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INNLEDENDE DEL 
 

Innledning 

Innsats mot vold og overgrep er et nasjonalt satsingsområde. Når barn utsettes for fysisk 

eller psykisk mishandling, seksuelle overgrep, forsømmelse eller utnyttelse, er dette i strid 

med FNs barnekonvensjon, barneloven, lov om barneverntjenester og mot straffeloven.  

 

Bekjempelse av vold og seksuelle overgrep krever felles innsats. Alle som møter barn og 

ungdom må lytte til historiene som kommer fram, og våge å stille de vanskelige 

spørsmålene. Kunnskap gir trygghet, og gjennom denne handlingsplanen ønsker kommunen 

å formidle kunnskap og trygghet til å bry seg og følge opp et barn som kan være utsatt for 

vold/overgrep.  

 

Å utarbeide en egen «Handlingsplan mot vold og overgrep» er forankret i Harstad 

kommunes «Strategisk plan for oppvekst 2016 – 2021».  Formålet med en handlingsplan er å 

uttrykke kommunens utviklingsmål på området, skissere tiltak, synliggjøre ansvar og 

deltakere i arbeidet, og evaluere måloppnåelse.  

 

 

Omfang  

Det er vanlig å regne med at mellom 10-20 % av jenter og mellom 5-10 % av guttene har 

vært utsatt for seksuelt rettede overgrep av ulike karakter. Det er også vanlig å regne at 30 % 

av overgrep mot barn skjer av andre barn, eldre eller jevnaldrende. 

 

Omfang av barn utsatt for vold i familien 1:   

 21 % av ungdom i dag har vært utsatt for fysisk vold fra foreldrene sine i løpet av 

oppveksten 

 6 % har vært utsatt for grov vold fra foreldrene sine 

 8 % har erfart vold mellom foreldrene sine 

 Mer enn 1 av 5 barn utsettes for mindre alvorlig fysisk vold fra foreldrene sine.  

 Det er estimert at 5 -15 spedbarn blir alvorlig skadet av såkalt Shaken Baby Syndrome 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Bufdir 

http://nhi.no/foreldre-og-barn/barn/sykdommer/shaken-baby-syndrom-12150.html
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Omfang seksuelle overgrep 2:   

 15 % av norske menn og kvinner oppgir å ha vært utsatt for en eller flere former 

for seksuelle overgrep før fylte 18 år. Jenter er langt oftere utsatt enn gutter.  

 5 % av kvinner rapporterer at de har blitt voldtatt før fylte 18 år.  

 3 av 10 seksuelle overgrep mot barn og unge utføres av andre barn og unge.  

 17 % av seksuelle overgrep mot gutter utøves av kvinnelig overgriper alene. 
 

 

 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Troms  

 

I «Risiko- og sårbarhetsanalyse for Troms 2016 – 2019» har Fylkesmannens for første gang 

tatt med overgrep og vold mot barn som en risikofaktor.  

Følgende forhold fremheves i rapporten som særlig viktig i kommunene: 

 Opplæring av omsorgspersoner i barnehage /skole og andre institusjoner, samt 

helsesøster.  

 Holdningskampanjer blant barn og voksne.  

 Opplæring /informasjon av barn og unge om gode/dårlige hemmeligheter.  

 Innføre strengere krav og kontroll ved ansettelser i tjenester til barn.  

 

 

Fylkesmannen peker på følgende utfordringer for Troms fylke: 

 Mangel på kompetanse og mot for enkeltpersoner til å melde bekymring videre, er 

en stor utfordring i kommunene.  

 Håndtering av overgrepssaker i kommunal forvaltning er erfaringsmessig vanskelig, 

bl.a. som følge av personsensitive opplysninger.  

 

 

Fylkesmannens risikoanalyse peker på utfordringsområder som er vektlagt og gitt betydning 

i utarbeidelsen av handlingsplanen og dens tiltak. 

  

 

 

 

                                                           
2
 Bufdir 

https://www.fylkesmannen.no/PageFiles/840046/FylkesROS%20for%20Troms%202016-2019.pdf
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PLANENS FAKTADEL 
 

1.1  AVGRENSNING  & DEFINISJONER  
 

Den primære målgruppen for denne handlingsplanen er barn og unge fra 0 til 18 år, som er 

offer for vold/overgrep. Også mindreårige overgripere og mindreårige med uønsket 

seksualisert adferd overfor andre barn inngår.  Den sekundære målgruppen for planen er 

tjenesteytere/personale, administrasjonen og politikere. 

 
Planen vil ha hovedfokus på overgrep og vold i nære relasjoner, da dette er mest utbredt og 
mest skadelig. Samtidig er viktig å kjenne til at overgrep mot barn skjer overalt hvor barn er, 
på barns sosiale arenaer og da spesielt via internett.    
 

 

Nære relasjoner  

Politiet definerer vold i nære relasjoner som:  

«Vold eller trusler om vold overfor personer som er eller har vært gift eller som lever 

eller har levd i ekteskapslignende forhold. Det gjelder også søsken, barn, foreldre, 

besteforeldre og andre i rett opp- eller nedadstigende linje, samt adoptiv-, foster- og 

steforhold».  

