forsinkelse 

• Det er en påvist generasjonsoverføringer av 
barneverntjenester  

• Utrygg (unnvikende og ambivalent) tilknytning mellom barn 
og foreldre kan skape utviklingshemmende 
omsorgsbetingelser 

• Desorganisert tilknytning kan i verste fall føre til alvorlige 
psykiske helseproblemer 
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Hjernens laginndeling 

• Overlevelseshjernen (hjernestammen og lillehjernen) 

Reflekser, pust, hjerterytme, blodtrykk 

 

• Emosjonshjernen (det limbiske ystem) 

Sinne, frykt, hukommelsesfunksjoner, hormoner involvert i 

stressreaksjoner 

 

• Logikkhjernen (neo-cortex) 

Språk, bevissthet, viljestyrte motoriske handlinger 
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Det biologiske prinsipp i  barnevernet  

BARNE-HJERNE-VERNET 
Barnehagen: Kommunal avdeling for barnehjerneutvikling (Magne Raundalen) 
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Hjernen er bruksavhengig 

* Barnet født med over 100 milliarder hjerneceller 

• Hjernen er bruksavhengig 

• Bare 15% er koblet opp ved fødsel 

• Deretter tre år med 250 000 nye pr. time! 

• TIL SAMMEN 1000000000000000000000000 

• Erfaringene bygger hjernen 

 
Bruce D. Perry, pionéren som skapte begrepet ‘the use dependent brain’: 
«There is nothing more biological than experiences.» 
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Myelinisering av nervecellene 

• Myelinisering av nervecellene øker hastigheten til nerveimpulsen fra 

cellekjernen til synapsene 

• Myelinutviklingen hindres av langvarig stresspåvirkning (stresshormon) 

• Forklarer hvordan positive konsekvenser på atferd øker sannsynligheten for 

gjentakelse av atferden (forsterkning) 

• Redusert myelinisering påvirker læringsevnen 





Hjernen organiserer seg fra bunnen og opp 

• Kjernene i de fleste nevronene ligger i overlevelseshjernen 

• Nevronene forgrener seg oppover og knytter hjernen sammen (som følge 

av erfaringer) 

 

Overlevelses- og emosjonshjernen er til dels funksjonelle ved fødsel mens 

logikkhjernen utvikles over et lengre tidsspenn (prefrontal cortex ikke ferdig før 

tidlig 20-årene) 

 

Prefrontal cortex er sårbar i puberteten. Hjernen omorganiseres. 30.000 

synapser går tapt (50% av antall synapser pr nevron) 

Ungdomstiden er derfor meget fleksibel. (Bør vi ha et eget ungdomsvern?) 
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Strukturer viktige for reaksjoner på stress og 

trusler 

• Amygdala (hjernenes alarmsentral) 

 

• Hippocampus (lagrer erfaringer som gir oss grunnlag for å vurdere nye 

situasjoner på bakgrunn av tidligere erfaringer) 

09.06.20

16 
49 



Epigenetikk 

• Epigenetikk er studier av hvordan miljøet påvirker aktiviteten og funksjonen 
til våre gener. Det er ikke bare de nedarvede genene som bestemmer 
hvordan kroppen vår ser ut og fungerer. Hvilke gener som er skrudd av eller 
på, eller hvordan kroppen leser av genene til enhver tid, er også viktig.  

 

• Omsorgssvikt, krigserfaringer, miljø, mobbing, kosthold og følelsesmessige 
endringer kan påvirke genene våre. Selv om genene i seg selv ikke blir 
endret, kan genene bli skrudd av og på. 

• Tyske forskere ved Max Planck-instituttet viste nylig at stress tidlig i livet 
endret visse nerveceller i hjernen og førte til langvarige endringer på 
aktivitetsnivået til genene. 

• Genene ble slått av og på selv om det ikke skjedde en eneste kjemisk 
påvirkning. 

• Det kan skje vedvarende endring i genene resten av livet, slik at man 
reagerer mer på stress senere i livet. 

 



Det biologiske prinsipp i  barnevernet  

Nevrobiologiske skader 

• Det limbiske system. 

 Spiller rolle i forbindelse med overlevelsesfunksjoner og i forhold til ytre 

farer. 

 

Amygdala: Alarmsentralen. Registrerer potensielle trusler og sender 
signaler til binyrene som skiller ut adrenalin/noradrenalin og kortisol.  

Konsekvenser ved traumatisering: 

Reagerer med emosjonell aktivering på stimuli som minner om trusler 
individet har vært utsatt for. Reaksjonene kommer før det kognitive 
systemet (prefrontal cortex). Personen reagerer på stimuli som tidligere 
har vært forbundet med fare, men som ikke er det, f.eks. 
omsorgspersoner som ikke har utført vold og omsorgssvikt.  
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Kliniske implikasjoner 

• Omsorgspersonene må ha grundig informasjon om barnets skader i 

amygdala 

• Barnet må få andre og trygge erfaringer i disse situasjonene 

• Kognitiv atferdsterapi kan være aktuelt hvis barnet er over 6-7 år. 



Det biologiske prinsipp i  barnevernet  

Nevrobiologiske skader 

• Hippocampus: Differensierer mellom det som er farlig og ikke farlig.  

• Overfører informasjon om ulike hendelser til eksplisitt hukommelse og 
organisering av hendelsers rekkefølge. Viktig i forhold til integrering av 
minne og autobiografi. 

• Barnets medfødte stressystem (HPA) blir mobilisert. Ved langvarig stress blir 
traumeminner lagret i Hippocampus mye tidligere enn det barnet kan 
berette. 

Konsekvenser ved traumer: Mindre størrelse hos traumatiserte personer. Kan ha 
sammenheng med høy og langvarig produksjon av kortisol etter langvarig stress. 

En svekket hippocampus kan bl.a. redusere evnen til å overføre nye minner til 
eksplisitt hukommelse og at traumatiske minner blir mer fragmenterte. 

En alvorlig traumatisert person med redusert hippocampus vil gå med høy 
beredskap (mye angst), svekket evne til å skille mellom det farlige og ufarlige 
og svekket evne til å lagre informasjon i eksplisitt hukommelse. 

HPA står for Hypotalamic-Pituitary-Adrenalaxis-utskilling av kortilsol. 
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Kliniske implikasjoner 

• Barnet er avhengig av trygge omsorgsbetingelser 

• Barnet går med høy beredskap med angst og stress. Tiltak for stress og 

angstreduksjon kan være riktig 

• Barnet har hukommelsesproblemer og bør ha spesialpedagogisk hjelp i 

skolen 



Hippocampusområdene (gult) 
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Det biologiske prinsipp i  barnevernet  

Nevrobiologiske skader 

• Orbitofrontal cortex: Er sentral når det gjelder tilknytning og oppfattelse 

av sosiale signaler. Fungerer fullt ut etter ca 18 mndrs alder. Hjelper oss 

til å styre egne emosjonelle signaler i forhold til den sosiale situasjonen, 

bl. a. impulskontroll og aggresjon.  

Konsekvenser ved traumatisering: 

Traumatisering i de to første leveårene kan få betydelig innvirkning på 

orbitofrontal cortex  

Kan ha betydning for evnen til å skifte kognitive strategier og redusere 

atferdsmessig fleksibilitet. F.eks. Personer som har lært å flykte eller har 

utviklet aggressive reaksjonsmønstre på bestemte hendelser har vansker 

med å lære nye strategier. 
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Kliniske implikasjoner 

• Aggresjon som er utviklet som følge av skader i Orbito frontal cortex kan 

være meget konsistent og vanskelig å behandle 

• Vil trenge stabile omsorgsbetingelser 

• Det bør iverksettes systematisk relasjonsbygging mellom omsorgspersoner 

og barnet (se senere) 

• Vil trenge «støtdose» av tiltak for å redusere aggresjon gjennom koordinert 

foreldreveiledning (event. fosterforeldre), behandling av barnet og innsatser 

i barnehage/skole 

• Vi trenger mer forskning på behandling av disse barna. De utgjør trolig en 

andel av de 30-40% av barn som vi ikke får til med konvensjonell 

evidensbasert behandling 



Det biologiske prinsipp i  barnevernet  

Nevrobiologiske skader 

• Medial prefontal cortex: Sentral rolle i forhold til selvobservasjon og 

evnen til selvregulering, sosial fungering og dempe emosjonelle 

reaksjoner fra det limbiske system. Viktig for å kunne utvikle sosial 

kompetanse og forstå hvordan egen atferd virker inn på andre. 

