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En stor takk! 
 

Tildelingen av dette prosjektet gav oss en plattform for å arbeide med fagutvikling i 

hjelpeapparatet som vi ikke trodde var mulig. Vi har fått muligheten til å møte alle deler av 

hjelpe- og rettsapparatet, og personlig har dette arbeidet satt dype spor i samtlige av oss som 

har vært involvert. Det er mange vi ønsker å takke. 

 

En stor takk til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som har initiert og 

finansiert prosjektet. Vi vil spesielt takke statsråd Laila Dåvøy for hennes initiativ og støtte til 

prosjektet. Og tidligere ekspedisjonssjef  Haktor Helland, seniorrådgiver Tone Julie Kvikstad, 

og avdelingsdirektør Eli Grut i BLD, som alle har fulgt oss nært gjennom hele 

prosjektperioden. 

 

En varm takk til alle de engasjerte fagpersoner vi har møtt i løpet av prosjektarbeidet. Vi er 

mektig stolte over det engasjement, den faglige tyngde og innsats vi har opplevd hos alle vi 

har samarbeidet med. En spesiell takk til hver og en i veiledningsgruppene vi har hatt innen 

familievernet og barnevernet, som har latt oss få ta del i deres erfaringer, utfordringer og mot. 

En stor takk også til alle våre kolleger ved ATV og SfK, og andre fagpersoner som har støttet, 

bidratt og inspirert oss på ulike måter i prosjektprosessen.  

 

Vi i den sentrale prosjektgruppa i ATV og SfK takker hverandre for et godt samarbeide rundt 

et prosjekt vi håper har vært et bidrag til bedre hjelp for barn som utsettes for vold i familien. 

 

Til slutt en takk til barn og foreldre vi har møtt i det kliniske arbeidet. Uten møtene med dere, 

og tilliten dere har vist oss, ville all vår formidling i prosjektet blitt uten den samme nærhet, 

varme og detaljrikdom. Det er møtene med dere som er grunnlaget for vårt engasjement og 

vår tro på at vår innsats har vært nyttig og meningsfylt.  

   

 

Unni Heltne       Per Øystein Steinsvåg 

Prosjektleder ved Senter for Krisepsykologi  Prosjektleder ved Alternativ til Vold  
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Sammendrag 
 

I perioden 2004 – 2010 har Alternativ til Vold (ATV) og Senter for Krisepsykologi (SfK) 

samarbeidet om prosjektet ”Barn som lever med vold i familien”. Prosjektet har vært 

finansiert av Barne- likestilling og inkluderingsdepartementet (BLD) som del av regjeringens 

2. og 3. handlingsplaner mot vold i nære relasjoner; for perioden 2004-2007, og Vendepunkt, 

for perioden 2008–2011. Hovedmålsetting ved prosjektet har vært kunnskapsutvikling om 

voldsutsatte barn i ulike hjelpeinstanser. 

 

Prosjektet har hatt følgende mandat 

 Bidra til økt kompetanse om vold i nære relasjoner.  

 Bidra til utvikling av rutiner og retningslinjer for arbeid i familier som lever med vold  

 Bidra til metodeutvikling  

 

Viktigste målgruppe for kunnskapsformidlingen i prosjektet har vært familievernet i den 

første 3-års perioden, og barnevernet i den siste 3-års perioden. En rekke kommuner ble valgt 

ut som samarbeidspartnere i prosjektet; og de ulike familievern og barnevernkontor ble tilbudt 

8 – 12 fagseminarer i prosjektperioden, i tillegg til en dags månedlig veiledning. Lokale 

samarbeidspartnere til barnevern- og familiekontorene ble invitert inn til de fleste av 

seminarene vi arrangerte.  

 

I tillegg til barnevernet og familievernet har vi undervist for en rekke instanser, eksempelvis 

politi, rettsapparat, barnehage og skoleansatte, psykisk helse for barn og ungdom, 

krisesentrene, statlig barnevern med flere. Totalt har vi gjennom de 6 årene hatt ca 800 

undervisningsoppdrag (foredrag, kurs, seminarer, konferanser – lokalt, regionalt og nasjonalt). 

 

Formidlingsvirksomheten var, i tillegg til behandlingserfaringer fra ATV og SfK, basert på 

systematisk gjennomgang av litteratur og forskning, og opprettelse av en egen klinikk for barn 

i prosjektperioden (20 % av arbeidstiden/ ressursene). Gjennom prosjektperioden 

gjennomførte vi 12 grupper for barn, og ca 120 barn fikk et individuelt tilbud.  

 

I denne rapporten oppsummeres alle de ”produkter” som er kommet ut av prosjektet, blant 

annet; informasjonshefte til foreldre berørt av vold; Små vitner til vold, en gruppeveileder, en 

veileder for individuelt arbeid med barn som sliter med PTSD relaterte vansker, en DVD om 



7 

 

informasjon til ulike hjelpere, et informasjonshefte til dommere, sakkyndige og advokater i 

barnefordelingssaker, en faglig ressurspakke bestående av fagbok, video og barnebok til alle 

krisesenter i Norge, et temanummer i tidsskriftet; Fokus på Familien, 6 fagbulletenger 

formidlet til alle barnevernkontor i Norge m.m. 

 

Et viktig sluttprodukt har vært utgivelsen av boken; Barn som lever med vold i familien. Et 

grunnlag for beskyttelse og hjelp, på Universitetsforlaget januar 2011 (Helte & Steinsvåg, 

2011). Denne er spesielt rettet mot fagpersoner innen barnevernfaglige instanser, men vil 

være nyttig for alle som arbeider med eller møter voldsutsatte barn. 

 

I siste del av denne rapporten oppsummeres noen av de viktigste erfaringer fra 

prosjektarbeidet, blant annet utfordringer og muligheter for praksisendring innen 

familievernet og barnevernet, utfordringer relatert til samarbeid i kommunene og utfordringer 

i sammenheng med ressurssituasjonen til ulike hjelpeinstanser.  

Noen sentrale erfaringer fra prosjektet er: 

 Det er behov for bedre kunnskap om vold i nære relasjoner innen alle faggrupper og etater 

som kommer i kontakt med denne problemstillingen. Kunnskapsgrunnlaget er økende, 

men sterkt varierende. Kunnskapsgrunnlaget relatert til minoritetsfamilier er spesielt 

mangelfullt.  

 Det er behov for etablering av bedre rutiner for hver etat, men også for samarbeidet 

mellom etater når det gjelder arbeidet med familievold. 

 Behandlingstilbudet både for voldsoffer, barn og voksne, og voldsutøvere bør styrkes. 

 Mange enheter innen barnevernet er for små og sårbare til å få arbeidet godt med 

familievoldssaker. 

 Det nytter å bidra med økt kunnskap på dette området. Økt kompetanse fører til bedret 

praksis og bedre rutiner. Forutsetningen er at kunnskapstilførselen er ledelsesforankret på 

flere nivå, og systematisk og pågående over flere år; med tilførsel av overordnet teori og 

kunnskap (undervisning), og praksisnær veiledning. 

 

Avslutningsvis i rapporten har vi skissert noen anbefalinger for videre arbeid på dette 

fagområdet 
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Bakgrunn 
 

I perioden 2004 – 2010 har Alternativ til Vold (ATV) og Senter for Krisepsykologi (SfK) 

samarbeidet om prosjektet ”Barn som lever med vold i familien”. Prosjektet har vært 

finansiert av Barne- likestilling og inkluderingsdepartementet (BLD) som del av regjeringens 

2. og 3. handlingsplaner mot vold i nære relasjoner; for perioden 2004-2007, og Vendepunkt, 

for perioden 2008–2011. 

 

Opptakten til prosjektet var en søknad høsten 2003 fra ATV til BLD om prosjektmidler til 

arbeid med barn som er vitne til vold i familien, og en parallell søknad fra SfK om 

prosjektmidler til arbeid med barn direkte utsatt for vold. BLD tok på grunnlag av disse 

søknadene initiativ til et felles prosjekt mellom ATV og SfK. Begrunnelsen var at prosjektet 

kunne bidra i forhold til den kommende nasjonale handlingsplanen mot vold i nære relasjoner 

(for 2004-2007), som hadde bakgrunn i utredningen og rapporten; NOU 2003: 31, fra 

Kvinnevoldsutvalget. BLD`s vurdering på dette tidspunktet var at ATV og SfK hadde stor 

kompetanse på fagområder relatert til voldsutsatte barn; vold, krise, traume og behandling av 

voldsutøvere, og voldsutsatte foreldre og barn.  BLD vurderte at ATV og SfK på mange måter 

utfylte hverandre faglig. Tanken var at prosjektet over tid skulle etablere samarbeid med 

sentrale statlige kompetanseinstanser (som Nasjonalt kunnskapssenter om vold, traumatisk 

stress og selvmordsforebygging (NKVTS) og de regionale vold og traume sentrene (RVTS) 

som ble etablert rundt samme tidspunkt. Prosjektet startet ved at Magne Raundalen ved SfK 

og daværende leder for ATV, Per Isdal, på oppfordring fra BLD i desember 2003 sendte en 

felles søknad om støtte til gjennomføring av et 3-årig program for å øke kunnskapen om vold 

og barn hos sentrale aktører i hjelpeapparatet i Norge. På grunnlag av en ny søknad fra ATV 

og SfK høsten 2007 ble prosjektet innvilget 3 nye prosjektår, til januar 2010. 

 

Deltagere i den sentrale prosjektgruppen 

 

Da BFD bevilget penger til prosjektet ble det opprettet en prosjektgruppe ved SfK i Bergen og 

en ved ATV i Oslo.  Det har vært en prosjektleder hvert sted. Psykolog Per Øystein Steinsvåg 

har vært prosjektleder ved ATV gjennom begge prosjektperiodene, og ved SfK var psykolog 

Trygve Børve prosjektleder første prosjektperiode, og psykolog Unni Heltne den siste. 

Prosjektgruppen i Oslo har bestått av (alle med unntak av en i 100 % stilling); familieterapeut 
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Øivind Aschjem, psykolog Ingunn Eriksen, psykolog Hanne Netland Simonsen, 

familieterapeut Wenche Tobiassen Sanna og psykolog Kaja Næss Johannesen. I tillegg var 

daværende leder for ATV, Per Isdal, og nåværende leder for ATV, Marius Råkil, med i 

prosjektgruppa i første prosjektåret. I Bergen har prosjektgruppen bestått av (i 20 – 50 % 

stillinger); psykolog Magne Raundalen, barnevernspedagog Hege Rekdal (sekretær for 

prosjektgruppa i SfK), psykolog Elin Hordvik, psykolog Marianne Straume, psykolog Arne 

Blindheim, psykolog Sidsel Toft, psykolog Kari Eriksen og psykolog Hanne Braarud. 

Nåværende leder ved SfK, Atle Dyregrov, deltok også direkte i prosjektet det første 

prosjektåret. Ved begge sentrene har en arbeidet tett med det øvrige fagmiljøet og trukket 

nytte av de andre medarbeidernes kompetanse. Mange kollegaer på ATV og SfK har blant 

annet deltatt i undervisningsvirksomheten. 

 

Mandat og mål for prosjektet 

 

Hovedmålsettingen for prosjektet (som beskrevet i revidert prosjektbeskrivelse fra 2005) har 

vært å fremme fagutvikling på området barn eksponert/utsatt for vold hos sentrale aktører i 

hjelpeapparatet. 

 

De generelle målsettingene for første prosjektperiode er beskrevet i regjeringens 

handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2004-2007) som tiltak 27.  

 

1. Gi klinisk tilbud til barn som er vitne til vold og som utsettes for vold. 

2. Gjennomføre seminarer for utvalgte familievernkontor. 

3. Gjennomføre nasjonale seminarer for barnevernet. 

4. Gjennomføre regionsamlinger for dialog og erfaringsutveksling med BUP. 

5. Utarbeide materiale for samtale med foreldre og barn på krisesentrene  

6. Utarbeide veiledningsmoduler til familievernet som inkluderer a) videoer, b) 

undervisningsmateriell, c) registrerings- og evalueringsmateriell og d) metoder til utprøving.  

7. Utarbeide veiledningsmateriell til barnevernet. 

8. Formidle kunnskap til helsestasjonene  

9. Gjennomgå og sammenstille faglig dokumentasjon/forskning om barn som utsettes for 

vold/barnemishandling og barn som er vitne til vold. 
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I tillegg var tiltak 6 i regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner sentralt: 

Kompetansen om voldsproblematikk skal styrkes i fagteamene i det statlige barne- og 

familievernet (2004-05).  Flere av de andre målsettingene i handlingsplanen for perioden 2004 

– 2007 var også relevante for prosjektets første 3 – års periode, blant annet de beskrevet under 

delpunktene 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 16 og 24.  

 

Delmålene vi kom frem til, i samarbeid med BLD, kan skisseres som følger: 

 

1. Bedre kunnskapsgrunnlaget 

 Systematisere kunnskapsfeltet 

 Fremme kunnskap om hvordan barna kan nås 

 Etablere klinikk  

 Utvikle kunnskap om hensiktsmessige intervensjonsstrategier og metoder  

2. Formidling av kunnskap 

 Primært familievern, barnevern og krisesenter 

 Sekundært BUP, helsestasjoner, politi, retten, skoler m. f.  

3. Etablere faglige nettverk og samarbeidsarenaer 

4. Øke kvaliteten på det arbeidet familievernet tilbyr voldsutsatte barn spesielt 

 

 

Målene for 2. prosjektperiode, 2008 – 2010, var i store trekk de samme som for perioden 2004 

– 2007, men i stedet for familievernet var barnevernet hovedmålgruppe i denne perioden. 

Noen nye definerte målsettinger ble beskrevet i den nye handlingsplanen mot vold i nære 

relasjoner; Vendepunkt, for 2008 - 2011. Vi var direkte involvert i arbeidet med delpunktene 

25, 26, 27, 41 og 28 i denne handlingsplanen. Vi har også bidratt på ulike måter relatert til 

delpunktene 1, 2, 4, 20, 30 og 43. Hovedmålsettingene overfor barnevernet (den siste 3. års 

perioden av prosjektet) ble av prosjektgruppa, i samarbeid med BLD, presisert til: 

 

1. Øke barnevernets kompetanse om vold i nære relasjoner.  

 Bidra med kunnskapsutvikling og strategi for denne  

 Tilføre praksisfeltet konkret kunnskap: Seminarrekke, veiledning over tid, 

utdypende skolering av fagteam (statlig barnevern) 

2. Bidra til utvikling av retningslinjer for barnevernets arbeid i familier som lever med vold  



11 

 

3. Bidra til metodeutvikling innen barnevernet 

 Bidra til metoder for kartlegging av vold, krisehåndtering og utredning. 

 Bidra til å utvikle samtalemetodikk med barn og foreldre utsatt for/vitne til vold 

 Utprøving av evidensbaserte metoder i arbeidet med foreldre som utøver vold 

 

Valg av organisering, strategi og hovedmålgruppe  
 

Etablering av referansegruppe 

Fra starten av ble det etablert en referansegruppe i BLD, hvor sentrale prosjektstrategier, valg 

og daglige utfordringer ble diskutert. Ekspedisjonssjef i BLD, Haktor Helland, ledet denne 

referansegruppen gjennom nærmere alle 6 prosjekt år. Andre faste medlemmer fra BLD var 

seniorrådgiver Tone Julie Kvikstad, og avdelingsdirektør Eli Grut. I tillegg var det flere 

representanter fra Barne- og familiedirektoratet (Bufdir), delvis en representant fra NKVTS 

(spesielt i første fase av prosjektet, men også noe involvert i siste fase), og delvis en 

representant fra Helsedirektoratet (første 3 års periode). Fra ATV og SfK stilte alltid 

prosjektlederne og Magne Raundalen. Lederne for ATV og SfK stilte i alle 

referansegruppemøter i innledende fase (første 2 år), og ved enkelte møter senere i 

prosjektprosessen. 

 

Referansegruppen har representert en verdifull arena for å løfte opp og diskutere faglige 

utfordringer i prosjektarbeidet. Prosjektgruppen har her fått mulighet til å formidle erfaringer 

på ethvert steg i prosjektarbeidet, og samtidig få innspill fra fagpersoner i sentrale 

beslutningsstillinger i det norske hjelpeapparatet. Referansegruppen har for den sentrale 

prosjektgruppen representert en medspiller i arbeidet som både har støttet, utfordret og 

avgrenset faglige valg og målsettinger. Det at flere i referansegruppen har vært så nært knyttet 

til den politiske ledelsen i BLD har gitt prosjektet en plattform for prosjektarbeide vi tenker er 

unik, og som har gitt oss innpass på arenaer og faglige muligheter som annen form for 

organisering ikke kunne ha tilført.  

 

Samarbeide mellom ATV og SfK 

Forut for prosjektet hadde ikke ATV og SfK samarbeidet om prosjekt. Selv om vi delvis 

kjente til hverandres organisasjoner, kompetanse og rammebetingelser ble det i startfasen 
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nødvendig å bli mer kjent med hverandre. Det skjedde gjennom en serie fellessamlinger tidlig 

i prosjektarbeidet. 

 

Samarbeidet mellom SfK og ATV har i gjennomføringen av prosjektet vært basert på den 

unike erfaring og kompetanse som hvert senter besitter. Målsettingene er i hovedsak løst i 

fellesskap, men på enkelte områder har det vært mest hensiktmessig å utføre oppgaver 

separat. De to sentrene har hatt hovedansvaret for undervisning og veiledning av de valgte 

familievernkontorene og barnevernkontorene. 

  

Ved begge sentrene ble det etablert en prosjektgruppe med egen leder. Ledelsen av det totale 

prosjektet har blitt utøvd av de to prosjektlederne i fellesskap.  

 

Etablering av klinisk virksomhet rettet mot målgruppen var sentralt for dette arbeidet ved 

begge sentrene. I tillegg ble det gjennomført en litteraturstudie for å sikre et oppdatert 

kunnskapsgrunnlag for prosjektet. Det ble i prosjektet tidlig arbeidet for å etablere et nært 

samarbeid med familievernkontor og barnevernkontor, og andre sentrale instanser på 

kommunalt og regionalt nivå, for dialog i forhold til de problemstillingene som de opplever. 

 

Gjennomgang av forskningslitteratur og kunnskapsstatus  

Gjennom undervisnings og veiledningsaktiviteten har vi blitt utfordret til å formidle kunnskap 

som er faglig oppdatert, og i tråd med evidensbasert kunnskap. Derfor har det blitt helt 

nødvendig å hele tiden innarbeide rutiner for å sikre oss at vi har hatt oversikt over den 

kunnskap og litteratur som finnes, både i Norge, i Norden og Internasjonalt. 

 

Mye kunnskap var allerede i starten systematisert i og med at vi tidligere hadde hatt prosjekt 

med tilsvarende fokus. Kunnskapsgrunnlaget endrer seg imidlertid hele tiden. I oppstarten av 

prosjektet gjorde vi derfor et systematisk søk innen faglitteratur og forskning, og gikk 

gjennom denne litteraturen i våre felles samlinger. Denne strategien har vi gjentatt flere 

ganger i prosjektperioden for å være oppdatert på de siste faglige føringer internasjonalt og i 

Norden. Psykolog Atle Dyregrov ved SfK har bistått oss med regelmessige litteratursøk 

gjennom hele prosjektperioden. 