Vold i nære relasjoner er ikke et ensartet fenomen. Det kan være ulike former for vold, 

volden kan være uttrykk for ulike maktkonstellasjoner og undertrykkingsmekanismer, og 

volden kan finne sted i ulike nære relasjoner.  

I en vid definisjon kan begrepet «nære relasjoner» også omfatter relasjoner der utøver og 

offer står i et makt/omsorgs-forhold til hverandre. Som eksempel nevnes relasjoner mellom 

lærer-elev, barnehageansatt – barnehagebarn, tjenesteutøver-tjenestemottager.  

Vold og overgrep som utøves av barn mot barn står i en særstilling. Når overgriper er under 

strafferettslig lavalder på 16 år, så er ikke dette er strafferettslig forhold. Både offer og 

overgriper vil ha krav på utredning og oppfølging fra Barnehuset og øvrig hjelpeapparat.  
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Vold  

Voldsbegrepet defineres vidt, og inkluderer både fysisk vold, seksuell vold, materiell og 

økonomisk vold, psykisk vold og latent vold. 3  Det kan settes likhetstegn mellom «seksuell 

vold» og seksuelle overgrep.  

Vold defineres som en «Villet bruk av fysisk styrke, makt eller trusler om dette, mot en selv, 

en annen person, en gruppe eller et samfunn, som resulterer i eller har høy sannsynlighet for 

å resultere i fysisk skade, død, psykisk skade, skjevutvikling eller deprivasjon» 4 .  

 

Barn som er vitne til partnervold, selv utsettes for vold og er utsatt for eller står i fare for 

kjønnslemlestelse er relevante tema under voldsbegrepet. Forskning viser at det er like 

skadelig å være vitne til vold som å bli utsatt for vold. Noen barn som er utsatt for vold i 

nære relasjoner kan være offer for oppdragervold, det vil si at de blir straffet med vold som 

ledd i oppdragelsen. Oppdragervold kan best bekjempes ved å opplyse foreldre om at vold 

er ulovlig og straffbart, supplert med å gi dem alternative oppdragelsesmetoder og verktøy 

for grensesetting, for eksempel gjennom foreldreveiledningsprogram som PMTO, ICDP o.l.  

 

Kjønnslemlestelse betyr at foreldre utsetter barn for å bli omskåret med tvang. Jenter får 

skåret bort deler av sitt kjønnsorgan og blir sydd sammen slik at skjedeåpning blir for trang 

for blant annet normal menstruering. Dette blir ofte begrunnet i tradisjon/religion. 

Kjønnslemlestelse er ulovlig etter norsk lov. Dette er et tema som er lite omtalt og opplyst. 

Barn i norske skoler blir borte i ukesvis fra skolen, og kommer tilbake etter opphold i 

hjemlandet til foreldrene, og er blitt utsatt for denne handlingen. Kjønnslemlestelse er 

ulovlig etter norsk lov.  

 

Seksuelle overgrep 

Det defineres som et seksuelt overgrep når et barn involveres i seksuelle aktiviteter som det 

ikke kan forstå rekkevidden av, ikke er utviklingsmessig moden for og derfor ikke kan 

samtykke til. 5 

 
Seksuelle overgrep mot barn er en tilsiktet, uønsket handling som enten en eller flere 

voksne, eller også barn, begår mot barn. Dette innebærer at overgrep kan skje i hjemmet fra 

foreldre/verger, av nær familie, kamerater/venninner eller andre barn. Overgrep skjer også 

av ansatte/ omsorgspersoner i institusjoner og fritidstiltak. 6  

 

 

                                                           
3 Meld. St. 15 2012–2013 Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner 
4 WHOs definisjon  
5 Henry C. Kempe, Risiko- og sårbarhetsanalyse for Troms 2016-2019  s. 67 
6 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Troms 2016-2019  s. 67 

http://www.nubu.no/PMTO/
http://www.icdp.no/om-icdp
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Konsekvenser av vold & overgrep  

For det enkelte barn vil skadeomfanget avhenge av voldens eller overgrepenes styrke og 

lengde, og av hvem som står bak. Vold i nære relasjoner er særlig skadelig. Små barn i fysisk 

nærhet til sine omsorgspersoner er spesielt utsatt.  

Hvis foreldrene utøver vold eller er overgripere, vil omsorgsbasen til barna være sterkt 

truet.7  

 

Når volden pågår over tid lever den voldsutsatte/barna med en konstant trussel om vold. 

Frykten for hva som kan skje blir en sentral del av den virkeligheten man lever i. Forskning 

viser at det er like skadelig å være vitne til vold som å bli utsatt for vold, så barn i familier 

hvor det utøves vold opplever en vedvarende traumatisering.8 

Det er klare sammenhenger mellom vold og læringsvansker, sosial uro og angst, samt 

deltakelse i utdanning og arbeidsliv. Studier viser at seksuelle overgrep, fysisk mishandling 

og omsorgssvikt har større betydning for psykisk helse enn andre belastende 

hendelser.9Nyere forskning viser det å leve i frykt påvirker barnets hjerne, og hemmer 

barnets normale utvikling.  

