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Film 

 

 

Filmen ”I skuggan av voldet” ble vist og dannet grunnlaget for å 
sette seg inn i voldsfenomenet.  

Kan bruke Sinna mann eller noen av filmene fra Dinutvei.no  



Hva er vold- Lover 

Barneloven § 30: Bruk av vold og skremmende eller plagsom 
oppførsel eller annen hensynsløs atferd overfor barn er forbudt 

FN Barnekonvensjon artikkel 19 skal beskytte barn mot fysisk 
eller psykisk vold, forsømmelse eller utnyttelse fra foreldre og 
andre omsorgspersoner 

FN Barnekonvensjon artikkel 12 Barn har rett til å si sin mening 
og bli hørt 

Straffeloven § 227 Den som med ord eller handling truer noen 
slik at det kan fremkalle alvorlig frykt kan dømmes til inntil 6 års 
fengsel 

 



Hva er vold? 

• Mange handlinger og hendelser som vi nå forstår som vold, ble 
ikke tolket som vold for bare noen tiår siden 

 

• Fra opprinnelig primært å være knyttet til handlingene, og da 
helst til fysiske handlinger som slag, spark, hugg og stikk, har 
volden i stadig sterkere grad blitt knyttet til virkningene 

 

 



WHO – definisjon av vold  

• Vold defineres som forsettlig bruk av, eller trussel om bruk, av 
fysisk makt eller tvang, rettet mot en selv, andre enkeltpersoner 
eller grupper, som enten resulterer i, eller har høy sannsynlighet 
for å resultere i død, fysisk eller psykisk skade, eller mangelfull 
utvikling 

 

• Begrepet vold i nære relasjoner brukes om vold og overgrep 
rettet mot familiemedlemmer, samlivspartnere, barn, søsken og 
foreldre, eller mot andre som lever i stabile bofellesskaå 



Grunnleggende inndeling av vold 

Fysisk vold Psykisk vold 

Seksuell vold 

Latent vold 



Andre inndelinger av vold  

• Intimterrorisme 

• Episodisk partnervold 

• Separasjonsvold 

• Motvold 



Andre begreper på vold i nære relasjoner 

• Neglekt og omsorgssvikt 
• Barnemishandling  - Shaken baby-syndrom ( Filleristing ) 
• Økonomisk vold 
• Sosial vold 
• Religiøs vold 
• Kjønnslemlestelse 
• Tvangsekteskap 
• Vold i oppdragelsen 
• Eldrevold 
• Digital kjærestevold 
• Digital vold 
• Mobbing 
• Negativ sosial kontoll - 
• Andre former? 

 



 
 

Skam 
Skyld 

Krenkelse  
Anger  

Forsoning 
Honeymoon 

Bagatellisering 
Benektning 

Glemsel 
Pause, - som før 

Ny vold 
Trigger 

Spenningsøking 
Noe skjer, for godt til å være sant? 

 
 



Barneperspektiv; Tiller (1989-1991) 

• Med barneperspektiv tenker jeg først og fremst helt konkret på 
hvordan verden ser ut for barnet, hva barnet selv ser, erfarer og 
kjenner som sin virkelighet 

 

• Det er områder som vi kan gå ut fra som helt sikkert at ingen 
vet bedre enn barnet selv. Det er alt vi kan benevne som 
barnets ”indre liv”, hva det føler, tenker, drømmer, håper og 
mener 

 

• Slik er barnet ekspert på sin egen virkelighet 



Hva er disse barna først og fremst i 
behov av ? 

1. Trygghet og beskyttelse mot nye overgrep og vold 

2. Å bli sett og forstått 

 

 

 



 Hva er risikofaktorer for å bli utsatt 

• Kjønn 

• Opplevd vold i barndommen 

• Unge med problematisk seksuell atferd 

• Rus og psykiske lidelser 

• Konflikt i familien 

• Fattigdom og arbeidsledighet 

• Innvandrerbakgrunn 

• Den samiske befolkningen 

• Funksjonsnedsettelser 

• LHBTI 



Teoretisk rammeverk 

• Nyere traumeforståelse fra nevrobiologi og 
hjerneforskning. 

