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Tema 

 

➢    Om barnehuset 

➢    Hva er vold og seksuelle overgrep 
➢Begrepsavklaring 

 

➢ ACE -studien 

➢ Komplekse traumer/utviklingstraumer 

➢    Hvordan forstå….og hjelpe 
➢    Toleransevinduet 

➢    Traumebevisst tilnærming 
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Den norske barnehusmodellen 

• At det foreligger en straffesak er selve forutsetningen 

for målgruppens inngang til barnehusene 

• Målgruppen er barn/unge opp til 18 år og voksne med 

utviklingshemning utsatt for:  

– Seksuelle overgrep.  

– Vold (direkte/ vitne), omsorgssvikt, 

kjønnslemlestelse og tvangsekteskap  

• Risikovurdering av unge krenkere 
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Den norske barnehusmodellen forts. 

• En helhetlig tilnærming under samme tak: 

– Tilrettelagt avhør 

– Rettsmedisinsk undersøkelse/ 

tannhelseundersøkelse 

– Oppfølging og behandling 

– Kompetanseheving, rådgivning og veiledning 
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Ideen med barnehuset 
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Tilbud ved Barnehuset 

        

        

     

 

 

        

    

 

 
Behandling 

Kriseintervensjoner/ 
Oppfølging 

Vurderingssamtale/ Kartlegging Alle får tilbud  

De fleste tar imot 

EMDR, TF-CBT 

Psykologisk førstehjelp 

Formidling til 

lokalt hjelpeapparat 

Informasjon om 

traumereaksjoner 
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År  Totalt < 7 år Andel i %  

2009  98  33  34%  

2010  156  41  27%  

2011  252  63  25%  

2012  275  65  24%  

2013  330  116  35%  

2014  381  96  25%  

2015  476  283  59%  

2016  296  83  28% *  
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Konsultasjonsteamet i Nord-Norge 

• Gir konsultasjon til 1. og 2. linje tjenester i kommunene 
i landsdelen vedr. spørsmål om: 
– barn/ unge som er utsatt for vold (direkte og vitne) 

– barn/ unge utsatt for seksuelle overgrep 

– barn som krenker andre barn seksuelt  

• Råd fra erfarne fagfolk fra mange instanser: 
– politi, barnevern, BUP, RVTS, familievern, UNN 

barnemedisin, SMISO, helsesøster, barnehus 

• Saker drøftes anonymt 

• Koordineres av barnehuset 77 79 74 40 

• Møtes hver onsdag fra 1200 – 1530 

• Telefon, telematikk eller oppmøte 
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Former for vold, overgrep og 
omsorgssvikt 

10 

 

• Maltreatment  Alle handlinger eller mangel på handlinger av en foreldre eller 
omsorgsperson som fører til skade, mulig skade eller trussel om skade for et barn. Skaden 
behøver ikke å være ment.   

• Barnemishandling Bruk av fysisk makt eller vold mot et barn som fører til, eller 
kan føre til fysisk skade  

• Vitne til vold 
• Seksuelle overgrep Alle seksuelle handlinger, seksuell kontakt, eller ikke-fysisk 

seksuell samhandling fra en voksen/eldre mot et barn. Atferd, handling, omgang. NB Nett 

• Emosjonelle (psykologiske) overgrep All atferd som viser eller 
formidler til et barn at det er verdiløst, uønsket, ikke elsket, utsatt for fare eller bare har 
verdi for å tilfredsstille andres behov.   

• Omsorgssvikt  Svikt i å dekke barn grunnleggende fysiske, emosjonelle, 
medisinske eller pedagogiske behov. Svikt i å sørge for et barns ernæring, hygiene, ly eller 
trygghet.   

• Partnervold All truende eller voldelig atferd, eller tilfeller av fysiske, psykiske, 
seksuelle, økonomiske eller emosjonelle overgrep   
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Vold 
 40 års forskning 
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•   1975 - Første studie om hvordan vold i familien påvirker barn:  

• –Levine, M. D. Interpersonal violence and its effects on the children: A study of 50 
families in general practice. Medicine, Science and Law.  

• •1980 – tallet – økende forskningsmessig interesse for konsekvenser av vold i 
familien, men med store metodiske svakheter  

• •1990 – tallet ny bølge av forskning der tidligere svakhetene forsøkes rettes opp.  