 

Å stanse en pågående vold vil minske risikoen for at barn som opplever vold i familien vokser 

opp til selv å bli utsatt for, eller utøver av, vold i nære relasjoner.10Dette fenomenet omtales 

som «den sosiale arven», og betyr enkelt forklart at man ubevisst finner trygghet i, og 

repeterer, samspillmønstre fra barndommen.  

 

Konklusjonen er at jo tidligere man avdekker og stopper volden, jo mindre skadelig vil 

konsekvensene bli for barnet – både på kort og lang sikt.   

 
 
Utviklingsområder: Avdekke og stoppe vold og overgrep tidligst mulig 

 
 
 

1.2 FOREBYGGENDE INNSATS MOT VOLD OG OVERGREP  

 
Med forebyggende arbeid menes alt arbeid som kan redusere sannsynligheten for at vold og 

overgrep skjer, og arbeid for å stoppe pågående vold. Forebyggende innsats må samordnes 

og iverksettes på flere nivå, og gjentas systematisk gjennom barnets oppvekst.  

 

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er pålagt et særlig ansvar for å forebygge, avdekke og 

avverge vold og overgrep:   

                                                           
7  Stortingsmelding nr.15 Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner 2012-2013 
8  Opptrappingsplan mot vold og overgrep 2017–2021 s. 11 
9  Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017  
10 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017 



7 
 

 

- I Harstad blir foreldre rutinemessig direkte spurt om vold-overgrep på 

helsestasjonen allerede fra svangerskapet og til og med 4-årskonsultajonen.  

- Fra 2017 implementerer Harstad kommune opplæringsprogrammet «Tidlig inn» i 

regi av KORUS nord, noe som vil gi særlig leger, jordmødre og helsesøstre økt 

kompetanse i å spørre direkte om vold i nære relasjoner.  

- På skolestartundersøkelsen deles det ut brosjyre om vold og overgrep.  

- I 4.klasse får elevene undervisning om vold og overgrep.   

- I 6. 8. 9. og 10. klasse undervises det i tematikk knyttet til vold/overgrep, kropp og 

grenser.  

- Skolehelsesøstre spør også elever de er i kontakt med direkte om vold og overgrep. 

- I videregående skole bruker man opplæringsprogrammet VIP  

 

Barnehage og skole er viktige arenaer for innsats rettet mot barn og foresatte.  På 

foreldremøter, foreldresamtaler og utviklingssamtaler kan foresatte bli informert om 

undervisningopplegg om vold/overgrep, kommunens rutiner for melding til barnevern o.l. 

Spesielt viktig er det at enhver forelder/foresatt til barn i kommunal skole eller barnehage, 

er kjent med at de ansatte vil passe på barnet og følge med om barnet har det bra, også 

hjemme. Om det oppstår en mistanke om at barnet kan være utsatt for vold eller overgrep, 

så vil den ansatte gripe inn og varsle barnevern eller politi.  

Barn og ungdom trenger kunnskap om kropp, seksualitet, fysisk og psykisk vold og om 

seksuelle overgrep. Slik kan barn og ungdom forstå hva som uakseptabel atferd er, og gis 

mulighet til å sette ord på vanskelige opplevelser. Barn må «kurses» allerede i barnehagen, 

og opplæringen må gjentas jevnlig gjennom oppveksten i regi av skolen.   

 

Å lære barn å sette grenser for kroppen sin, samt gi dem begreper til å fortelle dersom de 

blir utsatt for noe, er kanskje den aller viktigste forebyggende innsatsen som kan gjøres. 

Barn må få kunnskap om hva som er tillatt, hvordan de setter grenser og hvem de kan 

snakke med for å få hjelp. Barn som har begreper for å fortelle hva de er utsatt for vil også 

lettere kunne bli hørt og trodd.  

 

Barne- og ungdomspsykiatrisk(BUP) har rutiner på å spørre alle barn og unge om de har vært 

utsatt for traumatiske hendelser, herunder direkte vold, vitne til vold, trusler, seksuelle 

overgrep m.m. BUP spør både ved oppstart og underveis i utrednings- eller 

behandlingsforløpet. Også barneverntjenesten stiller spørsmål om vold/overgrep i møte 

med barn der dette kan være aktuelt.  

 

Utviklingsområder: Felles undervisningsopplegg for henholdsvis alle barnehager og 

alle skoler for å kvalitetssikre lik informasjon og opplæring  
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1.3 ANSATTES KOMPETANSE TIL Å AVDEKKE OG MELDE 

 

Når ansatte får mistanke om at barn og ungdom er utsatt for vold, har de en plikt til å 

handle. Ansatte skal ha kompetanse til å kjenne igjen tegn eller atferd som gir grunn til 

bekymring.  De skal vite hvordan mistanke skal håndteres, og sørge for at barn og ungdom 

får nødvendig hjelp 

Skam og skyldfølelse er et vesentlig hinder for at voldsutsatte forteller om vold, og en årsak 

til at mange barn bærer på vonde hemmeligheter. 11 Noen offer sier de ville fortalt dersom 

de hadde blitt direkte spurt.  

