
  

  

  

26.-27.mai 2021  

 

Barnets beste – forebygging av vold og 

overgrep mot barn og unge 
 

 

 

Program 
 

Onsdag 26.mai 09:00-12:30 

 

09:00 Velkommen  

V/ Ungdommens Fylkesråd i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark: Oda 

Vegard Gunnerød Sem, Regine Elvenes og Ole Martin Melbøe Nygård 

 

09:10 Kunstnerisk innslag 

V/ Agnete Saba 

 

09:20 «Hvis vi hadde fått hjelp tidligere, hadde alt vært annerledes»  

V/ Barneombudet, Inga Bejer Engh  

 

09:35 «Det er vanskelig å begynne. Tegn og signaler fra barn» 

V/ Andrea Ekeland, psykolog ved Barnehuset i Tromsø 

 

10:05 – 10:15  Benstrekk 
      

10:15 «Tale eller tie - varslingsplikt kontra taushetsplikt» 

 V/ Bjørn Soknes, Førstestatsadvokat ved Trøndelag statsadvokatembeter 

 

10.45 Spørsmål og kommentarer 

V/ Ungdommens Fylkesråd 

11:00 - 11:15  Benstrekk 

 

11:15 «Hva viser forskning om konsekvenser av koronapandemien for 

barn og unge?»  

V/ Else-Marie Augusti, forsker II og Gertrud Sofie Hafstad klinisk psykolog og 

forsker II ved Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress (NKVTS)  

 

11:45 «Tåler de voksne å høre sannheten?» 

V/ Maria Østhassel psykologen bak TikTok-kontoen og @psyktdeg  

 

12:10 Spørsmål og kommentarer 

V/ Ungdommens Fylkesråd 

 

12:25 Takk for i dag og informasjon om morgendagen 

V/ Ungdommens Fylkesråd 



 

 

  

Torsdag 27.mai kl. 09:00-12:30  
  

 

09:00 Velkommen til ny konferansedag  

V/ Statsforvalter Elisabeth Aspaker Vik i Troms og Finnmark, Statsforvalter Tom 

Cato Karlsen i Nordland og Statsforvalter Frank Jenssen i Trøndelag  

 

09:10 Hilsen fra Barne- og familieministeren  

V/ Kjell Ingolf Ropstad 

 

09:15 «Hva mener FNs barnekomité at Norge må gjøre bedre for å 

beskytte barn mot vold og overgrep?»  

V/Kirsten Sandberg, professor i rettsvitenskap institutt for offentligrett, 

Universitetet i Oslo 

 

09:45 «Hva med samiske barn og unge?» 

V/ Lars-Bjørnar Knutsen, Den samiske ungdomsorganisasjonen Noereh 

 
 

10:00 - 10:10  Benstrekk 

 

10:10 «Hvordan øke kunnskapen om forebygging av vold og overgrep mot 

barn og unge?» 

V/ Lea Mariero, PRESS- Redd Barna Ungdom 

 

10:40 Spørsmål og kommentarer 

V/ Ungdommens Fylkesråd 

  

10:55 «Digital vold mellom jevnaldrende: Hva er det og hvorfor må barn 

medvirke i tiltak for å avdekke og forebygge?»  

V/ Kaja Hegg, spesialrådgiver Redd Barna 

 

                  11:25 - 11:35  Benstrekk  

 

11:35 «Hvordan forebygge skadelig seksuell atferd hos barn og unge?»  

- Presentasjon av skoleveileder 

V/ Marita Sandvik, vernepleier ved Regionalt ressurssenter om Vold, Traumatisk 

stress og Selvmordsforebygging RVTS- Midt 

 

11:55 Følgeevalueringen av de voldsforebyggende verktøyene  

«Snakke sammen» og «Jeg Vet» 

V/Nerina Weiss, forsker II ved Frittstående samfunnsvitenskapelig 

forskningsstiftelsen, Fafo  

 

12:10 Spørsmål, kommentarer og avslutning 

V/ Ungdommens Fylkesråd 

 

12:25 Kunstnerisk innslag 

V/ Agnete Saba 

 

 

 



 

 

  

Om foredragsholderne 
 
 
 
Vegard Sem 
 
Mitt navn er Vegard Sem. Jeg er 17 år, og bor i Skaun 
kommune. Jeg er leder av ungdommens fylkesutvalg 
Trøndelag.  
 

 

 

 

 

Oda-Regine Elvenes 

Mitt navn er Oda-Regine Elvenes, jeg er 17 år gammel og 

bor i Sortland kommune. Jeg går andre året 

studiespesialisering på Sortland VGS, jeg er lederen i 

Ungdommens fylkesråd Nordland.  

