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Film – og videogramforskriften – unntak fra aldersgrenser for babykino 

 

Landsgruppen av helsesøstre NSF (LaH NSF) var ikke høringsinstans, men på bakgrunn av 

vårt arbeid med og kompetanse på de yngste barna, som høringen omhandler, finner vi det 

riktig å gi et høringssvar. Vi har hatt høringen til behandling i vårt sentrale styre. 

 

LaH NSF finner ikke å kunne støtte det fremlagte forslaget til endringer i forskriftene. 

Dette begrunnes ut fra at vi mener forslaget ikke i tilstrekkelig grad ivaretar de minste barnas 

interesser, og heller ikke representerer et føre-var-prinsipp.  

 

Vi betviler ikke at tilbudet om babykino kan fungere sosialt positivt for foreldre. Det er 

imidlertid et tilbud basert på voksnes, og ikke barns behov. Så små barn har ikke et behov for 

å delta på kino sammen med egne og andres foreldre, og andre barn. Begrepet babykino er i 

seg selv misvisende all den tid dette ikke er kino beregnet spesielt for babyer, men for 

babyforeldre. 

Det er sannsynlig at tilbudet om babykino primært er kommersielt motivert fra kinoens side, 

ikke som et ledd i sosial nettverksbygging for foreldre og barn. Når det i høringsnotatet vises 

til at filmer som ”Fritt Vilt 2” er vist på babykino, bekrefter det at tilbudet ikke er tilrettelagt ut 

fra barnets perspektiv og behov. 

 

Foreliggende forskning peker på en rekke risikofaktorer som vi mener burde tilsi at man her 

praktiserer et forebyggende prinsipp. Forskningen peker på at de yngste barna har mer 

følsom hørsel, dvs. at lyd forsterkes og oppleves høyere enn hva voksne gjør. Spedbarn 

skiller også mellom beroligende kontra ubehagelige og urovekkende lyder. Spedbarn tolker 

emosjonelle uttrykk, også via ansikt på et lerret. Barnet reagerer også på den voksnes 
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reaksjoner på det som vises. En kinoopplevelse gir mange inntrykk for barnet, som oppfatter 

sanseinntrykkene, men ikke sammenhengen og handlingen i filmen. 

Generelt anbefales ikke foreldre å benytte TV/DVD som stimuli for spedbarn i stor utstrekning, 

basert på blant annet den forskningen det vises til i høringsnotatet. Så små barn trenger 

primært nær menneskelig kontakt som stimuli, og kan i beskjeden grad nyttiggjøre seg eller 

ha glede av TV, DVD eller kino.  

Vi mener at tilbudet om babykino må sees i en sammenheng og ikke som et isolert tilbud. Det 

er den totale mengde stimuli spedbarn utsettes for, som kan gi en uheldig effekt på kort og 

lang sikt. I og med at vi i dag ikke har entydig forskning og kunnskap på dette området, mener 

vi at man bør praktisere et føre-var-prinsipp. 

 

De foreslåtte retningslinjene mener vi ikke i tilstrekkelig grad vil sikre at det taes hensyn til 

barnets behov og utvikling.  

Vi spør oss også om hvem som skal gjøre vurderingene av om filmens bilder, lyd og scener 

kan virke sterkt emosjonelt på barnet (eller den omsorgspersonen som er sammen med 

barnet). Skal den vurderingen være overlatt til den enkelte kinoeier, som ikke innehar 

barnefaglig kompetanse, eller til den enkelte forelder? 

 

Basert på foreliggende kunnskap og ønsket om å praktisere et føre-var-prinsipp i forhold til de 

yngste barna under ett år, mener vi at forskriftsendringen med foreslått unntak fra 

aldersgrensen, vil være uheldig. 

 

Skulle forskriftsendringen vedtas, ønsker vi en tydeliggjøring av retningslinjene og en 

presisering av at disse også må omhandle såkalte ”trailere” og reklamefilmer som vises i 

tilslutning til selve filmen.  
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