 

• Tilknytningsteorier Bowlby og Ainsworth, 

 

•  Circle of security (COS) 



 Adverse Childhood Experiences  

      (ACE’S) 

“Krenkede barn blir syke voksne” 

    Å gjøre gull til bly (V. Felitti) 

 

 

   

Robert F. Anda, M.D.  

Vincent J. Felitti, M.D. 

 Kaiser Permanente and the Centers for Disease 

Control 



Konsekvenser over tid 
 

Tidlig død 

Sykdommer,  og sosiale 
problemer 

Tilegnelse av risikofylt 
helseatferd 

Sosiale, emosjonelle og kognitive 
forstyrrelser 

Forstyrret nevral utvikling 

Negative barndomsopplevelser 



Resiliens 

Beskyttelse 

 Individ 

 Nettverk 

 Samfunn 

 

Belastning 

 Alder 

 Varighet 

 Antall 

 Alvorlighet 



HANDLE 
Hva må du gjøre? 

• Hvordan avdekke?  

• Hvordan melde?  

• Hvordan følge opp?  

• Hvordan forebygge?  



Handlingskompetanse 
”It takes a village” 

• Våge å se -  Tørre å spørre 
• Hvem er jeg i møte med andre 

• Samarbeide 

• BTI    
• Kollegastøtte 

• Lederstøtte 

 



Barrierer ”Hvem er jeg i møte med …..” 

  

• Å se 

• Å forstå 

• Å skape tillit  

• Å handle 



Avdekking av vold og overgrep – som å lose barn 

gjennom et minefelt 
 
psykologisk.no /2017/10/avdekking-av-vold-og-overgrep-som-a-lose-barn-gjennom-et-minefelt/ 
 

”Tilfeller av vold og overgrep mot barn blir ofte ikke 

oppdaget, selv ikke når barna kommer i kontakt med 

hjelpeapparatet. For å øke avdekkingsgraden trenger 

fagfolk hjelp til å styrke ferdighetene sine i 

følelsesregulering, selvinnsikt og relasjonsbygging” 
 
 
Ane Ugland Albæk og Anne Marita Milde. 
 
 
 
 



”Som å lose barn gjennom et minefelt” 
Føle seg utilstrekkelig 

 

• Føler seg mangefult utrustet 
• Brist i troen på at de kan lose barnet trygt gjennom minefeltet 

• Engstelse og usikkerhet knyttet til følelsen av maktesløshet eller 
utilstrekkelighet- 

• altså at det føles som å skulle manøvrere i et minefelt sammen med et barn 
uten oversikt over sikre ruter og uten mulighet for å uskadeliggjøre miner. 

 

• Usikker på egen kompetanse: Kompetanse , trening og selvtillit 

• Usikker på egen kompetanse: Intuisjon, relasjonsferdigheter, personlig etikk 
og personlige intensjoner 

 

 

 

 



”Som å lose barn gjennom et minefelt” 
Føle seg utilstrekkelig 

• Opplevd systemsvikt 
• Tidspress 

• Stor arbeidsmengde 

• Manglende ressurser 

• Mangel på gode hjelpetiltak til barna og utilfredsstillende samarbeid 
mellom instanser som politi, barnevern og rettsapparat 

• Utrygge på organisasjonskulturen 
• Utilstrekkelige retningslinjer 

• Uklare rolle-og ansvarsfordelinger 

• Mangelfull sosial støtte 

 

 

 



”Som å lose barn gjennom et minefelt” 
Frykt for å forverre barnets situasjon 

 

• Redd for å gjøre vondt verre siden de ikke kunne forutsi hvilke 
konsekvenser forsøkene på å hjelpe ville få 

• Redd for å oppskake eller reaktivere barnets redsel med sine 
spørsmål, redd for at det kunne eksponere barnet for ytterligere 
vold og overgrep 