• •1995 …. ACE studien – hittil største enkeltstudie om hvordan negative 
barndomserfaringer påvirker helse i voksen alder  

• •2000 – tallet- reviewartikler, metastudier, langtidsvirkninger, barn som informanter, 
prospektive studier, barn som subjekt, kjønnsforskjeller, aldersforskjeller, små barn, 
nye forskningsmetoder  

• •2010-tallet – et faglig paradigmeskifte?  

• –Shonkoff et al, (2012) – The lifelong effects of Early Childhood Adversity and 
Toxic Stress  
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Seksuelle overgrep 
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• Familie inkl. eldre søsken 

• Bekjent ( inkl. lærer, trener, venners foreldre….) 

• Fremmed  

• Overgrep på nett 

– Bilder (inkl deling), grooming, handlinger, avtale om treff 
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Omfang 
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Amerikanske tall 
(Gilbert et al., 2009) 

Norske tall(Mossige & Stefansen, 
2007 

Vold mot barn fra 
foreldre 

5 – 35 % 2 – 20 % 
 

Seksuelle overgrep 15 – 30 % (jenter) 
  5 -  15% (gutter) 

15 - 22 % (jenter) 
  7 -  8 %   (gutter) 

Emosjonelle 
(Psykologiske 
overgrep) 

10,3 % 

Omsorgssvikt 
(Neglect) 

6 – 11 % 

Vitne til vold mot 
foreldre 

8 – 25 % 2 – 10 % 
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Sårbarhet og resiliens             Are Evang 
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1/3 med 
noen 

symptome
r 

1/3 med 
alvorlige 

symptomer 

1/3 uten 
symptome

r 

Faktorer i 
kulturen 

Faktorer i 
lokalmiljøet 

Faktorer i 
familien 

Individuelle 
faktorer 
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Hva bidrar til mer alvorlige konsekvenser 

15 

• Kumulativ effekt - Flere typer negative         
erfaringer samtidig  

 

• Yngre barn mer sårbare  

• Mer alvorlig vold  

• I nære relasjoner  

• Manglende oppfølging / behandling 

• Får ikke fortalt 

• Blir ikke trodd 

• Blir ikke beskyttet mot nye overgrep  
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Hvorfor har dette barnet problemer? 

Hva er din 
teori? 

Hva er din 
plan? 
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Hvorfor har dette barnet problemer? 

Lik pappa 

Språkproblemer 

Kommunikasjonsvansker 

ADHD 

Deprimert mor 

For mye sukker 

Ruspåvirket i 
svangerskapet 

Trøtt 

Sulten 

3 års trass 

Problemer mellom 
foreldrene 

Vitne til vold 

Inkonsekvent grensesetting 
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ACE -studiene 

 
• ”The Adversive Childood Experinces Study, (Felitti et.al. 1998) 

spurte 13.491 personer som kom til sykehus for somatisk 

konsultasjon, 9.508 svarte (70.5%): 50% hadde erfart mer en et 

barndomstraume  

• Sterk sammenheng mellom traumer i barndom og senere 

somatiske og psykologiske helseproblemer (Kirkengen, 2005) 
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ACE studiene  

        

   Felitti et al- 1989- ACE studiene 

 

Negative 
barndomsopplevelser 

• Psykisk mishandling –fam (11%) 

• Fysisk mishandling – fam (28%) 

• Seksuelt misbrukt (22%) 

 

• Neglect/omsorgssvikt  

– Emosjonelt  (15%) 

– Fysisk  (10%) 

• Akolisme  (27%) 

• Mistet en foreldre før 18 år (23%) 

• Depresjon/psyksike lidelser foreldre 
(17%) 

• Vitne til vold  mot mor (13%) 

• Fenglset familiemedlem    (5%) 

 
 

 

Eksempel på konsekvenser 

• Depresjon: 2 ACE (35% av kvinnene)           
4 ACE (58%av kvinnene) 

• Selvmordforsøk    2 ACE  (5%) 

            4+ ACE (20%) 

• Svekkede barndomsminner 

– 2 ACE (20%) 

– 4 ACE (35%) 

• Utsatt for voldtekt 
– 2 ACE (15%) 

– 4+ ACE (35%) 

 

• Røyking, selvmedisinering, alkoholbruk, 
stoffmisbruk,tidlig død, hjertesykdom, 
lyngesykdom, kreft autoimune 
sykdommer,  tidlig graviditet, TIDLIG 
DØD 
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Barndomstraumer 

21 

• Når barn opplever hendelser som er så 
overveldende, skremmende, intense og 
uforståelige at det ikke er mulig å ta inntrykkene 
inn over seg og romme dem kan det oppstå et 
traume 