 

Konsekvenser ved traumatisering: Atferden vil være preget av 

impulsivitet og lite refleksjon. Barn som vokser opp med vold og 

overgrep lærer ikke å regulere sine affekter og blir emosjonelt ustabil 
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Kliniske implikasjoner 

• Denne delen av logikkhjerne er ikke helt utviklet før i begynnelsen av 20 

årene og vil ubehandlet kunne føre til varige problemer med impulskontroll 

og emosjonsregulering 

• Avgjørende med tidlig intervensjon 

• Trenger en stabil omsorgsbase 

• Kognitiv atferdsterapi kan avhjelpe impulskontrollproblemer 

• Systematisk trening i sosial kompetanse og empatiutvikling 



«TOLERANSEVINDUET» 

Det spennet av aktivering som er optimalt for et individ. Ikke for høyt – ikke for 

lavt. 

 

Det er i denne sonen vi lærer lettest og er mest oppmerksomt tilstede i 

situasjoner og relasjoner 

 

Er man over toleransegrensen: Hyperaktiv tilstand med forhøyet hjerterate, 

respirasjon og muskeltonus 

 

Er man under toleransegrensen: Hypoaktiv tilstand med redusert hjerterate, 

respirasjon og muskeltonus 



Toleransevinduet 

 

 

 



TOLERANSEVINDUET 

• Disse grensene varierer individuelt. Grenseverdiene påvirkes av erfaringer, 

tilstand, sosiale faktorer og gener, temperament. 

• Hovedsak: kvaliteten på toleransevinduet formes i stor grad av erfaringer og 

samspill med omsorgsgivere gjennom barndommen, i utviklingspsykologien 

referert til som regulering. 

 

• Langvarige belastninger over toleranse kan føre til disossiative 

lidelser (manglende sammenheng i hukommelse, bevissthet, 

opplevelse av seg selv) 

Symptomer: 

 Fremmedfølelse, uvirkelighetsfølelse, Identitetsforvirring 

 

 



Kliniske implikasjoner 

• Den viktige oppgaven for omsorgsgivere kaller vi andre-regulering. Det 

handler om sensitiv in-toning på barnets følelsesmessige tilstand.  

 

• Man hjelper barnet ned fra hyperaktivering (kroppskontakt, byssing, rolig 

stemme) og opp fra hypoaktivering (varsom stimulering) 

• Det er omsorgspersonens oppgave å holde barnet innenfor 

toleransevinduet 

 

• Ved dissosialtiv lidelse: Samtalebehandling. Begrenset prognose 



TOLERANSEVINDUET 

• Den viktige oppgaven for omsorgsgivere kaller vi andre-regulering. Det 

handler om sensitiv in-toning på barnets følelsesmessige tilstand.  

 

• Man hjelper barnet ned fra hyperaktivering (kroppskontakt, byssing, rolig 

stemme) og opp fra hypoaktivering (varsom stimulering) 

• Det er omsorgspersonens oppgave å holde barnet innenfor 

toleransevinduet 



Kliniske implikasjoner 

• Barnet kan få omfattende tilknytningsskader 

• Avgjørende med enten foreldreveiledning eller omsorgsovertakelse dersom 

foreldrene ikke har potensial til å lære seg reguleringsprinsippene 



Det biologiske prinsipp i  barnevernet  

Skadepotensiale ved utrygg og unnvikende 

tilknytning 

Foreldre som reagerer med angst og sinne på barnets 

tilknytningsatferd: Barn med utrygg og unnvikende 

tilknytning toner ned sine behov for trygghet og fremstår 

som selvstendige og samarbeidsvillige, unngår å utføre 

atferd som gjør omsorgsperson utrygg 
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Kliniske implikasjoner 

• Barnet må ha omsorgspersoner som reagerer adekvat sensitivt på barnets 

tilknytningsatferd 

• Enten foreldreveiledning eller omsorgsovertakelse 



Skadepotensiale ved utrygg og ambivalent 

tilknytning 

• Foreldre som er passive og ufølsomme overfor barnets tilknytningsatferd: 

Barn med utrygg og ambivalent tilknytning eskalerer tilknytningsatferden 

for å få oppmerksomhet. Når det lykkes forsterkes atferden og barnet 

fremstår som utagerende, sint og trassig 
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Kliniske implikasjoner 

• Barnet kan utvikle atferdsforstyrrelser 

• Avgjørende at barnet får omsorgspersoner som reagerer adekvat på 

barnets tilknytningsatferd 

• Foreldreveiledning hvis foreldrene har potensial for endring, hvis ikke er det 

nødvendig med omsorgsovertakelse 



Skadepotensiale ved utrygg og desorganisert 

tilknytning 

• Foreldre som skaper angst og utrygghet ved voldelig atferd, latterliggjør 

barnet når det er redd: Barn med desorganisert tilknytning reagerer med 

frykt, redsel for omsorgspersonen, stereotypier, angst og forvirring. Kan føre 

til alvorlige psykiske helseplager  
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Kliniske implikasjoner 

• Foreldre som reagerer med vold og latterliggjøring har trolig selv et alvorlig 

psykiske helseproblem som må behandles og det vil antagelig være 

nødvendig med et akuttiltak i barnevernet og bringe barnet raskest mulig inn 

i en trygg og stabil omsorgsbase 



Det biologiske prinsipp i  barnevernet  

Skadepotensiale ved å vokse opp i relativ fattigdom 
 

Barn som vokser opp i fattigdom kan få språklig, kognitiv og emosjonell 
forsinkelse. 

(Hart & Risley 1995) Barn av stønadsmottakere utvikler bare ¼ av 
ordforrådet til barn av foreldre med høy sosioøkonomisk status (SES) fra første 
til fjerde leveår 

Foreldre med høy SES ytret seg dobbelt så mye overfor barna sine enn 
stønadsmottakere og språket var rikere (verb, adverb og adjektiver) 

Foreldre med høy SES var i samspill med barna sine mer enn fire ganger så 
mye som stønadsmottakere 

Barn av foreldre med høy SES fikk sju ganger så mye positiv 
oppmerksomhet og bare en tredjedel av negative reaksjoner enn barn av 
stønadsmottakere 

«Foreldreferdigheter» forklarte 61% av variasjonen i språklig vekst og bruk 
av språk og 59% av variasjonen i barnas generelle intellektuelle fungering 

(Hanson, Chandra, Wolfe, Pollak, 2011). Barn som vokser opp i fattigdom får 
mindre Hippocampus som påvirker hukommelse, nevroendokrine funksjoner 
(kortisol) og emosjonsregulering 
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Hippocampusstørrelse i forhold til inntekt 

Fra $5000 - $100000 pr år 
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Prosent skåre på «Peabody Individual achievment 

test – math» i forhold til inntekt hos foreldre og alder 
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DEN FORMBARE BARNEHJERNEN 

• Nobelprisvinneren i økonomi James Heckman 

(2000) har med all tydelighet vist at alle 

investeringer som beskytter og fremmer barnas 

kognitive utvikling, gir store gevinster i framtiden.  

• Barnas kognitive utvikling handler om optimale 

forhold for vekst og utvikling av den formbare 

barnehjernen. 



Gevinst pr år pr dollar investert i barn i risiko 

(Opportunity costs of funds = hvis investert i 

sparing) 



HECKMAN’S LØFTE 

Heckman kan love to gevinster: 
 
- bremsing av de store utgiftene 
representert ved at barn og unge 
ikke dropper ut av utdanningsløpet  
 
- innkasseringen av de store 
gevinstene fra fremtidige skolerte 
og godt lønnede skattebetalere.  



Konsekvenser for hjelpeapparatet 

Terskler for omsorgsovertakelse, 

foreldreveiledning, barnevernloven 

Professor emeritus, Dr. Willy-Tore Mørch 

Det helsevitenskapelige fakultet 



Hvorfor generasjonsoverføring av 

barneverntjenester? 