 

De ansatte i barnehage og skole har en sentral rolle i å bidra til å avdekke vold og overgrep 

mot barn og unge Bakgrunnen for dette er at de ser barna daglig, de blir godt kjent med 

barna, og de har en unik mulighet til å fange opp barns signaler verbalt og non-verbalt.  

 

Samtale med barn 

Ofte vegrer voksne seg for å spørre barn om vold og overgrep. I flere saker viser det seg at 

mange har hatt en mistanke, men ikke gjort noe.  

 

Trygghet i å samtale med barn er et viktig. Fylkesmannen i Troms har anbefalt at 

kommunene tar i bruk et e-læringskurs om vold og seksuelle overgrep mot barn som er 

utviklet av RVTS og Korus nord. Dette kurset gir råd og veiledning på hvordan slike samtaler 

kan planlegges og gjennomføres. 

 

Det er viktig at ansatte er oppmerksomme og lydhøre overfor barns atferd, signaler og 

utsagn. Kjenner man på en (vag) bekymring må denne følges opp for å få konkretisert om 

den er grunnløs eller bør meldes til barnevern/politi.  

Dette betyr at man skal samtale med barnet frem til man har fått avklart om det kan ha 

skjedd noe som bør melde videre til barnevern/politi. Hva som reelt har skjedd skal politiet 

finne ut av ved å gjennomføre barnesamtaler og tilrettelagte avhør av barnet.  

Fra barnets perspektiv er det viktig at man følger opp og tilbyr barnet hjelp til å endre 

situasjonen. Den voksne må ta imot et barns forsøk på å fortelle at det ikke har det bra. Her 

er det viktig for den voksne å ikke være forutinntatt, legge føringer i ord og forståelse, men 

ta imot det barnet faktisk sier, og spør om det er noe du ikke forstår. 

 

                                                           
11 Opptrappingsplan mot vold og overgrep 2017–2021 s. 11. 

http://helsekompetanse.no/kurs/vold-og-seksuelle-overgrep-mot-barn
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Utviklingsområder: Kompetanse og trygghet i å samtale med barn 

Meldeplikt til barneverntjenesten 

Alle offentlige myndigheter har plikt til av eget tiltak å gi opplysninger(meldeplikt) til 

barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller utsatt 

for andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. barnevernloven § 6-4.  

 

Ansatte som jobber rundt barn bør være ekstra oppmerksomme når de opplever at forhold 

rundt enkeltbarn vekker uro. En «dårlig magefølelse» må følges opp for å avklare hva som 

konkret vekker uro hos den voksne.  Man trenger ikke være sikker, det er tilstrekkelig at man 

har en konkret mistanke. Den som kjenner på en bekymring har et individuelt ansvar for å 

melde bekymringen videre.  

 

Harstad kommune har en egen prosedyre for melding i vold og overgrepssaker. I prosedyren 

finnes også link til dokumenter som kan være til hjelp i meldefasen. Prosedyren ligger i 

dokumentsamlingen Håndbok for tverrfaglig samarbeid.  Håndboka er et viktig verktøy i 

kommunens tverrfaglig, forebyggende arbeid overfor barn og unge, og det er en målsetting 

at ansatte som jobber med barn skal kjenne til Håndboka. 

 

Er man i tvil om en sak skal meldes, så kan man konferere med barneverntjenesten.  

I Harstad har man et Tverrfaglig konsultasjonsteam for barn i førskolealder som kan 

konsulteres uten henvisning, og som kan bistå med råd og veiledning.  

Tilsvarende har man på hver barne- og ungdomsskole Tverrfaglige team som ansatte kan 

konsultere vedrørende elever.   

 
 

 

1.4 UNDERSØKELSE & ETTERFORSNING 
 

Vold og seksuelle overgrep mot barn er alvorlig omsorgssvikt og kriminalitet. Det er det 

offentliges ansvar å ivareta barns rettssikkerhet og sørge for nødvendig hjelp til rett tid. 

Sentrale aktører i denne fasen er politi, Barnehus og barneverntjeneste.  

Når en vold eller overgrepssak er meldt til barnevern/politi, er det barnevernet som skal 

undersøke barnets omsorgssituasjon, og politiet som skal etterforske den mulige straffbare 

hendelsen. Politi og barnevern har faste møter og samarbeider nært i denne type saker. 

Når politiet mottar en melding om vold eller overgrep som involverer barn, så vil politiet 

orientere barnevernet om saken. Hvis mistenkt overgriper er utenfor familien og barnets 

omsorgssituasjon er godt ivaretatt, så er ikke dette nødvendigvis en sak for barnevernet.  

http://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/DOK01855.pdf
http://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/dok00930.pdf
http://www.harstad.kommune.no/tverrfaglig-konsultasjonsteam-for-barn-i-foerskolealder.378886.no.html
http://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/dok01962.pdf
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Når det mistenkes at voldsutøver kan være en i nær relasjon med offeret, så etterforskes 

saken parallelt med at barnevernet undersøker saken. Da skal ikke foreldre informeres når 

det meldes bekymring til barneverntjeneste. Barnevernet informerer heller ikke foresatte 

om mottatt bekymringsmelding før etter at de har snakket med barnet, eventuelt etter at 

barnet har vært til Tilrettelagt avhør på Barnehuset.  