 

 

 

 

    

Ole Martin Melbøe Nygård 

Jeg heter Ole Martin Melbøe Nygård, er 18 år og født og 

oppvokst i Harstad, Troms og Finnmark. Jeg har engasjert 

meg siden barneskolen, først som tillitsvalg, men senere i 

barn og unges kommunestyre, ungdomsråd og 

ungdommens fylkesråd. Klarer ikke finne en konkret 

hjertesak, for det er så mange å velge mellom, men jeg 

har som ønske at hver og en av oss får en best mulig 

framtid, og at den yngre generasjonen skal bli hørt av de 

voksne. Jeg mener en inkluderende, trygg og god oppvekst er 

fundamentet for framtiden. Jeg vil bidra til at alle barn og unge skal få et 

stødig og robust fundament de trygt kan bygge framtiden sin på.  

 

 



 

 

  

              Inga Bejer Engh 

Inga Bejer Engh er barneombud for perioden 2018-

2024. Hun har tidligere arbeidet som dommer og 

statsadvokat. For første halvdel av hennes periode 

som barneombud har Barneombudet fire 

satsingsområder: 1) Arbeid for å forebygge 

utenforskap blant barn og unge, 2) Arbeid for best 

mulig psykisk helsehjelp til barn og unge, 3) Arbeide 

for å bedre situasjonen for barn og unge i barnevernet 

og 4) Arbeide for en tryggere digital hverdag for barn 

og unge.  

 
 
Bjørn Soknes 
 
Bjørn Soknes er førstestatsadvokat i den høyere 
påtalemyndighet i Trøndelag statsadvokatembeter. 
Han foreleser ved NTNU i Trondheim og ved UiT 
Norges arktiske universitet i Tromsø innenfor temaene 
jus og helse, rettsmedisin. Han har holdt en lang rekke 
foredrag blant annet for barnevernansatt og ansatt i 
helsevesenet tilknyttet temaene 
taushetsplikt/varslingsplikt/handlingsplikt.  
  
 
 
 
 
Maria Østhassel  
  
Maria Abrahamsen Østhassel er psykologen bak den 
populære TikTok-kontoen @psyktdeg hvor hun 
formidler og omtaler ulike tema innen psykisk helse 
med en lettfattelig og humoristisk stil. Maria brenner 
for ungdomspsykologi og opprettet kontoen under 
pandemien med et ønske om å nå ut til ungdom med 
tips og råd til hvordan man kan ivareta sin egen 
psykiske helse. Ved bruk av humor, dans, skuespill og et 
brennende engasjement byr hun på seg selv for å 
formidle faget. Slik når hun ut med psykologisk 
kunnskap på en helt ny måte gjennom korte filmsnutter 
på TikTok, Instagram og Facebook.   
  
Hun vant den høytstående Åse Gruda Skard-prisen i 2020.   
 

 



 

 

  

 

Kjell Ingolf Ropstad 

Kjell Ingolf Ropstad, Barne- og familieminister  

Barne- og familieministeren har ansvar for 

regjeringens politikk knyttet til barn og unges 

oppvekst- og levekår, familie og samliv, tro og 

livssyn og forbrukerpolitikk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Marita Sandvik 

Vernepleier med master i psykisk helsearbeid. I 

tillegg kognitiv terapeut med erfaring fra arbeid med 

vold-og seksual-

lovbruddsproblematikk ved St.Olavs Hospital 

avd. Brøset og Trondheim fengsel. Jobber for tiden 

også ved RVTS-Midt med kompetansebygging på 

bekymringsfull og skadelig seksuell atferd hos barn 

og unge.  

  

Er spesielt opptatt av forebygging av overgrep med 

fagutvikling og etablering av behandlings- og 

oppfølgingstilbud til voksne og barn som står i fare 

for å begå seksuelle krenkelser. Marita er i tillegg 

med i tverretatlig konsultasjonsteam om 

bekymringsfull og skadelig seksuell atferd hos barn (REBESSA).  

 

 

 

 



 

 

  

 
Nerina Weiss  
 
Nerina Weiss (PhD) er forsker II 
ved Fafo, Institutt for arbeidslivs- og 
velferdsforskning. Hun har doktorgrad i 
sosialantropologi (UiO 2012) og har i flere år 
arbeidet i skjæringspunktet mellom vold, 
migrasjon og familierelasjoner/barn. Bl.a. har 
hun utforsket ulike behandlingstiltak rettet mot 
torturoverlevende og deres familier i Danmark, 
har forsket på medfølgende barn med avslag, og 
har de siste årene forsket på unge menneskers 
radikalisering og mobilisering til krigene i Syria 
og Irak. Som antropolog har Weiss dyptgående 
kjennskap til kvalitative forskningsmetoder, 
herunder deltakende observasjon og diverse intervjutekniker. Hun har 
tidligere arbeidet med torturofre og deres familier, samt med ofre for 
seksuelle overgrep og har dermed lang erfaring om hvordan sårbare og 
vanskelige temaer bør håndteres og informantene ivaretas på en god 
måte. Weiss er opptatt av forskningsetikk, og har ledet flere 
forskningsprosjekter.  
 