 Det tar i gjennomsnitt 3 år fra sak åpnes i barnevernet til 

omsorgsovertakelse. Fare for nevrobiologiske skader (det limbiske 

system, toleransevinduet) 

 Det er påvist generasjonsoverføring av stønadsmottak. Fare for fattigdom 

 3/4 av familier som mottar barneverntjenester har lav sosioøkonomisk 

status (fattigdom). Fare for dårligere språkutvikling og mindre 

Hippocampus 

 Barnevernsbarn faller oftere ut av skoleløpet enn andre. Fare for ingen 

utdannelse og fattigdom 

 Det er generelt generasjonsoverføring av barneomsorg. Svak barneomsorg i 

høyere grad enn god barneomsorg. Fare for svak omsorgskompetanse 

 

 Akkumulering av risikofaktorer øker sannsynligheten for 

generasjonsoverføring 
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Det biologiske prinsipp i  barnevernet  

To hovedstrategier for tidlig innsats for å 

redusere skadelig omsorg  overfor barn 

• Betydelig investering i å hjelpe foreldre til å forbedre 

sin omsorgskompetanse slik at de kan beholde barnet 

 Foreldre med potensial til forbedring: Pålegge endringstiltak

 (f.eks. foreldreveiledningstiltak) 

 

• Redusere tiden barn bor under skadelig omsorg 

 Foreldre uten potensial  

 Tilknytnings- og relasjonsprinsippet har forrang i forhold  til det 

 biologiske prinsipp og prinsippet om det  mildeste inngrep. 
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Det biologiske prinsipp i  barnevernet  

Anbefalinger 

Terskler for omsorgsovertakelse 
 

 

Terskelen for omsorgsovertakelse vurderes i forhold til følgende tre 

faktorer: 

 Om tilknytnings- og relasjonskvaliteten mellom omsorgspersonene og 

barnet er utviklingsstøttende eller ikke 

 Alvorlighetsgraden og stabilitet av omsorgssvikt (forsømmelser, 

manglende behandling/opplæring, mishandling og overgrep) 

 Om omsorgspersonens egenskaper (psykisk utviklingshemming, 

psykisk sykdom, rus) er av varig eller forbigående art) 

NOU’en har veiledning i disse terskelvurderingene 
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Det biologiske prinsipp i  barnevernet  

Anbefalinger 

Evidensbaserte tiltak 

 
 Utvalget anbefaler at det legges til rette for evidensbaserte tiltak 

som har som mål å forbedre omsorgskompetansen til 
omsorgspersonene for barn i alle alderstrinn og utviklingsnivå 

 Utvalget foreslår at myndighetene legger til rette for forskning og 
evaluering av tiltak som skal brukes i barneverntjenesten der slik 
evaluering ikke foreligger 

 Utvalget foreslår at alle endringstiltak som skal benyttes i 
barnevernet gjøres til gjenstand for vurdering og beskrives i 
Ungsinn-databasen (http://ungsinn.uit.no). 

Utvalget foreslår at myndighetene anvender Ungsinn-databasen 
som grunnlag for beslutninger om spredning av endringstiltak i 
barnevernet 
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http://ungsinn.uit.no/


uit.no 

Noen av forarbeidene til ny barnevernlov 

NOU nr 5 (2012): Bedre beskyttelse av barns utvikling 

(Raundalenutvalget) 

Stortingsproposisjon nr 106 L (2012-2013) 

Innst. 464 (2012-2013) 

Lovvedtak 94 (2012-2013) 

Endringer i barnevernloven 

Ble vedtatt av Stortinget den 10 juni 2013. 

Pålegg av hjelpetiltak, vedtatt av Stortinget våren 2015, trer i kraft 1 april 

2016 



 

Barnevernloven 

Følgende er vedtatt av Stortinget 

 Departementet skal sørge for at det utarbeides faglige 
anbefalinger med utgangspunkt i ny kunnskap. Dette skal 
hjelpe barnevernet til å vurdere om vilkårene for 
omsorgsovertakelse er tilstede. (Nye terskler for 
omsorgsovertakelse, se NOU nr 5 (2012-2013): Bedre 
beskyttelse av barns utvikling). 

 Igangsette tiltak for å øke barnevernets 
utredningskompetanse i å vurdere om barnet er i en 
situasjon som gjør en omsorgsovertakelse nødvendig. 
Dette medfører også å styrke kompetansen i å utrede 
tilknytningskvalitet og foreldrenes potensiale for å gi barnet 
den omsorg det trenger (utredning av trygg/utrygg tilknytning 
og omsorgspersonenes potensial for endring)  

 (mine kommentarer) 
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Det biologiske prinsipp i  barnevernet  

Barnevernloven 

Styrket rettssikkerhet for barna i 

barnevernet 

Følgende er vedtatt av Stortinget: 

• Alle tiltak i barnevernet skal være forsvarlige 

 
Dvs: Virksomme (se http://ungsinn.no) og etisk holdbare) (mine 

kommentarer) 
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Det biologiske prinsipp i  barnevernet  

Nytt prinsipp vedtatt av Stortinget 

 

Loven sier: 

At det overordnede prinsipp om barnets beste fortsatt 
skal være grunnregelen for barnevernet. Barnets beste 
skal baseres på følgende faglige prinsipper: 

Tilknytnings- og relasjonskvalitet 

Biologiske bånd 

Mildeste virksomme inngrep 

Barnets medvirkning 
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Det biologiske prinsipp i  barnevernet  

Barnevernloven 

• Barns medvirkning og mulighet til å ha en særskill 

tillitsperson 

Følgende er vedtatt av Stortinget: 

• Barn har rett til medvirkning gjennom hele 

vurderings- og avgjørelsesprosessen i 

barnevernet 

• Barn har rett til å få oppnevnt en tillitsperson 
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Barnevernloven 

Forholdet mellom statlig og kommunalt barnevern: Finansieringsordning 

 

Følgende er vedtatt av Stortinget: 

Egenandelen for institusjonsplasser øker fra dagens 15% til 

30 eller 45%.(Reflekterer den faktiske kostnaden og 

barnevernet i større grad vil velge tiltak ut fra barnefaglige 

argumenter). 

Egenandelen for statlige fosterhjem følger samme prinsipp 

som for institusjoner 
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Det biologiske prinsipp i  barnevernet  

Barnevernloven 

• Forholdet mellom statlig og kommunalt barnevern: Bedre faglig 

samhandling 

Følgende er vedtatt av Stortinget: 

• Staten får et rent direktoratansvar overfor det kommunale 

barnevernet og at de operative, ikke-lovpålagte oppgavene i 

enkeltsaker avvikles. Statens oppgaver blir å utarbeide nasjonale 

standarder og veiledere i god saksbehandling i det kommunale 

barnevernet. Dette innebærer at kommunen får det fulle ansvaret 

for valg av tiltak, herunder forslag overfor Fylkesnemnda, og at 

det er kommunen som bestemmer hvilket tiltak som velges ved 

uenighet. 
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Nye krav til barnevernet 

Ny kompetanse i utredning av tilknytning og 
relasjonskvalitet 

Ny kompetanse i utredning av foreldrenes potensial til 
å forbedre omsorgen 

Ny kompetanse i vurdering av terskler for 
omsorgsovertakelse, tilbakeføring og samvær 

Forvaltning av evidensbaserte 
foreldreveiledningsprogrammer, Se http://ungsinn.no 

Ny kompetanse i barns medvirkning inkludert det å 
snakke med barn 

Etisk vurderingskompetanse (etiske teorier og 
samtykkevurderinger) 
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Det biologiske prinsipp i  barnevernet  

Tiltak i barnevernet 

Vurderingstiltak: Vurdere barnets oppvekstsituasjon, fungering og behov (kontroll på 
helsestasjon, utredning i BUP) 

Administreringstiltak: Å sikre at hjelperne a)ivaretar brukermedvirkning, 
b)informasjonsflyt, c) beslutninger, d) koordinering (ansvarsgruppemøter) 

Opplevelses- og avlastningstiltak: Å sikre barn stimulering og deltakelse i adekvate 
fritidsaktiviteter (støttekontakt, besøkshjem) 

Kompenseringstiltak: Å redusere belastinger (avlastningsbolig, økonomisk bistand) 

Symptomdempende tiltak: Å redusere negative konsekvenser ved vansker 
(medisinering, hjelpemidler) 

Stimuleringstiltak: Arbeide med utvikling av barnets kompetanse (barnehageplass, 
spesialpedagogisk bistand) 

Endringstiltak (kurative) Å skape betydelige endringer i personens fungering 
(foreldreveiledning) 

Kontrolltiltak: Kontrollere at barn ikke utsettes for forsømmelser, overgrep og 
mishandling (meldte og uanmeldte tilsyn) 

Omsorgstiltak: Gi barnet nye, bedre omsorgsbaser (foster, adoptivhjem) 



Det biologiske prinsipp i  barnevernet  

Faren for serietiltak som ikke bedrer 

omsorgsevnen 
 

Førende prinsipper: Det biologiske prinsipp og Det mildeste 

inngreps prinsipp 

 

Håp om at omsorgskompetansen skal heves gjennom milde tiltak 

synes å ha ført til serietiltak over lang tid. 