– Traumer forstyrret tilknytningssystemet 

– Traumer påvirker utviklingen av hjernen 

– Traumer gir reguleringsvansker 

Traumer påvirker livet ! 
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Ny norsk undersøkelse 

✓Gjennomsnittlig tar det 17,2 år fra 
noen opplever SO til de forteller om 
det 

✓Laver alder ved første overgrep, 
kjent overgriper (spesielt i samme 
husstand/ kvinne)gir lengre latenstid 

✓Mange og alvorlige symptomer for 
de som ventet lenge med å fortelle 

Steine et al.; Langvarig taushet om seksuelle overgrep 
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Tilknytning 
• Grunnleggende system for barns opplevelse av trygghet, utforskning 

og læring av ferdigheter 

• God tilknytning hjelper barn å takle stress 

• Forstyrret tilknytning forstyrrer barns mulighet for normal utvikling  

• Kvaliteten på tilknytningen påvirker barnets: 

– Evne til følelsesregulering (–desorganisert tilknytning ?) 

– Selvopplevelse og opplevelse av seg selv i  relasjoner 

– Sosiale og relasjonelle ferdigheter 

– Empati 

– Mestringsfølelse 
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Utvikling av selvbildet 
Sensitiv og tilpasset omsorg tidlig i livet essensielt for utvikling av 

selvbildet 

 

Barn utsatt for mishandling og omsorgssvikt utvikler ofte: 

–  Dårlig selvbilde og selvbebreidelse for negative opplevelser 

– Avmaktsfølelse 

– Redusert opplevelse av evne til å påvirke og styre eget liv 

– Redusert evnemessig utvikling: 

• Forsinket språkutvikling 

• Redusert IQ og andre lærevansker 

• Evne til abstrakt resonnering 
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Hvordan påvirkes hjernen av langvarig 

stress?  

• Hjernen er plastisk 

• Kronisk stress påvirker både anatomisk og fysiologisk 

• Potensielt varige forandringer 

”Toxic stress in infancy or early childhood can disrupt the architecture  
of the developing brain, thereby influencing behavioural, educational,  
economic and health outcomes decades and generations later”  
Shonkoff 2012 
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Traumatisk stress skader 

Sykepleierutdanninga 21.09.2015 

• Stressresponssystemet: rask aktivering ved fare, 
skvettenhet, mistenksomhet 

• Regulering av følelser og kroppslige tilstander: 
manglende følelsesregulering, somatiske plager, 
søvnvansker, overvekt, uro 

• Tilknytningssystemet: relasjonelle vansker, mistolking av 
andre 

• Hukommelsessystemet: flashbacks, fragmenterte minner, 
unngåelsesatferd 

• Refleksjon, språk og selvforståelse: kommunikasjons- og 
språkvansker, forstyrret identitet og manglende tro på 
framtiden. 

 



Ulike former for omsorgssvikt og mishandling 

gir ulike forandringer i hjernen 
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• Verbale overgrep (latterliggjøring og kjefting) 

• Neglisjering av emosjonelle behov 

• Fysiske overgrep 

• Seksuelle overgrep 

• Vitne til vold 

• Omsorgssvikt  

Omsorgssvikt endrer eks 
• Oppfatte inntrykk 
• Følelsesregulering 
• Hukommelse 
• Planmessighet i 

handlinger 
• Oppfatning av risiko og 

trygghet 

Verden oppfattes med 
et annet nervesystem 
ETTER omsorgssvikt og 
mishandling enn FØR 

Van der Kolk (2016) 
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• Alvorlig depressiv lidelse 

• Generelle angsttilstander 

• Sosial og spesifikk fobi 

• Rusmisbruk 

• 30-39% av de med bipolare lidelser har PTSD 

• 30% av schizofrene har PTSD 

• 37% av de med bulimi har PTSD 

• 50-70%  av de med emosjonell ustabil 
personlighetsforstyrrelse har opplevd fysiske 
og/eller psykiske overgrep i barndommen 

• Diskusjon om ny diagnose - kompleks PTSD. 

Et nervesystem i ubalanse 
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Konsekvenser av hjenreforandringer 
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• 50 % av psykiatriske tilfeller kan tilskrives omsorgssvikt og mishandling 

• Konsentrasjon, søvn, rusmiddelavhengighet, panikkanfall, 

spiseforstyrrelser og sinnemestring. 