 

De fleste av oss har i prosjektperioden deltatt i en rekke større internasjonale konferanser hvor 

det siste på dette fagfeltet har blitt presentert. Gjennom alle 6 prosjektårene, har en eller begge 
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prosjektlederne deltatt i et NORFA finansiert nordisk nettverk av forskere og klinikere med 

fokus på barn som lever med vold i familien, ledet av Maria Eriksson i Sverige. Dette 

nettverket som har hatt en 2 dagers samling hvert halvår gjennom hele prosjektperioden, har 

også bidratt til et oppdatert kunnskapsgrunnlag. 

 

Strategi for å fange opp hvor behovene for kunnskapsutvikling er størst 

For å sikre at prosjektet tok tak i  de aktuelle problemene slik de ble opplevd ute i 

hjelpeapparatet, inviterte vi de 9 familievernkontorene og de fleste tilliggende krisesentre og 

barnevernskontor til et 2 dagers ”Open Space” seminar på Voksenåsen i Oslo i mars 2005.  

 

Målet med seminaret var å definere de mest sentrale problemstillingene i familievernet, 

barnevernet og krisesentrene knyttet til arbeidet med familier der det er vold. 

Problemstillingene som fremkom på denne samlingen ble delt inn i 7 hovedområder der 

aktørene opplevde behov for kunnskapsutvikling: 

 

1. Sikkerhetsarbeid når vold er et tema 

2. Avdekking av vold 

3. Omsorgsevne hos mor/far 

4. Samvær med voldelig far/mor 

5. Behandling og spesialisert terapi 

6. Vold og etnisitet (vold i ikke vestlige minoritetsfamilier) 

7. Samarbeid mellom ulike instanser i kommunene som kommer i kontakt med 

voldsberørte barn og familier 

 

Disse temaene var i stor grad sammenfallende med både våre egne erfaringer og med 

problemstillinger som var i fokus innen faglitteratur og forskning. De behov som fremkom i 

denne tidlige prosjektfasen kan skisseres som følger: 

 

Sikkerhetsarbeid når tema er vold: 

Sikkerhetsarbeid handler om å beskytte og trygge de som er utsatt for vold. For å få dette til 

kreves det kompetanse og rutiner i hjelpeapparat, politi og rettsapparat. Her var sentrale 

undertema: 
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 Kunnskap om hvordan ivareta barns rettssikkerhet under de lovmessige og 

institusjonelle rammer vi arbeider i? 

 Behov for styrking av barns rettssikkerhet i lovverk og i forhold til kunnskap om tema 

hos aktørene i hjelpe- og rettsapparat. 

 Kunnskap om kartlegging og evaluering av barn og utsatte forelders livssituasjon og 

sikkerhet 

 Kunnskap om kartlegging av farlighet og utarbeidelse av sikkerhetsplaner. 

 Kunnskap om hvilke rutiner som er nødvendige innenfor de ulike hjelpeinstanser for å 

sikre at sikkerheten til barn og mor blir ivaretatt? 

 Kunnskap om hvordan best ivareta sikkerheten til de kvinner og barn som er på flukt 

eller lever på skjult adresse? 

 Kunnskap om hvem det er som lokalt skal samordne og rettlede de ulike hjelperne 

 

Avdekking: 

Å avdekke vold i familien krever kunnskap om hvordan man går frem for å få informasjon om 

vold og hvordan denne informasjonen brukes.  Avdekking henger nært sammen med punktet 

over; sikkerhetsarbeide i arbeid med vold. 

En utfordring er hvordan man avdekker forekomst av vold når det ikke kommer klart frem 

eller blir benektet. Noen viktige problemstillinger knyttet til dette er:  

 Hvordan avdekke vold mot små barn? 

 Skal vi spørre alle familier om vold (behov for generell screening)? 

 Hva formidler barn om vold, hvilken atferd ser vi etter og i hvilken grad og under 

hvilke betingelser skal barn spørres om vold i familien? 

 Hva gjør vi når barn avslører vold i familien? 

 Sikkerhetsspørsmål knyttet til avdekking. Kan avdekking innebære fare for de utsatte? 

 Trenger vi å være to hjelpere i saker med vold – ulike roller? 

 Når sender vi bekymringsmelding til barnevernet (hvor går grensen)? 

 Behov for å kartlegge (og dokumentere) barns voldserfaringer, spesielt ved 

krisesentrene, for å løfte frem denne virkeligheten. 

 Hvordan ivareta barn som lever med mor og far med totalt forskjellig 

virkelighetsoppfatning, både i rettsapparat og i hjelpeapparat? 
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Omsorgsevne hos mor/far: 

Flere forskningsarbeider i Norden har dokumentert at vi ikke kan ta for gitt at hjelpere og 

aktører i retten forstår eller har tilstrekkelig kunnskap om at vold mot mor er vold mot barn 

(Eriksson, 2003, Skjørten, 2002). Fører et brudd i forholdet (der det har vært vold mellom 

foreldre) til at vi ikke lenger trenger å være bekymret for voldsutøvers omsorg overfor barna? 

Hva er god (nok) omsorgsevne hos de foreldre som er traumatisert og alvorlig utsatt for vold? 

Noen sentrale undertema: 

 Hvordan vurdere voldelige menn/kvinner som fedre? 

 Hvordan vurdere utsatte kvinner/menn som mødre/fedre? 

 Behov for mer systematisk kunnskap om sammenhengen mellom utøvelse 

av/utsatthet for vold og foreldreskap. 

 Sentralt å vurdere foreldreskap hos utøvere/utsatte også for små barn. 

 Kan en utøver som ikke har tatt ansvar for alvorlig vold mot barnets mor (og ikke 

gått i behandling) likevel være en god far? 

 Hvordan møte/hjelpe mødre som ikke vil forlate utøver? 

 Manglende kunnskap hos sakkyndige om tema? 

 Rettsapparatet mangler kunnskap – Holdning: vold mot mor er ikke vold mot barn. 

Ser ikke sammenhengen mellom mors utsatthet for vold, og hennes opptreden i 

retten. Fare her: Voldsutøver, eksempelvis far, kan stå frem som ”den gode 

forelder”, og Voldsutsatt mor som ”den ustabile og vanskelige mor”. 

 Har vi ulik forståelse, eller krav til, god omsorg hos fedre versus hos mødre? Har 

vi ulike forventninger til mødre og fedre? 

 Foreldrefiendtlighetssyndrom (PAS) støttes ikke av forskningen, men brukes mye 

av forsvarere i retten. 

 Skal vi stille krav til at utøvere må gå i terapi – for å kunne bli gode foreldre? 

 Skal vi stille krav til at utsatte må gå i terapi for å bli gode foreldre? 

 Hvilke hjelpetilbud vil voldsutsatte og voldsutøvende foreldre ha for seg selv, for å 

kunne ivareta barna sine? 

 Hvordan kan vi hjelpere bli flinkere og klarere (mer slagkraftige) når vi vitner for 

våre utsatte klienter? 
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Samvær med en voldelig far: 

Samvær med fedre som har vært voldelige, eventuelt er voldelige, har gjennom hele prosjektet 

vært et svært vanskelig og utfordrende tema, kanskje mest fordi også hjelpere kan kjenne seg 

avmektige når en erfarer at andre hjelpere, rettsapparatet eller fylkesnemndene ikke har 

forstått hva barna er utsatt for og hva de må tåle å leve med. I hvilken grad blir barns 

rettssikkerhet og utviklingsmessige behov ivaretatt? Underpunkter her: 

 Hvilke utviklingsmessige konsekvenser har det for et barn å ha samvær med en far 

som har skadet og skremt 

 Hvem skal beskytte barna når de er hos en voldelig far? 

 Mor kan ha fått en rettslig kjennelse på at far skal holde seg borte fra henne, men hva 

med barna? 

 Er fars voldelighet knyttet til barnets mor spesielt - eller er det et generelt problem for 

ham? 

 Hvem skal ha tilsyn der det bestemmes? 

 Når en forelder er så farlig at det må være tilsyn, hvorfor må det da være samvær? 

 Mange erfaringer med at rettens aktører ikke har nok kunnskap om familievold til å 

kunne ivareta barn når samvær skal avgjøres. 

 Dilemma ved mekling – manglende myndighet til å overprøve foreldres enighet om 

samvær. Kan være at en ser at det ligger emosjonell mishandling, vold og trusler bak. 

Det er mulig å melde til barnevernet, men disse sakene blir ofte henlagt. 

 Er mødre dårlige omsorgspersoner om de lar barna møte far - gir etter for press? 

 Er det sentralt å snakke med barna på alle nivå – for å få frem deres stemme? 

 Hvem skal være der for far/støtte ham når han ikke får møte barna sine? 

 

Behandling og terapi: 

Behandling og terapi på feltet var, som temaene over, ved prosjektstart inngående beskrevet i 

flere internasjonale utviklingsprosjekter og i faglig litteratur. Behandlingsbegrepet overfor 

denne gruppen barn er i mange sammenhenger differensiert på 4 nivåer: 1) Barna trenger å 

oppdages/ volden må avdekkes før behandlingsprosesser igangsettes. 2) Den viktigste form 

for hjelp til barna, som alle er enige i, er å beskytte dem mot mer vold, stress og uttrygghet, 3) 

Grunnleggende behandling som handler om informasjon, krisehandtering, hjelp til å takle 

hverdagen for barn og foreldre, og samtaletilbud som ikke nødvendigvis fordrer spesialisert 

kompetanse. 4) Spesialisert tilbud til de mest alvorlig rammede barna, som allerede har 
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utviklet vansker som PTSD problematikk, atferdsproblemer, spiseforstyrrelser, 

angstproblematikk, depresjon m.m. Undertema var: 

 Hvordan kan man hjelpe voldsutsatte barn best? 

 Hvilke tilbud finnes? 

 Behov for å utvikle lavterskeltilbud for barn - trenger å snakke om volden. 

 Hvem skal gi tilbud til barna? Hvilken kompetanse er nødvendig? 

 Utfordring at utøver av vold ofte også må samtykke til samtaler med barna. 

 Hvordan arbeide med de minste barna - som blir alvorligst rammet? Hvilken 

kompetanse trenger vi for utredning og behandling av foreldre? 

 Mange par har ikke ønske om å gå fra hverandre til tross for vold. Hvilke muligheter 

har vi for å splitte opp familien, og gi tilbud til hver enkelt? Kanskje kombinasjonen 

av par/familieintervensjoner og individuell intervensjon over tid? 

 Behov for mer kunnskap om hvordan integrere arbeid for sikkerheten i 

hjelpeprosessen.  

 Stort behov for å vite om andre som har erfaringer med gode 

hjelpemodeller/strategier/ tilnærminger. Lære av hverandre. 

 Hvordan unngå at vi blir handlingslammet av kompleksiteten og utfordringene i disse 

sakene? 

 Behov for å øke kompetanse om metoder for samtaler med barn – individuelt og i 

gruppe. 

 Hvordan arbeide med mødre og barn parallelt, eventuelt sammen. 

 Hvordan "behandle" familien som helhet – alle trenger hjelpetilbud ut fra ulike 

premisser og målsettinger. Hjelp til den ene part hjelper de andre partene. Dette blir 

"overtydelig" når tema er vold. 

 

 

Vold og etnisitet: 

Mange av de barn og familier vi møter har bakgrunn i en ikke vestlig kultur. Flere bor i 

storfamilier med familienettverk, i inn og utland, som er forskjellig fra det typisk etnisk 

norske.  Vi stod i starten av prosjektet overfor en rekke komplekse problemstillinger overfor 

dette tema, og opplevde dem tidvis som "uoverstigelige". Gjennom det kliniske arbeidet 

spesielt har vi erfart hvordan en også i familier med komplekse familiekonstellasjoner og med 
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et svært forskjellig erfarings-, holdnings-, og verdigrunnlag kunne bidra på konstruktive måter 

for å trygge og hjelpe barn og foreldre. Undertema her: 

 Krever disse familiene at vi tenker annerledes/jobber annerledes? 

 Flyktningers spesielle sosiale situasjon og livsrammer. 

 Sentralt med rollemodeller som klienter fra andre kulturer kan identifisere seg med. 

 Hva vet vi om vold i familier fra andre land – differensiering, myter og fakta? 

 Utvikling av kultursensitivitet i arbeid med minoritetsfamilier med ikke vestlig 

bakgrunn. 

 Overfor familier fra andre kulturer: er listen lagt høyere for hva vi aksepterer enn hos 

etniske nordmenn?  

 Trenger vi spesialtilpassede hjelpetilnærminger til klienter fra andre land? 

 Arbeid med klienter via tolk.  

 Fremmedkulturelles erfaring med og forståelse av ”snakketerapi”. 

 

Samarbeid:  

I en årrekke er det på en rekke områder blitt formidlet at sentrale instanser som barnevern, 

familievern, krisesenter og politi må samarbeide for å hjelpe ulike grupper barn med vansker. 

Dette tema er i forhold til voldsberørte barn svært tydelig å se betydningen av fordi det barna 

trenger (alle behandlingsnivåene skissert over under punktet; Behandling og terapi) ikke kan 

imøtekommes av en instans alene. Hele hjelpeapparatet, rettsapparatet og barnehager, og 

skoler må samarbeide for å kunne møte de behovene som de voldsberørte barna har. For å få 

dette til trengs det kunnskap om hverandres kompetanse og rammebetingelser. Undertema 

var: 

 Lite kunnskap om andre hjelpeinstanser i eget nærmiljø. 

 Liten grad av samarbeid på tvers av instansene – men noe i enkeltsaker. Nyttig med 

samarbeid der det er samarbeid. 

 Samarbeid viktig for sikkerhet, og mulighet til helhetlig hjelp til alle aktører i familien. 

 Volden må ”overføres” fra en instans til en annen: Tydeliggjøre at her er vold et stort 

tema – ikke ta det for gitt at det følges opp. 

 Hvordan forholde seg til taushetsplikten i dette samarbeidet? 

 Barnevernets rolle og kompetanse. 

 Politiets rolle og kompetanse 
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 Når melder vi til Barnevernet - hvordan samarbeider barnevernet med meldende 

instans? 

 Hvem henviser vi videre til – hvem har vi å spille på eksempelvis i arbeid med 

foreldre? 

 Hvilken kompetanse på vold finnes i Familievern og BUP? 

 Hvem skal ha det koordinerende ansvaret i komplekse saker i kommunene? 

 Sentralt å formalisere samarbeid på ledelsesnivå. 

De skisserte temaene over, hvor fagpersoner i et "Open Space" seminar uttrykte behov for 

kunnskapsutvikling, har gjennom hele prosjektperioden utgjort basis for undervisning og 

veiledning i prosjektet. De skisserte temaene er også sentrale i fag- og forskningslitteratur, og 

i fagfeltet generelt internasjonalt.  

 

 

Valg av hovedstrategier for kunnskapsutvikling i prosjektet 

 

På grunnlag av gjennomgang av litteratur, samarbeidsavtaler mellom ATV, SfK og BLD, 

kunnskap fra "Open Space" seminaret, og en generell gjennomgang av forskning på 

kunnskapsutvikling og praksisendring i organisasjoner ble seks hovedformer for 

prosjektstrategier anvendt i prosjektet: 

 

1. Etablere klinikk hos ATV og SfK (praksisnær erfaring) 

2. Gå systematisk gjennom forskning og annen relevant litteratur regelmessig 

3. Undervisning 

4. Veiledning  

5. Metodeutvikling 

6. Publikasjoner  

 

I hele prosjektarbeidet ble det vektlagt at vår formidling skulle være praksisnær og i størst 

mulig grad  basert på egen erfaring med direkte arbeid med voldsutsatte barn og familier.  
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Familievernet hovedmålgruppe i årene 2004 - 2007. 

 

Familievernet var i første prosjektperiode et naturlig hovedmål for kompetanseheving av flere 

grunner. Familievernet lå organisasjonsmessig under BLD. Familievold var et naturlig 

virksomhetsområde for familievernet allerede ved prosjektstart, og flere kontorer hadde bygd 

opp betydelig kompetanse. Videre er familievernet lett tilgjengelig for klientene ved at det 

ikke kreves henvisning dit. Staben ved familievernkontorene er ofte svært erfaren og 

kompetent. Fordi turnover er relativt lav, var det liten fare for stor utskifting av personell i 

løpet av prosjektperioden. Derimot var det klare mangler i forhold til å se på barn som 

naturlige klienter, i og med at familievernet som hjelpeinstans i stor grad har utviklet seg i 

retning av å bli et tilbud til voksne med vansker i forholdet. 

 

Ni familievernkontor ble valgt ut til å delta i prosjektet (Tromsø, Trondheim, Bjørgvin i 

Bergen, Stavanger, Kristiansand, Sandefjord og Østensjø i Oslo). Bufdir var ikke etablert da 

prosjektet ble utviklet og igangsatt. Utvelgelsen av kontorene ble gjort på bakgrunn av et 

ønske om geografisk fordeling blant kontor som var motiverte til å arbeide systematisk med 

kompetanseutvikling om barn som lever med vold i familien. For å kompensere noe for 

ressursbruken ved de deltakende familievernkontorene ble det bevilget noe ekstra midler fra 

Bufdir direkte til kontorene (fra 20 000 til 40 000 kr pr. prosjektår). 

 

Det ble opprettet kontakt med hvert enkelt familievernkontor og kommune. Vi tok kontakt 

med alle de 5 regionsdirektørene i Barne- og familieetaten (Bufetat) for å formidle tanker og 

problemstillinger rundt prosjektet, og som et ledd i å forankre prosjektet i ledelsen på det 

regionale nivå. Avtaler om undervisningssekvenser og veiledning i prosjektperioden ble gjort 

med hvert enkelt familievernkontor. Det ble understreket at dette ikke var et 

implementeringsprosjekt, men et prosjekt med fokus på å utvikle kunnskap om barnevernets 

arbeid med voldsutsatte barn; tilføring av ny kunnskap og utprøving av nye metoder og 

strategier i arbeidet.   

 

Gjennomføring av undervisningen og veiledning 

Vi har sett at kunnskapsnivået om barn og vold, og rammebetingelsene for de ulike kontorene 

har vært forskjellige, og vi har med respekt for hvert kontors ønsker og behov tilpasset 

veiledning og undervisning til det enkelte kontor. Modellene for kompetanseutvikling har 
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derfor variert noe fra sted til sted. Dette har i seg selv bidratt til erfaring med ulike 

kunnskapsutviklingsprosesser. 

 

I samarbeid med familievernkontorene arrangerte vi 8 - 12 seminarer (fra "basispakken") i 

hver av kommunene. Familievernets samarbeidspartnere, eksempelvis barnevern, 

barnevernsvakt, politi og krisesenter, ble invitert til disse seminarene. I tillegg fikk en gruppe 

fagpersoner ved hvert av disse familievernkontorene veiledning gjennom prosjektperioden (ca 

1 dag (6 timer) veiledning i måneden gjennom prosjektperioden).  

 

ATV hadde hovedansvaret for arbeidet ved familievernkontorene i Tromsø, Bodø, Hamar, 

Østensjø (Oslo) og Sandefjord. SfK har hatt et hovedansvar ved kontorene Bjørgvin (Bergen), 

Stavanger, og Kristiansand (i fellesskap med ATV) og Sør-Trøndelag (Trondheim). Både SfK 

og ATV har bidratt i fellesskap til undervisningen ved alle de 9 kontorene. 

 

Ved avslutningen av første prosjektperiode ble det holdt et to dagers seminar med de 

involverte familievernkontorene, BLD, og Bufdir for å summere opp erfaringer og klargjøre 

status ved prosjektslutt. 