Dette kan ha bidratt til generasjonsoverføring av 

barneverntjenester 

Det er alvorlig dersom man har unnlatt å iverksette tyngre 

evidensbaserte veiledningstiltak av hensyn til Det mildeste 

inngreps prinsipp. 



Det biologiske prinsipp i  barnevernet  

God nok omsorg 

Må være: 

Omsorgen utøves med en kvalitet som sikrer barnets utviklingsmuligheter i 

henhold til deres behov og forutsetninger slik at barnet har det godt hos 

sine omsorgsgivere 

 

Kan ha vært: Hva barnet makter å bære. Grunnen kan være komplekse 

mekanismer av hensynet til det biologiske prinsipp kombinert med det 

mildeste inngreps prinsipp, utilstrekkelige ressurser og mangel på 

egnede tiltak 



Det biologiske prinsipp i  barnevernet  

Terskler i forhold til tilknytnings- og 

relasjonskvalitet 

Barn i alderen null til to år 

 

Barn med relasjonsskader som følge av utrygg ambivalent og 

utrygg unnvikende tilknytning:  

Reparasjon ved endringstiltak rettet mot foreldrenes 

samspillsatferd 

 

Barn med relasjonsskader som følge av utrygg desorganisert 

tilknytning: 

Trenger en ekstra trygg base over tid. 

 

Terskelen for omsorgsovertakelse er trolig overskredet ved utrygg 

desorganisert tilknytning. 



Det biologiske prinsipp i  barnevernet  

Barn i alderen tre til 12 år 

Barn med relasjonelle senskader etter langvarig utviklingshemmende tilknytning fra 

sine omsorgsgivere manifesterer seg med utagering, aggresjon eller 

innadvendthet, depresjon og angst. 

 

Trenger en omsorgsbase med langvarig intens og aktiv utviklingsstøttende omsorg 

for å gjenopprette den skadede relasjonen. 

Gjenoppretting gjennom foreldreveiledning er betydelig redusert og terskelen for 

omsorgsovertakelse kan være nådd  

 

Barn med en trygg tilknytning men som har utviklet konfliktfulle relasjoner med sine 

omsorgsgivere (genetisk sårbarhet, temperament, familiære risikofaktorer, 

straffende oppdragelse) 

Har større mulighet for å gjenopprette positive relasjoner gjennom 

foreldreveiledning. Omsorgspersonenes forutsetninger må legges til grunn 



Det biologiske prinsipp i  barnevernet  

Terskler i forhold til omsorgssvikt 

Jfr bvl §4-12a Eks. kan både være innenfor normal omsorgsytelse og 

grenseoverskridende 

Praktisk og psykisk omsorgssvikt: Mangelfull sikring og tilsyn, fysisk omsorgssvikt, 

emosjonell omsorgssvikt, tilsløret seksuelt ladet forføring, manipulering for 

senere utnyttelse, uetisk veiledning av barnet, parentifisering, infantilisering 

 

Kriterier for terskler: 

Akkumulering av forsømmelser øker alvorlighetsgraden 

Sporadiske eller vedvarende omsorgssvikt i takt med omsorgsyters psykiske tilstand 

eller belastning eller stabil omsorgssvikt som preger omsorgssituasjonen.  

Sporadiske forsømmelser kan trolig rettes opp gjennom endringstiltak 

 

Omsorgspersonens forutsetninger for endring må legges til grunn 



Det biologiske prinsipp i  barnevernet  

Terskler i forhold til manglende behandling 

eller opplæring 

Jfr. Bvl § 4-12b. Om barnet får dekket sine særlige behov 

 

Medisinsk omsorgssvikt: Ikke gi barnet psykisk, fysisk eller tannhelsemessig hjelp 

Utdanningsmessig omsorgssvikt: Å holde barnet tilbake fra eller tillate barnet å ikke 

gå i grunnskole 

 

Kriterier for terskler: 

Akkumulering av forsømmelser øker alvorlighetsgraden  

Sporadiske eller vedvarende forsømmelser i takt med omsorgsyters psykiske 

tilstand eller belastning eller stabile forsømmelser som preger 

omsorgssituasjonen.  

Sporadiske forsømmelser kan trolig rettes opp gjennom endringstiltak 

Omsorgspersonens forutsetninger for endring må legges til grunn 

Bør ikke bare gjelde barn med spesielle behov 

 

 



Det biologiske prinsipp i  barnevernet  

Terskler i forhold til mishandling 

Jfr bvl § 4-12c 

 

Fysisk vold: å slå, sparke lugge, stikke med gjenstander, trykke på smertefulle steder 

Emosjonell mishandling (psykisk mishandling): sarkastisk, kritiserende, urimelig hard, 

latterliggjøre, fornedre, ydmyke 

Materiell vold: å knuse dører, vinduer, inventar osv 

 

Akkumulering av forsømmelser øker alvorlighetsgraden  

Det kan ikke være rom for en «vente-og-se» holdning. 

Omsorgen kan bare beholdes dersom foreldrene deltar i evidensbaserte endringstiltak 

Fylkesnemnda skal kunne pålegge utprøving av et slikt tiltak. 

Omsorgspersonens forutsetninger for endring må legges til grunn. 

Bør åpnes opp for skjønn dersom mishandlingen er få-gangs som følge av at foreldrene mistet 

kontrollen i en presset situasjon – dvs foreldrene ikke har kunnskap om alternative 

reaksjonsmåter 

 



Det biologiske prinsipp i  barnevernet  

Terskler i forhold til overgrep 

Jfr bvl § 4-12c 

Barnet utsettes for handlinger som er til overgriperens egen interesse eller andres 

interesse eller tilfredsstillelse og barnet utsettes for traumer og smerte med 

store muligheter for senskader. 

Seksuelle overgrep: upassende seksuell kontakt. I mest alvorlig form: vaginal, oral, 

anal stimulering eller penetrering 

Seksuell utnyttelse: spille inn pornografiske filmer, ta bilder i posisjoner der målet er 

å skape opphisselse for den som tar bildet eller andre, lede til eller tvinge til 

prostitusjon, forføre eller lede barn til å strippe eller foreta seksuelle handlinger 

foran web-kamera. 

 

Overgrep av denne type overskrider terskelen for omsorgsovertakelse i seg selv. 

Tiltak må innebære et overgrepet stanses umiddelbart 

Endringstiltak vil innebære langvarig behandling i helsevesenet. Barnet kan ikke 

vente på at foreldrene skal få orden på sine vansker. 



Det biologiske prinsipp i  barnevernet  

Terskler i forhold til fremtidig omsorgsevne 

Jfr bvl § 4-12d 

Loven åpner opp for at barnet flyttes ut av hjemmet dersom det er overveiende 

sannsynlig at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene 

er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet.  

Trenger ikke å være observert aktuell omsorgssvikt.  

Kjerneområde: Foreldre med psykisk utviklingshemming, alvorlige 

personlighetsforstyrrelser, alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer med dårlig 

prognose for positive endringer av omsorgskompetansen. Plassering vil være 

varig. Dette har betydning for andre vurderinger av omsorgs og 

samværspørsmål f.eks. tilbakeføring og adopsjon.  

 

Fylkesnemnda bør ta stilling til anvendeligheten av § 4-12d i alle saker der denne 

bestemmelsen er påberopt, selv om vilkårene for omsorgsovertakelse er oppfylt 

etter § 4-12.  



Lovendring 

• I NOU 2012 nr 5: Bedre beskyttelse av barns utvikling (Raundalenutvalget) 

foreslo vi at Fylkesnemnda skulle kunne pålegge foreldreveiledning.  

• Den forrige regjeringen gikk ikke inn for dette forslaget i Prop 106 L (2012-

2013): Endinger i barnevernloven. 

• Statsråd Solveig Horne sendte ut til høring et forlag om pålegg av 

foreldreveiledning. Forslaget støttes av barneombudet og Stortingsflertallet 

og blir trolig innført. 

• Stortinget vedtok at Fylkesnemnda skal kunne pålegge hjelpetiltak, 

herunder foreldreveiledning, våren 2015 med ikrafttredelse 1 april 2016.  



Barn og unges psykiske helse – med 

traumefokus 

Professor emeritus, Dr. Willy-Tore Mørch 

Det helsevitenskapelige fakultet 

Norges arktiske universitet, UiT. 



