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Emilie – Alt det jeg er…. 

• https://educationalstorytelling.com/courses/vold-og-seksuelle-

overgrep-alt-det-jeg-er-for-laerere-og-

laererstudenter/lessons/emilie

https://educationalstorytelling.com/courses/vold-og-seksuelle-overgrep-alt-det-jeg-er-for-laerere-og-laererstudenter/lessons/emilie


Marius Bråtelund: 

«Naboer forklarte i retten at de hadde sett tegn til at noe var 

galt, og at de hadde hørt bråk fra leiligheten vår. De valgte å 

ikke melde fra om sin bekymring verken til politi eller barnevern.

Det kan spare mange for mye lidelse hvis flere sier  fra om det 

de vet. Hvis noen hadde meldt fra hadde jeg kanskje  vært spart 

for flere år med overgrep. Det ville gitt meg et annet liv i dag, 

enn det jeg har».



Avvergingsplikten 

• https://plikt.no/#avvergingsplikt

• Et trygt samfunn er avhengig av at vi alle engasjerer oss, og 

handler når vi skal.

• Avvergingsplikten gjelder både for deg som privatperson og 

for de som er pålagt taushetsplikt i jobben sin.

https://plikt.no/#avvergingsplikt


Hans Michael Gisselbæk: 

Overgrep mot barn foregår her 
– det må vi tørre å si høyt 



Hvis jeg har klart å forgylle en eneste dyster barndom, så er jeg fornøyd” Astrid Lindgren 1991



Vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom angår oss alle …

• Vold i nære relasjoner og vold og overgrep mot barn er 

alvorlige brudd på menneskerettigheter. 

• At mennesker blir utsatt for vold og overgrep angår oss alle

• Vold og overgrep får først og fremst følger for den som 

rammes. Det er også et samfunnsproblem og et 

samfunnsproblem som kan medføre betydelig fysiske og 

psykiske problemer (Barne – og familiedepartementet , 2019). 



Prosjektgruppen fikk følgende mandat i 2017:

• Øke kompetanse og kunnskap om vold og seksuelle overgrep

• Forebygge vold 

• Implementere planer 



Prosjektgruppen  :

Barnehage – Lise H. Helgesen

Færden avlastning – Tonje Bakken

Skole/HR – Nils J. Olsen

Forebyggende helsetjenester – Anna Maria Ringh og Sølvi Bergerud(HTV)

Barnevern Åshild G. Lad

PPT /SPT – Jorun H. Eggen og Merete Skollerud (Språkveileder)

Krise – og kompetansesenteret – Hans Michael Gisselbæk

Politi – Brit K. Hansen og Cecilie Sandbakken – ut av arbeidsgruppe september 2020

SLT – koordinator – Karianne Berg

Tannhelsetjeneste (fom 2019) – Ellen Charlotte Andersen 

Barnehage / utdanning og familie – Tove Smeby Vassjø



………prosjektgruppe til arbeidsgruppe 



Hvorfor fortsette å jobbe sammen?



Svikt som ble identifisert

• avdekking var ikke et resultat av det offentliges innsats 

• samtale med barn mangler eller har for dårlig kvalitet 

• manglende forståelse for årsaker til symptomer, atferdsuttrykk og bekymringstegn

• foreldres sårbarhet ble ikke fanget opp, eller ble undervurdert 

• melde og- avvergeplikt ble ikke overholdt 

• mangelfullt undersøkelsesgrunnlag for vurderinger og beslutninger 

• for lang saksbehandlingstid i tjenestene 

• manglende kollega- og lederstøtte – dårlig dokumentasjon, journalføring og evaluering 

• svikt i samarbeidet mellom tjenester – relasjonen til den voksne ble prioritert 

• svikt i oppfølgingen av personer mistenkt eller dømt for vold og seksuelle overgrep –
svakheter ved tilsynsmyndighetenes arbeid. 



Hvorfor fortsette å jobbe i sammen ? 

«Gruppen er satt sammen av fagpersoner som har med barn å 

gjøre – ofte er det avgjørende at en samarbeider. Forebyggende 

arbeid er vanskelig å måle , men det er avdekket saker som 

ellers ikke ville ha kommet til politiet» (Sak i RB 21. juni 2020)

 Cecilie Johansen Sandbakken  

 
 Politioverbetjent 

 Sør Øst politidistrikt  

 Avsnittt for seksualforbrytelser og vold mot barn 

 



Arbeidsgruppen har to hovedfokusområder 

• Forebygge 

• Avdekke 



Hvilke fordommer begrenser deg?



