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KRISESENTERTILBUDET
• Krisesenteret er et gratis 

lavterskeltilbud og et trygghetstilbud til 
mennesker som er utsatt for vold eller 

overgrep fra en partner, familie eller 
andre de har en nær relasjon til.

• Krisesenteret tilbyr beskyttelse, 
sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, 

menn og barn mennesker. 

• Det finnes 43 krisesenter i Norge,       
og 6 i Nordland.

• Krisesenteret i Salten er en kommunal 
virksomhet.
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HVA JOBBER 

VI MED?
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BEMANNING
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KRISESENTERET GIR  

FØLGENDE TILBUD:

§ Telefonvakt/krisetelefon	– informasjon	om	

rettigheter,	råd,	veiledning.

§ Dagtilbud	– samtaler,	råd,	veiledning.

§ Botilbud	for	mennesker	i	en	krisesituasjon	–

hjelp	til	etablering	i	ny	livssituasjon.

§ Oppfølging	i	reetableringsfasen.

§ Formidling	av	kontakt	med	det	øvrige	

hjelpeapparatet	både	i	vertskommune	og	i	

brukernes	hjemkommuner.
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I TILLEGG TIL BRUKEROPPFØLGING

Utadrettet virksomhet i 
form av informasjon til 
hjelpeapparatet, 
publikum og offentlige 
myndigheter. 
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Opplysningsarbeid 
med hensikt å 
forebygge og redusere 
vold og overgrep i 
samfunnet. 

02
Holdningsskapende 
virksomhet og 
dokumentasjon av  
problematikken.  
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FNs BARNEKONVENSJON
Staten skal beskytte barn mot fysisk eller 

psykisk mishandling, forsømmelse, seksuelt 

misbruk eller utnyttelse fra foreldre eller andre 

omsorgspersoner.

Definisjon omsorgssvikt: Når foreldre eller 

andre som har omsorgen for barnet påfører det 

fysisk eller psykisk skade, eller forsømmer det så 

alvorlig at barnet  fysiske og/eller psykiske helse 

og utvikling er i fare. (ATV)

De#e bildet av Ukjent forfa#er er lisensiert under CC BY
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https://fpf.org/2020/10/06/fpf-submits-comments-to-united-nations-ahead-of-2021-special-report-on-child-privacy/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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VOLD MOT BARN

• Mer enn 40 millioner barn i 

verden utsettes hvert år for grov 

vold.

• Regjeringen tror at opp mot      

100 000 barn i Norge utsettes 

for vold årlig.                                        
(Justisdepartementets voldsmåling).

• På grunn av fars vold bor ca

1500 barn ett av landets 

krisesentre hvert år.
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OMFANG	I	NORGE	(NKVTS 1/14 - Thoresen & Hjemdal)

• Nær	1	av	3	barn	utsettes	for	mindre	alvorlig	fysisk	vold	fra	

foreldrene	sine

• 13	%	har opplevd	psykisk	vold	fra	foreldre

• 5	%	har	blitt	utsatt	for	alvorlig	fysisk	vold	fra	foreldrene	sine

• 1	av	10	har	opplevd	vold	mellom	foreldrene

Bufdir
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SEKSUELLE 
OVERGREP

• Mer	enn	en	1	av	5	norske	

kvinner		og	nesten	1	av	10	

menn	oppgir	å	ha	blitt	utsatt	

for	en	form	for	seksuelt	

overgrep	før	fylte	18	år.				
(Thoresen &	Hjemdal	2014)

• Seksuelle	overgrep	skjer	mot	

barn	i	alle	typer	hjem	og	i	alle	

kulturer,	uavhengig	av	

familiens	sosioøkonomisk	

status.

• Noen	barn	er	særlig	sårbare	

og	har	større	risiko	for	

utsatthet.
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Å VÆRE VITNE…..

Det er minst like skadelig at et barn er vitne til 

vold mellom foreldrene som om barnet selv 

blir utsatt for vold.

Barn som har opplevd vold mot en 

nærstående person etter 1. januar 2008, hvor 

dette er egnet til å skade barnets trygghet og 

tillit, har rett til erstatning.

12



7

Å VÆRE VITNE…..

• DIREKTE TIL STEDE – øyenvitne

Tilskuer, inngriper, involvert, hjelper og besky5er.

• TIL STEDE GJENNOM Å HØRE VOLDEN

Roping, skriking, gråt – fører ;l fantasier, angst, 

utrygghet, avmakt.

• TIL STEDE GJENNOM Å OPPLEVE FØLGENE AV VOLDEN

Fysiske, psykiske og materielle skader. Omsorgssvikt.
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BARN PÅ KRISESENTER
• I 2010 ble lov om kommunale 

krisesentertilbud innført, loven inkluderer 

tydelig også barn.                                        

Lovens § 3 understreker at barn skal gis god 

ivaretakelse og individuell tilrettelegging på 

krisesenteret (krisesenterlova). 