EMA – HELSE PROBLEMATIKK 

 

• Rapport 2009:11 

• Avhengig og selvstendig 

 

• FOLKEHELSEINTITUTTET 



RAPPORT 2009:11 - A 

 

• ET VIKTIG FUNN ER AT UNGDOM SOM HAR 

KONTAKT MED FAMILIE I NORGE HAR 

MINDRE PSYKISKE PLAGER ENN UNGDOM 

SOM IKKE HAR DET 



RAPPORT 2009:11 - B 

 

• FORSKNING VISER AT ENSLIGE 

MINDREÅRIGE I BETYDELIG STØRRE GRAD 

ENN ANDRE UNGE FLYKTNINGER HAR 

VÆRT UTSATT FOR IKKE BARE ÉN, MEN 

MANGE ALVORLIGE RISKOFAKTORER. VI 

FINNER EN SVÆRT HØY FOREKOMST AV 

DEPRESJON OG POST TRAUMATISKE 

STRESSPLAGER BLANT DEM 



RAPPORT 2009:11 - C 

• ”Fagfolk og andre som jobber med enslige 

mindreårige flyktninger føler seg ofte maktesløse 

overfor den tunge bagasjen til klientene deres. 

Erfaringene ungdommene hadde med seg ved 

ankomsten til Norge kan være forklaring på de 

psykiske problemene ungdommene har, både 

umiddelbart etter ankomst og over tid, ettersom 

vi vet at psykiske lidelser (les påkjenninger)  

som forblir ubearbeidet, kan vare lenge og bli 

kroniske.” side 11 



RAPPORT 2009:11 - D 

 

• ”Reaksjoner på tidligere, traumatiske hendelser 
er derfor en viktig faktor når vi skal forstå 
enslige, mindreåriges psykososiale tilpasning. I 
vår undersøkelse finner vi at 61% oppgir at de 
fortsatt har plagsomme minner knyttet til 
krigsopplevelser, og 47% har fortsatt drømmer 
og mareritt om dette.” side 19 

• ”De har dessuten betydelig høyere nivå av 
depresjon enn de som ikke har plager knyttet til 
krigsopplevelser.” s. 20 



BELASTNINGER I HVERDAGEN 

 

 ENSOMHET 

 BEKYMRING FOR ØKONOMIEN 

 SKOLEN 

 FOR FAMILIEN I UTLANDET 

 KONFLIKTER MED NETTVERK NORGE 

 TILPASNING TIL NORSK KULTUR 

 DISKRIMINERING 



 

HOVEDPOENG:  

DOBBELT-EFFEKTEN 

 

 

 MANGLENDE BEARBEIDING AV TRAUMER 

OG PÅKJENNINGER FRA FORTIDEN 

TRIGGER OG FØRER TIL KRONISKE 

PROBLEMER I NÅTIDEN. 

 STRESS OG PÅKJENNINGER I NÅTIDEN 

TRIGGER OG FORØKER REAKSJONENE PÅ 

PÅKJENNINGER FRA FORTIDEN 



EMA – MENTAL HELSE 

 

• Som eksempel kan nevnes at 

Barnekonvensjonens artikkel 22, som isolert sett 

gir relativt svak beskyttelse til mindreårige 

asylsøkere, får større kraft når den leses i 

sammenheng med artikkel 3 om barnets beste, 

artikkel 2 om ikke diskriminering og videre om 

rett til helse, utdanning med flere.  



LOVGIVNING: 

BK ARTIKKEL 22 DEL 1 

• Artikkel 22: 

• Partene skal treffe egnede tiltak for å sikre et 
barn som søker flyktningstatus eller anses som 
flyktning i samsvar med gjeldenede internasjonal 
eller nasjonal rett og praksis, enten de kommer 
alene eller er ledsaget av sine foreldre eller av 
en annen person, får behørig beskyttelse og 
humanitær hjelp i utøvelsen av rettighetene 
anerkjent i denne konvensjon og i andre 
internasjonale instrumenter om 
menneskerettigheter eller humanitære forhold 
som vedkommende stater er part i. 



ARTIKKEL 22 DEL 2 

• For dette formål skal partene på den måte de finner 
hensiktsmessig, samarbeide med alle bestrebelser 
iverksatt  av De forente nasjoner og andre kompetente 
mellomstatlige eller ikke-statlige organisasjoner som 
samarbeider med de forente nasjoner, for å beskytte og 
hjelpe et slikt barn og for å oppspore et flyktningsbarns 
foreldre eller andre familiemedlemmer for å skaffe tilveie 
opplysninger som er nødvendige for at barnet kan 
gjenforenes med sin familie. Dersom det ikke er mulig å 
finne foreldre eller andre familiemedlemmer, skal barnet 
gis samme beskyttelse som ethvert annet barn som av 
en eller annen grunn permanent eller midlertidig er 
berøvet sitt familiemiljø, som fastsatt i denne 
konvensjon. 

 



EMA OG FNs BARNEKOMITÉ 

• FNs barnekomité som har til oppgave å følge 

med i landenes oppfølging av 

Barnekonvensjonen, har flere ganger påpekt at 

Norge i sterkere grad må styrke tiltakene for å 

sikre tilfredsstillende psykologisk og psykiatrisk 

omsorg for traumatiserte, asylsøkende barn, og 

spesielt påpekt sårbarheten til enslige 

mindreårige 



INNSPILL FRA FNS BARNEKOMITÉ 

 

• FNs barnekomité har presisert at vi har plikt til å 
sørge for samme tilgang på helsetjenester for 
flyktningbarna som for norske barn. De skriver 
også at man må ta spesielt hensyn til disse 
barnas vanskelige situasjon og sårbarhet. 
Spesielt viktig i denne sammenheng er artikkel 
39 som lover hjelp til rehabilitering etter 
påkjenninger.  



EMA, HELSE OG NORSK LOV 

• Det dreier seg i hovedsak om tre lover:  

• 1) Pasientrettighetsloven §2.1.  

• 2) Kommunehelsetjenesteloven 

• 3) Lov om spesialisthelsetjenester. 

•  Medlemskap i Folketrygden har de fra den dato 

de har søkt om asyl. 



FORBUD MOT DISKRIMINERING 

 

• Ut fra diskrimineringsforbudet i 
barnekonvensjonens artikkel 2 har 
asylsøkerbarn rett til å bli behandlet 
på linje med norske barn. Det gjelder 
også de barna som oppholder seg 
ulovlig. 



BARNEVERNLOVEN 

• Etter Barnevernloven har vi plikt til å følge med i 

livssituasjon til barna som befinner seg i 

kommunen (§ 3.1). Det er diskriminerende 

dersom de ikke følger opp bekymringsmeldinger 

med tilsvarende tiltak som norske barn ville bli 

tilbudt. 

 



BK ARTIKKEL 20 

• Artikkel 20 i Barnekonvensjonen 
• Et barn som midlertidig eller permanent er fratatt sitt 

familiemiljø, eller som i egen interesse ikke kan tillates 
bli værende i et slikt miljø, skal ha rett til særlig 
beskyttelse fra staten. 

• I samsvar med sin nasjonale lovgivning skal partene 
sikre alternativ omsorg for et slikt barn. 

• Slik omsorg kan for eksempel omfatte plassering i 
fosterhjem, Kafala etter islamsk lov, adopsjon e.l, om 
nødvendig, plassering i institusjon egnet for omsorg for 
barn. når mulige løsninger overveies, skal det tas 
tilbørlig hensyn til ønskeligheten av kontinuitet i barnets 
oppdragelse og barnets etniske, religiøse, kulturelle og 
språklige bakgrunn. 



Psykisk helse 



Hva er psykisk helse? 

 • WHO definerer “mental health” som “a state of well-being” ( i rapporten oversatt til 
“velvære”) der individet opplever å ha muligheter, å kunne takle hverdagslivets stress, 
å kunne arbeide og bidra til fellesskapet  (Helsedir, Fact sheet no 220 sept 2010)  

 

Det å ha en god psykisk helse innebærer at personen er i en psykisk tilstand som:  

• muliggjør å kunne fungere tilfredsstillende sosialt,  

• er i stand til å utføre og mestre dagliglivets oppgaver og utfordringer,  

• muliggjør å oppnå målene man setter seg,  

• og er i stand til å oppfylle de potensialer, evner og anlegg man er utrustet med.  



Hva er de vanligste psykiske helseplagene hos 

barn og unge? 

• Atferdsforstyrrelser med/uten ADHD (4%) 

• Depresjon (5-6%) 

• Angst (5-6%) 

• Post-traumatiske stress-symptomer 



Psykisk uhelse 

 

• Psykisk uhelse har man når ens psykiske tilstand står i 

veien for eller hindrer disse livsutfoldelsene. 