 

 

 

Kaja Hegg 

Kaja Hegg, spesialrådgiver i Redd Barna 

Kaja arbeider med for barns rett til beskyttelse 

mot nettrelaterte overgrep mot barn, og med 

særskilt fokus på overgrep mellom unge. Arbeider 

med å utvikle materiell til bruk i skolen, bidrar til 

utvikling av ny kunnskap og arbeider 

interessepolitisk for å innfri barns rettigheter, også 

på digitale arenaer. Er særlig opptatt av å styrke 

barns rett til å bli hørt og ha innflytelse  

 

 
 

 
 

 



 

 

  

Gertrud Sofie Hafstad 
  
Gertrud Sofie Hafstad, NKVTS, er klinisk psykolog og 
forsker II ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold 
og traumatisk stress. Hun tok en doktorgrad i 
katastrofepsykologi ved Universitetet i Oslo i 2011, 
og har siden publisert en rekke artikler og 
bokkapitler om forekomst av barnemishandling, 
barn og unges reaksjoner og tilpasning etter 
traumatiske opplevelser, posttraumatisk 
stressforstyrrelse og posttraumatisk vekst. Siden 
2017 har hun ledet UEVO-studien, en longitudinell 
ungdomsundersøkelse om vold og overgrep i 
barndommen. Hafstad er styremedlem i Nordisk 
forening mot barnemishandling og omsorgssvikt 
(nfbo.org).  
 
 
Else-Marie Augusti 
 
Else-Marie Augusti er forsker II ved Nasjonalt 
kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 
(NKVTS) med en doktorgrad i utviklingspsykologi 
fra Universitetet i Oslo (2012). Else-Marie har 
forsket på sammenhengen mellom volds- og 
overgrepserfaringer i barndommen og 
sammenheng med psykisk helse, følelser og tanker. 
Hun har også forsket på barn som vitner og barns 
hukommelse etter potensielt traumatiske 
opplevelser. Augusti har skrevet en rekke 
bokkapitler og vitenskapelige artikler på både 
norsk og engelsk som omhandler dette arbeidet. Til 
daglig jobber hun som forsker på UEVO-studien, en nasjonal 
forekomststudie av vold og overgrep i barndommen. 
 

 

Andrea Ekland 
 
Andrea Ekland er psykolog på Statens barnehus i Tromsø, og koordinator for 
Konsultasjonsteamet. Hun jobber i hovedsak med barn og unge som er utsatt for vold 
og overgrep, og nettverket rundt barna. Er en del av et team på barnehuset som har 
oppfølging av barn som utsetter andre for skadelig seksuell atferd. 

 

 

 



 

 

  

Lars-Bjørnar N Knutsen 

Lars-Bjørnar N Knutsen, Noereh   
Nyinnvalgt styremedlem i Noereh.  
Har en ekstra glød for psykososiale miljø for 
ungdom. Sitter med mye forskjellig ansvar i styret 
innenfor hets, rasisme, vold og overgrep.  
 
 
 
 

 

 
 
 
Lea Mariero 
 
Jeg heter Lea Mariero og er 22 år gammel. Jeg er 
leder av ungdomsorganisasjonen Press - Redd Barna 
Ungdom, som er en partipolitisk og religiøst 
uavhengig organisasjon som arbeider for barns 
rettigheter slik disse er formulert i FNs 
barnekonvensjon. Press - Redd Barna Ungdom er 
for alle barn og unge mellom 13 og 25 år, og har 
som mål å endre strukturene i samfunnet som er et 
brudd på barns rettigheter.  

 

 
Kirsten Sandberg  
 
Kirsten Sandberg er professor i rettsvitenskap ved 
Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, hvor 
hun har ansvar for faget barnerett. Fra 2011 til 2019 
var hun medlem av FNs barnekomité, som hun ledet 
2013-2015.  Hun har skrevet bøker og artikler om 
barnevernloven, barneloven og forskjellige sider av 
barns rettigheter i Norge og internasjonalt, 
herunder barnets beste og barns rett til frihet fra 
vold og omsorgssvikt. Hun er en av de tre 
redaktørene av boka «Barnekonvensjonen. Barns  
rettigheter i Norge». 

 
 
 
 



 

 

  

Arrangører  
 

                      
         

                                                                   Statsforvalter i Trøndelag                                        
    Frank Jenssen (foto: Statsforvalteren i Trøndelag)   
   

 
 

Statsforvalter i Troms og Finnmark 
Elisabeth Aspaker Vik (foto: Marius Fiskum) 
 

 
 

Statsforvalter i Nordland 
Tom Cato Karlsen (foto: Statsforvalteren i Nordland) 



 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

                           
 

 

 

 

 

 

 

 