• Ikke nødvendigvis psykiatriske tilstander for nervesystemet tilpasser seg, 

individuelt og over generasjoner. Tilpasningene er ikke nødvendigvis 

hensiktsmessige. 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Kåre Olafsen- 2016 

Å møte en trøstesløs verden tidlig i livet kan medføre  
omprogrammering og forventninger om at omsorg blir 

bortprioritert. 
 Strategier for å maksimere eget utbytte kan bli primært. 

Misforhold i relasjoner som byr på tillit  

Diskuter! 
-hvordan 
kan det 

arte seg i 
praksis 
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Cactusnettverk.no 

30 

http://www.cactusnettverk.no/hvordan-
traumer-former-barnehjernen/ 
 
Hjerneopplysning for barn: 
http://sor.rvts.no/no/nyhetsarkiv/2013/Hjer
ne-
opplysning+for+barn.9UFRvGWE.ips#.WHTN
pXmFPXt 
 

Universitetet 09.02.17 

http://www.cactusnettverk.no/hvordan-traumer-former-barnehjernen/
http://www.cactusnettverk.no/hvordan-traumer-former-barnehjernen/
http://www.cactusnettverk.no/hvordan-traumer-former-barnehjernen/
http://www.cactusnettverk.no/hvordan-traumer-former-barnehjernen/
http://www.cactusnettverk.no/hvordan-traumer-former-barnehjernen/
http://www.cactusnettverk.no/hvordan-traumer-former-barnehjernen/
http://www.cactusnettverk.no/hvordan-traumer-former-barnehjernen/
http://www.cactusnettverk.no/hvordan-traumer-former-barnehjernen/
http://sor.rvts.no/no/nyhetsarkiv/2013/Hjerne-opplysning+for+barn.9UFRvGWE.ips.WHTNpXmFPXt
http://sor.rvts.no/no/nyhetsarkiv/2013/Hjerne-opplysning+for+barn.9UFRvGWE.ips.WHTNpXmFPXt
http://sor.rvts.no/no/nyhetsarkiv/2013/Hjerne-opplysning+for+barn.9UFRvGWE.ips.WHTNpXmFPXt
http://sor.rvts.no/no/nyhetsarkiv/2013/Hjerne-opplysning+for+barn.9UFRvGWE.ips.WHTNpXmFPXt
http://sor.rvts.no/no/nyhetsarkiv/2013/Hjerne-opplysning+for+barn.9UFRvGWE.ips.WHTNpXmFPXt
http://sor.rvts.no/no/nyhetsarkiv/2013/Hjerne-opplysning+for+barn.9UFRvGWE.ips.WHTNpXmFPXt


What Might Serve as Reminders 
Chandra Ghosh Ippen 

• Awareness and Attention: Things in the environment 

• – Sights 

• – Sounds 

• – Smells 

• – Tastes 

• – Weather 

• – Certain places 

Safety 

 - Situations where you are unsafe or in danger (even when it is   
less dangerous). 

• – Things that signal danger 

Neurobiology 

• – Emotions live in the body 

• – Body-based reactions (heart beating fast, sweating) 
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What Might Serve as Reminders? 

(continued) 
 Emotions 

– Feeling scared 

– Feeling helpless 

– Feeling frustrated 

– Feeling loss of control 

– Feeling sad 

Relationships 

– Certain people 

– Separations (saying goodbye to people) 

– Things people do (e.g. showing certain emotions) 

– Thoughts about God and other spiritual beings 

Actions/Behaviors 

– Certain activities (e.g. getting in a car, seeing a social 

    worker, playing soccer, dinner time) 

– Certain body movements 

– Body positions (kinesthetics) 

– Not being in charge (not being capable) 
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Toleransevinduet 

Atferdsvansker, 
ADHD,ODD 

(fight- flight) 

Angst, depresjon, 
tilbaketrekking 

 
(freeze) 

B 
I 
P 
O 
L 
A 
R 
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Traumereaksjoner v.s ADHD 
 "How childhood trauma could be mistaken 
for ADHD" - Rebecca Ruiz (July7, 2014) 

 
 

• -Undersøkte 65000 barn 

 

  

•  Dissosiasjon og vaktsomhet- tolket som 
uoppmerksomhet 

•  Impulsivitet hadde sin årsak i 
stressrespons/hjerne på høygir  

•  (det gir også problemer med å 
konsentrere seg/fokusere) 

  

•  I undersøkelsen fant Brown at barn som 
var diagnostisert med ADHD hadde markant 
høyere    forekomst av fattigdom, 
skilsmisse, vold og misbruk av 
alkohol/narkotika i sin familie. 