 

Barnevernet viktigste målgruppe perioden 2007 - 2010. 

 

På grunnlag av diskusjoner i referansegruppen og en konkret søknad fra prosjektgruppen ble 

prosjektet forlenget med 3 år fra 2007 - 2010. Et utslagsgivende argument i diskusjonen rundt 

hvilken strategi en burde følge videre, var barnevernets helt sentrale rolle på dette området, 

enten vi snakker om oppdagelse av, beskyttelse av, eller hjelp til barn som er utsatt for vold i 

familien. Barnevernet ble derfor valgt som viktigste målgruppe i prosjektarbeidet videre. Ut 

fra diskusjoner i referansegruppa ble 6 barnevernkontor valgt ut til videre samarbeid; Tromsø, 

Bærum, Stavanger, Porsgrunn, Fjell og Askøy barneverntjenester. Disse ble valgt delvis på 

grunnlag av spesiell interesse for fagområdet, størrelse på kontoret og geografisk plassering. 

Andre aktuelle kontor var Oslo og Trondheim, men disse ble utelatt fordi de på daværende 

tidspunkt ikke var en del av den statlige organiseringen av barnevernet. Bergen ble forespurt, 

men takket nei på grunn av mange andre pågående utviklingsprosjekt. 

 

I store trekk fulgte vi den samme strategi som i første prosjektperiode. Det ble opprettet 

kontakt med hvert enkelt barnevernkontor og kommune. Avtaler om undervisningssekvenser 
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og veiledning i prosjektperioden ble gjort. Det ble også overfor barnevernkontorene 

understreket at dette ikke var et implementeringsprosjekt, men et prosjekt med fokus på å 

utvikle kunnskap om barnevernets arbeid med voldsutsatte barn; tilføring av ny kunnskap og 

utprøving av nye metoder og strategier i arbeidet.  Systematisk implementering av denne 

kunnskapen i mer forpliktende mening, og i en større nasjonal skala, ville eventuelt være et 

neste skritt, som går utover dette prosjektets rammer. 

 

Som for familievernet ble det arrangert 8 - 12 seminarer om temaet. I de fleste av disse 

inviterte barnevernet med aktuelle lokale samarbeidspartnere. I snitt fikk også 

barnevernkontorene en dag veiledning i måneden. Organiseringen av veiledningen ble 

forskjellig fra veiledningen av familierådgivingskontorene. Familievernkontorene har relativt 

få ansatte sammenliknet med barnevernkontorene, og de fleste ansatte ved 

familierådgivingskontorene var med i veiledningen. Hos barnevernet ble et utvalg av de 

ansatte på hvert sted med (veiledningsgruppe med opp til 12 deltagere, inkludert 2 

representanter fra statlig fagteam). Eksempelvis består barneverntjenesten i Bærum av 110 

stillinger, og 10 personer fra dette kontoret deltok i veiledningen.  

 

Rundt avslutningen av 2. prosjektperiode arrangerte BLD i samarbeid med fylkesmannen tre 

2-dagers regionale konferanser for barnevernsansatte og samarbeidspartnere, hvor sentrale 

prosjekterfaringer ble belyst.  

 

 

Kunnskapsutvikling i samarbeid med andre aktører 

 

Som det fremgår over har familievernet og barnevernet vært hovedmålgrupper for prosjektet. 

Hovedtyngden av arbeidet vi har gjort foregikk i de 9 kommunene vi samarbeidet med 

familievernkontor i første prosjektperiode, og de 6 kommunene vi arbeidet med 

barnevernkontor i andre prosjektperiode.   

 

En utfordring relatert til prosjektets nære tilknytning til BLD og regjeringens handlingsplaner 

mot vold i nære relasjoner har vært å begrense vår prosjektaktivitet i samsvar med de 

begrensede ressurser som vi har disponert. BLD ønsket i utgangspunktet at vi skulle velge en 

"bred" prosjektstrategi hvor vi rakk så mange aktører som mulig i forhold til kunnskap om 

barn og vold. Vi i den sentrale prosjektgruppen har på vår side vurdert, både ut fra kunnskap 
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om forskning på implementering av ny kunnskap- og praksisendring i organisasjoner, at en 

"bred" strategi ikke nødvendigvis fører frem over tid. Vi har opplevd stor forståelse for våre 

argumenter i diskusjoner knyttet til slike problemstillinger. Et resultat av denne diskusjonen er 

at vi på den ene siden har valgt en "smalere" hovedstrategi som vi faglig sett har hatt mest tro 

på i forhold til mulighet for reell endring av praksis (systematisk langvarig arbeide med 

konkrete familievernkontor og barnevernkontor), og på den andre siden en strategi som 

berører "bredere" målgrupper og alle andre delprosjekter i prosjektarbeidet. Selv om vi ikke 

tror enkeltstående kurs og seminarer fører til praksisendring i seg selv, tror vi at disse har hatt 

en betydning i forhold til å endre et faglig klima i retning av å bli opptatt av voldsberørte barn. 

Vi har erfart at disse seminarene har bidratt til at interessen har blitt vekket, og satt i gang en 

"snøballeffekt" sammen med alle andre private og offentlige prosjekter, forskningsaktiviteter 

og mediaoppslag som berører samme tematikk.  

 

Det må understrekes at prosjektet skiller seg fra mange andre utviklingsprosjekter, både med 

tanke på en norsk, nordisk eller internasjonal sammenheng, fordi vi har fått tildelt en unik 

plattform for å komme i kontakt med en rekke instanser og organisasjoner i Norge, og dermed 

komme i posisjon til å formidle kunnskap. Noen av delprosjektene hvor vi har formidlet 

kunnskap er: 

 

Fagteamene:  

I samarbeid med Bufdir har vi fått mulighet til å møte representanter for alle fagteamene i 

Norge gjennom til sammen 7 seminar dager. Temaer som har blitt løftet på disse seminarene 

har vært generell kunnskap om barn som utsettes for og som lever med vold i familien, 

rammebetingelser, utfordringer og muligheter i arbeidet, strategier for å bedre samarbeide 

mellom kommunale og statlige instanser m.m. 

 

Rettens aktører i barnefordelingssaken:  

Prosjektet var involvert i et delprosjekt i samarbeide med Justisdepartementet, og dommer-, 

psykolog/lege - og advokatforeningen med sikte på å utvikle et informasjonshefte til 

dommere, advokater og sakkyndige i barnefordelingssaker om viktig bakgrunnskunnskap når 

det er påstand om vold (Torsteinson et al. 2008). En del av dette samarbeidet var at det ble 

arrangert 3 nasjonale seminarer for den samme målgruppen.  
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Fylkesnemndene:  

Vi sto for det faglige innholdet i et dagsseminar for alle lederne for fylkesnemndene i Norge. I 

tillegg møtte vi aktørene i fylkesnemndene i en rekke regionale og lokale seminarer. 

 

Politiet:  

Som det fremgår av denne rapporten har vi i flere sammenhenger blitt involvert i politiets 

arbeid i samarbeid med Justisdepartementet om ulike delprosjekter. Mer direkte har vi stått 

for det faglige innholdet på en samling for samtlige voldskoordinatorer i Norge, men også på 

en rekke regionale seminarer for politiet. Politiet har også blitt invitert inn på de seminarene 

vi har arrangert i de utvalgte "prosjektkommunene", og det har vært interessant å erfare at 

politiet i stor utstrekning, og med stort engasjement, stiller på disse seminarene. 

 

Krisesentrene:  

Krisesentrene er helt sentrale når det gjelder å komme tidlig i kontakt med barn som utsettes 

for vold. Gjennom hele prosjektperioden har vi arbeidet for å etablere og utvikle samarbeid 

både med lokale krisesentre, og med krisesenterbevegelsen sentralt. Det har blitt gitt 

veiledning til barnekoordinatorene ved diverse krisesentre, og lokale krisesentre er invitert til 

undervisningssekvensene med familievernkontorene. ATV og SfK har hatt omfattende 

undervisningsvirksomhet for krisesentre i alle landets regioner. Det har i tillegg til dette blitt 

gitt veiledning både i enkeltsaker og i forhold til mer prinsipielle problemstillinger. Høsten 

2006 ble det arrangert et 3-dagers seminar om barn og familievold for alle krisesentrene i 

Norge, i samarbeid mellom oss og krisesentrene i Oslo og Follo. 43 krisesentre deltok. Dette 

seminaret ble finansiert av Bufdir. I Bergen har det vært et samarbeid mellom prosjektet og 

krisesenteret som innebar at barn og mødre i akuttfase har fått tilgang til en psykolog fra 

prosjektet.    

  

Et delprosjekt har vært Magne Raundalens undersøkelse av mødres erfaringer på 

krisesentrene og hans arbeid med å utvikle en samtaleguide for arbeid med barn på 

krisesentrene (Raundalen 2008a, 2008b). Han har utviklet en fagpakke som er distribuert til 

alle krisesentrene, som består av en barnebok, ”HJELP! Pappa slår”, skrevet av Magne 

Raundalen selv, en svensk tegnefilm med norsk tekst om barn på krisesenteret ("Jag hade en 

mardröm/ Jeg hadde et mareritt") og en samtale guide; ”Samtaler med barn på krisesenteret”. 
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Vi deltok også i et delprosjekt, initiert av Bufdir, hvor det ble utviklet en veileder for arbeid 

med barn på krisesenter (Westborg, 2009). Vi har også deltatt i en utdanningssekvens som 

fortsatt pågår; om arbeid med traume og vold i krisesentrene arrangert av RVTS Øst 

(krisesenterutdanningen). 

 

BUP spesielt og psykiatrien generelt:  

Vi har gjennomført en rekke seminarer for poliklinikker og ansatte i psykisk helsevern i store 

deler av landet. Og deltatt på enkelte regionale og nasjonale konferanser. Vi har blant annet 

hatt seminarer for BUPèr i Bergen (sentrum), Sotra, Furuset (Oslo), Stovner (Oslo), Sagene 

(Oslo) og Kristiansand. Vi har undervist på byomfattende samlinger for psykisk helsevern for 

barn og unge i Oslo og Bergen.  Vi var invitert inn til en dags undervisning på en årlig 

nasjonal konferanse i psykisk helsevern for barn og unge på Bolkesjø. Vi har også deltatt på 

regionsvise samlinger for målgrupper innen psykisk helsevern for barn og unge i regi av bl.a. 

R-BUP. Både ATV og SfK har gitt veiledning til ulike poliklinikker i enkeltsaker.  

 

Som alle andre sentrale aktører i kommunene er hjelpere innen psykisk helsevern blitt invitert 

til de lokale seminarene vi har arrangert i våre utvalgte "prosjektkommuner".  Dessverre har 

svært få fra psykisk helsevern deltatt på disse seminarene.  

 

Høgskoler og Universitetene:  

Vi har i prosjektet samarbeidet med en rekke høgskoler og universitet omkring et eller flere 

seminarer, blant annet Politihøgskolen. Seminarene er ofte gjentatt i en årrekke, og 

samarbeidet med høgskolene og universitetene pågår fortsatt selv om prosjektet er avsluttet. 

Ved Universitetet i Stavanger ble det gjennomført en mer formell utdanningssekvens, og der 

ulike sider ved barns voldsutsatthet ble belyst i seminarene.  Vi vil senere i rapporten komme 

tilbake til noen utfordringer vi har stått overfor i møte med læreinstitusjonene. 

 

Skolene: 

Vi har, ved Øivind Aschjem, deltatt i et større prosjekt, ”Det er mitt valg” i regi av Lions 

Norge, hvor en rekke skoler i flere fylker har vært involvert. "Det er mitt valg" er et 

undervisningsopplegg om klassemiljøutvikling og forebyggende arbeid i grunnskolen og i 

videregående skoler støttet av Lionsklubbene i Norge. Men dette er også navnet på stiftelsen 

som administrerer undervisningsopplegget. Øivind Aschjem har bidratt med å utvikle et 

undervisningsprogram om temaer som vold og overgrep, rettet mot elever og lærere i 
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barnehager og skolen. Opplegget er nå tilgjengelig for barnehager, grunnskolen, samt for 

lærere og elever i videregående skoler (mer informasjon på egen nettside: 

http://www.determittvalg.no/). 

 

Innen for prosjektet ble det utviklet en undervisningspakke for grunnskolen ”Læring i 

motbakke” som bestod av et heldagsseminar i samarbeid med lokalt barnevern for skoleledere 

og spesialpedagogisk team, et miniseminar for lærerkollegiet på den enkelte skole, og 

seminarene for skoleledere ble prøvd ut i kommunene Askøy, Sotra, Kristiansand og Bærum 

og fikk særdeles god evaluering av deltakerne i samtlige kommuner. Materialet er ferdig 

utarbeidet og søkt videre implementert i Kunnskapsdepartementet., Omar Mekki, Magne 

Raundalen og Unni Heltne ved SfK har vært ansvarlig for utarbeidingen av dette. Flere 

dokumenter og ressurser fra dette prosjektet finnes på nettsiden til SfK; 

http://www.krisepsyk.no/Prosjekter/familievold/meny_familievold.htm 

Vi har også vært involvert i arbeidet som Drammen ATV har gjort for å fremme gode 

samarbeidsstrategier mellom barnehagene/skolene og barnevern, politi og andre hjelpeaktører 

i Drammen, og bidratt med utarbeidelse av veileder og undervisning (Veileder Drammen, 

2008a, 2008b). 

 

Helsestasjonene/helsesøstertjenesten:  

I samarbeid med NKVTS var vi, ved Øivind Aschjem, involvert i et prosjekt rettet mot 

kommunale helsestasjoners kunnskap om og arbeid med gravide når vold var et tema; ”vold 

mot gravide”. Se rapport fra prosjektet; (Hjemdal & Engnes, 2009).  

 

Prosjektet ”Når barn er redde i eget hjem” var et samarbeidsprosjekt mellom Heistad 

helsestasjon i Porsgrunn kommune og ATV-Telemark.  Øivind Aschjem deltok i dette, 

gjennom planlegging og gjennomføring, som en del av prosjektarbeidet i ”Barn som lever 

med vold i familien”. Informasjon, rapport og materiell fra prosjektet finnes på Porsgrunn 

kommunes hjemmesider; http://www.porsgrunn.kommune.no/Kommunens-organisasjon/Var-

organisasjon/Helse-og-velferd/Familiehelsetjenester-/Nar-barn-er-redde-i-eget-hjem/. 

 

Regionale konferanser i samarbeid med BLD og Fylkesmannen 

I sluttfasen av prosjektarbeidet ble vi invitert av BLD til å bidra i en rekke regionale 

konferanser hvor vold og traume var tema. Vi deltok i 2008 i 6 slike konferanser arrangert i 

alle landsdelene. I 2009 og 2010 sto vi selv for alt det faglige innholdet i tre  2-dagers 
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regionale konferanser for barnevernet om barn som lever med vold i familien, også arrangert 

av BLD i samarbeid med fylkesmennene. Her oppsummerte vi noe av den kunnskapen vi 

hadde tilegnet oss i prosjektarbeidet, med særlig fokus på tiltak. 

 

Bidratt i en rekke andre tilgrensede prosjekter:  

Prosjektet har blitt kontaktet av en rekke andre prosjekter og tiltak for å bidra på ulike måter. 

Eksempler på dette er rådgivning og erfaringsutveksling i forhold til Redd Barnas nasjonale 

opplysningsprosjekter om barn og vold, referansegruppedeltagelse blant annet i 

forskningsprosjekter på NKVTS og i Bufdir, deltagelse og faglige innspill i 

formidlingsprosjekter i regi av de ulike RVTSène i Norge, og veiledningsoppgaver i 

oppstartfasen av flere av Barnehusene i Norge. 

                                                                          

Klinisk arbeid i prosjektet 

 

Om den kliniske virksomheten generelt 

Ca 20-30 % av prosjektarbeidet har bestått av klinisk arbeid med barn og foreldre. Begge 

sentrene arbeidet i utgangspunktet klinisk med barn. Ved ATV var det forut for dette 

prosjektet et 3-årig prosjekt rettet mot barn som er vitne til vold i familien.  

Henvisningsrutiner, kartleggingsrutiner og sikkerhetsarbeid rundt arbeidet med barna var 

derfor til en viss grad etablert fra starten. Ved ATV har det også vært arbeidet med 

ungdommer med aggresjon- og voldsproblemer siden 1991, en gruppe som i svært stor grad 

har en oppvekst med vold i familien. Dessuten kunne mange barn rekrutteres gjennom 

arbeidet med voksne klienter, fedre og mødre, på ATV.   

 

Ved SfK var det ikke etablert en henvisningspraksis fra familievern, barnevern og krisesenter 

når det gjaldt saker med vold i familien. Det var derfor nødvendig å gradvis etablere og 

markedsføre dette tilbudet, parallelt med utvikling av kunnskapsbasen.  

 

Det kliniske tilbudet ved ATV og SfK har vært begrenset, og etterspørselen ble raskt større 

enn vi kunne imøtekomme. For å ivareta alle prosjektoppgavene har det vært et mål at klinisk 

virksomhet skulle finne sted i en mindre del av arbeidstiden. Dette har vært vanskelig å 

etterkomme både fordi behovet er stort og forespørslene mange, men og fordi det er vanskelig 

å avslutte saker der stadig nye voldshendelser bidrar til å destabilisere situasjonen. 
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Vi har i liten grad arbeidet direkte med de minste barna, men har hatt mange saker som 

omfatter små barn. I disse sakene arbeider vi med omsorgsgiver og støttesystem. I tillegg har 

vi samarbeidet nært med kompetansemiljø som arbeider med de minste barna, eksempelvis 

Aline spedbarnssenter og Rachel Grepps mødrehjem i Oslo.  

 

I sakene der barna er fra 6 år og eldre har vi i hovedsak arbeidet med barna og familiene 

individuelt, men vi har også gjennomført 10 barnegrupper innenfor prosjektperioden.  En 

egen veileder for arbeid med barn i grupper er utarbeidet i prosjektet. Vi har også utarbeidet 

en manual for traumefokusert intervensjon, med særlig henblikk på de barn som har utviklet 

PTSD relaterte symptomer. 

 

Erfaringer fra den kliniske virksomheten 

Behovet for et klinisk tilbud til barn som har levd med vold er stort, og mange ulike systemer 

har benyttet seg av muligheten til å henvise barn til oss.  

 

Å gi et tilbud til barn som har vært vitne til vold og/eller har vært direkte utsatt for vold har 

reist mange problemstillinger. Disse har blant annet vært avhengige av hvor i forløpet barnet 

og familien har vært ved oppstart av tilbudet. Noen barn har kommet i kontakt med klinikkene 

før volden har opphørt, mens andre har kommet mens de var i en krise, for eksempel etter en 

akutt plassering i regi av barnevernet. 

 

I akuttfasen er det mange barn og foreldre som opplever at hjelpeapparatet ikke er tilgjengelig 

fordi enkelte hjelpeaktører (eksempelvis innen BUP) melder tilbake til foreldre at de ikke kan 

gi et tilbud før familiens sosiale situasjon er stabilisert, blant annet når  barnas endelige bosted 

ikke er klarlagt.  