• Redd for å skape tilleggsbelastninger for barnet 



”Som å lose barn gjennom et minefelt” 
Frykt for å forverre barnets situasjon 

• Redd for å svikte barnet etter avdekking – føler seg forpliktet til 
å hjelpe hvis de bidrar til avdekking, - hvis de ikke klarte å gi 
tilstrekkelig hjelp opplevde de at de hadde misbrukt barnets tillit 
og skapt falske forhåpninger 

• Felles for fryktopplevelsene var at fagfolkene opplevde seg        
” låst” i ulike dilemmaer 

• For eksempel kunne de ikke hjelpe eller beskytte barnet uten først å 
avdekke krenkelser, men ved å avdekke risikerte de å miste barnets 
tillit og utsette barnet for flere belastinger 

 

 

 

 



”Som å lose barn gjennom et minefelt” 
Møte med ondskap 

• Vantro overfor at dette finnes 

 

• Vonde følelser som frustrasjon, fortvilelse, sinne, skyld og skam 
• Førte til unngåelsesmønstre av varierende bevissthetsgrad, slik som 

undertrykkelse, unngå å snakke om sensitive tema, vantro og frykt for 
negativer reaksjoner 

 

• Skaper seg en språklig distanse gjennom ullent språk/og eller omskrivninger 
med det, saken, situasjonen deres, grusomme ting med flere 

 

• Avstanden fungerte som selvbeskyttelse mot å forholde seg til barnas lidelse.  

 



”Som å lose barn gjennom et minefelt” 
Møte med ondskap 

• Å finne utsatte barn krevde både at de lette etterishandling og 
var oppmerksomme på egne underliggende sperrer  

• For eksempel personlig forforståelse, defensive holdninger, 
identifikasjon med foreldrene, unngåelse, benektelse eller personlige 
traumeerfaringer 

 

 

• Frykt for negative reaksjoner, kritikk fra rettsapparatet eller 
aggresjon fra pårørende 



”Som å lose barn gjennom et minefelt” 
Forskernes funn 

• Når fagpersonene beskrev sin opplevelse av å utforske vold og 
overgrep, handlet det mye om følelsesmessig ubehag og frykt 
for å gjøre situasjonen verre. 

• Når de derimot forklarte hva de oppfattet som årsaker til at det 
var vanskelig å utforske, eller når de foreslo forbedringstiltak, så 
snakket de om kompetanse og ressurser 

• Ingen ba om hjelp til å håndtere negative følelser eller hjelp til å 
takle dilemmaer og usikkerhet 

• I stedet ba de om retningslinjer, kartleggingsverktøy, teoretisk 
kunnskap og forbedrede rammevilkår som tid, lokaler, 
arbeidsmengde og tydelige roller 



Svikt og svik 

Du klarer ikke å være uberørt, men du må ikke la 

deg knuse. Da vi gikk inn i sakene, hørte 

barneavhørene, leste rapportene, så alle sakene 

som var blitt henlagt på grunn av dårlig arbeid – 

det var opprørende. Det er likevel nødvendig å 

være profesjonell for å orke å gå videre og gjøre 

en innsats. Du må ikke drukne deg i de 

dramatiske forholdene du får inngående 

kjennskap til. Du må på en måte kreve av deg 

selv den profesjonaliteten at du forstår, men ikke 

lar følelsene overmanne deg. 

Ann Kristin Olsen – leder av Barnevoldsutvalget 

 

 



Risiko for vold i  
nære  
relasjoner 

• Asylsøkere  og innvandrere er i en særlig 
risikogruppe for vold i nære relasjoner.  

 

• Krig, voldelige konflikter og traumatiske 
hendelser både før, under og etter flukten. 

 

• Risikofaktorene kan knyttes opp til begrepet 
avmakt, som er sentralt ift vold 

 

• Erfaringer fra besøk i mottak 

 

 

 



Hva er det 
med avmakt? 
• Avmakt oppstår når personer 

opplever å ikke ha innflytelse over 
viktige betingelser i eget liv. 