 

Politiets rolle 

Det å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn og unge er et av politiets viktigste 

arbeidsoppgave, som er gitt høy prioritet og klare retningslinjer fra både myndigheter, 

riksadvokaten og aktuelle departement. 

Hvordan politiet ivaretar barna under etterforskningen 

Enhver sak som meldes til politiet vurderes hvorvidt det er grunnlag for etterforskning og 

nødvendige etterforskningskritt iverksettes.  

 

Barn som politiet ønsker å snakke med, gjennomføres som et tilrettelagt avhør på Statens 

Barnehus. Dette skal i utgangspunktet alltid benyttes når politiet skal snakke med barn, dog 

under 16 år, såfremt ikke andre faktorer skulle tilsi noe annet.  

 

Et tilrettelagt avhør er et avhør som sikres på video og ledes av politijurist, og følges av blant 

annet fagpersonell ved Barnehusene. Barnet er kun sammen med avhører fra politiet og 

øvrige parter følger avhøret på video. Dette for at barnet ikke skal måtte møte i en eventuell 

rettssak, men at opptaket av barnet skal kunne vises i en rettsbehandling. Avhøret 

gjennomføres av polititjenestemenn/kvinner som har gjennomført videreutdanning på 

Politihøgskolen. Utdanningen består av flere studier i etterforskning og et spesialiststudie 

om samtaler/kommunikasjon med barn/særlig sårbare personer.  

 

For å gjennomføre tilrettelagte avhør av barn/unge/særlig sårbare er politiet avhengig at 

noen voksne som kjenner barnet kan følge barnet til Statens Barnehus.  

De fleste barn kan følges av sine foreldre eller foresatte. Men i de tilfellene mistanken kan 

gjelde foreldre/foresatte, bør ikke barna følges til avhør av disse. Dette for å sikre 

rettsvernet for både barna og de mistenkte, og for å kunne sikre barnas forklaring uten 

unødig opphold eller påvirkning fra andre. 

 

I mange tilfeller er politiet avhengige av at en eller flere ansatte i Harstad kommune som 

jobber med barnet, og kjenner det godt, til å være den trygge følgeperson under reisen og 

oppholdet hvor avhøret av barnet skjer. Pr 2016 er det Statens Barnehus i Tromsø og i Bodø. 

Statens Barnehus i Bodø har i en toårs prøveperiode en "satellitt" av sitt barnehus i Mosjøen. 

Det ble startet opp høsten 2016.  
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Følgepersonen skal kun være barnets reisefølge og dets trygge voksne under hele oppholdet. 

Følgepersonen har ingen rolle i straffesaken, og skal heller ikke være bindeleddet til de 

foresatte. Dette blir ivaretatt av politiet og Barnevernet.  

 

 Utviklingsområder:  

 Politiet er pålagt i henhold til instruks og følge oppsatte frister for når barnet skal forsøkt 

gjort samtale med/tilrettelagt avhør. Det vil si så raskt som mulig, ut i fra hensynet til barnet 

og ev hensynet til saksbehandlingen.  

 Hvordan skal barneverntjenesten forholde seg i saker som blir stående lenge på vent hos 

politiet før dommeravhør - skal barnevernet jobbe med familien, eller skal familien stå på 

vent i påvente av politiets arbeid? 

 Det kan i mange tilfeller være forholdsvis lang tid før saken er etterforsket ferdig av politiet 

og deretter påtaleavgjort.  

 

Statens barnehus 

Barn har krav på rask, riktig og omsorgsfull behandling, og barnehusene er etablert for dette 

formålet. 12 Barnehusene er et tverrfaglig samlokalisert tiltak rettet mot barn, og 

utviklingshemmede unge som man mistenker er utsatt for seksuelle overgrep eller vold.  

På barnehusene gjennomføres tilrettelagte avhør, lege- og tannlegeundersøkelser, 

rådgivning og behandling.  

 

Tilrettelagte avhør på Statens barnehus skal i utgangspunktet benyttes når politiet skal 

snakke med barn under 16 år.  Dette gjelder både voldsutsatte barn, barn som er vitne til 

vold, og mindreårige barn med uønsket seksualisert adferd overfor andre barn.  

 

Det å samtale med barn er et eget studium på Politihøgskolen, der særlig egnede i politiet 

utdannes til det å kunne avhør/ha samtaler med barn, psykisk utviklingshemmede og andre 

særlig sårbare. Barnehusene skal ha avtaler med sykehus om å utføre medisinske 

undersøkelser av barn13 

 

For barn fra Harstad kommune blir det i utgangspunktet benyttet Barnehuset i Tromsø. I 

noen tilfeller blir også Barnehuset i Bodø benyttet. Det kan være ulike grunner til det, som f 

eks tid til første ledige tidspunkt og reisevei og mulighet for barnet og følge. 

 

Dette medfører ofte at barn og følgepersonen må overnatte på hotell i forkant av avhøret. 

Reise og opphold dekkes av politiet. Oppnevnt verge til barnet har i forkant gitt sitt samtykke 

til at barnet kan reise og bli avhørt av politiet på Statens Barnehus.  