 

Avhengig av situasjon har det vært nødvendig å ta i bruk mange ulike strategier og til dels 

utvikle ny metodikk. For eksempel har det vært en stor utfordring å finne fram til gode 

intervensjoner for barn som fremdeles lever med vold i hjemmet sitt. Og i realiteten har vi 

erfart at dette gjelder ganske mange av de barna vi har vært i kontakt med. Dette er barn 

hjelpeapparatet sterkt vil vegre seg for å ta i mot, fordi det er en utbredt oppfatning at vold må 

være opphørt og barnets omsorgssituasjon må være avklart før det er faglig og etisk forsvarlig 

å gi et tilbud. I prosjektet har vi erfart at det er mulig og viktig å gi et tilbud også under 
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mindre optimale forhold, men at målsettingen og intervensjonsformen må være klar og 

gjennomtenkt. 

  

En annen krevende problemstilling har vært innhenting av samtykke fra den av foreldrene 

som har utøvd vold, for at barnet skal kunne få et klinisk tilbud. Dette har vært et sentralt 

problem for flere av barna både ved ATV og SfK. Fordi det ved SfK ikke er utviklet et eget 

tilbud til voldsutøvere, og dette tilbudet heller ikke finnes i Bergen, har det her vært 

vanskeligere å utvikle en relasjon basert på gjensidig nytte for utøver. I en del situasjoner har 

det ikke vært tilrådelig å ta kontakt med voldsutøver for å få tillatelse av sikkerhetshensyn, og 

barnet har dermed blitt utelukket fra et hjelpetilbud. Her har det nylig vært en endring i loven 

når det gjelder adgangen til å henvise til behandlingen uten at begge samtykker.  

  

Manual og Veileder for behandling av voldsutsatte barn individuelt og i grupper  

Gjennom prosjektperioden har vi totalt arbeidet med ca 120 barn, enten individuelt eller i 

gruppe, eller begge deler. Foreldrearbeidet, som i flere av familiene er omfattende, kommer i 

tillegg til dette.  

 

På grunnlag av kliniske erfaringer i prosjektperioden og på grunnlag av nyere 

behandlingsforskning både i forhold til barn som er utsatt for vold, overgrep og annen form 

for traumatisering, ble det utviklet en manual for individualbehandling av voldsutsatte barn 

med PTSD relaterte vansker. Denne er i hovedsak utviklet av Atle Dyregrov og Magne 

Raundalen, men hele prosjektgruppen ved begge sentrene har kommet med innspill. 

 

Valg av intervensjoner og metoder er avhengig av barnets livssituasjon og individuelle 

behov 

Hvilke intervensjoner som er mulig eller faglig bra å iverksette er ut fra våre erfaringer 

avhengig av hvordan livssituasjonen til barnet er. Dersom barnet er i en livssituasjon der hun 

eller han har samvær eller kanskje til og med bor sammen med en voldsutøvende foreldre som 

fremdeles er i fare for å utøve vold i familien, kan spesialisert traumeterapi være direkte 

skadelig for barnet. Barnet kan i verste fall bli utsatt for mer vold fordi det forteller om 

terapierfaringer eller setter nye ferdigheter ut i praksis i familien (noe voldsutøvere kan bli 

provosert av). Gjennom terapi kan nødvendige overlevelsesstrategier bli forlatt, samtidig som 

livssituasjonen er like farlig. Det betyr ikke at vi ikke skal tilby barna et samtaletilbud. Det 

samtaletilbudet som tilbys barna må med nødvendighet tilpasses den livssituasjonen som 
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barnet til enhver tid lever i, og kan innebære alt fra informasjon, grunnleggende stabilisering 

og trygging til mer spesialiserte bearbeidende intervensjoner. Derfor vil heller ikke en 

manualbasert samtalemodell, med fokus på bearbeiding av PTSD relaterte traumesymptomer 

være et tilbud som er gyldig for alle de barn vi her snakker om. Nå, når den generelle 

kompetansen i de familievernkontorene vi har samarbeidet med blitt høy, vurderer vi at den 

manualbaserte modellen vi har utviklet for individuelt traumefokusert arbeid med barn er en 

av flere intervensjoner som kan benyttes. 

 

Gjennom prosjektperioden har vi satset mye på å utvikle et gruppeterapeutisk tilbud og satt 

ned en egen utvidet prosjektgruppe rundt dette arbeidet. Flere av våre kollegaer på ATV og 

SfK bidro i dette arbeidet, både i forhold til den kliniske gruppeaktiviteten og i forhold til 

utviklingsarbeidet. På grunnlag av arbeid med 10 barnegrupper og 10 interne samlinger i 

prosjektgruppen, har vi utarbeidet en veileder for hvordan drive barnegrupper. Denne bygger 

på internasjonalt kjente og evaluerte modeller, men er bearbeidet og tilpasset norske forhold. 

Denne veilederen er et godt kunnskapsgrunnlag også for generelt arbeid med barn individuelt 

fordi mye av den grunnleggende forståelsen av barna er felles (Aschjem & Sanna, 2008).  

 

Forskning  

 

Det er gjennomført en egen studie av barn som har levd med vold. Målet har vært å lære mer 

om hva disse barna har opplevd og hvilke følger dette har fått for dem. Datainnsamlingen har 

vært en kombinasjon av kvalitative intervju og spørreskjema rettet mot barn og voldsutsatte 

mødre. Forskningsarbeidet har vært spennende og krevende, ikke minst har selve 

rekrutteringsarbeidet vært utfordrende.  

 

Mer om denne studien, blant annet metode, utvalg og oppsummerte funn finnes i 

prosjektrapporten vi formulerte etter første prosjektperiode, i 2007. Den kan lastes ned fra 

ATV's og SfK`s nettsider. 

 

Ved Senter for Krisepsykologi er det startet opp en toårig behandlingsstudie av manualen for 

individualbehandling av voldsutsatte barn. Dette prosjektet ledes av Dr psychol Hanne 

Braarud. Behandlingen gjennomføres av psykologer ved SfK under veiledning av Dr psychol 

Atle Dyregrov. Prosjektet avsluttes i 2011. 
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"Produkter" utviklet innenfor rammen av prosjektet 

 

Som det fremgår av denne rapporten har dette vært et både omfattende og langvarig prosjekt, 

med nedslagsfelt overfor en rekke ulike faggrupper. "Produktene" av prosjektet har tatt ulike 

former, alt fra undervisning og veiledning til skriftlige konkrete arbeider. I de neste avsnittene 

oppsummeres disse kort, og referanse for hvor en kan finne materiale som er utarbeidet. 

 

Litteraturstudie - referanser 

Ved ATV og SfK ble det i begynnelsen av prosjektet gjennomført en bred litteraturstudie 

bygd på internasjonale artikler og bøker om barn og vold. Kunnskapsfeltet om bl.a. 

skadevirkninger av vold, kartleggingsrutiner, behandlingsstrategier og modeller ble kartlagt 

og systematisert. Dette arbeidet har pågått gjennom hele prosjektet, ettersom dette er et felt 

der ny litteratur blir publisert kontinuerlig. Denne kunnskapen har vært en viktig basis for den 

undervisningsvirksomhet og veiledning vi har gjennomført.  

 

En relativt omfattende referanseliste over sentral litteratur om barn og vold fra 2010, 

formulert i sammenheng med arbeidet med fagboken "Barn som lever med vold i familien" 

(Universitetsforlaget, 2011) kan sendes ved henvendelse til ATV eller SfK. 

 

Undervisning 

Etter første prosjektperiode gjorde vi en oppsummering av hvor mange seminarer, kurs eller 

konferanser vi har deltatt i, enten ved å ha hele ansvaret selv, eller som en deltager av flere. Vi 

kom frem til at vi hadde gjennomført ca 400 undervisningsoppdrag på landsbasis. I andre 

prosjektperiode har vi hatt minst like stor aktivitet. Til sammen har vi gjennomført ca 800 

undervisningsoppdrag. 

 

Undervisningsmateriell 

Gjennom hele prosjektperioden har vi presentert mye materiell i sammenheng med vår 

undervisningsvirksomhet. Dette systematiserte og strukturerte materialet er kontinuerlig 

distribuert i prosjektet, til ulike målgrupper. Eksempelvis presenterte vi over 400 slides på et 

5-dagers seminar med fagteamene innen det statlige barnevern. Aktørene vi har presentert 

dette materialet for har primært vært: 
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 Barnevern (fagteamene) 

 Familievernet 

 Krisesentrene 

 Rettens aktører i barnefordelingssaken 

 Politiet  

 Psykisk helsevern for barn og unge 

 Skolen og skolehelsetjenesten 

 

Undervisningsvirksomheten har tatt utgangspunkt i det som vi har kalt "Basispakken". Den er 

basert på erfaringer fra klinisk praksis og erfaring, litteraturgjennomgang, og "Open Space" 

seminaret. I de utvalgte prosjektkommunene har vi gjennom rekken av gjennomførte 

seminarer dekket hele bredden i "basispakken": 

 

 Generelt om barn og vold - omfang og sentrale begreper (Heltne & Steinsvåg, red., 

2011) 

 Voldens skademekanismer (Heltne & Steinsvåg, red., 2011) 

 Sikkerhet og sikkerhetsarbeid (Heltne & Steinsvåg, red., 2011) 

 Om foreldre som utøver vold (Heltne & Steinsvåg, red., 201) 

 Om foreldre som utsettes for vold (Heltne & Steinsvåg, red., 2011) 

 Omsorg hos den forelder som utsettes for vold (Heltne & Steinsvåg, red., 2011) 

 Omsorg hos den forelder som utøver vold (Heltne & Steinsvåg, red., 2011) 

 Samvær etter vold (Heltne & Steinsvåg, red., 2011) 

 Forståelse av vold i minoritetsfamilier - vold og etnisitet (van der Weele et al., 2007) 

 Ungdom som utøver vold - og har en oppvekst med vold i familien (Bengtson et al., 

2003) 

 Kartleggingsrutiner og retningslinjer for arbeidet (Heltne & Steinsvåg, red., 2011, se 

også punkt om Kartleggingspakke under). 

 Tiltak og hjelp for barn og foreldre på flere nivåer; (1) oppdagelse/ avdekking, (2) 

beskyttelse, (3) 1. fase hjelp, (4) spesialisert behandling for spesifikke vansker og (5) 

langsiktige helhetlige hjelpestrategier (Heltne & Steinsvåg, red., 2011). 

 Spesialisert behandling til barn, mor og far; individuelt og i gruppe (Aschjem & 

Sanna, 2009) 

 Arbeid med vold i parsamtaler (se også Middelborg et al., 2007) 
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 Om samarbeid i kommunene, mellom de ulike tjenester innen - alt fra barnehager til 

spesialiserte behandlingstjenester. I boken "Barn som lever med vold i familien" er det 

et eget kapittel om dette tema (Heltne & Steinsvåg, red., 2011). 

 

Veiledning 

Totalt har vi for familievernkontorene og barnevernskontorene vi har samarbeidet med 

gjennomført 375 hele veiledningsdager (a 6 timer er lik 2250 timer). Og ca tilsvarende 

mengde veiledning for andre instanser. Til sammen ca 4500 time veiledning. 

 

I prosjektet formulerte vi et eget skriv om spesielle utfordringer vi opplever i veiledning når 

tema er vold og barn - rettet mot de som skal veilede andre fagpersoner. Dette skrivet kan 

sendes på forespørsel: per.oystein@atv-stiftelsen.no eller ugulla@online.no  

 

 

Kartleggingspakke 

Det er i prosjektet utviklet en kartleggingspakke som inneholder verktøy bl.a. for mer 

systematisk kartlegging av eksponering av vold, for å få et bilde av vansker og symptomer, 

som hjelp til nyanserte samtaler i hjelpearbeidet, for å kunne gjøre farlighetsvurderinger og til 

hjelp for å utarbeide en sikkerhetsplan overfor voldsutsatte barn og foreldre. Denne 

kartleggingspakken er distribuert i sammenheng med vår undervisningsvirksomhet, og er 

tenkt å være et bidrag til å gjøre hjelpearbeidet med voldsberørte barn og foreldre mer 

systematisk. 

 

En kortfattet veileder i bruk av kartleggingsinstrumentene er utformet innledningsvis i 

kartleggingspakken.  Den kan fritt lastes ned fra ATV's og SfK`s nettsider. 

 

 

Kunnskapshefte til foreldre - "Små vitner til Vold" 

BLD innvilget ekstra midler til prosjektet for å lage et informasjonshefte; ”Små vitner til 

vold”, til foreldre berørt av vold om barnas situasjon.  Heftet kan brukes i mange 

sammenhenger hvor fagpersoner ønsker å formidle kunnskap til foreldre om hvordan barn 

påvirkes og skades av å leve med vold i familien.  
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Dette heftet er bredt distribuert i prosjektet både av oss og av andre aktører som har bedt om å 

trykke opp nye opplag i sine regioner. Vi har ikke i dag flere eksemplarer av denne, men en 

elektronisk versjon kan lastes ned fra ATV`s og SfK`s nettsider. Dersom noen ønsker å 

bestille nye opplag kan Havel Trykkeri AS i Bergen kontaktes. 

 

 

Fagbulletenger 

Det er publisert seks fagbulletenger i prosjektet. Mye av den internasjonale litteraturen på 

området er forsøkt på en pedagogisk "tilgjengelig" måte oppsummert i disse bulletengene. 

Bulletengene er bredt distribuert i sammenheng med undervisning og veiledningsvirksomhet. 

Temaene for bulletengene er: 

 Bulleteng nr 1: Generell innføring i temaet; Barn som lever med vold i familien 

 Bulleteng nr. 2: Om sikkerhetsarbeide 

 Bulleteng nr. 3: Om barnegrupper 

 Bulleteng nr. 4: Om mødre utsatt for vold og omsorg 

 Bulleteng nr. 5: Om fedre utsatt for vold og omsorg 

 Bulleteng nr. 6: Om voldens skademekanismer 

 

Bulletengene kan lastes ned fra våre nettsider. 

 

 

6 fagbrev til barnevernansatte 

Fra 2009 til 2011 sendte vi ut 6 fagbrev til alle barnevernkontor i Norge om prosjektet: 

 

 Fagbrev 1: Beskrivelse av prosjektet; Barn som lever med vold i familien (jan. 09) 

 Fagbrev 2: Fenomenologisk beskrivelse av tematikken – i et barneperspektiv (febr. 09)  

 Fagbrev 3: Om skadevirkninger av å være utsatt for/ vitne til vold i familien (mars 09) 

 Fagbrev 4: Om problemstillinger rundt oppdragelse. Og om nødvendig samarbeid 

mellom ulike instanser (november 09) 

 Fagbrev 5: Om kartlegging av vold, og om beskyttelse av utsatte barn. Et spesielt 

fokus på Klemetsrudmodellen (januar 09) 

 Fagbrev 6: Oppsummering og informasjon om ressurser (januar 2011) 
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Disse kan lastes ned på ATV`s og SfK`s nettsider. 

 

 

Informasjonsmateriale til fagpersoner i rettsinstanser 

Prosjektgruppen har bidratt til utarbeidelsen av et informasjonshefte om barn og vold 

målrettet fagpersoner innen fylkesnemnd og rettsapparat; Barnefordelingssaker der det er 

påstander om vold. Psykologfaglig informasjon til dommere, advokater og sakkyndige 

(Torsteinson et al. 2008). Bakgrunnen for dette heftet var en henvendelse til prosjektet fra 

Justisdepartementet, med forespørsel om å delta på 3 regionale konferanser for dommere, 

advokater og sakkyndige. Informasjonsheftet ble en oppfølging av disse konferansene, og 

gjennomført i samarbeid med psykologene Stig Torsteinson og Judith van der Weele. 

 

Gjennom hele prosjektperioden har vi i prosjektet blitt konsultert av advokater som arbeider 

med voldssaker. Vi har i den sammenheng deltatt relativt hyppig som sakkyndige vitner i 

retten og i fylkesnemndene. 

 

 

Kapittel i nordisk bokprosjekt og deltagelse i nordiske fagnettverk 

Manus til den ene bulletinen - om sikkerhet - er bearbeidet og levert som et bidrag til en 

nordisk antologi om barn som vitner til vold (Steinsvåg, 2007). Denne antologien er et resultat 

av et 3-årig NORFA-finansiert faglig nettverk, for klinikere og forskere som arbeider med 

temaet barn og vold i Norden, hvor flere i prosjektgruppa deltok.  6 todagers seminarer ble 

arrangert i prosjektperioden.  Antologien: ”Barn som upplever våld. Nordisk forskning och 

praktik”, kom ut på Gothia Forlag mars 2007. 

 

Prosjektlederne har også deltatt i et nordisk forskningsnettverk som ble en oppfølging av det 

over fra 2007 - 2010, med særlig vekt på barnevernfaglig arbeid. 

 

 

 

Fokus på Familien: Et temanummer om barn og familievold 

Høsten 2007 kom det ut et temanummer i tidsskriftet; Fokus på familien nr 35. 2007, med 

tittelen; "Barn som lever med vold i familien". Prosjektlederne Heltne & Steinsvåg var 

gjesteredaktører for dette spesialnummeret. 4 av de 9 familievernkontorene vi samarbeidet 
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bidrog her med en artikkel hver, med utgangspunkt i prosjektarbeidet. Kristiansandkontoret 

skrev om erfaringer med gruppearbeid (Steinkopf et al. 2007), Stavanger familiekontor skrev 

en artikkel om utfordringer og etiske dilemmaer i arbeid med voldsutsatte barn (Solberg et al. 

2007), Bjørgvin familievernkontor i Bergen skrev om utfordringer, metodiske tilnærminger 

og muligheter i arbeid med vold innenfor familievernet i Norge (Helle & Johannessen, 2007), 

og Østensjø familievernkontor i Oslo belyste muligheter for å arbeide med vold i parsamtaler 

(Middelborg et al. 2007). Psykologene Per Isdal og Kirsti Haaland bidrog i dette 

temanummeret gjennom et dialog-intervju om ideologiske og faglige motsetninger, i et 

historisk perspektiv, mellom det spesialiserte voldsfeltet og familievernet i Norge. Interessant 

er det å registrere, ut fra dette intervjuet, at motsetningene som en gang var tydelige ikke 

lenger synes være det. Svært mange familiekontorer arbeider i dag med voldsproblematikk ut 

fra tilsvarende faglig tenkning, og med liknende metoder, som innen spesialiserte 

hjelpeinstanser.  

 

 

Fagbok: Barn som lever med vold i familien. Grunnlag for beskyttelse og hjelp 

Januar 2011 blir det utgitt en fagbok på Universitetsforlaget som utgår fra dette prosjektet. 

Prosjektlederne Helle & Steinsvåg er redaktører for boken og tittelen er; Barn som lever med 

vold i familien. Grunnlag for beskyttelse og hjelp. De fleste fagpersoner som bidrar med 

kapitler i denne boken var med i prosjektgruppen, men noen er invitert utenifra for å bidra på 

sine spesialområder. Målgruppen for boken er spesielt studenter og fagpersoner innenfor det 

barnevernfaglige området, men mange faggrupper vil kunne finne boken nyttig.  Oversikt 

over innholdet i denne boken: 
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Barn som lever med vold i familien.  