 

• Det å kunne påvirke viktige 
betingelser i eget liv, er 
grunnleggende for god psykisk helse 

 

• Marginalisering – ”Vi-De” 

 

• Kvinner håndterer oftere avmakt 
gjennom å bli depressive 

• Menn håndterer oftere avmakt 
gjennom å bli aggressive, og tyr oftere 
til voldsbruk for å få makt over dem 
som er maktpersoner 

 



Den ”spesielle” 
volden vs den 

generelle volden 
 

• Forekommer oftest i 
kollektivistiske kulturer 

 

• Familiens ære er knyttet opp 
mot at kulturelle- og 
tradisjonelle normer skal 
overholdes for å opprettholde 
familiens omdømme i andres 
øyne 

 

• Æren knyttes ofte til 
oppførselen til kvinnene i familie 

 

• Vold knyttet til beskyttelse eller 
gjenopprettelse av ære krever 
andre tiltak enn annen vold i 
nære relasjoner pga den 
kollektive dimensjonen 

 

 

 

 

 

 

 



Foreldre vil barna sine det beste 

• Mange etniske minoriteter i Norge har sin opprinnelse i land der 
fysisk avstraffelse i barneoppdragelsen er vanlig. Det kalles ikke 
vold, men disiplin. 

 

• Unnlater man å bruke disiplin, er man likegydlig.......Barna skal 
”herdes”. Motstand gjør deg sterkere.  

 

• Å påføre noen skam er et nyttig virkemiddel i oppdragelsen. 
Barna vil ikke fortelle videre, i frykt for å bringe skam over 
familien 



Oppdragervold 

”Def: bruk av vold mot kroppen for 
å påføre barnet smerte i den 
hensikt å korrigere eller 
kontrollere barnets oppførsel 

 

Svært skadelig i de første 
leveårene når hjernen og 
nervesystemet er under utvikling 

 

Barnet utvikler en nevrobiologisk 
alarmberedskap som kan ha 
alvorlige fysiologiske og 
psykologiske konsekvenser 

 

Hemmer vår evne til å inngå i 
trygge samspill med andre  

 

 

 



Kumulative 
belastninger 

• Foreldres kumulative belastninger og 
evne til å yte omsorg for utsatte og 
sårbare barn 

 

• Omsorgssvikt? 

 

• Fordrer er tverrfaglig samarbeid 

 

• Krever ressurser og bred innsats 

 

• Unnlater vi å handle fordi vi engster 

oss for å skape mer trøbbel? 

 

 

 



Skadevirkninger 

• ”Barn som er redde kan ikke lære,”  

 

• ”Du lærer barnet aggressive metoder å løse problemer på, og 
det kan gjøre livet vanskelig for dem senere” 

 

•  ”Volden hjelper med en gang, men snur du ryggen til, vil 
problemet fortsatt være der”.  

 

• Hva skjer hvis volden kommer ut av kontroll og bli til 
mishandling ?  

 



Tiltak  

• Bekreftelse på at de ikke er alene om å ha familieproblemer 

 

• Formidle at du kjenner til at det er andre (gutter) som også som 
strever med det samme. 

 

• Vær oppmerksom på at gutter kan ha motstand mot å 
”innrømme” underordning, bevisst eller ubevisst, fordi de er 
sosialisert til å se på menn som overordnet, og forbinder 
underordning med kvinnerollen. 





Egenrefleksjon - Grupperefleksjon 

 



Veien til ”God i samtalen” med tema vold 
i nære relasjoner 

Oppgave 1  

Skriv først på gule lapper hva 
som hindrer deg i å være god 
på samtaler om vold i nære 
relasjoner 

• Din væremåte 

• Kulturen 

• Strukturen/Systemet 

• Din historie/Historikk 

 

Oppgave 2 

Er det mulig å gjøre noe med 
disse hindringene? 