                                                           
12 Opptrappingsplan mot vold og overgrep 2017–2021 s. 11. 
13 Handlingsplan nære relasjoner 2014-2017   
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Fylkesmannen oppnevner midlertidig verge for barn som det mistenkts for kan utsettes for 

vold eller overgrep fra sine foreldre/foresatte. Dette skjer etter skriftlig anmodning og 

begrunnelse fra politiet.  

 

Av hensyn til barnet vil politiet ofte trenge bistand fra personer som kjenner barna (gjerne 

lærer, barnehageansatt o.l.), som ikke er forelder, for å være barnets følgeperson under 

reisen og oppholdet i Tromsø. Følepersonen bør være kjent og trygg for barnet.  

For mange barn oppleves reisen og fraværet fra sine foreldre som en belastning, og det kan 

dermed gi utfordringer å få et trygget barn i avhør. I et barnets-beste perspektiv ville det i 

mange tilfeller være bedre for barnet om det tilrettelagte avhøret kunne skje i nærområdet 

av barnet.  

 

Et ønske for enhver by ville være å ha et Barnehus. Da ville avhørene av barna kunne skje 

tidligere, lang og til tider utfordrende reisevei være unngått, og slippe utfordringen det er for 

kommunalt ansatte til å påta seg å være følgeperson og ha ansvaret for et barn, som ikke er 

deres.  

 

I tillegg ville det å ha samtale med et barn lokalt og være ferdig i løpet av noen timer, lettere 

kunne få foresatte til å akseptere at tilrettelagte avhør av deres barn har skjedd. Det at 

foreldre får vite at deres barn ikke er på skole eller i barnehagen, men er på reise, uvisst hvor 

lenge og at barnet skal i avhør med politiet, kan gi store utfordringer både for politiet i deres 

avhør av foreldrene, og for barnevernstjenesten som skal ha et samarbeid med foreldre i 

etterkant av avhøret av barnet. Hovedregelen er at barn skal tas avhør av på et av Statens 

Barnehus.  

  

Statens barnehus i Tromsø har også et eget Konsultasjonsteam som skal gi råd og veiledning 

til barneverntjenester i saker der det er mistanke om, eller avdekket, vold eller seksuelle 

overgrep mot barn.  

 

  Utviklingsområder:  

 Utydelige ansvarsforhold og lang reisevei for barn og følgepersoner 

 

 

Barnevernets rolle 

Barneverntjenesten involveres i saken når de mottar bekymringsmelding hvor det er en 

mistanke, eller det allerede er avdekket at vold og overgrep forekommer.  

Når det er mistanker om vold/overgrep så sender barneverntjenesten politiet en anmodning 

om mulig etterforskning. Det vil i de fleste tilfeller bli gjennomført tilrettelagt avhør av  

barna og avhør av foreldrene, før barneverntjenesten starter på barnevernundersøkelsen.  
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Hvordan saken utarter seg videre vil avhenge av hva som kommer frem i avhørene, enten 

blir barna plassert akutt i annet hjem, eller en barnevernundersøkelse starter opp med 

videre kartlegging av familien. En barnevernundersøkelse innebærer innhenting av 

opplysninger fra andre offentlige instanser som er rundt familien, hjemmebesøk, 

observasjoner, barnesamtaler og samtaler med foreldrene.  

I noen tilfeller der vold/overgrep blir avdekket, blir barna flyttet ut av hjemmet der 

voldsutøveren bor. Hvor de blir flyttet og hvor lenge de bor borte fra voldsutøveren 

avhenger av sakens art. Det blir så jobbet videre med å få hjelp til barnet for å bearbeide det 

barnet har opplevd, og parallelt jobbet med familien, ifht om det er mulig med 

endringstiltak, slik at familien kan bo sammen. Det vil uansett være en tett oppfølging av 

familien, og i mange tilfeller flere rettsapparat inne; Fylkesnemnda avgjør om foreldrene skal 

ha omsorgen for barnet, og straffesak rundt den kriminelle handlingen som er gjort mot 

barnet.  

Barnevernet skal gi tilbakemelding til melder når en sak avsluttes. Det kan også være 

hensiktsmessig å etablere rutiner for informasjonsutveksling med samarbeidspartnere som 

kan være en ressurs for barn i en sårbar situasjon, både i undersøkelsesfasen og etterpå. 

 

  Utviklingsområder:  

 Barneverntjenesten kan bidra forebyggende ved å systematisk dra ut til skoler og 

barnehager for å informere de ansatte om vold, overgrep og meldeplikt.   

 Ha fokus på å støtte de som er rundt barna til å tørre å se, og tørre å melde fra 

dersom de har mistanker om at ett barn er utsatt for vold/ overgrep.  

 Tilgjengelig vakt-telefon med mulighet for anonyme drøftinger  

 

 

1.5 OPPFØLGING & BEHANDLING TIL VOLDSUTSATTE BARN OG 

MINDREÅRIGE OVERGRIPERE 

 

Hjelp og behandling til voldsutsatte barn og unge 

 

BUP Sør-Troms tilbyr ulike behandlingsforløp til barn og unge som er offer for vold og/eller 

overgrep. BUP har jobbet systematisk med intern kompetanseheving og interne rutiner på 

feltet, med særlig fokus på behandling av traumer.   