Grunnlag for beskyttelse og hjelp 

                                          

Universitetsforlaget 2011 

 

DEL 2 Barnevernets arbeid med familievold  

 

Innledning: 

Prolog:  

 

Kap 11:  

Barnevernets arbeid med familievold; sentrale utfordringer og 

utvikling av     

rutiner, ved Unni Heltne og Per Øystein Steinsvåg 

DEL 1: Grunnlagsforståelse 

 

Kap 12:  

Sikkerhetsarbeid – en integrert del av hjelpearbeidet, ved Unni 

Heltne og Per Øystein Steinsvåg 

Kap 1:  

Begrepsavklaringer og oversikt, ved Unni Heltne og Per Øystein 

Steinsvåg  

Kap 13:  

Kartlegging og planlegging av tiltak; ved Unni Heltne og Per 

Øystein Steinsvåg 

Kap 2:  

En familie, mange virkeligheter, ved Øivind Aschjem, Wenche 

Tobiassen Sanna og Per Øystein Steinsvåg 

Kap. 14:  

Vi må snakke med barna om volden, ved Magne Raundalen 

 

Kap 3:  

Familievold og barns utvikling: Kunnskap fra forskning og praksis, 

ved Hanne Cecilie Braarud og Magne Raundalen 

 

Kap 15:  

Hvor går grensen i situasjoner der barn utsettes for vold? En 

refleksjon over et utfordrende tema for barnevernet, ved Unni 

Heltne og Per Øystein Steinsvåg 

Kap 4:  

Hvordan traumatisering påvirker hjernen, ved Arne Blindheim 

Kap 16:  

Barnefordelingssaken når vold er et tema, ved Unni Heltne og Per 

Øystein Steinsvåg 

Kap 5:  

Små barn utsatt for familievold. Fokus på diagnoser, psykobiologi 

og tilknytningspsykologi, ved Stig Torsteinsson 

Kap 17:  

Samvær etter vold, ved Unni Heltne og Per Øystein Steinsvåg 

 

Kap 6:  

Kronisk traumatiserte barn, ved Arne Blindheim 

Kap 18:  

Utfordringer og muligheter når fosterforeldre og andre har omsorg 

for voldsutsatte barn – et kunnskapsgrunnlag for styrket veiledning, 

ved Marianne Straume og Elin Hordvik 

Kap 7:  

Omsorg for barn i familier der far utsetter mor for vold, ved Ingunn 

Eriksen, Unni Heltne og Per Øystein Steinsvåg 

Kap 19:  

Ivaretakelse av hjelperen, ved Ingunn Eriksen og Iselin Sætre 

 

Kap 8:  

Forståelse av og hjelpebehov hos voldsutøvere i nære relasjoner, 

ved Pål K. Molin og Per Øystein Steinsvåg 

Kap 20:  

Samarbeid – en forutsetning for god hjelp, ved Unni Heltne og Per 

Øystein Steinsvåg  

Kap 9:  

Forståelse av og hjelpebehov hos voldsutsatte mødre, ved Kaja 

Næss Johannessen og Hanne Netland Simonsen  

Epilog:  

Barns rett til et liv i trygghet, ved Magne Raundalen 

 

Kap 10:  

Møte med foreldre som bruker oppdragervold – erfaringer fra arbeid 

med minoritetsforeldre, ved Judith van der Weele, Nadia Ansar og 

Yalila Castro 
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Veileder om barnevernets arbeid med familievold 

Denne veilederen skal formidles til alle barnevernkontor tidlig i 2011 og er en kortversjon av 

deler av fagboken; Barn som lever med vold i familien. Vi har ikke et spesielt mandat fra BLD 

om å formidle vedtatte politiske føringer for hvordan de enkelte barneverntjenester skal 

arbeide med barn og familievold. Veilederen er ment å stimulere videre fagutvikling om vold 

og barn i barnevernet, med basis i de erfaringer vi har gjort oss i prosjektarbeidet. 

 

En gruppeveileder 

På grunnlag av arbeid med 10 barnegrupper og 10 interne samlinger i prosjektgruppen, har vi 

utarbeidet en veileder for hvordan drive barnegrupper. Denne bygger på internasjonalt kjente 

og evaluerte modeller, men bearbeidet og tilpasset norske forhold. Denne veilederen er et godt 

kunnskapsgrunnlag også for generelt arbeid med barn individuelt fordi mye av den 

grunnleggende forståelsen av barna er felles (Aschjem & Sanna, 2008). 

 

En manual for individuell behandling av barn som har vært utsatt for vold 

På grunnlag av kliniske erfaringer i prosjektperioden og på grunnlag av nyere 

behandlingsforskning både i forhold til barn som er utsatte for vold, overgrep og annen form 

for traumatisering, ble det utviklet en manual for individualbehandling av voldsutsatte barn. 

Denne er i hovedsak utviklet av Atle Dyregrov og Magne Raundalen med bidrag fra 

prosjektgruppen. 

 

Hvor mye skal et barn tåle? 

Øivind Aschjem bidrog med kapittelet; Hvor mye skal barn tåle? i boken; Bjørnen sover, med 

justisminister Knut Storberget som redaktør. (Aschjem, 2007). 

 

Sluttrapport etter første prosjektperiode; 2004 - 2007 

I denne prosjektrapporten oppsummeres erfaringer fra den første prosjektperioden, hvor 

hovedmålgruppe var familievernet. I denne har vi pekt på sentrale erfaringer og utfordringer i 

prosjektarbeidet. Erfaringer fra arbeidet med ulike målgrupper er oppsummert, spesielt med 

henblikk på de faglige og ressursmessige mangler vi har registrert i prosjektarbeidet. Arbeidet 

ved familiekontorene spesielt er oppsummert. Familievernkontorene i prosjektet er selv 

invitert til å formulere noe om erfaringer, muligheter og utfordringer i rapporten.  
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 Denne kan lastes ned fra ATV`s og SfK`s nettsider  

 

 

Barnas ekspertråd hos Barneombudet - en rapport 

Høsten 2006 ble barnas ekspertråd etablert. Den ble oppretthold i 3 år til 2009. Ekspertrådet 

bestod av syv barn med gruppeerfaring fra ATV. Alle barna hadde erfart vold i familien - 

mellom foreldrene. Formålet med gruppen var å gi Barneombudet råd om hva barn i Norge 

som lever med vold i familien trenger. Ekspertgruppa hadde en rekke møter hos 

Barneombudet i 3-års perioden.  De møtte både ministre, politimesteren i Norge og flere 

andre personer i sentrale posisjoner. Et sammendrag av de mest sentrale rådene til barna er 

formulert i en rapport (Å leve med vold i familien...) som er lagt ut på Barneombudets 

nettside: http://www.barneombudet.no/voldifamilien/ 

 

 

DVD: Informasjon til veiledning- og undervisningsbruk 

BLD innvilget ekstra midler til utarbeidelse av en informasjons-DVD til bruk i undervisning 

og veiledning. I denne DVD-en blir sentrale fagpersoner intervjuet. DVD-en inneholder også 

den svenske filmen ”I skuggan av våldet” som vi ofte har benyttet i undervisning og 

veiledning for å synliggjøre barns opplevelse av å leve med vold.  

   

Denne DVD-en er organisert rundt temaer knyttet til barn og vold, og er ment brukt i 

folkeopplysning, veiledning og i undervisning av ulike faggrupper. DVDèn er bredt 

distribuert av BLD, og eksemplar kan fremdeles skaffes fra BLD så lenge opplaget varer.  

 

Fotoutstilling 

Prosjektet, ved Øivind Aschjem, har bidratt i en større fotoutstilling som er vist over store 

deler av landet (store bilder utstilt på kjøpesentre og trafikknutepunkt), med tilrettelegging, 

rådgivning og faglige innlegg i sammenhenger der denne har blitt vist. Intensjonen med 

utstillingenhar vært å vise voldens mange ansikter for bevisstgjøring av hva vold i familien 

handler om, rettet mot folk flest.  

 

 

Videomateriale brukt i veiledning og undervisningssammenhenger 

Noe videomateriale er blitt produsert som hjelpemiddel i vårt formidlingsarbeid: 
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 Video fra gruppearbeidet i Telemark 

 DVD – Ikke min skyld (om vold og seksuelle overgrep) 

 Luka – en samtale med et barn 

 Et intervju med et barn - 3 sekvenser tillatt brukt i formidlingsarbeid 

Dette materialet er ikke tilgjengelig generelt pga sikkerhetshensyn. Vi har brukt materialet i 

forsamlinger med fagpersoner hvor alle har skrevet under på taushetsplikten. Dette arbeidet 

har også tydeliggjort en trist erfaring i mange av voldsutsatte barns liv; Volden er ofte ikke 

over selv det ikke er noe kontakt mellom barn og forelder som har utøvd vold (volden 

fortsetter i form av underliggende trusler, traumeminner, han kan oppsøke dem/ finne dem/ 

true barn og foreldre gjennom andre). 

 

 

Sinna mann; en barnebok, et teaterstykke, en film 

Et eksempel på at en stor porsjon kreativitet, en god ide og evne til å gjennomføre den kan ha 

langtrekkende konsekvenser er Øivind Aschjem`s framstøt for å formidle barns opplevelser 

gjennom formidling som i tillegg til hodet også treffer magen: 

Boka Sinna mann ble skrevet av Gro Dahle på oppfordring av familierådgiveren Øivind 

Aschjem og Alternativ Til Vold som en samtalebok for små og store om familievold og barn 

som er vitne til vold hjemme. Boka handler om gutten Boj som lever med en far som er 

voldelig mot moren hans. Da boka kom ut, mente noen den ble for sterk og vanskelig for 

barn, mens andre påstod at en skjønnlitterær bok er en god måte å formidle og bearbeide 

voldsomme opplevelser på. Sinna mann ble utgitt i 2003, med annet opplag utgitt i 2008. 

Boka ble oversatt til kinesisk og utgitt på Taiwan i 2005. I 2009 utgav forlaget Daidalos i 

Göteborg den på svensk under tittelen;  Den arge. Boka ble nominert til Kritikerprisen og 

Årets vakreste bok og ble tildelt Kulturdepartementets bildebokpris for 2003.  

 

En teateroppsetning av Sinna mann var høsten 2008 en del av Forum for barnekonvensjonens 

landsdekkende kampanje for å sette fokus på familievold. Øivind Aschjem var faglig rådgiver 

under utviklingen av dette teaterstykket. Stykket ble fremført for representanter fra flere 

frivillige organisasjoner på Røde Kors' Oslokontor 3. april. Høsten 2008 satte lokale aktører 

rundt i Norge opp forestillingen og stod for arrangementet, mens Forum for 

barnekonvensjonen bidro med kampanjemateriell og forestillingen. Turneen ble finansiert av 

http://no.wikipedia.org/wiki/Kritikerprisen
http://no.wikipedia.org/wiki/%C3%85rets_vakreste_bok
http://no.wikipedia.org/wiki/Kultur-_og_kirkedepartementets_pris_for_barne-_og_ungdomslitteratur
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Forum_for_barnekonvensjonen&action=edit&redlink=1
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midler fra Helse og rehabilitering, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Redd 

Barna og Røde Kors.   

 

Anita Killi og hennes selskap Trollfilm lagde i perioden 2003 til 2009 en animasjonsfilm som 

er en fri tolkning av teksten og bildene i boka. Også her fungerte Øivind Aschjem som faglig 

rådgiver, på vegne av prosjektgruppa. Killi`s film Sinna mann hadde premiere på Gimle kino i 

Oslo 18. mars 2009 med kong Harald tilstede. Filmen ble lansert som en del av Redd Barnas 

kampanje mot vold i hjemmet, vold som direkte eller indirekte først og fremst rammer barn. 

Animasjonsfilmen Sinna Mann har vunnet flere priser ved filmfestivaler i Norge og utlandet, 

blant annet spesialprisen under Kortfilmfestivalen i Grimstad og voksenjuryens hovedpris for 

beste animerte kortfilm under Chicago International Children’s Film Festival, begge i 2009. 

 

En web side utviklet som ressurs for barnevernstjenesten og andre faginstansers arbeid 

med familie vold. 

Psykolog Kari Øverland utviklet som en del av prosjektet en egen webside som samler 

ressursmateriale til hjelp i barneverntjenestens arbeid med familievold. Siden er enda ikke 

åpnet i påvente av BLD`s beslutning av om dette skal være en egen side eller en del av 

Bufetat sine sider. 

 

Barneboka; "Hjelp – pappa slår" og en Samtaleguide til barn på krisesenter 

En "verktøypakke" for samtaler med barn på krisesenteret er formidlet i prosjektet, til alle 

krisesenter i Norge. Den bestod av barneboka; Hjelp - pappa slår", "Barna på Krisesenteret – 

en samtaleguide", og den svenske animasjonsfilmen "Jag hade en mardröm" med norsk tekst 

(kan bestilles: info@kvinnojour.com ) 

Boka; "Hjelp - pappa slår" er et hjelpemiddel til å snakke med barn som bor på krisesenteret 

(Raundalen & Schultz, 2008). 

I Samtaleguiden; "Barna på Krisesenteret – en samtaleguide", gis faglige føringer på hvordan 

gjennomføre gode samtaler med barn som bor på krisesenteret (Raundalen, 2008).  

 

 

Boka " Spor fra virkeligheten" 

I sammenheng med det samarbeidet som vi har hatt med Redd Barna på flere områder har to 

barn vi har hatt kontakt med deltatt i et bokprosjekt i regi av Redd Barna: Spor fra 

http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Helse_og_rehabilitering&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.org/wiki/Barne-_og_likestillingsdepartementet
http://no.wikipedia.org/wiki/Redd_Barna
http://no.wikipedia.org/wiki/Redd_Barna
http://no.wikipedia.org/wiki/R%C3%B8de_Kors
http://no.wikipedia.org/wiki/18._mars
http://no.wikipedia.org/wiki/Harald_V
http://no.wikipedia.org/wiki/Redd_Barna
http://no.wikipedia.org/wiki/Kortfilmfestivalen_i_Grimstad
http://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Chicago_International_Children%E2%80%99s_Film_Festival&action=edit&redlink=1
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virkeligheten (Monica Borg Fure & Gry Stordahl, 2009). Her formidler barna hvordan det 

oppleves å vokse opp med vold i familien.  

 

Kontakt med media 

I prosjektet har vi hatt utallige innlegg i aviser og media ellers; intervju, kronikker, 

radioopptredener, TV debatter/innlegg m.m.  

 

 

Deltagelse i ulike referansegrupper/ nettverk/prosjekt 

 Reddesmå.no  

o  (ikke en del av vårt prosjekt, men vi sympatiserer sterkt med aksjonen og 

tiltaket; som middel til å sette søkelys på behovet for økte offentlige 

bevilgninger for voldsutsatte barn. En av prosjektets ansatte gjorde en stor 

innsats her utenom prosjektets rammer) 

 Referansegrupper for Barnehuset i respektive; Hamar, Bergen og Oslo 

 Med i styringsgruppe i Redd Barnas kampanje; Vennligst forstyrr 

 Referansegruppe for forskningsprosjekt rettet mot arbeid med barn på krisesenteret 

(Øverlien et al. 2010) 

 Referansegruppe for prosjekt med mål om å utarbeide retningslinjer for arbeid med 

barn på krisesenter på oppdrag fra Bufetat (Westborg, 2009) 

 Nettverk for arbeid mot vold og overgrep i barns liv (Redd barna) 

 To nordiske forskningsnettverk; 2004 - 2006, og 2007 - 2010, begge ledet av Maria 

Eriksson i Sverige. 
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Oppsummering av sentrale prosjekterfaringer 

 

I sluttrapporten for den første prosjektperioden (2007) ble erfaringer fra arbeidet med ulike 

målgrupper oppsummert med både med fokus på faglige og ressursmessige svakheter vi har 

registrert i prosjektarbeidet, og utfordringer mht muligheter til å fremme kunnskapsutvikling i 

hjelpeapparatet.  Arbeidet ved familievernkontorene ble spesielt oppsummert, og 

familievernkontorene i prosjektet ble invitert til å formulere noe om erfaringer, muligheter og 

utfordringer i rapporten fra 2007. 

 

I tillegg har vi i de ulike fagskriv vi har referert til over, beskrevet ulike sider ved de faglige 

utfordringene vi står overfor når vi skal hjelpe barn og foreldre som er utsatt for vold i 

familien.  

 

I denne rapporten vil vi beskrive noen overordnede utfordringer vi har møtt gjennom 6 års 

prosjektarbeid. Vi vil også si noe om hvilke strategier vi tenker kan være fruktbare for å 

fortsette det arbeidet vi har vært en del av. 

 

Universitetene og høgskolene prioriterer denne fagkunnskapen i for liten grad 

 

Vold i familier er ikke et sentralt fagtema som vektlegges i grunn- og videreutdanning (Sogn, 

2007; Maskell, 2005). Etter våre erfaringer er det store variasjoner mht om vold i nære 

relasjoner tas inn som obligatorisk pensum på høgskolene og universitetene. For eksempel er 

dette tema fortsatt ikke obligatorisk pensum for psykologstudenter ved flere universiteter i 

Norge. Det samme registrerer vi ved flere av høgskolene. Teamet blir i økende grad satt opp 

som valgfritt pensum. En følge av dette er at det er stor variasjon mellom ferdigutdannede 

fagfolk innen sosial og helsefaglig når det gjelder kompetanse på området vold i nære 

relasjoner. Fra vårt ståsted er dette svært betenkelig med tanke på hvilket omfattende 

samfunnsproblem vold i nære relasjoner er. Med bakgrunn i hvilke utfordringer som møter 

studentene i arbeidslivet burde etter vår mening dette temaet både være obligatorisk pensum, 

og prioriteres spesielt. 

 

Bakgrunnen for at vold i mange sammenhenger ikke alltid fremheves som et sentralt faglig 

tema i utdanningsinstitusjonene, har vi belyst i flere fagskriv referert til over. Konsekvensene 
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av vold, eller voldsutøvelse er fortsatt ikke definert som en spesiell vanske i våre 

diagnosesystemer, men ofte omformulert til ulike former for personlighetsforstyrrelser, 

atferdsvansker og/eller knyttet opp mot rus og alkoholbruk.  En psykologisk modell for å 

forstå vold som fenomen har inntil nylig manglet. For å kunne ha begreper om vold må man 

ha en forståelsesmodell for å forstå volden. En slik modell må være anvendbar på ulike 

områder, skape gjenkjennelse blant utsatte og utøvere og ha potensial i seg til å skape endring. 

Halldis Leira (1990 a og b) gjorde oss tidlig oppmerksom på sterke kulturelle føringer og 

psykologiske mekanismer som hindret oss fra å se vold som tema i barns liv. I de siste årene 

har vold som  tema blitt sterkt fokusert og drøftet i det offentlige rom.  

 

En utfordring vi har stått overfor når vi har ønsket å nå høgskolene er at vi er blitt prisgitt 

utdanningsinstitusjonenes autonomi til selv å bestemme hvilket pensum som studentene skal 

tilbys.  For tiden pågår det et arbeid, med utgangspunkt i forslagene fra NOU 2009: 08, 

mellom utdanningsinstitusjonene og de relevante departementer med sikte på å sikre at alle 

uteksaminerte sosial- og helsefaglige studenter blir nødvendig faglig rustet til å arbeide med 

voldsproblematikk. 

 

Arbeid med barna forutsetter inngående kunnskap om vold i nære relasjoner generelt  

 

Relatert til avsnittet over har vi erfart at de som skal hjelpe voldsutsatte barn både trenger 

kunnskap om disse barna isolert og dybdekunnskap om foreldrene, søsknene og hvordan livet 

i en familie med vold kan se ut i all sin kompleksitet. Vold påvirker alle relasjoner i en familie 

på en destruktiv måte og en hjelpeprosess må ta utgangspunkt i beskrivelse av denne helheten, 

enten vi snakker om en tradisjonell norsk etnisk familie, eller en minoritetsfamilie med 

bakgrunn fra et ikke vestlig land.  