Risikofaktorer 

• Genetisk influens 

• Tidlig debut 

• Straffende foreldrepraksis 

• Tvangssirkelen 

• Utrygg, ambivalent tilknytning 

• Mangel på monitorering 

• Traumatiske opplevelser 
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Beskyttelsesfaktorer 

• Genetisk robust 

• Høy sosial kompetanse 

• Sterkt sosialt nettverk 

• Utviklingsstøttende foreldre 

• Utviklingsstøttende skole/barnehage 

• Utviklingsstøttende miljø i mottak og etter plassering 

09.06.20
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Traumer 



Hva er traumer 

Et traume er en hvilken som helst begivenhet, som bryter igjennom kroppens 
stimulansbarriere og fører til en overveldende følelse av hjelpeløshet. 
 
En opplevelse er traumatisk hvis den er plutselig, uventet, unormal. Og at den 
overstiger personens/barnets evne til å håndtere den rasjonelt. 
 
Traume rammer overlevelseshjernen, for denne delen av hjernen handler om 
overlevelse. Når du ikke kan håndtere opplevelsen rasjonelt og du i stedet opplever 
å kjenne følgende:  

 

frykt 
maktesløshet 
hjelpesløshet 
skyld 
skam 
føle deg mindreverdig, 
truet på livet 
apatisk 
fastfrosset 
 



Hvordan får man et traume? 

• Du kan få traume når noe livsfarlig skjer 

• Særlig når det skjer plutselig 

• Og særlig om du tenker at du kommer til å dø 

• Du kan også få traume av å se noe forferdelig 

• Barn som kommer fra krig og flukt har det ofte 

• De har ofte sett noen bli drept 

• Verst er det dersom det er nære og kjente 

•  Barn kan få traumer når pappa slår mamma 



Forløpet ved å bli utsatt for traumer 

 

• 1) Selve hendelsen skjer (f eks ser mor bli drept)  

• 2) Reaksjonen (fysisk, følelsesmessig, kognitivt) 

innebærer smerte, frykt, hjelpeløshet, skrekk  

• 3) Overveldelse, personens naturlige mestringsstrategier 

makter ikke å håndtere hendelsen  

• 4) Ettervirkninger, personen opplever negative psykiske 

konsekvenser av hendelsen  



DET SKJER NOE I HJERNEN 

 

• DET DREIER SEG OM Å OVERLEVE 

 

• FØLELSENE KJØLES NED 

 

• ALARMSENTRALEN KOBLES INN 

 

• MINNENE LAGRES – MEN HVOR OG 
HVORDAN? 



AMYGDALA TAR OVER 

 

• KJØRER ALARM PROGRAMMET 

 

• REAGERER LYNRASKT  

 

• LAGRER MINNENE 

 

• HAR DELVIS KOBLET UT VERBAL MINNET 



HVORFOR BLIR DE TRAUMER? 

• Har å gjøre med lagringen i hukommelsen (Normalt 
lagres også minnene verbalt i Cortex (logikkhjernen) og de to 
hjernene kommuniserer med hverandre (Verbally accessible 
memories/VAM og Situational accessible memories/SAM) 

• Lagringen forstyrres av stress i situasjonen. (Alle 
dramatiske minner lages i Amygdala (følelseshjernen) 

• Forstyrrer forbindelsen følelser (Amygdala) og 
tanker (Cortex) 

• Ingen forbindelse mellom VAM og SAM 

• Mesteparten lagret i følelseshjernen (SAM) 

• Ligger der som en skremmende film 

• Denne filmen er uten ord 

 



Traumebehandling 

 

• Traumebehandling dreier seg i korthet ut på å 

bringe de to hjernedelene til å kommunisere. «Vi 

tekster filmen» (Magne Raundalen) 







Krisereaksjoner - vanlige 

• Frykt 

• Skam 

• Forvirring 

• Uvirkelighet 

• Angst 

• Sterke minner 

• Konsentrasjonsv. 

• Skyldfølelse 

• Selvbebreidelser 

 

• Ungåelsesatferd 

• Søvnforstyrrelser 

• Isolering 

• Hodepine og 

magesmerter 

• Sinne 

• Oppmerksomhets-   

søkende atferd 

 



Hukommelse 

 

 

Vanlige minner  (VAM-relaterte) 

• Kan hentes frem frivillig  

• Kan avsluttes  

• Er plasserte i tid og rom  

• Kan brukes i planmessig og rasjonelt  

• Delt oppmerksomhet  

• Oppleves som ekte og reelle  

• Knyttet til identitet  

 
Traume - minner (SAM-relaterte) 

• Ufrivillig og påtrengende  

• Vanskelige å stoppe  

• Uklar plassering i tid og rom  

• Kan ikke brukes rasjonelt  

• Opptar hele oppmerksomheten  

• Sterke sensoriske komponenter  

• Oppleves ofte som uekte/derealiserte  



Vanlige reaksjoner 

Overaktivering (Toleransevinduet) 

 

Frys      Flukt/Kamp (Amygdala-reaksjoner) 

• •Første reaksjon på fare  

• •Fordøyelsen hemmes  

• •Hjerte- og pustefrekvens øker  

• •Blodgjennomstrømning til armer, ben og store 

muskelgrupper øker  

• •Økt muskeltonus  

• •Fokusert oppmerksomhet  

• Vanlige reaksjoner  



Vanlige reaksjoner 

Underaktivering (Toleransevinduet) 

 

Underkastelse (Det dreier seg om å overleve med minst 

mulig energi) 

• •Når faren ikke kan unngås  

• •Hjerte- og pustefrekvens går drastisk ned  

• •Redusert muskeltonus  

• •Blodgjennomstrømning til muskler og lemmer reduseres  

• •Bedøvelse  



Overveldelse 

 

Når hendelsen overgår evne til mestring kan en oppleve:  

• •Nummenhet  

• •Frakopling  

• •Ut av kroppenopplevelse  

• •Autopilot / Robotfungering  

• •Forvirring, forandret tidsopplevelse  

• •Amnesi  

 

• Større fare for å utvikle langvarig patologisk reaksjon.  



Kan vi hjelpe barn med traume? 

• Traume kan bli bedre etter hvert uten hjelp 
• Vi vet ikke hvem som trenger hjelp før vi har 

kartlagt traumevirkningene 
• De vonde traumeminnene kan bli mindre 

plagsomme dersom barnet har noen å fortelle 
dem til, særlig det aller verste som hendte 

• Mange barn vil ikke plage foreldrene fordi de vet 
at de kan bli både triste og irriterte av å bli 
minnet om det forferdelige som hendte 

• Derfor kan det være lettere for barnet å snakke 
med noen andre som ikke har de samme vonde 
opplevelsene 

 



Det er viktig å snakke om det 

verste 

• Det som har hendt kan vi ikke gjøre noe med 
fordi det har hendt 

• Det vi kan gjøre noe med er minnene slik at de 
ikke blir så skadelige 

• Det er ingen vei utenom de vonde minnene 

• Den eneste vei ut av dem er å hjelpe et barn 
gjennom minnene 

• Aller best er det å få timer hos en spesialist 

• Men det er mye vi kan gjøre mens vi venter på 
det 



Følger av traumatiske hendelser 

Ikke alle reagerer med langvarige skader.  

 

• Individuell sårbarhet  

• Biologisk vet vi lite om dette  

• Støtte, kunnskap, og tidligere traume  

• Alder v/ traumatisk hendelse: type senvirkning er 

avhengig av utviklingsnivå eller tidligere 

hendelser  

 



Hva kan gjøres? 



ENKEL FØRSTE KARTLEGGING 

 

SPØR OM HAN/HUN: 

a) har opplevd en livstruende situasjon  

b) om denne stadig kommer tilbake  

• i form av drømmer og påminninger  

• mer enn to ganger i uken 

c) be dem om kort å beskrive situasjonen 
 



HVORFOR HJELPER DET Å 

SNAKKE 

 

• Følelseshjernen husker alt det verste 

• Språkhjernen husker lite av det 

• Den trenger å bli oppdatert 

• Ellers uroer det hele hjernen 

• Fortelle, skrive, tegne, drama hjelper 

• Må innom og fortelle det verste 

• Forskning pågår! 

Arabiske land har en kultur-instruks: Ikke snakk 
om det forferdelige. Da vil man aldri glemme. 



ER DET ANDRE TING SOM 

HJELPER? 

 

• Det hjelper å skrive det ned 

• Illustrere det med tegning 

• Bruke andre uttrykksformer f.eks. dans 

• Ta det opp på bånd eller på video 

• Leve så normalt som mulig 

• Holde seg i god fysisk form 

 



HVEM KAN HJELPE? 

 

• Det er ikke skadelig å snakke 

• Det er ikke galt av oss å lytte 

• Alle kan hjelpe 

• Blir det ikke bedre? 

