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Tillegg til tildelingsbrev nr. 61 – Utrede et lavterskeltilbud til barn og 
unge som står i fare for å begå problematisk eller skadelig seksuell 
atferd mot andre barn og unge 

 
Det vises til Stortingets anmodningsvedtak 797 (2017–2018): "Stortinget ber regjeringen 
sørge for at det utredes en helhetlig behandlings- og oppfølgingstjeneste til personer som 
står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn." Det vises også til Prop. 12 S (2016–
2017) Opptrappingsplan mot vold og overgrep, der det inngår tiltak for å bedre 
behandlingstilbudet til barn og unge med problematisk og skadelig seksuell atferd.  
 
Helsedirektoratet utredet i 2018/2019 et hjelpetilbud med helhetlig behandlingstilbud til 
personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn. Konseptutredningen ble 
levert juni 2019 og førte til nytt oppdrag om å etablere en lavterskeltjeneste med helhetlig 
behandlingstilbud. I konseptutredningen ble det foreslått at et slikt hjelpetilbud først skulle 
etableres for voksne fra 18 år, og at man siden skulle utrede nærmere et tilsvarende tilbud til 
personer under 18 år. Tjenesten Det finnes hjelp (www.detfinneshjelp.no) ble lansert 1. 
september 2020. Den er et lavterskeltilbud med behandlingstjeneste i poliklinikk for voksne 
fra 18 år med seksuell interesse for barn og som kan stå i fare for å begå seksuelle overgrep 
mot barn.  
 
Forskning viser at 30–50 prosent av seksuelle overgrep mot barn og unge, utføres av 
personer som selv er under 18 år. Det er derfor behov for å utrede et lavterskeltilbud også til 
barn og unge som står i fare for å begå problematisk eller skadelig seksuell atferd (SSA) mot 
andre barn og unge. Målet med et slikt lavterskeltilbud vil være å forebygge problematisk og 
skadelig seksuell atferd mot barn og unge.   
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Side 2 
 

Med denne bakgrunn gis Helsedirektoratet følgende oppdrag: 
1. Helsedirektoratet skal utrede et lavterskeltilbud til barn og unge som står i fare for å 

begå problematisk eller skadelig seksuell atferd mot andre barn og unge.  
2. Utredningen skal også inneholde en vurdering av hvordan et lavterskeltilbud skal 

knyttes opp mot en behandlings- og oppfølgingstjeneste for å sikre et helhetlig tilbud.  
 
Utredning av et lavterskeltilbud til målgruppen under 18 år vil skille seg fra utredningen og 
etableringen av Det finnes hjelp grunnet annet kunnskapsgrunnlag, familie/nettverksarbeid, 
behandlingsmetoder, kontekst- og utviklings-sensitivitet. Det kan for eksempel være behov 
for å inkludere skole, andre faginstanser og helsetjenester etablert for mindreårige, herunder 
behandlingstilbud for SSA i PHBU/BUP. Det vil også være behov for å vurdere andre 
kommunikasjonskanaler og -former til barn og unge   
 
Majoriteten utøver SSA på noen de kjenner. For noen gjelder dette søsken eller andre i 
familien, mens andre gjør SSA mot ukjente, eller bruker teknologi (internett, smarttelefon) til 
å sende bilder, videoer eller tekst som fornærmer andre seksuelt. Internettrelaterte overgrep 
mot andre barn og unge skal inngå i utredningen. 
 
Utredningen skal oversendes Helse- og omsorgsdepartementet innen utgangen av juni 2021.  
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