 

Kompleksiteten i hvordan vold kan utspille seg i barns liv kan være noe av årsaken til 

motstanden mot å prioritere kunnskap om vold i nære relasjoner i utdanningsinstitusjonene og 

i ulike hjelpeinstanser. Vi vet i dag også at tilstedeværelse av vold i en familie er en 

risikofaktor for en rekke andre negative forhold i barnets liv; som rus, seksuelle overgrep, 

psykisk syke foreldre m. m (Heltne & Steinsvåg, 2011). Kompleksiteten kan være 

overveldende og gjøre oss avmektige. Ikke minst når en arbeider i en kommune der 

tilgjengelige nødvendige hjelpetilbud til barn og/eller foreldre er begrenset eller fraværende.   
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Dersom vi ikke klarer å løfte denne kompleksiteten frem, men isolerer delprosesser hver for 

seg, er det fare for at vi ikke gir barnet den viktigste hjelp; at det blir slutt på volden og 

utryggheten. Gjennom veiledningen i prosjektet har vi ofte fått presentert saker der barn 

gjennom lang tid har gått i individuell behandling hos BUP eller hos privatpraktiserende 

terapeut, uten at tema som vold, rus, psykisk syke foreldre eller seksuelle overgrep er blitt 

snakket om. Og uten at barnevern er blitt involvert. 

 

Vi tror at det beste tiltaket mot å unngå å se hvordan vold i all sin kompleksitet kan utspille 

seg, er at utdanningsinstitusjonene og de ulike hjelpeinstanser tilføres bred kunnskap om vold 

i familien; både fra et utøverperspektiv, fra et utsattperspektiv og fra et vitneperspektiv. 

Helhetlig kunnskap kan hjelpe oss til å unngå å bagatellisere volden, gi føringer til 

nødvendige hjelpestrategier og fremme vårt initiativ til å ta kontakt og samarbeide med 

instanser som kan beskytte barnet. 

 

Kunnskapsgrunnlaget er sterkt økende, men fortsatt svært varierende 

 

Gjennom prosjektet har vi først og fremst fått god innsikt i kunnskapsgrunnlaget om vold i 

nære relasjoner  innenfor familievernet og barnevernet, og hvilke metoder og tiltak disse 

hjelpeinstanser har disponibelt for å hjelpe voldsutsatte barn. Mye har skjedd innenfor disse 

organisasjonene de siste årene, både som en følge av dette prosjektet, men og pga en rekke 

andre nasjonale, regionale og lokale prosjekter med sikte på å øke kunnskap, og utvikle 

metoder og tiltak.  

 

Parallelt med prosjektarbeidet har det blitt satt i gang flere sentrale utviklingsprosesser i 

hjelpeapparatet: 

 

 Etableringen av NKVTS og RVTS og kunnskapsformidling i regi av disse 

kompetansesentrene. NKVTS har på systematiske måter oppsummert kunnskapsfeltet 

i Norge gjennom en rekke rapporter og forskningsarbeider. RVTS`ene har initiert en 

rekke kunnskapsutviklingsprogrammer om vold og traumer i de ulike regionene, rettet 

mot det kommunale hjelpeapparatet generelt. 

 Organiseringen av det statlige barnevernet og fagteamene. Disse har blitt tilført 

kunnskap og sprer denne i sine regioner. Etablering av et statlig barnevern har 

muliggjort i større grad å nå frem med kunnskap i nasjonal målestokk. 
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 Oppretting av barnehusene i Bergen, Hamar, Oslo, Trondheim, Tromsø, Kristiansand 

og Stavanger. Dette har gitt bedre rettsvern og koordinert oppfølging av barn som har 

kontakt med rettsapparatet. 

 En rekke familievernkontorer og barneverntjenester har uavhengig av dette prosjektet 

startet egne kunnskapsutviklingsprogram på lokalt plan. I 2007 konkluderte BLD, etter 

en intern undersøkelse, at 70 % av alle familievernkontorer hadde et spesielt fokus i 

sin kunnskapsutvikling på vold i nære relasjoner, og de fleste hadde tilbud både til 

voldsutøvere og til voldsutsatte foreldre og barn. Hvor mange barneverntjenester som 

har hatt utviklingsprogrammer om familievold vet vi ikke, men et generelt inntrykk er 

at stadig flere kontor prioriterer dette arbeidet. En spennende utvikling i barnevernet er 

at flere kontorer har etablert egne spesialiserte familievoldsteam, blant annet en rekke 

kontorer i Oslo, og Bærum og Tromsø barneverntjeneste. 

 Flere forskningsinstitusjoner i tillegg til NKVTS, blant andre NOVA, FAFO og NIBR 

har de siste 10 årene gjennomført en rekke forskningsarbeider som på ulike måter har 

satt søkelys på barns oppvekstsituasjon i Norge, og utfordringer mht organisering, 

samarbeid og hjelpetiltak overfor barn og familier med ulike typer vansker, også 

relatert til vold i familien. Vi har fått de første nasjonale omfangsundersøkelser som 

gitt oss større forståelse av hvilket omfattende samfunnsproblem vi står overfor. 

 Familievoldskoordinator ordningen innen politiet er blitt styrket i perioden, og politiet 

har satset sterkt på økt kunnskap både på høgskolenivå og i tjenesten. Denne 

satsningen hjelper alle som er avhengige av politiets bistand i voldsarbeidet. 

 Krisesentrene har blitt tildelt statlige mer faste overføringer og en rekke 

kunnskapsutviklingsprogrammer er gjennomført eller pågående innen 

krisesenterorganisasjonene.  Krisesentrene har som et ledd i dette et økende fokus på 

barn og deres behov for hjelp. 

 I regi av NKVTS pågår det nå et forskningsbasert implementeringsprosjekt (traume 

fokusert atferdsterapi) hvor målsettingen er å gjøre BUP bedre i stand til å arbeide 

med barn som har PTSD relaterte vansker etter vold, overgrep og ulike former for 

traumer. 

 De mange kommunale handlingsplaner som er iverksatt de siste årene har også hatt en 

viktig rolle for å sette søkelys på vold i nære relasjoner generelt. Tiltakene i disse 

planene har stimulert til kunnskapsutvikling generelt og bidratt til å utvikle modeller 

for hvordan en i kommunene samarbeider i arbeid med familievold. 
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 Parallelt med den økende interessen for kunnskapsutvikling om vold i hjelpeapparatet 

har media i sterkere grad satt søkelys på vold i barns liv. Det er vanskelig å si om det 

er det økende mediafokuset som har motivert for kunnskapsutvikling i hjelpeapparatet, 

eller om det er omvendt. I alle fall hjelper det at media setter lys på de mangler som 

finnes i hjelpeapparatet, også for å legge press på våre politikere som er ansvarlige for 

i hvilken grad arbeidet med familievold får de nødvendige økonomiske rammer. 

 

 

Endring i praksis i familievernet? 

 

Når BLD i 2007 oppsummerte i hvilken grad de enkelte familievernkontor i Norge arbeidet 

med familievold, eller hadde satset spesielt på dette tema i sin nylige fagutvikling (intern BLD 

undersøkelse vist til i referansegruppen høsten 2008) kom det frem at 70 % av kontorene på 

ulike måter hadde satset på å utvikle større grad av kompetanse og arbeidet aktivt med 

familievold. Dette er det generelle inntrykket vi også har fra samarbeidet med de 9 

familievernkontorene. Gjennom de 3 årene vi hadde et systematisk samarbeid skjedde det 

store endringer ved hvert av disse kontorene, og ved slutten av prosjektet arbeidet de fleste 

kontorene både med voldsutsatte barn, og med voldsutøvende og voldsutsatte foreldre. En 

rekke andre familiekontorer tok kontakt med disse 9 kontorene for veiledning, 

undervisningsoppdrag eller studiebesøk mht  arbeidet med familievold. I Familievernets 

skriftserie nr 1/2010 (et spesialnummer om familievernets arbeid med familievold) uttrykkes 

det at familievernet i Norge er og skal være en ressurs i kommunene for voldsutsatte barn, og 

at svært mange familiekontorer prioriterer dette arbeidet. Ingenting ville vært bedre, ut fra vårt 

ståsted, enn at familiekontorene kunne vært kompetansesentre for arbeid med familievold, og 

at både mødre, fedre og barn kunne få hjelp her. 

 

Men vi vil påpeke enkelte utfordringer, med bakgrunn i våre erfaringer: 

 

Å endre etablert praksis i en større organisasjon er et omfattende arbeid som trenger både 

ledelsesmessige og ressursmessige forutsetninger for å lykkes. Gjennom prosjektperioden ble 

de 9 familievernkontorene som ble valgt ikke tildelt ekstra midler av større betydning for å 

stimulere kunnskapsutviklingen ved kontoret (de fikk 20 – 40 000 kr hver fra Bufdir, de siste 

to prosjektår). Kontorene kunne derfor ikke i en kunnskapsutviklingsfase fristille fagpersoner 

til arbeidet mer enn de omprioriteringer de valgte og gjøre ved hvert kontor, innenfor 
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eksisterende økonomiske rammer. I innledende fase ble også kontorene fortalt av 

prosjektlederne at BLD i referansegruppen hadde klart uttalt, med en rekke fagpersoner til 

stede, at familievernkontorene ville bli tildelt midler ved prosjektslutt, i størrelsesorden 1 – 2 

stillinger, for å kunne spre kunnskap videre til de andre familievernkontorene i Norge. Dette 

ble senere i prosjektet trukket tilbake fra BLD, noe vi opplevde som et alvorlig løftebrudd, og 

en påkjenning i vårt forhold til de 9 kontorene vi arbeidet med.  

 

Vi har fulgt utviklingen ved de 9 familievernkontorene etter prosjektslutt; om endringen som 

fant sted har blitt varig. Dette varierer mellom disse kontorene. Ved enkelte kontorer arbeides 

det fremdeles med både fedre, mødre og barn, mens andre i begrenset grad formidler at 

arbeidet har blitt fulgt opp. I regioner hvor det er blitt etablert ATV kontor  har noen 

familiekontorer valgt å videreformidle voldsutøvere til ATV, og selv konsentrere seg på å 

arbeide med voldsutsatte foreldre. Det er stor variasjon mellom kontorene i hvilken grad en 

arbeider direkte med barna. Dette varierte også i prosjektperioden.  

 

En utfordring vi sto overfor var at de som er ansatt innen familievernet stort sett har en voksen 

klinisk faglig bakgrunn. Dersom det er et reelt ønske om at familievernet i større grad også 

skal arbeide direkte med barn, må dette nedfelle seg i mandat for ansettelser av fagpersoner. 

En annen utfordring var at den vanlige arbeidsmengden ved kontorene vi samarbeidet med 

ikke ble mindre i prosjektperioden. Meklinger måtte gjennomføres, og førstelinjefunksjonen 

opprettes på samme måte som før. Det er utfordrende å tilegne seg kompleks kunnskap og 

ferdigheter i en hverdag med lange ventelister, og fortløpende kliniske oppgaver.  

 

Helsedirektoratet har i etterkant av prosjektet, i samarbeid med Brøset kompetansesenter, 

utdannet en rekke terapeuter innenfor familievernet (og i andre organisasjoner) i modellen; 

"sinnemestring i gruppe". I utgangspunktet er dette en ide som er god, men vi har erfart at de 

terapeutene som etter endt utdanning starter en gruppe, ofte ikke følger opp dette arbeidet. Det 

blir ofte med den ene gruppa. Kanskje fordi arbeidspresset mht andre arbeidsoppgaver ved 

kontorene ikke er blitt redusert. Resultatet er at kommuner som har flere terapeuter med 

kompetanse til å drive sinnemestringsgrupperlikevel ikke har dette tilbudet fordi disse 

terapeutene ikke arbeider med slike grupper over tid. Og uten praksis over tid i å arbeide med 

slike grupper, forsvinner også kompetansen. 
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Som Helle & Johannessen (2007) uttrykker har familievernet beveget seg fra familiearbeid i 

retning parterapi og relasjonsarbeid de siste 20 år. En leder ved et av kontorene vi samarbeidet 

med, som hadde arbeidet i familievernet i over 30 år, fortalte at familievernet på 70 tallet i 

mye større grad arbeidet med alvorlige vansker i familier, som vold, rus og andre komplekse 

psykososiale vansker. Og at det hadde skjedd en bevegelse innen organisasjonen fra å arbeide 

med mennesker med lavere sosioøkonomiske ressurser til å arbeide med relativt ”vanlige” 

mennesker med problemer i sine par-relasjoner. Det kan være nyttig å se prosjektarbeidet i 

dette lyset. Dersom den politiske ledelsen mener at familievernet skal representere et tilbud til 

barn og familier med voldsproblematikk, og spille på lag med barnevernet som møter de 

samme familiene, er det to hovedalternativer, slik vi ser det. Enten må familievernet bli tildelt 

et nytt mandat innenfor eksisterende rammebetingelser, hvor det går tydelig frem at 

familievernet skal arbeide med alvorlige former for familieproblemer, inkludert vold, rus og 

familier med komplekse psykososiale vansker. Arbeidet med mekling, pararbeid og ”lettere” 

relasjonsvansker må da eventuelt gjøres av privatpraktiserende terapeuter. En løsning er at det 

tildeles flere kommunale hjemler i kommunene for terapeuter som arbeider med parrelasjoner. 

De med god økonomi vil kunne skaffe seg privatpraktiserende terapeuter.  

 

Eller må familievernkontorene få sterkt utvidede rammebetingelser, slik at de både kan ivareta 

den brede førstelinjefunksjon de har i dag, med vekt på parrelasjonsarbeid, og i tillegg 

”tyngre” problematikk. Vi er ikke i tvil om at familiekontorene kunne vært en sentral 

støttespiller i arbeidet med familievold, og utgjøre det leddet i hjelpekjeden som barnevernet 

ofte uttrykker mangler i kommunene; arbeid med familien etter at den akutte fasen, og at 

grunnleggende sikkerhet er ivaretatt.  

 

Dersom familievernet skulle bli tildelt en større oppgave mht arbeid med familievold, enten 

med sterkt utvidede rammebetingelser, eller ved endret mandat, vil et spørsmål være hvilken 

rolle en skal ha i forhold til den rolle ATV nå er blitt tildelt. ATV har ut fra føringer uttrykt i 

m.a. Soria Moria erklæringen, om viktige langtidssatsninger, blitt tildelt en rolle i arbeid med 

voldsutøvere på landsbasis. På grunnlag av disse føringene pågår det for tiden en opptrapping 

av antall ATV kontorer, og på sikt er det et mål at alle innbyggere i Norge skal dekkes av et 

ATV kontor. Det er ikke nødvendigvis en motsetning mellom at familievernkontorene får et 

utvidet mandat mht familievold, og opptrappingen av ATV. I kommuner der ATV har kontor 

og familievernkontorene har god kompetanse om familievold har vi erfart at sentrene kan 

utfylle hverandre på en god måte, slik at det blir mulig å arbeide med alle i de voldsberørte 
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familiene på en integrert og helhetlig måte. I kommuner der familievernkontorene ikke har 

utviklet verken kompetanse om familievold, eller prioriterer dette arbeidet, oppleves arbeidet 

fra ATV sin side vanskeligere. ATV har generelt ikke mandat eller rammebetingelser til å 

arbeide med utsatte foreldre eller de utsatte barna. Der familievernkontorene heller ikke kan ta 

på seg dette arbeidet står en i en situasjon der det blir vanskelig å få til det helhetlige arbeidet 

med hele familien, som det er stor faglig enighet om er det ideelt ønskelige.  

  

Tanken om å gjøre mest mulig for relativt begrensede økonomiske midler, som den politiske 

ledelsen ved BLD underliggende har formidlet i prosjektet, er utfordrende. Dette er selvsagt 

en realitet i det politiske Norge når ressurser skal fordeles, men vi stiller spørsmål ved den 

politiske ledelsens ambisjonsnivå på dette området i Norge, og savner klarere føringer på hva 

en ønsker. Skal familievernet fungere som en viktig arena hvor mennesker med 

voldsproblemer over tid, enten som utøver eller utsatt, barn eller voksen, skal kunne søke å få 

hjelp, mener vi at våre politikere må være mye klarere på hvilken rolle familievernet skal 

spille.  

 

Endring i praksis i barnevernet? 

 

Prosjektarbeidet i barnevernet tok utgangspunkt i en sentral erfaring fra første 

prosjektperiode: Alle instanser som arbeider med barn som er vitne til og/eller direkte utsatt 

for vold i familien er avhengig av et kompetent barnevern med gode strategier for kartlegging 

og evaluering av vold, etablerte metoder- og handlingsrepertoar og klare samarbeidsrutiner til 

politi og det øvrige hjelpeapparat. Det var i utgangspunktet lite tvil om at barnevernet møter 

voldsproblematikk innen sin organisasjon. Mye tyder på at det er ett av de vanligste tema 

barnevernet arbeider med. Men å bidra til eventuell endring i praksis innen barnevernet er en 

helt annen utfordring enn innen familievernet, i og med forskjellen i størrelsen på disse 

organisasjonene.  

 

Vi har registrert at barnevernet generelt er blitt betydeligere mer opptatt av voldsproblematikk 

de siste årene, og at mye er blitt gjort i denne perioden fra statlige og private instanser for å 

stimulere denne utvikling. Eksempelvis trenger vi sjelden ”krangle” med barnevernet i dag 

når vi på vegne av våre klienter tar kontakt med barnevernet for å uttrykke bekymring for 

barnets samvær med en av foreldrene. Tidligere ble vi ofte møtt av at dette ikke var 

barnevernets agenda, men en konflikt mellom mor og far som måtte løses i rettsapparatet etter 
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barneloven. Vi registrerer også at få kontor, i motsetning til tidligere, henlegger saker med 

bekymring om vold før undersøkelse, og at voldssaker i større grad prioriteres og ikke blir 

liggende lang tid på ventelistene. Stadig flere kontor har dessuten utviklet stor grad av 

voldskompetanse, noe samarbeidspartnere merker tydelig i form av bedre rutiner for 

samarbeide og informasjonsutveksling, og bedre rutiner for oppfølging og tiltak.  

 

Men vi er likevel usikre på i hvilken grad barnevernet som nasjonal organisasjon har endret 

praksis mht voldsproblematikk de siste 10 år. Vi arbeidet med 6 kommuner og rakk med det 

et lite fåtall av barnevernkontor i Norge. Vi er ikke i tvil om at det har skjedd store endringer i 

de 6 kommunene vi arbeidet intensivt med de siste 3 årene av prosjektet, men hvordan ser det 

ut på landsbasis? På ulike måter fanger vi opp at endringene på dette området langt fra er så 

bra som vi kunne ønsket oss. Fremdeles opplever vi at det er stor variasjon mellom kommuner 

mht om voldsproblematikk i tilstrekkelig grad kartlegges, om rutinene og arbeidsbetingelsene 

ved kontorene er gode nok til å arbeide med familievold, og om voldsproblematikk følges opp 

på den måte vi mener er faglig nødvendig. Ved enkelte kontor vi samarbeider med i dag (SfK 

og ATV) kan vi oppleve at samarbeidet fungerer glimrende med en saksbehandler, men svært 

lite tilfredsstillende med en annen – ved samme kontor. Dette ligner det bildet Hjemdal & 

Stefansen (2003) fant i sin undersøkelse.  I møte med den barnevernorganisasjon som i dag er 

veletablert har vi møtt på både utfordringer og sett muligheter i arbeidet med vold: 

 

Behov for et mer tverrfaglig kommunalt barnevern? 