Barnevernet har også tiltak å tilby, blant annet behandling i regi av barnevernets 

Familieterapeuter.  
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Mindreårige overgripere 

 

Å ha et behandlingstilbud til mindreårige barn som utøver vold/overgrep er viktig for å 

forebygge et videre forløp. Det er viktig å bryte den onde sirkelen, unngå stigma av barnet 

og yte støtte til det voldsutøvende barnet og de foresatte. 

En nasjonal utfordring har vært manglende kompetanse på behandling av barn med 

problematisk eller skadelig seksuell atferd.  14  I vår region har barnehuset i Tromsø ansatte 

med spisskompetanse på mindreårige overgripere.  BUP tilbyr også behandling til denne 

gruppen.   

 

 

1.6 AVSLUTNING  
 

Vold og overgrep mot barn kan være et vanskelig tema og forholde seg til, og man kan være redd for 

å påføre offeret en større belastning ved å stille spørsmål og blande seg. 

Da kan det være viktig å merke seg barneombudets ord:  

 

 

 
Det å si fra når du er bekymret for et barn som ikke har det bra 

 er noe av det aller viktigste du kan gjøre.  
Det gjelder både om du er nabokjerring, lærer eller lege.  

Det er omsorg, det er ikke angiveri. 
 

ANNE LINDBOE, BARNEOMBUD 

 

 

Alle barn trenger voksne omsorgspersoner som bryr seg og som hjelper dem ved å melde saken 

videre til barnevern og politi!  

 

  

1.7 EVALUERING 
 

Handlingsplanen evalueres i Forebyggende forum hvert 2.år, etter forutgående evaluering i 

Kvalitetsutvalg for kommunale og private barnehager og skolens ledermøte.  

 

                                                           
14 Opptrappingsplan mot vold og overgrep 2017–2021 s.13 

http://harstad.kommune.no/eknet/docs/pub/dok02091.pdf
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2 HANDLINGSDEL: PLANENS SAMLEDE TILTAK  

 

2.1 Forebyggingsfasen 
 

Mål 1 

Harstad kommune arbeider systematisk for å forebygge vold og overgrep 

mot barn  

 

 

 

Tiltak 

 

Ansvarlig 

1 Helsesøstre, jordmødre og fastleger spør systematisk barn og foreldre 

om vold/overgrep, jf. Opplæringsprogrammet «Tidlig inn»  

Barneverntjeneste, BUP og skolehelsesøster spør direkte om vold-

overgrep der dette kan være aktuelt 

 

 

 

2 Barn får gjennom oppveksten systematisk opplæring i å sette egne 

grenser, begreper, kroppen, vonde hemmeligheter.  

Det utarbeides felles læringsmål for barnehagene i Harstad.  

 

Det utarbeides felles læringsmål for barne- og ungdomsskolene i 

Harstad.  , skolens rådsorganer og skolehelsetjeneste er viktige 

bidragsytere.  

I videregående skole gis opplæringsprogrammet VIP til elever i 1. 

klasse. Kontaktlærer, helsesøster og kommunepsykolog deltar i 

undervisningen.   

Rådmannen 

 

Fagkub 

 

Skolenes ledermøte 

 

Rektor v.g.s. 

4 Det informeres årlig på foreldremøter i barnehage og skoler om tema 

vold-overgrep: 

- opplæring som vil bli gjennomført overfor barna i regi av 

helsesøster/skole 

- rutiner for meldeplikt og samarbeid med barnevern 

- Tverrfaglig konsultasjonsteam for barn i førskolealder 

- Tverrfaglige team i skolen 

 

 

Enhetsledere barnehage, 

skoler og 

kommuneoverlege, 

sjefhelsesøster 

http://www.korusnord.no/Tidlig-identifikasjon/Tidlig-inn/
https://www.ungsinn.no/post_tiltak/vip-veiledning-og-informasjon-om-psykisk-helse-hos-ungdom-2/
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5 Kommunen inviterer med frivillige organisasjoner og idrettslag til å 

delta på kurs og fagdager om tema vold og overgrep. 

Anmode frivillige organisasjoner og idrettslag om å innhente 

politiattest og oppfordre sine frivillige til å ta e-læringskurset om vold 

og overgrep 

 

 

6 Utviklingsbehov:  

Etablere nye hjelpetiltak ved behov 

 

 

 

 

2.2 Avdekke og meldefasen 
 

Mål 2 

Kommunalt ansatte som jobber med barn har kompetanse til å avdekke og 

melde en bekymring om vold/overgrep 

 

 

 

 

Tiltak 

 

Ansvarlig 

1 Ansatte som jobber med barn i Harstad kommune skal gjennomføre 

e-læringskurset «Vold og seksuelle overgrep mot barn» og inneha 

kursbevis innen juli 2018.  

