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Tema

Korleis avdekke og følgje opp vald i nære 
relasjonar? 



Eksempel frå eigen praksis

Mor sin behandler har visst om at ho var utsett for 
grov fysisk og psykisk vald av ektefellen, både før, 
under og etter svangerskapet. Melder ikkje frå

fordi barnet, etter behandlar si vurdering, ser ut til å 
ha ei adekvat utvikling.



Kva plikter har helsepersonell i høve informasjon ein får om 
vald i nære relasjonar? 



Lov om barneverntjenester

Straffelova 

Helsepersonellova



Det viktigaste! 

Ta ansvar for den informasjonen du har fått. 

Er du i tvil om korleis du skal handtere den? 

SNAKK MED NOKON 



«Vald er ei kvar handling retta mot ein annan person, som 
gjennom denne handlinga skadar, gir smerte, skremmer, eller 
krenker, får denne personen til å gjere noko mot sin vilje eller 

slutte å gjere noko den vil» 

Frå Per Isdal si bok «Meningen med volden» 

Altså: Vald er meir enn fysisk vald.



Å være vitne til vald!

Born som er vitne til vald mellom foreldre er pr. 
definisjon utsett for vald. Dette er like skadeleg som 

sjølv å bli direkte utsatt.

«men, han er snill med borna…» 

• Litt om dom i Høgsterett 

• Konsekvensar av at hovudomsorgsperson er utsett for vald

• Eige traume ved å være vitne



Alle her kjenner nokon

Omfang av vald og overgrep er vår tids største 
helseutfordring:

«I mi tid som kommunelege møtte eg ingen pasientar som 
hadde vore utsett for vald eller overgrep. Etter at eg byrja å 
jobbe som lege i psykiatrien møtte eg mange av mine tidlegare 
pasientar igjen. Dei hadde då vonde historier å fortelje» 

Tre historier kjem no…



Eksempel frå eigen praksis

Mor sin behandler har visst om at ho var utsett for grov fysisk 
og psykisk vald av ektefellen, både før, under og etter 
svangerskapet. Behandler melder ikkje frå fordi barnet, etter 
behandler si vurdering, ser ut til å ha ei adekvat utvikling.



Eksempel frå eigen praksis forts.

Barn formidlar i barnehagen at stefaren er stygg med mor. 
Barnehagen spør ikkje meir fordi dei har oppfatta at stefaren 
er flytta ut. Stefaren er framleis valdeleg og kjem med grove 
trugsmål, sjølv om han ikkje bur med familien.



Eksempel frå eigen praksis forts.

Barnevernstenesta får melding frå legevakt om eit barn som 
fortel at mora slår. Seinare kjem det fram at barnet og har 
formidla til læraren at mor er sint. Læraren har ikkje spurt 
noko meir – men bare forklart barnet at mor sikkert er sliten.



Kva kan vi gjere?

• Snakk om det.

• Snakk med, og ikkje om, dei som du trur har det vanskeleg.

• Ikkje demoniser overgriparen.

• Søk råd dersom du trur nokon er utsatt.

• Du ser det ikkje før du trur det…

• Meld frå dersom du veit noko.



«Tørre å spørre»

«Jeg synes at folk burde spørre mer. At man ikke tar det opp 
selv, betyr ikke at man ikke vil prate om det. Det holder 
kanskje ikke å spørre èn gang. Du må kanskje spørre fem 
ganger, men egentlig er det ingenting man heller vil enn å 
snakke om det. Og ikke si: du får si ifra om du vil snakke om 
det. For man sier ikke ifra. Jeg har aldri gjort det, selv om jeg 
egentlig har villet».

Grände, 2007



Kva skjer når du har tatt ansvar?
Ved melding til barnevernstenesta.

Ved melding til politiet.

Dilemma
• Som helsepersonell mister du kontrollen over saka.
• Relasjonen til pasienten kan bli skadelidande.  
• Barnefokus vs. vaksenfokus.
• Skapar krise i ein familie – kva om det ikkje har skjedd 

noko?