Henvis til profesjonelle 

 
 



3 viktige punkter for avklaring i Impact Event 

Scale (IES-samtalen) 

1.Påtrengende minner (Om kvelden, flash-back, 

reliving). Sterk indikasjon på PTSD 

2.Påminnelser (Sterke lyder, smell, nyttårsraketter, 

skriking, personer i uniform) 

3.Økt spenningsnivå (skvetten, er på vakt)  



IES – IMPACT OF EVENT SCALE. Guide for den 

planlagte samtale (PTSD-syndrom) 

1. Har du tenkt på hendelsen også når du ikke har 

villet det? 

2. Har du forsøkt å slette hendelsen(e) fra 

hukommelsen? 

3. Har du vansker med å konsentrere deg? 

4. Har du hatt perioder med sterke følelser 

omkring hendelsen(e)? 

 



IES forts. 

5. Reagerer du sterkt på høye, uventede lyder eller 

når noe uventet skjer? 

6. Har du holdt deg unna ting eller situasjoner som 

minner om hendelsen(e)? 

7. Har du forsøkt å la være å snakke om 

hendelsen(e)? 

8) Har bilder av hendelsen(e) dukket opp i tankene 

dine? 
 



IES forts. 

9. Har ting du har opplevd plutselig fått deg til å 

tenke på hendelen(e)? 

10. Forsøker du å unngå å tenke på det som 

hendte? 

11. Blir du lett irritabel eller sint? 

12. Er du på vakt for ting som kan skje selv når det 

ikke er nødvendig? 

13. Har du søvnproblemer? 

 
 



Når bør vi henvise til traumebehandling? 

• Gjenopplevelser, bilder, bølger av sterke følelser 

• Særlig dersom disse er vedvarende flere uker etter 

• Påtrengende sanseminner fra hendelsene – smak, lukt, lyd, 

berøring, risting 

• Stress for å unngå påminninger 

• Uvanlig separasjonsangst, stadig sjekking på grunn av fantasier om 

at det har hendt noe forferdelig 

• Søvnvansker, særlig utover to uker etterpå 

• Sinne og irritabilitet som går utover relasjoner 

• Urimelige selvbebreidelser, skam, skyld, tristhet, grubling 

• Fobier, sterke sinnsbevegelser, innlæringsproblemer 

DYREGROV & RAUNDALEN 



Å snakke med barn. BALANSEN: PASSIV - 

AKTIV 

• OM Å SNAKKE SÅ BARN LYTTER, OG LYTTE 

SÅ BARN SNAKKER 

• SNAKKER DU SOM ET LEKSIKON, SER 

BARNET SEG OM ETTER DØREN 

• SITTER DU HELT TAUS, TØR IKKE BARNET 

SNAKKE MED DEG 

• HUSK DU HAR TO ØRER OG EN MUNN. DU 

SKAL LYTTE DOBBELT SÅ LENGE 



BARN SOM IKKE VIL SNAKKE 

EKSEMPEL PÅ ENKEL DE-FOKUSERING: 

• LAGE EN HISTORIE SAMMEN 

• SNAKKE OM HVORFOR DET ER VANSKELIG Å 

SNAKKE 

• TA ANSVAR FOR SAMTALEN FRA START 

• PROSESSORIENTERT SKRIVNING 

• PSYKOLOGISK TRENING 



DEN TAUSE UNGDOMMEN 1 

• ER DE TILSTEDE MOT SIN EGEN VILJE? 

• TA HELE ANSVARET FRA START 

• BLIR DETTE EN DÅRLIG SAMTALE, ER DET 

IKKE DIN FEIL, MEN MIN 

• KANSKJE HAR DU FÅTT FEIL PSYKOLOG 

• VI KAN KANSKJE SNAKKE LITT OM 

HVORFOR DET ER VANSKELIG? 

• HVA DU IKKE VIL SNAKKE OM 



DEN TAUSE UNGDOMMEN 2 

• DET HANDLER OM Å RYDDE I TANKENE 

• DA HAR DU TO VALG: 

1) DU KAN VELGE Å RYDDE I KJELLEREN 

Fortiden. Å åpne kjellerlemmen å se rett ned i 
helvete 

2) ELLER DU KAN VELGE Å RYDDE LOFTET 

Tankene som plager deg nå. (får det ikke til, alle 
andre er flinkere, får ikke sove osv) 

• HVOR TROR DU DET ER BESTE Å STARTE? 



To knagger 

• Henge fra seg på knagg nr 1: Unødig frykt 

• Henge fra seg på knagg nr 2: Unødig forvirring 

 

Gjelder alt fra skilsmisse til krig. 



HVA ER VIKTIGST FOR DE SMÅ BARNA? 

• FORELØPIG SVAR: 

DET VIKTIGSTE FOR DE SMÅ BARNA ER 
TODELT:  

1) DE TRENGER Å FÅ EN FORSTÅELSE AV 
ÅRSAKENE TIL DET SOM HAR HENDT.  

2) DERNEST HVILKE PRAKTISKE FØLGER 
DETTE FÅR FOR DEM. JFR. FORSKNING PÅ 
SMÅ BARN - SKILSMISSE 

HVA SKJER MED MEG NÅ – PÅ UTSIDEN OG 
PÅ INNSIDEN? 

 



Omar Mekki   Magne Raundalen 

”Læring i motbakke” – bedre hjelp til 

barn som lever under harde vilkår 

 
 



   Bestillingen til SFK 

 Hvilke rammer bør være på plass i 

skolen og i tjenestene rundt? 

 Hvordan kan tema vold og overgrep i 

nære relasjoner presenteres for barn i 

skolealder? 

 Hva bør barn vite om tema? 



   

  Pinheiro – rapporten (2007) 

 
1. Skolen skal komme barn til unnsetning 

2. Skolen skal undervise i tema 

3. Skolen har som oppgave å følge med i 

at de oppdagede barna får den hjelp de 

er blitt lovet 



Omar Mekki 

Program for en dagsamling 

 Hvorfor kurs i skolen?  

 Teori og oppdatert forskning.  

 Nytt fra hjerneforskningen 

 Hvordan oppdage, avdekke og beskytte? 

 Hva gjør vi når vi er bekymret for et barn? 

 Hvordan behandles sakene hos barnevernet? 

 Hvordan hjelpe? 

 Veien videre  

  



Omar Mekki    

Hva sier opplæringsloven? 

 § 9a-1. Generelle krav  

  

 Alle elevar i grunnskolar og 

vidaregåande skolar har rett til eit godt 

fysisk og psykososialt miljø som fremjar 

helse, trivsel og læring.  



Omar Mekki  

Barnevernsloven § 6.4 

 Opplysningsplikt til barnevernet 

 ”Offentlig myndighet skal av eget tiltak, uten 
hinder av taushetsplikt, gi opplysninger til 
kommunens barnevernstjeneste når det er 
grunn til å tro at et barn blir mishandlet i 
hjemmet eller det foreligger andre former for 
alvorlig omsorgssvikt – eller når et barn har 
vist vedvarende alvorlige atferdsvansker” 

 
Lov om barnevernstjenster, s 22 

 



Omar Mekki    

Hva sier forskningen? 

  

 ”Barn som får hjelp av barnevernet 

tidlig i livet får bedre liv, bedre helse, 

bedre utdanning og bedre jobber, 

enn barn som får hjelp først i 

tenårene”.  

 Ann – Marit Sæbønes, Bufdir, BT 02.11.08 



Omar Mekki    

Hva sier barnevernsbarna? 

  

 ”Vi må tørre å gripe inn før sårene 

blir synlige”. 

 Landsforeningen for barnevernsbarn, BT 02.11.08  

 



DET DREIER SEG OM Å: 

 

 OPPDAGE – gå for å se 

 

 BESKYTTE - risikovurdering 

 

 HJELPE – en proaktiv skole/barnehage 

 

 

Omar Mekki 



Omar Mekki    

Hva sier lærere - 1? 

 ”Jeg tror aldri at vi blir så profesjonelle at vi bare 
tenker på den faglige biten. Når jeg ser et barn som er 
trist av ulike grunner, så går jeg inn med hud og hår 
fordi jeg bryr meg. Men det er vanskelig for du får ikke 
gjort nok. Når dagen er over går du hjem til ditt, men 
du drar det med deg. Det er så mye at du nesten ikke 
vet hvor du skal begynne. Men du kan bry deg litt 
ekstra om det barnet du lurer på, være medmenneske. 
Som lærer i dag er du nødt til å være medmenneske 
og omsorgsperson, men selvfølgelig sette klare 
grenser. Ellers går du hjem og blir dårlig”  



Omar Mekki    

Hva sier lærere - 2? 