  

•     4 eller flere ACE gir 3X større sjanse for at 
barna blir medisinert for ADHD 

 

ADHD- eller noe annet 

Bjørn Reigstad og Siv Kvernmo (2015) 

• - 5877 15- 16 åringer i 6 fylker 

• Unge med ADHD symptomer har mer enn 

dobbelt så ofte opplevd belastende 

livshendelser enn unge uten slike 

symptomer. 

• Målt i forhold til 12 belastede livshendelser 

siste 12 mnd 

• Størst risiko for at barn med ADHD hadde 

foreldre med rusproblem. 

• 47 % av de med ADHD rapporterte 2 el flere 

belastede livshendelser. 

• 8,4% hadde vært utsatt for vold fra voksen 

• 11,8% opplevd seksuelle overgrep 
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Mats og Trine med store problemer og 

diagnose 
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Komplekse traumer 

komplekse reaksjoner 
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Endret 
selvfølelse 

og 
selvbilde 

Redusert 
kontroll over 
egen atferd 

Redusert 
evne til å 
regulere 
følelser 

Biologi 
Kroppslig 
smerte og 

sykdom 

Reduserte 
kognitive 

evner 

Redusert evne 
til tilknytning 



Barn og foreldre forstår toleransevinduet 

 Dag Nordanger 

Hva skjedde her 

Hva skjedde her 

Hva skjedde her 

➢Identifisere triggere 
➢Lære av tidligere løsninger 37 Universitetet 09.02.17 
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Howard Bath, ”The Three Pilars of 
Trauma informed Care”. 
Publisert i: Reclaiming Children and 
Youth, Fall 2008 
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Trygghet, omsorg og stressreduksjon 

• Oversikt 

• Kontroll 

• Forutsigbarhet 

• Informasjon 

• Basale behov (søvn, mat, gode rutiner) 

• Stabiliseringsteknikker (stemmeleie, musikk, 

kroppslige og sensoriske bevegelser) 

• Time in (i stedet for time out) 
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Reguleringstiltak 

• Hjelpe barnet å regulere følelser (da vil de trene 

opp selvregulering) 

• Reagere konstruktivt (er utfordrende i mange 

situasjoner) 

• Koregulering/samregulering :vil si å tenke på 

hva barnet trenger og har behov for. 

•  Å fokusere på følelsene som ligger bak 

atferden heller enn på atferden i seg selv. 

• Toleransevinduet!! 

 

 

NB! Når et barn er utenfor toleransevinduet, eks overaktivert har det 
små muligheter til å lære nye atferdsmønstre 
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Relasjonelle tiltak 

• Være sensitiv, direkte, utforskende, gi 
tilstrekkelig informasjon og tørre å spørre for å 
kunne hjelpe 

• Forvente at barnet treger tid for å kunne stole på 
voksne. 

• Tåle avvisning og vanskelig atferd uten å 
reagere.(en voksen barnet kan lære å stole på) 

• Tilrettelegge for positiv samhandling, eks med 
andre barn.(enkel/parallell aktivitet bedre en kompleks samhansling) 
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Regulering v.hj.a pust ☺ 

43 

• https://www.youtube.com/watch?v=_mZbzD

OpylA 
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Paradigmeskifte ? 
 

 

✓  Mye av de mest vanligste psykiske vanskene 

hos barn og ungdom og  

✓Mye av det som anses som vanlige 

voksensykdommer  

     ER resultatet av barndomserfaringer 

    På tide???? 
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I stedet for å 
tenke hva som 

er galt med 
dette barnet- 

Hva har skjedd 
i dette barnets 

liv 

Kunsten å se bak atferden 

https://www.youtube.com/watch?v
=Vcg2qkNFS8k 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Vcg2qkNFS8k
https://www.youtube.com/watch?v=Vcg2qkNFS8k
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To the tune of 

This Land is Your Land  

this Land is My Land. . . 

 

 

This web is your web. This web is 

my web. 

I’m wired to react 

When I feel that I’m attacked 

But I am learning I can breathe 

And change what I see 

And find new ways to be with you 

and me 

46 

This web is your web. This web is my web. 
We get affected when we feel rejected. 
When we feel unsafe our minds and hearts race 
With thoughts of what this means for you and me. 
 
This web is your web. This web is my web 
I focus on the bad 
When I’m feeling sad or mad 
This affect my body 
And my ability 
To be the way that I would like to be. 
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