Barnevernet som organisasjon; organisering og kompetansebehov, er blitt drøftet i en rekke 

offentlige utredninger (se eksempelvis NOU 2009: 08). En konklusjon som går igjen er 

behovet for økt kompetanse for å møte de utfordringer som er innen barnevernet i dag, og 

behovet for å sikre en enhetlig praksis innen barnevernet. En viktig begrunnelse for 

etableringen av det statlige barnevernet var nettopp å tilføre mer spisset kompetanse, på en 

måte som kunne tilføres alle kommuner, og i større grad legge forholdene til rette for lik 

praksis. I denne omorganiseringen, fra det fylkeskommunale, fikk blant annet flere faggrupper 

innpass i barnevernet – på statlig nivå. I flere av de utredninger vi har gått gjennom er 

forslagene om økt kompetanse relatert til strategier for å øke og kvalitetssikre kompetanse 

innen barnevernet. Blant annet blir det foreslått (ibid) å la langt flere innen barnevernfaglig 

arbeid få mulighet til å gjennomføre master i barnevernfaglig arbeid.  
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Med utgangspunkt i den komplekse virkelighet barnevernet står overfor, ikke minst i arbeid 

med vold, undres vi over hvorfor man i liten grad har diskutert om flere faggrupper 

systematisk burde inkluderes i barnevernfaglig arbeid i kommunene. Kanskje har vi en bias, 

fordi de fleste av oss i den sentrale prosjektgruppen er psykologer, men vi har vanskelig å 

forstå hvorfor den psykologfaglige kompetansen i så liten grad er representert direkte i det 

kommunale barnevernet. Spesielt med tanke på at barnevernet bruker betydelige ressurser på 

å leie inn psykologer som sakkyndige i ulike former for utredninger. Som psykologer selv har 

vi på ingen måter opplevd vansker i samarbeidet med barnevernet. Ville det blitt annerledes 

dersom vi arbeidet innen organisasjonen, i tverrfaglig samarbeide om felles målsettinger? 

Andre faggrupper vil også selvsagt være aktuelle, eksempelvis leger og spesialpedagoger. 

Innen flere andre hjelpeorganisasjoner, som familievernet, er tverrfaglighetstanken vanlig, og 

uproblematisk. De problemstillinger en står overfor, og faglige vurderinger som skal gjøres, er 

ikke mindre innenfor barnevernet. Heller tvert imot. Både i prosjektarbeidet og i samarbeid 

med barnevernet generelt har vi gjentatte ganger opplevd at ekstremt vanskelige faglige 

vurderinger innen barnevernsorganisasjonen kan bli overlatt til relativt nyutdannede 

barnevernspedagoger vi tenker ikke har den nødvendige kompetansen til å gjøre dette alene. 

Eksempel på dette er vurdering av samspill mellom barn og forelder som har utøvd alvorlig 

vold, eller forelder som er utsatt for denne type vold. Om dette mer er et spørsmål om erfaring 

og kompetanse, heller enn om utdanningsbakgrunn i seg selv kan diskuteres, men vi tror at det 

barnevernfaglige feltet ville blitt styrket med et mer tverrfaglig sammensatt kommunalt 

barnevern. Andre faggrupper kunne bidratt med en kontinuerlig kunnskapsutvikling i 

barnevernet, og tilført metoder og kompetanse til den vanlige saksbehandler, som barnevernet 

i dag hele tiden må leie inn utenfra. Når denne kompetansen leies inn utenfra forblir 

kompetansen ofte isolert fra barnevernorganisasjonen og dens ansatte, fordi en i det daglige 

ikke arbeider sammen med denne kompetansepersonen. 

 

Organisatorisk forankring og ledelsesstøtte 

Arbeid med familievold er utfordrende og kan være belastende. Familievoldssaker er 

ressurskrevende, og det stilles store krav til koordinering av flere samarbeidsinstanser, 

grundig forberedelse av samtaler og planlegging for å takle potensielt truende situasjoner. En 

vesentlig faglig utfordring er sikkerhet, både for medlemmene i den familien man jobber med, 

og for den enkelte saksbehandler, ikke minst i akutte faser, men også i arbeidet generelt. Det 

er viktig at den enkelte arbeidsplass planlegger konkret hvordan dette arbeidet skal 
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organiseres, fra saken kommer til barnevernet til saken avsluttes. Alle rutiner som angår 

arbeid med vold bør være godt kjent av alle medarbeidere, og tydelig nedfelt skriftlig. 

Kontorene bør sette av tid til regelmessig kursing av medarbeiderne om vold i nære 

relasjoner, og rutinene som foreligger (Heltne og Steinsvåg, 2011). 

 

Vi tror ikke varige rutiner og retningslinjer til grunn for arbeidet med vold vil kunne etableres 

uten sterk organisasjonsmessig forankring. Barnevernsleder har en sentral rolle når det gjelder 

å sette i gang og organisere nødvendige kompetansehevingstiltak. Uten leders kontinuerlige 

engasjement, og prioritering av utviklingen av rutiner blir dette arbeidet umulig. Det er hele 

tiden sterke motkrefter tilstede innen en organisasjon som barnevernet, som ønsker å 

prioritere annerledes. I prosjektarbeidet erfarte vi gjentatte ganger at nye fagpersoner ansatt 

ved barnevernskontorene underveis i prosjektet, som ikke hadde tatt del i seminarer eller 

veiledning, stilte spørsmål ved mange vedtak eller prioriteringer som hadde blitt vedtatt 

underveis. ”Hvorfor skal vi prioritere voldssaker på ventelisten – er ikke andre saker like 

viktig?” Hvorfor skal vi være to i arbeidet med voldssaker – hva er så spesielt med vold? Når 

slike spørsmål kommer i en organisasjon – og de kommer – må leder stå faglig støtt til å tåle 

de motkreftene som måtte oppstå i organisasjonen.  

 

Arbeid med vold krever som sagt engasjert deltagelse fra barnevernsleders side, men også på 

et høyere nivå i kommunen, som sosialsjef, oppvekstsjef og rådmann. Vi har erfart at effektivt 

barnevernfaglig arbeid i kommunene er avhengig av at alle andre instanser som arbeider med 

voldsutsatte barn og foreldre i kommunen også har god kunnskap om, og gode rutiner for 

voldshandtering. Det er disse instanser barnevernet må spille på lag med for å kunne fremme 

nødvendige hjelpetiltak til barn og foreldre. For å fremme en slik utvikling er det viktig at 

viljen til å prioritere og utvikle arbeidet mot familievold tydeliggjøres på alle ledelsesnivå i 

kommunene, og innen alle etater som skal yte tjenester til barn og familier. Viktig blir det 

også at regionale og nasjonale ledelsesnivå – til departementene - prioriterer dette i respektive 

organisasjoner, og legger faglige føringer for at samarbeide i kommunene skal kunne utvikles.  

 

Dessverre er vår erfaring at det fremdeles er langt å gå før departementene, og de ulike 

sektorene de styrer og administrerer, samarbeider i tilstrekkelig grad. For ofte erfarer vi at 

instanser som BUP og barnevern i liten grad har utarbeidede retningslinjer i arbeidet med 

voldsutsatte barn på et kommunalt nivå, og at den opplevde mangelen på samarbeide og felles 

plattform for arbeidet nedfeller seg fra faglige motsetninger og mangel på samarbeide på 



54 

 

departementnivå. Et eksempel på det er at vi gjennom 6 års prosjektarbeid i nasjonal 

målestokk, i regi av BLD, aldri ble invitert inn i sammenhenger som involverte BUP og 

Helse- og sosialdepartementet, til tross for at en representant fra Helsedirektoratet de første 

årene var til stede i referansegruppen. Her sto vi overfor dype historisk faglige motsetninger, 

og mangel på samarbeide, som vi kunne ane konturene av, men vanskelig forstå rekkevidden 

av. Det har fått oss noen ganger til å stille grunnleggende spørsmål ved hvordan 

hjelpeapparatet i Norge er organisert. Den kommende nasjonale "samhandlingsreformen", og 

alt arbeidet bak denne, er interessant i denne sammenhengen. 

 

Et enkelt seminar fører ikke til praksisendring 

Nesten alle i det kommunale barnevernet deltok i de seminarene vi arrangerte i 

prosjektkommunene. En utfordring var at en rekke nye ansatte kom til underveis i 

prosjektperioden, som ikke hadde fått med seg de første seminarene. Og tanken var at 

seminarene skulle bygge på hverandre. En større utfordring enn i familievernet var 

veiledningsgruppene. I familievernet deltok nærmere hele kontoret i veiledningen ved flere av 

kontorene, mens ved barnevernkontorene deltok bare en del av dem. Eksempelvis i Bærum, 

hvor 8 fagpersoner fra det kommunale barnevernet deltok (pluss 2 fra barnevernvakt og 2 fra 

statlig fagteam), av i alt 110 fagstillinger ved kontoret. Veiledningen nådde dermed bare en 

del av alle de som arbeider ved barnevernskontorene. Tanken var at disse skulle utgjøre 

ressurspersoner ved kontorene, men samtidig slapp ikke disse fagpersonene unna alle andre 

arbeidsforpliktelser ved kontoret. Spørsmålet er om hvor mye kapasitet en da har til å utgjøre 

en ressurs om voldstema for sine kollegaer? 

 

Vi har gjentatte ganger fremhevet at vold i nære relasjoner er et komplekst tema. De mange 

seminarene vi la opp til i kommunene var tenkt å gi faglig påfyll på denne komplekse 

virkeligheten. Problemet i prosjektet har vært at ikke alle har fått med seg alle seminarene pga 

utskiftninger ved kontoret, og pga at alle ikke kunne delta hver gang. Og som sagt hadde bare 

et fåtall tilgang til direkte veiledning i voldssaker. Samtidig er vår erfaring at de som deltok på 

alle seminarer, og all veiledning, trengte både denne utviklingsstøtten, og tiden til å gripe 

denne komplekse faglige virkeligheten,  og for å bli faglig trygg nok til å kunne arbeide bra 

med vold og representere en ressurs for sine kollegaer. Med andre ord; dette tar tid og 

ressurser, og det finnes ingen snarvei. Det forteller oss også at illusjonen, om noen skulle ha 

en slik, om at enkeltstående seminarer om barn og vold i nære relasjoner fører til endring i 
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praksis ikke stemmer. Når BLD og våre politikere har ønsket at vi skal holde seminarer, ikke 

bare i prosjektkommunene, men i en rekke enkeltstående sammenhenger, har vi noen ganger 

opplevd at noen mener dette skal være tilstrekkelig til reell praksisendring over tid. I beste fall 

vil enkeltstående seminarer skape en nysgjerrighet for tema, eller en ”oppvåkning”, som kan 

representere starten på en lengre prosess. 

 

Ressurssituasjonen i barnevernet 

Vi har over omtalt ressurssituasjonen i familievernet, og at både kunnskapsutvikling og 

faglige muligheter her sterkt ville bedres med mer tilførte ressurser. Dette opplevde vi enda 

sterkere grad i prosjektarbeidet overfor barnevernet. Gjennom prosjektperioden fra 2007 – 

2010 ble det for hvert år henvist flere saker ved barnevernkontorene vi samarbeidet med uten 

tilsvarende økning i personalressurser ved kontorene. Særlig økte antall voldssaker i omfang, 

saker som på mange måter er mer ressurskrevende enn andre saker generelt. Ingen av de 

kontorene vi samarbeidet med fikk tilført ekstra ressurser til prosjektarbeidet, men måtte 

tilrettelegge dette utviklingsarbeidet innenfor eksisterende rammer.  

 

Det opplevdes enklere med de mindre kontorene, hvor både seminarene og veiledningen i 

større grad involverte hele personalgruppen. På den annen side var de mindre kontorene mer 

sårbare når erfarne ressurspersoner sluttet, i og med at de hadde mindre ressurser å spille på 

totalt.  

 

Dersom målsettingen er dyptgående kunnskapsutvikling om vold i nære relasjoner og reell 

praksisendring over tid tenker vi at vårt prosjekt ikke har hatt de rammebetingelser som er 

nødvendig for å få dette til. Det viktigste elementet som har manglet er at kontorene selv ikke 

har blitt tilført prosjektrammer slik at en gruppe fagpersoner kan arbeide dedikert med 

familievold gjennom prosjektperioden, i alle fall en del av stillingen sin. Flere av kontorene 

søkte kommunene om tilførsel av ressurser i sammenheng med prosjektarbeidet uten å få 

dette.  

 

I denne sammenheng vil vi peke på et dilemma som aktualiseres rundt et tema som ofte blir 

tematisert i media og i diskusjoner mellom fagpersoner; Hvorfor er det så få som melder til 

barnevernet? Det er selvsagt viktig at vi gjør et stort arbeid for å se til at folk flest og 

fagpersoner melder bekymring når denne oppstår – og dermed følger opp den lovpålagte plikt 
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vi alle har. Men et dilemma her er mangelen på ressurser og tiltak i barnevernet. Dersom de 

som melder opplever, kanskje gjentatte ganger, at bekymring i liten grad følges opp, blir 

henlagt etter kort tid, eller ser at de hjelpetiltak som settes inn langt fra er tilstrekkelige, gjør 

dette noe med den som melder. Svært mange fagpersoner vi har møtt i prosjektarbeidet har 

formidlet til oss at de opplever at barnevernet har for få ressurser, og et for lite spekter av 

metoder og tiltak til å hjelpe de barn og familier de er bekymret for. 

 

Det finnes mye forskning internasjonalt om forutsetninger for praksisendring i organisasjoner, 

og gjennomgående går det frem av denne at; 1) Det forutsetter en sterk forankring og aktiv 

ledelsesstøtte på alle nivå, 2) Kunnskapsutvikling og praksisendring tar tid, og 3) Det er svært 

ressurskrevende, og de som har fått mandat til være i front for utviklingen må få tilstrekkelige 

økonomiske rammer til å faktisk kunne utføre sitt mandat. En potensiell oppfølging av 

arbeidet med barnevernkontorene og familievernkontorene kunne vært å gjøre et utvidet 

omfattende arbeid i valgte kommuner over tid; med alle aktuelle instanser, med 

kompetansehevingsprogrammer, med implementering av rutiner og metoder, og med rutiner 

for samarbeid mellom de ulike instansene. Det sier seg selv at et slikt arbeid ville vært 

kostnadskrevende, spesielt dersom en over tid skulle tenkt denne strategien på nasjonalt nivå. 

 

Ivaretagelsen av hjelperen 

I samarbeidet med de 9 familiekontorene ble vi ikke sterkt bekymret for ivaretagelse av den 

enkelte kliniker. Tiltak som veiledning, rammer for fagutvikling og ledelsesstøtte  var i store 

trekk relativt bra sett fra vårt ståsted. I samarbeidet med barnevernkontorene derimot har vi 

blitt sterkt bekymret for hvordan medarbeidere har blitt ivaretatt ved kontorene, og innen 

barnevernet generelt. Vi har gjentatte ganger registrert at nyansatte får tildelt komplekse 

voldssaker som de arbeider med alene, uten de samme støttesystemer som eksisterer innen 

mange andre hjelpeinstanser, inkludert egne organisasjoner (ATV og SfK), eksempelvis tett 

veiledning og brede muligheter for kompetanseutvikling. Overraskende mange ved 

barnevernkontorene sluttet underveis. Vi fikk tilgang til mange individuelle historier fra 

barnevernansatte, som fortalte om slitenhet og utbrenthet, liten støtte i organisasjonen og 

følelser av å ikke strekke til i arbeidet. Når mange slutter i barnevernet, med en 

egenopplevelse av at de ikke mestrer dette arbeidet, stiller vi oss spørsmålet om ikke dette i 

kanskje større grad handler om en organisasjon som, med bakgrunn i ekstremt stramme 
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økonomiske rammer, ikke i tilstrekkelig grad klarer å ivareta de ansatte. Dette viktige tema er 

fokusert i Eriksen & Sætre (2011). 

Spesialiserte voldsteam; en svært spennende utvikling innen barnevernet 

Til tross for det vi har formulert over er vi ikke i tvil om at prosjektet har stimulert til mye 

fagutvikling, tenkning og utprøvning av nye metoder innen barnevernet. Det har vi erfart blant 

annet ut fra den massive responsen på prosjektfagbrevene som er sendt ut til alle 

barnevernkontor i Norge, og på alle de utallige henvendelser vi fikk fra barnevernkontor 

under prosjektperioden. I januar 2011 utgis en fagbok på Universitetsforlaget, rettet til det 

barnevernfaglige feltet, om forståelse av og arbeid med barn som lever med barn i familien 

(Heltne & Steinsvåg, red., 2011).  Denne fagboken representerer en direkte oppfølging av 

prosjektsamarbeidet med barnevernet. 

 

Et utviklingstrekk som vi har bidratt til, og som vi har stor tro på kan utgjøre en 

grunnleggende og varig praksisendring innenfor barnevernet er etableringen av spesialiserte 

voldsteam innenfor det enkelte barnevernkontor. Et spesialisert voldsteam ble første gang 

etablert i 2002 ved Klemetsrud barneverntjeneste i Oslo, nå Søndre Nordstrand 

barneverntjeneste (Arnesen & Ingebrigtsen Bordi, 2009). I skrivende stund etableres det 

spesialiserte voldsteam ved en rekke barneverntjenester i Norge, blant annet i Bærum, i 

Tromsø og ved de fleste barnevernstjenester i Oslo. Organiseringen av disse er noe forskjellig 

ved hvert kontor, men prinsippene bak etableringen er de samme. Ved å etablere et 

spesialisert voldsteam er ønsket å imøtekomme følgende utfordringer: 

 Sikre at det foreligger solid kunnskap og systematiske rutiner for arbeid med vold og 

sikre lik gjennomføring i alle voldssaker. 

 Unngå at voldssaker blir liggende på ventelister, og/eller at de ikke blir fulgt opp 

grundig nok. 

 Gripe arbeidet i voldssaker på en systematisk og helhetlig måte – og unngå arbeid som 

blir tilfeldig, stykkevis og delt.  

 Motarbeide uttrygghet hos saksbehandlere, ikke minst hos nyutdannede, og at den 

enkelte ikke skal stå alene i voldssaker. 

Etablering av et fast "voldsmøte", hvor representanter fra alle organisasjonens avdelinger 

møter regelmessig for å drøfte og gå systematisk gjennom voldssakene, er en type teammodell 

som ikke vil innebære organisasjonsmessige endringer. Vi mener at denne modellen ikke i 

tilstrekkelig grad vil kunne ivareta de prinsippene som er skissert over, og opprettholde og 
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videreutvikle kompleks kunnskap og metoder om vold over tid. Vi tenker denne modellen 

ikke vil fremme den dybdeforståelse vi ideelt sett ønsker oss fordi medarbeiderne i 

"voldsmøtet" må samtidig arbeide med alle grupper barn og familier. Derfor har vi i 

prosjektarbeidet argumentert for et eget fast team ved kontoret som skal arbeide med 

familievold i 100 % stillinger (i alle fall en stor del av stillingen). Dette vil innebære en 

omorganisering av arbeidet ved kontoret, i og med at alle voldssaker skal "sluses" inn til det 

spesialiserte teamet. Størrelsen på teamet må naturlig nok til en viss grad avspeile mengden 

voldssaker ved et kontor. Det må være minst 3 stillinger knyttet til teamet. Teamet består av 

personer som i utgangspunktet har interesse for og gode fagkunnskaper om familievold, og 

som er interessert i å arbeide med disse sakene fra de kommer til kontoret til de avsluttes. Når 

nye teammedlemmer tas inn må det planlegges for at disse får den videreutdanning og faglige 

oppfølging som er nødvendig for å kunne arbeide spesialisert med familievold (Heltne & 

Steinsvåg, 2011). 