• Krisesenterloven omtaler altså barn 

eksplisitt, og regner slik barn som 

selvstendige brukere og rettssubjekter med 

egne behov. 

De#e bildet av Ukjent forfa#er er lisensiert under CC BY-NC-ND
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http://shapingyouth.org/quaking-kids-and-headline-news-how-much-is-too-much/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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BARN PÅ 
KRISESENTER

• Ca. 1500 barn bor hvert år på et krisesenter i Norge. 

• Barn kommer til krisesentrene i all hovedsak sammen 

med mor. 

• For nesten alle barna er voldsutøveren far eller stefar.

• Rundt 60 % av barna har innvandrerbakgrunn. 

• Barnehagebarna og skolebarna opplever ofte brudd i 

barnehage-/skolegang.

• Ved nesten 90 % av oppholdene til barn var kontakt med 
barnevernet opprettet.

(Bufdir)
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....NOE EKSTRA I 
BAGASJEN.....

• Mange barn som kommer til krisesenteret har vært 

utsatt for vold i en eller annen form. De kan ha 

opplevd vold direkte rettet mot dem selv, eller 

indirekte ved at de har vært vitne til vold. Volden 

kan ha vært fysisk, psykisk, seksuell eller materiell. 

• Barna er i alle aldre, flertallet er under 10 år, 

halvparten under 5 år. Barna har ulik etnisk 

bakgrunn, og de kommer fra ulike deler av verden. 

(Bufdir)
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VÅRE BARN

• Flertallet som kommer på 

krisesentrene, vokser opp i 

økonomiske og sosialt 

vanskeligstilte familier.

• Dette innebærer at mange av 

barna ikke har hatt muligheten for 

å delta på aktiviteter som koster 

penger.

• I tillegg har mange levd isolert, noe 

som har innebåret lite sosial 

omgang med familie og venner. 

• De kan i liten grad ta med venner 

”hjem” til krisesenteret.

• Flere bor på krisesenteret i 

månedsvis.

De#e bildet av Ukjent forfa#er er lisensiert under CC BY-NC
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https://amommasview.wordpress.com/2015/11/24/the-outsiders/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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• Samtale med mor/far

• Samtale med barnet

• Barneverkstedet

• Samtaledukker

• Psykologisk førstehjelp

• Dagbøker, tidslinjer o.l.

• Traumeverktøy: «De tre gode hjelperne»

• Nettverksverktøy: «People in my Life»

• Foreldreveiledning: ICDP, Dialog, Care-

Index

• Filmene våre med arbeidsbøker

• Brevet fra Barneombudet

• Barnegrupper

• Fritidsbanken

• Barnehageplass 

• Samarbeid med helsesykepleier 

barnevern, barnehage, skole, fritidsaktør 

mm.

OPPFØLGING PÅ KRISESENTERET
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KRISESENTERETS 
MULIGHETER

• Profesjonelle hjelpere.

• Grundig innblikk i omsorgssituasjon.

• Informasjon gjennom barnesamtaler.

• Følger brukere opp over tid.

• Egne barnefaglige ansvarlige som følger opp 

barna.

• Kan og bør uttale seg til barnevern, i 

fylkesnemnd og i Retten. 

• Skal kreve barnets egne rettigheter realisert.
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SAMVÆR
Ved 3 av 10 opphold hadde barnet 

samvær med voldsutøver.

• Ved 19 % av oppholdene hadde 

barnet samvær med 

voldsutøveren uten tilsyn.

De minste barna har mest samvær

• Ved 34 % av oppholdene til barn 

i alderen 0-5 år og ved 30 % av 

oppholdene til barn i alderen 6-

10 år, hadde barnet samvær 

med voldsutøveren. 
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RETUR

12 % av oppholdene 

endte med at barna 

ble tatt med tilbake til 

voldsutøver.

Når voldsutøveren var 

mor eller far, endte  

19 % av oppholdene 

med at barna ble tatt 

med tilbake til 

voldsutøver.
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SAMVÆR MED DEN 

VOLDELIGE FORELDEREN

Krisesenteret fraråder samvær mens etterforskning av 

vold pågår. 

Om det skal avvikles samvær, oppfordrer vi å kreve 

tilsyn under samværet. 

Kan ikke krisesenter, politi eller barnevern stoppe 

samvær?

Avgjørelse om samværsstopp kan kun formelt gjøres 

av domstolen. 
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BARN	SOM	KOMMER	

PÅ	KRISESENTERET		

ER	BARN	PÅ	FLUKT....

...og	de	har	rett	på	

beskyttelse...
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TUSEN TAKK FOR AT DERE KOMMER 

TIL Å GJØRE EN FORSKJELL FOR OSS!
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