 ”Ansvaret mitt ligger jo på skolen og hva 

skolen skal gjøre, men jeg har jo et ansvar for 

hva som skjer utenfor så lenge det påvirker 

skoledagen. Når det påvirker elevene så må vi 

finne ut hva grunnen er. Det er vel mer som 

uskrevne regler. Jeg har ingen rett til å blande 

meg inn i privatlivet deres, men jeg har plikt til 

å ha elever som har det godt på skolen, og jeg 

har plikt til å melde bekymringen videre”. 



Omar Mekki    

Hva sier lærere - 3? 

 Jeg ville spurt barnet litt og hørt om det hadde 
en forklaring jeg kunne godta. Hvis det er 
ullent og ikke gir seg, ville jeg tatt kontakt med 
en overordnet. Jeg ville snakket med barnet 
først uten å legge ord i munnen på det så godt 
jeg kunne. Jeg vet jo det der med tegninger… 
kan du tegne det, men vi skal jo ikke tolke så 
mye heller. For barn kan tegne så mye som de 
selv ikke har opplevd. Men du må jo se om det 
er noe som gjentar seg, hvis atferden er 
endret og de ser ulykkelige og triste ut. 



Omar Mekki   

Sprik mellom kunnskap og handling 

 Lærerne sier de vil gjøre noe som 

undersøkelsen viser at de ikke har gjort. De 

klarte ikke å løfte frem sine bekymringer til en 

mistanke om overgrep.  

 De ga utrykk for at de ville ”prøve seg 

frem”, ”samle puslespillbiter”, ”grave 

dypere”, ”bygge relasjoner”. 



Omar Mekki   

Å snakke med barna 

 3% av 154 lærere ville snakke med eleven 
dersom de hadde mistanke om overgrep 
(Pedersen 1996) 

 Barn vil gjerne at historien blir fortalt, men de 
vil ikke være den som forteller den (Jensen et 
al. 2003) 

 Barns avdekking av overgrep ble mindre 
vanskelig dersom barnet opplevde at det ble 
skapt en anledning til å snakke. (Jensen et al. 
2003) 

 



Omar Mekki   

Hvorfor snakker vi ikke med barna?  

 Synet på barns troverdighet 

 Etiske begrunnelse 

 Voksne beskytter seg selv 

 Voksne tror de beskytter barna 

 Redsel for å ta feil 

 Redsel for foreldrenes reaksjoner 

 Ødelegge for eventuell etterforsking 
   Dybsland og Nordhaug 2008 



Omar Mekki    

Hvorfor forteller ikke barna?  

 Barnet frykter den voksnes reaksjon 

 Barnet frykter konsekvensene av å 
fortelle 

 De er redd for ikke å bli trodd, hjulpet 
eller forstått 

 Barnet er truet 

 Overgrepene er tabubelagte 

 Det har ikke skjedd noe   

     Dybsland og Nordhaug 2008 

 



Omar Mekki    

Hva trenger vi for å ”skjerpe blikket”? 

  

 For at lærerne skal ”se det de ser” 
og ”høre det de hører” er det viktig 

å ha et kompetent miljø å kunne 

rådføre seg med. 

      Reidun Dybsland 2007 

 



Omar Mekki   

Hva trenger vi for å ”skjerpe blikket”? 

 Personalet trenger styrket kompetanse for å bli 

i stand til å se, fange opp og intervenere. 

 Vi trenger: 

 Teoretisk kompetanse 

 Handlingskompetanse 

 Metodeferdigheter som samtaleteknikk med 

barn 

     Reidun Dybsland 2007 

 



Omar Mekki    

Hvordan oppdage? Viktige signaler (1)  

 Barnet blir gradvis mer trist og lei seg, 
eller det blir utagerende og aggressivt. 

 Kroppslige plager, søvnforstyrrelser,  

 Trekker seg tilbake, blir passivt og 
usynlig 

 Oppfattes av andre som trist og 
gledeløst  

 Lar seg ikke trøste 

 Trøtte, uopplagte, oppgitt 



Omar Mekki    

Hvordan oppdage? Viktige signaler (2) 

 Konsentrasjonsvansker, generell uro 

 Nedgang i skoleprestasjoner 

 Foreldres atferd 

 Voksnes ”magefølelse” 
 Fysiske skader 

 Seksualisert atferd 



Omar Mekki    

Hvordan avdekke? 

 Observasjoner 

 Urovekkende signaler (se ”Hvordan oppdage”) 

 Bruk av kartleggingsverktøy. Barn og 

foreldre. 

 Barnet forteller av seg selv 

(”prøveballong” eller ”klar tale”) 

 Samtale med barnet – voksnes initiativ 

 Undervisning i klassen om tema 



Omar Mekki    

”Prøveballong” eller ”klar tale” 

 Barn er akkurat så god til å utrykke seg som 
den voksne er god til å lytte (Gamst og 
Langballe). 

 Unngå tilfeldig spontanreaksjon 

 Planlegg på forhånd 
 Gå nærmere barnet 

 Bekreft at du har hørt hva barnet sa 

 Si at det var viktig og modig 

 Takk for tilliten 

 Avtal neste steg – så snart som mulig 



Omar Mekki    

Hvordan hjelpe? 

 Lærer som viser omsorg og gir god struktur i det 
daglige  

 Oppfølging over lang tid – ikke glemme 

 En kontaktperson på skolen som eleven kan ha 
samtaler med ved behov 

 Anledning til å ta en pause i løpet av skoledagen - 
avtalebasert  

 Tilpasset opplæring – ekstra hjelp på skolen 

 Kontakt med hjemmet 

 Hvordan bruke helsesøster som ressurs i dette 
arbeidet? 

 Hensvisning til videre hjelp i støtteapparatet. 

 



Omar Mekki    

Veien videre 

 To personer på skolen utgjør et ressursteam 

 Disse får spesiell oppfølging fra faginstanser 
(barnevernsleder koordinerer dette, samling i 
september hvert år) 

 Prioriteres for viktige kurs/etterutdanning 

 Har ansvar for jevnlig informasjon om skolens program  

 Avholder et informasjonsmøte på egen skole ved 
skolestart hvert år  

 Sørger for at nytilsatte får informasjon om skolens 
prosedyrer i bekymringssaker 

 Skolen bør få tilgang til virksomme selvhjelpsmetoder 
for eleven og enkle måter for bearbeiding . 

 



Hvilke rammer bør være på plass? 

 Opplæring av rektorer og ressurspersoner på hver 
enkelt skole (1 dag) 

 Opplæring av hele personalet (3 timer) 

 Personalet på skolen er kjent med hvem som er 
skolens ”ressursteam” 

 Klare avtaler med barnevernet om prosedyrer 

 Saken drøftes i FAU 

 Brev sendes hjem til alle foreldre 

 Et gjennomtenkt undervisningsopplegg for bestemte 
klassetrinn 

 Nødvendig materiell samlet i en ressursperm på 
skolen 

 



Innhold i en ressursperm (på nett?) 

Opplegg for internskolering i personalet: 
 PP- presentasjoner (jfr. ”Læring i motbakke”) 

 Veiledning og manus til PP-ene 

 Aktuelle filmer (”Sinnamannen”, ”Jeg drømte jeg hadde et 
mareritt”, andre). 

 Litteratur og/eller litteraturhenvisninger 

 

Opplegg til undervisning av elever: 
 Undervisningsopplegg for 6. og 8. klassetrinn 

 Lærerveiledning  

 Videofilmer 

 Litteraturforslag  

 



Hva er det rimelig at barn bør vite? 

 Faktakunnskap 

 Hva sier forskningen? (NIBR, NOVA), barnevernets rolle 

 Politisk – Hvorfor er politikerne opptatt av dette?  

 Barnekonvensjonen, lovverket osv 

 Psykologisk 

 Hvilke skader fører det til?  

 Personlig 

 Voldelige gutter må søke hjelp 

 Jenter i voldelige forhold må komme seg bort  

 

 

 



Hvordan kan tema presenteres for 

barn i skolealder? 

 Skolens egne ansatte bør ha ansvar for 

undervisningen (flere tilstede).  

 Bruke fortellinger (filmer, historier, litteratur) 

 Faktainformasjon (jfr. forrige PP) 

 Dialog – hvordan kan vi hjelpe de som er 

utsatt for vold/overgrep, hva kan den som selv 

er utsatt gjøre, hvem på skolen kan han/hun 

snakke med? 

 



 

 

Takk for oppmerksomheten 