 

Et eksempel på rutiner for voldsteam (Heltne & Steinsvåg, 2011); 

 Alle nye voldssaker sluses direkte inn til voldsteamet og vurderes her. Voldssaker som 

"oppdages" av kollegaer ved kontoret sluses også inn til voldsteamet, slik at alle 

voldssaker blir registrert og vurdert i teamet. 

 Voldsteamet bestemmer hvilke saker en skal arbeide med i teamet, og hvilke en skal 

henvise videre til andre kollegaer på kontoret. De sakene en velger å arbeide med selv 

vil fortrinnsvis være de mest kompliserte voldssakene. 

 Mange saker, kanskje de fleste, vil som det fremkommer over henvises videre til 

kollegaer ved kontoret, men teamet har et spesielt ansvar for å veilede og bistå sine 

kollegaer i disse sakene. Og tre direkte inn i arbeidet dersom de skulle vise seg å være 

mer kompliserte enn vurdert i utgangspunktet. 

 Alle saker som det arbeides med i teamet tildeles to fagpersoner, som arbeider 

sammen om saken. Teamet følger arbeidet med sakene fra henvisning, via kartlegging 

og evaluering, til oppfølging og tiltak. Det pågående arbeidet i de enkelte sakene 

gjennomgås jevnlig i teamet, og det settes av tid til fellesdiskusjoner rundt særlig 

kompliserte saker. Teamet kan hele tiden, ved behov, invitere inn kollegaer, ledere og 

eksterne samarbeidspartnere i disse diskusjonene.  
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 Teamet har et spesielt ansvar for at alle ved kontoret får nødvendig veiledning i 

voldssaker og, med teamleder i spissen, ansvar for at både kontoret som helhet og 

voldsteamet spesielt har nødvendig basiskunnskap om familievold.  

 Ved større kontorer ser vi argumenter for at det også etableres eget team for so-saker, 

men ved mindre kontorer vil det være hensiktmessig at også dette arbeidet inkluderes i 

voldsteamet. 

 

Vi har gjennom prosjektarbeidet på ulike måter argumentert for en spesialisert teammodell, og 

vi ser nå at stadig flere barnevernkontor etablerer slike. Vi tror at denne endringen av arbeidet 

ved kontoret, kanskje mer enn noe annet, vil kunne skape varige endring i både 

kunnskapsutvikling og praksis ved de kontorene dette blir innført. Vi tror også at de kontorene 

som etablerer slike spesialiserte voldsteam over tid vil representere en "motor" som vil gå i 

front for og fremme alt arbeid med sikte på å skape en tryggere hverdag for voldsutsatte barn i 

respektive kommuner. 

 

Økt samarbeid i kommunene   

 

En annen svært positiv effekt av prosjektet har vært samarbeidet mellom ulike instanser som 

arbeider med voldsutsatte barn i prosjektkommunene. Vi har erfart en vesentlig bedring av 

samarbeidsrutiner som har vedvart og blitt styrket langt utover prosjektets rammer. 

Eksempelvis formidlet flere av barneverntjenestene i kommunene vi samarbeidet med i første 

prosjektperiode at de knapt kjente til familievernet (selv om de plasseringsmessig lå i samme 

bygning), og at de hadde svært få felles samarbeidsarenaer. Mot slutten av prosjektperioden 

formidlet barneverntjenestene et helt annet inntrykk - som en uttrykte det; ”nå er familievernet 

vår beste venn og allierte i arbeidet med familievold”. Samme positive tilbakemeldinger har 

vi fått fra krisesentre, politi, skoler og en rekke andre instanser i prosjektkommunene. Det 

tyder på at mye har skjedd i de kommunene vi har vært involvert direkte. Hvordan dette ser ut 

i nasjonal målestokk – om denne positive endring er like tydelig i andre kommuner generelt - 

vet vi ikke. 

 

Vårt håp er at de kommunene som sa ja til prosjektet, og understøttet denne fagutviklingen, 

vil følge opp den positive utviklingen og ikke ta for gitt at den vedvarer uten systematisk 

oppfølging og tilrettelegging. 
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Kort oppsummering av andre prosjekterfaringer 

 

Vi vil her peke på de viktigste utfordringer som hjelpeapparatet fortsatt står overfor i arbeidet 

med barn som er utsatt for vold i familien: 

 

 Det er fortsatt stort forbedringspotensiale mht samarbeid mellom ulike instanser, ikke 

minst i kommuner som ikke har fokusert spesielt på vold relatert til 

kunnskapsutvikling om vold i nære relasjoner. Arbeidet beskrives ofte som 

usammenhengende og usystematisk, og barn har fremdeles ofte kontakt med en rekke 

hjelpeinstanser som ikke kjenner til hverandre. Satt på spissen er dette å overlate barn 

og foreldre med et kaotisk og traumatisert indre til et kaotisk og fragmentert 

hjelpeapparat.  

 Vi opplever at barne- og ungdomspsykiatrien i liten grad har fokusert på vold i nære 

relasjoner i sin interne fagutvikling. Svært få fagpersoner fra disse instanser deltok i 

seminarer i prosjektkommunene. Og vi har fått utallige tilbakemeldinger om at det er 

vanskelig å få hjelp til barn i BUP, ofte med begrunnelsen at barnet ikke har en 

diagnose, eller at livssituasjonen til barnet er for ustabil og upredikerbar. Hvem skal da 

gi disse barna hjelp? 

 Vi er usikker på hvor mye tilbud familiekontorene i prosjektet i dag faktisk gir til barn 

direkte. Fortsatt er vårt hovedinntrykk at familievernet generelt gir et svært begrenset 

tilbud til barn. Der bør stimuleres og oppfordres videre til et slikt tilbud, gjennom 

seminarer, fagsamlinger ol 

 Vi er fortsatt også usikre på i hvilken grad familievernet generelt gir et spesialisert 

tilbud til utsatte mødre. 

 Krisesentrene arbeider etter hvert mer og mer systematisk faglig med mødre (og etter 

hvert også med utsatte fedre), men fremdeles i mindre grad med barna på tilsvarende 

vis. Her er det stort forbedringspotensiale (Øverlien et al, 2009). 

 Mødrene (og voldsutsatte fedre) opplever ofte at de ikke får et spesialisert hjelpetilbud 

i VOP og hos privatpraktiserende terapeuter. Vi ser at det er stor mangel på 

hjelpetilbud til voldsutsatte foreldre. Dette er tilbud som bør bli mer tilgjengelige over 

hele landet. ATV har etter hvert fått midler og rammebetingelser til å bygge ut flere 

ATV kontor (12 i løpet av 2011). Men fortsatt har de fleste kommuner ikke et ATV 
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tilbud i rimelig nærhet. ATV har ikke økonomiske rammer til å arbeide terapeutisk 

med utsatte foreldre og med barn.  

 Behandlingskompetansen for voldsutsatte barn bør heves i hele hjelpeapparatet. Alt 

for mange BUP institusjoner signaliserer at det har for dårlig kompetanse på dette 

området. 

 Brøseth har utdannet en rekke terapeuter i hjelpemodellen; ”sinnemestring i gruppe”, 

men vårt inntrykk er at de fleste terapeuter som tar denne utdanningen ikke gir et 

vedvarende tilbud, i tråd med denne modellen, i de kommuner de tilhører. 

 Barnehusene arbeider med barn som er involvert i rettsprosesser, og har et begrenset 

tilbud til disse barna og foreldrene. 

 De fleste faginstanser uttrykker mangel på ressurser når vold løftes som tema.  

 

Ut fra disse erfaringene er det forståelig at barnevernet ofte uttrykker avmakt i arbeid med 

voldsutsatte barn: Det er ikke tilstrekkelig å bli bedre til å oppdage barn som utsettes for vold. 

Spørsmål om hvem som skal gi de ulike familiemedlemmer et spesialisert tilbud for eksempel 

til mor, far, barna i familien, og til minoritetsfamilier er alltid sentrale i disse sakene.  

I forhold til å dekke behovene til disse familiene er det ikke tilstrekkelig med mer ressurser, 

det handler også om å legge ned en større innsats for å samordne tiltak. 

 

 

To målsettinger vi i liten grad har klart å oppnå.  

 

Til slutt i denne rapporten vil vi peke på to målsettinger vi ikke har fått løftet slik vi tenkte i 

utgangspunktet: Direkte vold mot barn, og arbeid med vold i minoritetsfamilier.  

 

Direkte vold mot barn 

I begynnelsen av prosjektet ønsket vi, og hadde mandat til, i prosjektet å fokusere på to 

hovedtemaer: Barn som er vitner til vold mellom foreldrene (ulike former for 

voldsproblematikk mellom foreldrene, og barna som vokser opp i lys av dette), og barn som 

er direkte utsatt for vold i familien. Av ulike grunner har dette siste fokus fått mindre plass 

enn tenkt. Kanskje fordi det å fokusere på barn som lever med vold mellom foreldrene er så 

komplekst og stort tema i seg selv. Eller fordi ca 50 % av de barn som lever med vold mellom 

foreldrene selv blir direkte utsatt for vold. 
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Det er verdt å reflektere hvorfor de barn som ikke lever med vold mellom foreldre, men blir 

direkte utsatt selv har forsvunnet litt i vårt prosjektarbeid. Også internasjonalt er dette et 

fenomen. Den ”klassiske” fysiske barnemishandlingen, som kanskje i stor grad også rammer 

de minste barna, blir lett borte i mange faglige sammenhenger. Internt i ATV og SfK er dette 

også blitt et tema; at disse barna kan forsvinne også i våre høyspesialiserte organisasjoner.  

Dette berører et dilemma i kunnskapsutvikling om voldsutsatte barn. Vi har vanskelig for å 

snakke om ulike former for vold mot barn generelt fordi kunnskapsutvikling generelt også 

krever fordypelse i ulike former for vold i barns liv. Direkte vold mot barn trenger å forstås på 

en forskjellig måte enn direkte fysisk vold, og også seksuelle overgrep, og gode generelle 

føringer for hjelpestrategier og tiltak vil være forskjellig ut i fra hvilken form for vold vi 

snakker om. 

 

Et annet eksempel i hjelpeapparatet er den satsningen som pågår i en rekke kommuner, ledet 

av Bufdir, hvor fokus er på barn av psykisk syke foreldre og foreldre med rusproblemer. På 

mange måter er det kunstig at dette prosjektet ikke skulle innbefatte barn som lever med vold, 

fordi volder et svært vanlig tema i disse familiene. 

 

En fremtidig utfordring vil være å fremme kunnskapsutvikling som både kan fokusere 

dybdekunnskap og hjelpestrategier i livet til barn som er utsatt for ulike former for vold, 

traumer og belastninger, og samtidig i større grad se disse i sammenheng. 

 

Arbeid med vold i minoritetsfamiliene 

En annen målsetting som vi også i mindre grad har nådd er å løfte forståelse av og 

hjelpestrategier i arbeide med vold i minoritetsfamilier. I alle kommunene vi har samarbeidet 

med har vi arrangert egne seminarer om vold og etnisitet, og temaet er selvsagt løftet i 

veiledningsgruppene i sammenheng med enkeltsaker. Men vektleggingen har ikke vært den vi 

ønsket, spesielt siden så mange familier barnevernet kommer i kontakt med har en annen 

etnisk bakgrunn. 

 

Vi opplever at behovet er stort for et eget større prosjekt som fokuserer spesielt på forståelse 

og arbeid i minoritetsfamilier i all sin kompleksitet. Et prosjekt som kan involvere temaene 

oppdragervold, direkte vold, barn vitne, vold i storfamilier, tvangsgifting, kjønnslemlestelse 
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og de unike erfaringene som mange minoritetsfamilier står overfor; flyktningerfaringer, 

traumebelastninger, migrasjons og integreringsutfordringer, eventuell midlertidig bosituasjon 

i Norge, andre og tredjegenerasjons problematikk m.m. 

 

 

Videre satsning på grunnlag av erfaringene i prosjektet 

 

Dette prosjektet har gitt oss en unik plattform for å bidra med kunnskapsutvikling, men også 

for dypere innsikt i hvilke behov og mangler som finnes i hjelpeapparatet i Norge mht til hjelp 

for barn som utsettes for vold i familien. Avslutningsvis vil vi summere opp noen sentrale 

satsningsområder vi mener bør prioriteres de neste årene: 

 

Det er et stort behov for samtaletilbud til voldsutsatte barn - og til foreldrene 

 En stor utfordring vi har erfart i prosjektet er at barn med voldserfaringer har få 

hjelpetilbud, verken generelle eller spesialiserte, i de etablerte hjelpeinstansene: 

o Barnehusene representerer et styrket tilbud, men er samtidig bare et tilbud til 

de som går gjennom rettslige prosesser. Tilbudet er dessuten  begrenset til få 

samtaler. Et viktig grunnlag for Barnehusenes arbeid er tilstedeværelsen av et 

lokalt hjelpearbeid i kommunene som tar over når rettsprosessen er over. 

Tilbakemeldinger fra Barnehusene er at mange barn har et mangelfullt tilbud i 

kommunene etter prosessen i rettsapparatet/ Barnehusene. 

o Familievernet arbeider i mindre grad med barn direkte, og består i overveiende  

grad av klinikere som gjennom utdanning og erfaring har fokusert mest på 

arbeid med voksne. 

o En gjennomgående prosjekterfaring er at BUPène i stor grad avviser 

voldsberørte barn med to hovedbegrunnelser; 1) Barna har ikke en diagnose, 2) 

Livssituasjonen er for ustabil til å kunne gjennomgå spesialisert behandling. Vi 

mener at disse barna bør prioriteres i BUP, og at tilbudet til barna må tilpasses 

den livssituasjonen barna er i, i samarbeid med barnevern og andre relevante 

instanser. Vi er her på linje med Eriksen et al (2010), som argumenterer for at 

BUP ikke kan si nei til voldsberørte barn, men isteden gjennom statlige 

føringer og lovgrunnlag er pålagt å prioritere disse barna. I praksis skjer ikke 

dette. En annen utfordring er at BUP i liten grad registrerer vold blant de barn 
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de arbeider med og at kompetansen generelt på vold  er mangelfull (Reigstad et 

al, 2006). 

o Som Caroline Øverlien og co ved NKVTS oppsummerer i rapport om arbeidet 

med barn ved norske krisesentre (Øverlien et al, 2009) får de fleste barn som 

kommer til krisesentrene ikke et spesielt tilbud , utover vanlige aktiviteter for å 

fylle hverdagen.  

o ATV, som nå snarlig vil ha 12 kontorer i Norge, har ikke driftsmidler til å gi 

barna til de voldsutøvere en arbeider med et eget tilbud. En generell erfaring er 

at kollegaer ved alle ATV kontorer   opplever store utfordringer når de ønsker 

å hjelpe foreldre til å finne et eget hjelpetilbud til barna. Som oftest finnes det 

ikke i kommunen. 

 Behandlingstilbudet til de foreldre som utsettes for vold bør styrkes over hele landet. 

Et slikt tilbud kan legges til familievernet, men det bør da bli et klart mandat til 

familievernet om å prioritere slike saker, og barna spesielt. Familievernet vil trenge 

økte ressurser for å gjennomføre dette. Om ikke dette skal legges til familievernet, bør 

det vurderes å opprette egne familieenheter med et særlig ansvar for gi et tilbud til de 

som utsettes for vold. Disse kan foreksempel opprettes i sammenheng med 

opprettingen av nye ATV kontorer. 

 Behandlingstilbudet til voldsutøvere trenger å styrkes. Fortsatt har de fleste kommuner 

i Norge ikke et spesialisert stabilt tilbud til voldsutøvere i sin rimelige nærhet. 

 

Behov for videre kunnskapsutvikling  

 Det er generelt behov for videre satsning på kunnskapsutvikling i barnevern og 

familievern. Denne vil være mer effektiv om den er solid forankret i ledelse nasjonalt, 

regionalt og lokalt, og dersom den understøttes av tilførsel av øremerkede midler i 

sammenheng med kunnskapsutviklingen. 

 Vold i nære relasjoner bør bli et obligatorisk tema innen grunnutdanningen til helse- 

og sosialarbeidere.  

 Det bør finnes en permanent mulighet for ansatte i familievern og barnevern til å 

oppdatere seg når det gjelder kunnskap om familievold, dette kan gjøres gjennom faste 

videreutdanningsprogram og/ eller regelmessige tilbud til seminarer i de ulike 

regionene. I prosjektet er det utviklet mye materiale og et fullstendig program som kan 

benyttes til dette. 
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 Det er spesielt stor mangel på kunnskap i forhold til voldsutsatte barn i 

minoritetsfamilier, og gode hjelpestrategier i disse familiene. På dette området er det 

behov for spissede utviklingsprosjekter som kan fokusere på eksempelvis 

oppdragervold og familievold i storfamilier, og de spesielle utfordringer barnevern og 

andre instanser står overfor her.  

 En spesiell utfordring er flyktningfamiliene med krigserfaringer. Familievolden vi 

møter i disse familiene må forstås og møtes med utgangspunkt i denne unike erfaring. 

I arbeide med disse familiene tenker vi det vil være et stort behov for spesialisert 

traumebehandling for foreldre og barn, langt ut over det vi ser i mange etnisk norske 

familier. Kunnskapsutviklingsprosjekt som kan utforske hjelpetilnærminger i 

flyktningfamilier vil kunne representere viktig kunnskap for hjelpeapparatet generelt. 

 

Arbeidet mot vold i nære relasjoner trenger en sterkere nasjonal og lokal forankring 

 Det bør lages nasjonale føringer for barnevernets rutiner i arbeidet med familievold, 

slik at ikke disse varierer fra kontor til kontor og kommune til kommune. Mange 

kontor har ingen faste rutiner på sitt arbeid med slike saker. 

 Det bør lages nasjonale føringer på etablering og organisering av tverretatlig 

samarbeid i saker med familievold for å sikre at slikt samarbeid etableres og at det 

utarbeides rutiner for samarbeidet. 

 Handlingsplaner mot vold i nære relasjoner i kommunene kan være et viktig 

satsningsområde dersom kommunene får mulighet til å prioritere dette arbeidet over 

lang tid, og har tilgjengelig øremerkede ressurser til å understøtte dette arbeidet. 

Handlingsplanene må involvere alle barnehager, skoler, hjelpeinstanser, politi og 

rettsinstanser som kommer i kontakt med voldsutsatte barn. Det er eksempler på 

enkeltkommuner, som Drammen, som har kommet langt i å få etablert grunnleggende 

rutiner for samarbeide og helhetlige hjelpestrategier.  

 Organiseringen av barnevernet i Norge bør vurderes med tanke på å skape enheter som 

er bedre egnet til å arbeide med familievold. Det vil si organisering i større enheter 

(over 10 ansatte), mulighet for å opprette egne spesialiserte voldsteam og enheter som 

er mer tverrfaglige enn det er tilfelle i dag. For eksempel med psykologer, pedagoger 

og jurister ansatte i det lokale barnevernet og ikke bare i Bufetat (fagteamene). 
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