• Hva må du gjøre 

• Hva må du være 

• Hvem kan hjelpe deg 

• Hva må de være og hva 
må de gjøre 

 



Hvordan blir gode fagfolk bedre? 
«the making of an expert» 

• Søke informasjon om egen innsats 

• Vær ærlig og modig i vurdering av egne svake sider 

• Trene på det man er dårlig på 

• Tåle kritikk og korreksjon 

• Tåle ubehag og vanskelige følelser 

 

 



Nyttige lenker 

• Dinutvei.no 

• Hjelpekilden.no 

• https://www.korspahalsen.no/ 

• https://www.ung.no/vold/ 

• http://www.trollfilm.no/new/nor_sinna_1.html 

• http://www.forandringsfabrikken.no/vold-og-overgrep/ 

• http://www.116111.no/ 

• https://www.kompetansenorge.no/contentassets/836c4c416ecf4
b2eaa2c14536a6b3aaf/deltakerhefte.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://www.korspahalsen.no/
https://www.korspahalsen.no/
https://www.korspahalsen.no/
https://www.korspahalsen.no/
https://www.korspahalsen.no/
https://www.korspahalsen.no/
https://www.korspahalsen.no/
https://www.ung.no/vold/
https://www.ung.no/vold/
http://www.trollfilm.no/new/nor_sinna_1.html
http://www.trollfilm.no/new/nor_sinna_1.html
http://www.forandringsfabrikken.no/vold-og-overgrep/
http://www.forandringsfabrikken.no/vold-og-overgrep/
http://www.forandringsfabrikken.no/vold-og-overgrep/
http://www.forandringsfabrikken.no/vold-og-overgrep/
http://www.forandringsfabrikken.no/vold-og-overgrep/
http://www.forandringsfabrikken.no/vold-og-overgrep/
http://www.116111.no/
http://www.116111.no/
http://www.116111.no/
https://www.kompetansenorge.no/contentassets/836c4c416ecf4b2eaa2c14536a6b3aaf/deltakerhefte.pdf
https://www.kompetansenorge.no/contentassets/836c4c416ecf4b2eaa2c14536a6b3aaf/deltakerhefte.pdf


Veiledere, sentrale dokumenter og 
handlingsplaner om vold og overgrep 
• Nasjonal veiviser ved vold og overgrep dinutvei.no 

• Informasjon om vold i nære relasjoner – Tidlig inn 

• Informasjon om vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og æresrelatert vold. Fra UDI 

• Myhre, Thoresen & Hjemdal (2015) Vold og voldtekt i oppveksten En nasjonal intervjuundersøkelse av 16- og 17-åringer. NKVTS. Rapport 1/2015. Oslo. 

• Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (2014) En god barndom varer livet ut Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom 
(2014–2017). Oslo. 

• Helsedirektoratet (2014) Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen – hvordan avdekke vold. IS-2181. Oslo. 

• Thoresen & Hjemdal (2014) Vold og voldtekt i Norge En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. NKVTS. Rapport 1/2014. Oslo. 

• Kruse & Bergman (2014) «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold…» En forskningsoversikt og en intervjustudie om mødres vold mot barn. NKVTS. Rapport 
4/2014. Oslo. 

• Justis- og beredskapsdepartementet (2013) Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014 – 2017). Oslo. 

• Justis og beredskapsdepartementet (2013) Stortingsmelding nr 15 (2012 – 2013). Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner Det handler om å 
leve. Oslo. 

• KS (2013) Veileder: Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn – ungdom – familier.  Oslo. 

• NKVTS (2013) Web-basert veileder, kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Oslo. 

• NKVTS (2012) Håndbok for helsepersonell ved mistanke om fysisk barnemishandling. (2012) Oslo. 

• Helsedirektoratet (2010) Tilrettelagte tannhelsetilbud for mennesker som er blitt utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi. Vurdering av omfang og behov samt 
forslag til tannhelsetiltak. Rapport. IS-1855. Oslo. 

• Justis- og politidepartementet (2008) Vold i nære relasjoner. Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner. Oslo. 

• Sosial og helsedirektoratet (2007) Overgrepsmottak. Veileder for helsetjenesten. IS-1457. Oslo. 
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