Fastleger og legevaktsleger gjennomfører nettkurs iht. akuttmedisin-

forskriften (evt. e-læringskurset ovenfor dersom dette godkjennes 

som alternativ) 

Etablere rutiner for opplæring og vedlikehold av e-læringskurset 

 

 

Rådmannen 

 

http://helsekompetanse.no/kurs/vold-og-seksuelle-overgrep-mot-barn
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2 Kommunalt ansatte og frivillige som jobber med barn er kjent med 

Håndbok for tverrfaglig samarbeid, herunder meldeplikten til 

barnevernet 

 Nyansattkurs i regi av Personalenheten 

 Info på personalmøter fra enhetsledere 

 Barnverntjenesten og koordinator for Forebyggende forum 

besøker hver enkelt skole og barnehage hvert 3. år for å 

informere om tverrfaglig samarbeid og meldeplikt  

 

Rådmannen, 

enhetsledere og den 

enkelte ansatte 

 

4 Hvert 3. år gjennomføres et tverretatlig kompetansehevende 

fagseminar der overgrep og vold i nære relasjoner settes på 

dagsorden.  

 

Rådmannen 

 

5 

 

Utviklingsbehov:  

Utarbeide nye tverrfaglige prosedyrer/rutiner ved behov 

 

 

 
 

 

 

2.3 Undersøkelses- og etterforskningsfasen 
 

Mål 3: Barn og familier blir godt ivaretatt i undersøkelses- og     

             etterforskningsfasen 

 

 

 

 

Tiltak 

 

Ansvarlig 

1  

Barnevern og politi samarbeider godt i utredningsfasen fra  

bekymringsmelding mottas til saken avsluttes 

 

Barnevern-politi 

2 Barn avhøres av politiet og deretter utredes av fagpersonell på 

Statens barnehus i Tromsø eller Bodø.  Når særlige behov tilsier det 

kommer representanter fra barnehuset til Harstad, og det tilrettelagte 

avhøret skjer på politihuset i Harstad. 

 

 

Politiets påtalemyndighet 
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3 Arbeide for en barnehus-avdeling i region Hålogaland, fortrinnsvis i 

Harstad 

 

Politikere og 

kommuneadministrasjon 

4 Når barn selv oppsøker UNN pga. overgrep:  

Barn over 16 år undersøkes på overgrepsmottaket på UNN Harstad av 

kvalifiserte leger og sykepleiere.  

Barn 14 – 16 år: Legen avgjør om barnet skal undersøkes på 

overgrepsmottaket eller henvises barneavdeling. 

Barn under 14 år henvises til barneavdelinga på UNN Tromsø.  

 

 

UNN 

5 Utviklingsbehov: 

 Raskere saks- og rettsbehandling i saker der barn er involvert 

 Etablere rutiner for å rekruttere trygge følgepersoner til barn 

som reiser til barnehuset uten foresatte 

 

   

 

 

2.4 Behandlingsfasen 
 

Mål 4 Barn og familier møter et tilgjengelig hjelpeapparat 

 

 

 

 

Tiltak 

 

Ansvarlig 
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   1 Tilgjengelige tiltak/behandling:  

Tiltak fra Skolehelsesøster - støttesamtaler 

Tiltak fra Kommunepsykolog -  inntil 5 samtaler  

Tiltak i regi av barneverntjeneste:  

 COS-behandling til foreldre for å yte traumesensitiv omsorg,  

reparere tilknytningsskader etter traumer 

 Samtaleterapi – ulik metodikk  

 Kognitiv terapi 

 

Tiltak i regi av BUP – ulike tiltak/metoder (må henvises av 

lege/barnevern) 

Harstad Krisesenter – døgnåpet tilbud til mennesker som opplever 

vold i nære relasjoner  

Støttesenter mot incest:  skal etableres som et interkommunalt tilbud 

i Harstad,  fortrinnsvis i 2017  

 

For voldsutøver:  

 Sinnemestring i regi av Familievernkontor 

 COS-behandling i regi av barnevern  

 BUP 

 

 

Rådmannen og respektive 

eksterne ledere 

http://www.r-bup.no/pages/trygghetssirkelen-circle-of-security
http://www.harstadkrisesenter.no/
http://www.r-bup.no/pages/trygghetssirkelen-circle-of-security
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Når behandling avsluttes bør barn/familier oppfordres til å ha lav 

terskel for ny kontakt med hjelpeapparatet:  

Følgende tiltak kan kontaktes direkte, uten henvisning:  

 Helsestasjonen 0 – 5 år 

 Skolehelsesøster 

 Kommunepsykolog 

 Tverrfaglig konsultasjonsteam for barn i førskolealder 

 Tverrfaglig team på hver enkelt skole 

 Barnevernets vakt-telefon 

 Ambulant akutt-team 16-18 år (UNN Harstad) 

 

Ulike støtte- og alarm-telefoner: 

 Alarmtelefonen for barn og unge 

 Røde kors 

 Facebook – Politiets nettpatrulje - Kripos 

 

Relevante nettsteder:  

 ung.no 

 Hvor lite skal du finne deg i? 

 

 

2 

 

Viktige telefonnummer å kontakte ved bekymring:  

Barneverntjenesten i Harstads vakt-telefon:  

Politiet: 

BUPs akutt-telefon: 

Legevakt:  

 

 

 

3 

 

 

Utviklingsbehov:  

Utvikle nye behandlingsmetoder 

Bedre koordinert oppfølging  

 

  

 

 

https://www.ung.no/
http://www.hvorlite.no/

