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Møte med Statsråd 26.januar 2021. 

 

Stine Sofies Stiftelse arbeider i et livsløpsperspektiv. Vold og overgrep mot barn og unge kan medføre 

livslange konsekvenser. Utfordringen med korona må derfor ikke prioriteres på bekostning av denne gruppen. 

Vold og overgrep kan medføre alvorlige og livslange helseutfordringer og i verste fall død.  

Kripos fikk meldt inn 37 grove voldssaker mot barn under fire år i 2019, i 2020 var tallet 49. Dette 

utgjør 32% økning. Det bekrefter at grov vold og overgrep har økt under pandemien. 

Vår brukerrapport fra 2020: - Hjelp, hvor ble du av? ble besvart av 237 omsorgspersoner som har vært på Stine 

Sofie Senteret. Den viste helt klart at krisen og koronatiltakene har gitt volds- og overgrepsutsatte barn og unge 

et dårligere tilbud. 6 av 10 er lite tilfreds med oppfølgingen fra hjelpeapparatet, og hele 7 av 10 føler seg glem 

av hjelpeapparatet. Hjelpen forsvant, og barnekonvensjonen ble glemt. «All behandling på BUP har stoppet, 

alle møter med skole og PPT har stoppet, lærer og assistent på skole er sykemeldt, barnevern har sendt to 

mail om hvordan det går, men får ikke noe respons når vi svarer.» 

Helsetjenestene rundt blivende og nybakte familier, barn og unge må prioriteres og styrkes. Dette må 

spesifiseres i retningslinjene fra regjeringen under pandemien. Under svangerskapet, fødsel, barselsbesøk 

og kontroller må både pappa og mamma og eventuelt medmor ha muligheten til å være med. Helsestasjon 

og helsesykepleier sin tilstedeværelse for ungdom på helsestasjoner og skoler må opprettholdes. Dette er 

enda viktigere nå under koronatiden. Om det viser seg umulig med fysisk møtested må digitale samtaler 

gjennomføres. Undersøkelser viser økt depresjon under pandemien. For å identifisere de familiene, barn og 

unge som strever må dagens tilbud opprettholdes og styrkes. Farlige situasjoner for barn og unge kan 

forebygges og eventuelt avdekkes. HELSEPERSONEL SOM HAR DENNE VIKTIGE ROLLEN KAN 

IKKE GJØRE JOBBEN OM DE SKAL BRUKES TIL SMITTESPORING OG VAKSINERING.  

Om nedstenging er eneste utvei: Barnehager/skoler må ha daglig kontakt med foreldre og barn som ikke 

kommer i barnehage eller deltar på hjemmeundervisning. Også barnehagepersonell og lærere kan pålegges 

oppsøkende virksomhet spesielt for de barn og ungdommer der det foreligger en bekymring.  

Familievernkontorene må bedrive oppsøkende virksomhet til høykonfliksfamilier og gi informasjon om 

hvilke tilbud som foreligge i kommunen.  

Barnevern og statens barnehus er kritiske funksjoner de må derfor styrkes, ikke svekkes. Oppsøkende 

virksomhet til familier som sliter og der det foreligger bekymring skal ha høyeste prioritet og kan 

gjennomføres med gode smittevernstiltak. Det er livsviktig at tilrettelagt avhør ikke utsettes, men 

gjennomføres i henhold til gjeldene frister.  
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Saker etter barneloven, barnevernsloven og samværssaker må ha høyeste prioritet i domstolene. Statsråden 

kan ikke instruere domstolene, men det kan opprettes dialog med domstoladministrasjonen hvorfor en 

mener det er et behov for å prioritere saker som involverer barn og unge.  

Barn og unge må få tilpasset informasjon om tilgjengelige tjenester om hvor de kan søke hjelp. Om 

barnehager, skoler og/eller fritidsaktiviteter stenges ned må innsatsen økes der barn og unge nås. Dette kan 

være barnekanalene på tv, tik-tok, youtube, bloggere m.fl.  

Intensivere informasjon til viktige og eksisterende hjelpetelefoner som Mental Helse sin Foreldresupport 

116 123, Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 m.fl.     

Stine Sofie Senteret se www.stinesofiessenteret.no tar imot 500 volds og overgrepsutsatte barn og unge, samt 

søsken og trygge omsorgsforeldre for ukesopphold per år. De kommer fra hele landet. Grunnet 

smittevernhensyn har vi i perioder måttet stenge. Per i dag 26.januar 2021 er det 230 barn og unge utsatt for 

vold og overgrep som venter på opphold her hos oss.  

Med vennlig hilsen 

Ada Sofie Austegard 

Generalsekretær Stine Sofies Stiftelse 
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