Etterforskningsleder ved Kripos, Kåre Svang:

• Kåre Svang, har jobbet med alvorlig og dødelig vold mot små 

barn i nesten 20 år. Han har et sterkt ønske om at alle som 

jobber med barn må bli flinkere til å se de røde 

varselflaggene.



https://www.youtube.com/watch?v=JPt0JwXKzoo

https://www.youtube.com/watch?v=JPt0JwXKzoo


Jeg klarer ikke la være å tenke på at mamma kan dø når jeg er på skolen. Når jeg er her, kan jeg jo
ikke passe på.»



https://www.youtube.com/watch?v=qaIXE5H7ptY din utvei 
BARN

https://www.youtube.com/watch?v=qaIXE5H7ptY


Ringerike sine innbyggere og bruken av 

Krise – og kompetansesenteret:

• For 2019:  Totalt 26 som trengte et beskyttet botilbud

• 16 kvinner, 11 av disse flerkulturelle, til sammen 613 døgn

• 8 barn/ungdom, 4 av disse flerkulturelle, til sammen 288 døgn

• 2 menn, begge flerkulturelle, til sammen 61 døgn

• Totalt 962 overnattingsdøgn for beboere bosatt i Ringerike kommune

• Det var 89 dagbrukere, av disse 76 kvinner og 13 menn.



«Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i 
oppveksten»
nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 
til 16 år

• 20% har blitt utsatt for fysisk vold av en forelder 

• 7% har blitt utsatt for fysisk vold av begge foreldre

• 8% utsatt for GROV fysisk vold av en forelder

• 4% vitne til grov fysisk vold mot mor

• 2 % vitne til grov fysisk vold mot far

• 1 % utsatt for fysisk vold gjentatte ganger

• 20% oppgir mer enn en form for vold

Fra nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år
NKVTS rapport nr 4. 2019



Jenter rapporterer i større grad enn gutter å ha vært 

utsatt for flere typer vold

• 20% opplevd psykisk vold (gjentatte psykiske krenkelser)

• Markant økning fra foreldrene i ungdomsalderen (8./9. klasse)

• 17% har opplevd fysisk eller psykisk vold mot mor

• 13% har opplevd fysisk eller psykisk vold mot far

Det er vanligere med psykisk vold enn fysisk vold

• 7% har opplevd fysisk vold mot søsken

• 4% har opplevd fysisk vold mot kjæledyr

• 8% har opplevd omsorgssvikt (ikke følt seg verdifull/elsket av noen i 

familien gjentatte ganger)



Hvem er overgriperen? seksuelle krenkelser mot jenter 

over 14 år



Barnevernet

• 89 saker som dreier seg om vold eller seksuelle overgrep i 

Ringerike:  56 fornærmede hadde adresse Hønefoss  (politiets 

tall for 2019 i Ringerike)

• Barnevernet jobber også med saker som ikke blir meldt til 

politiet – eks. i form av veiledning til foreldrene 



Barnevernet

• Status høsten 2020 



Tiltak 

• Helsesykepleiere  har opplegg på skolene med temaet vold og 

seksuelle overgrep i 1. og 3. trinn.

• «I trygge hender».

• Informasjon/foredrag i regi av Krisesenteret til barnehager og 

skoler 

• Informasjon til skoler i regi av Barnevernet



Forebygging av tvangsgifting

• Ringerike kommune vil forebygge og forhindre at våre 

innbyggere blir utsatt for tvangsgifting.

• Sikre at kommunalt ansatte innen skole, barnevern og 

helse er oppmerksomme, kartlegger, risikovurderer og 

formidler adekvat hjelp



Eksempler på kurs/tiltak

• Fagdager for ansatte om jobber med barn og unge.

• Kurs for ansatte i sektoren  i traumer og traumebevisst 

tilnærming

• Kursing i å samtale med barn i barnehagene  

(ferdighetstrening – kroppen er min)



Gjennomførte tiltak i 2020

• Visning av dokumentaren «Alt det jeg er» på Hønefoss kino 
dokumentaren ble vist 18. juni og  13. oktober

• Tyristrand bhg er pilot for et nytt e- læringsverktøy –
educational storytelling 

• Utstillingen «Hvis klær kunne fortelle» ble vist  ved biblioteket 
uke 42 

• Foredrag ved Marius Bråtelund  - uke 42

• Ferdighetskurs kroppen er min ble gjennomført for 21 ansatte 
28 oktober. 



Ringerike kommune har fått tilskudd til 

kompetansehevende tiltak 

Helsedirektoratet – seksuell helse – har innvilget RK  tilskudd på 

kroner 75 000 . 

Ringerike kommune fikk kroner 200 000 til tiltak mot vold og 

seksuelle overgrep av Buskerud Fylkeskommune i 2019.



Intervju med Marius

• Gjennom store deler av barndommen ble 29 år gamle Marius 

Bråtenlund utsatt for vold og seksuelle overgrep av sin egen 

far. Nå forteller han sin historie - i håp om å hjelpe andre.

• https://www.tv2.no/v/1567324/

http://www.tv2.no/v/kategori/1609/god-morgen-norge/arkiv/?tekst=%23God+morgen+Norge,%23vold
http://www.tv2.no/v/kategori/1609/god-morgen-norge/arkiv/?tekst=%23God+morgen+Norge,%23seksuelle+overgrep
https://www.tv2.no/v/1567324/


Avslutning og takk!Avslutning og takk!


