










































































































































































































































































































































268 Kapittel 8 

I om a dominere og a slippe ti l andre, me llom a kreve for 

seg selv og a gi andre sosial st0tte og omsorg, anse seg 

for aha spesielle rettigheter e ller innordne seg det som 

gje lder for folk f lest. Psykisk sunne mennesker balan

serer godt me llom selvstendighet og a t ilh0re et sosialt 

fe ll esskap 

• st abilitet i f01e lses livet (spesielt viktig a avdekke store 

hum0rsvingn inger og emosjonsmessige svingninger) 

• stab ilitet i re lasjoner t il andre (hvor langvarige re lasjoner 

man makte r a skape) 

• till it versus misti lli t ti l omverdenen, der vurdert framfor 

ukritisk ti ll iter indikasjoner pa sunn person lighetsutfor

ming, mens overveiende mistenksomhet er indikasjoner 

pa psykiske lidelser (variasjon av, grad av egnethet og 

styrken i emosjonsuttrykk) 

Oversikten er forfatterens. 

dere, kan variere mellom detaljer og det mer overordnede 
slik at det kan bli framdrift og poenger i fortellingen, de far 
bestemme tempoet, hvilke emosjoner som vises, ferdigheter 
i a til passe det som fortelles, til den det fortelles til, osv. En 
sensitiv lytting Ieder til at man kan komme n<£r og fa en god 
forstaelse av hvordan personen ser seg selv og omverdenen. 

Selvmord 
I perioden 1996-2007 ble det arlig registrert 550 selvmord i 
Norge (Mykletun mfl. 2009a). Mange med psykiske lidelser 
begar ikke selvmord, og en god del som begar selvmord, har 
ikke psykiske lidelser (Mykletun mfl. 2009b) . Selvmords
risikoen varierer noe mellom de ulike typer av psykiske 
lidelser. Det er mange arsaker til selvmord, men psykiske 
vansker og vanskelig livssituasjon er to betydelige risiko
faktorer. Omkring 90 prosent av dem som tar sitt eget liv, 
innfrir kriteriene for minst en psykisk lidelse (Fleischmann 

mfl. 2005). Moderate anslag viser at mellom 5 og 10 prosent 
av personer med en personlighetsforstyrrelse tar sitt eget liv. 
Resultater fra en nyere engelsk studie blant ungdom og unge 
voksne viste at n<£r 30 prosent av dem som tok sitt eget liv, 
hadde en personlighetsforstyrrelse, og 55 prosent av dem 
hadde trekk som var forenlige med en personlighetsforstyr
relse (Houston mfl. 2001). I tillegg er selvmord vanlig blant 
personer med stemningslidelser og de som har et rusmid
delmisbruk. Selvmordsrisikoen er pa mellom 3-6 prosent 
ved dyp depresjon (deter omkring seks ganger h0yere risiko 
enn for ikke-deprimerte) (Blair West mtl.1997), og 5 prosent 
ved schizofreni (Palmer mfl. 2005). 

Vurdering av selvmordsfare er lagt til psykiatrien/psy
kisk helsevern, men en del ganger blir man tvunget til a 
gj0re egne vurderinger og ikke handle pa aile trusler som 
om de var reelle, med piif0lgende henvisning til psykiatrien 
og 0nske om 0yeblikkelig hjelp for personen for a avklare 
alvorligheten i truslene. Siden forekomsten av psykiske 
Jidelser er stor blant barnevernets brukere og at det er en 
n<£r sammenheng mellom psykiske vansker og selvmord, 
er det viktig at barnevernsansatte har generell kunnskap om 
fenomenet. 

Barn kan tape foreldre ved samlivsbrudd og ved d0d. 
Barn som mister sine foreldre ved d0dsfall, 0ker risikoen 
for a utvikle psykiske vansker, men deter ikke en stor risiko
faktor for psykopatologi i verken barndom, ungdomsar eller 
voksen alder (Harrington og Harrison 1999). Barn og unge 
som mister foreldre i selvmord, har en tydelig 0kt risiko for 
selv a bega selvmord og a utvikle rusmiddelmisbruk enn 
barn og unge som mister foreldre i ulykker eller av sykdom 
(Bruke mfl. 2010, Wilcox mfl. 2010) . 

Noen studier indikerer at 11-21 prosent av unge voksne 
med selvmordsfors0k har en oppveksthistorie preget av 
omsorgssvikt og mishandling (Fergusson mfl. 2008). Det 
synes a v<£re en h0yere forekomst av selvmord og fors0k pa 
det for de som er utsatt for seksuelle overgrep enn mishand
ling og omsorgssvikt (Yates mfl. 2008). 

Personer som prater mye om selvmord og d0d, bar gene
relt en 0kt risiko for a bega selvmord. Det er ikke slik at de 
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En god del norske barn utsettes for mishandling og vold
for noen er den bade gjentatt og alvorlig. Konsekvensene 

av slike erfaringer er betydelige og varer ofte i lang tid. 
I l0pet av de siste fern arene rapporterer mange barne
vernsansatte at det har vrert en markert 0kning i antall 
voldssaker de har fatt meldinger pa eller har avdekket i 
unders0kelser av meldinger pa andre for hold i familien. 
Deter noe uklart om denne 0kte forekomsten gjenspeiler 
en reell 0kning, om familier har blitt mer apne om slike 
handlinger, eller om det indikerer at fagfolk har blitt bedre 
til a oppdage vold i nrere relasjoner. Det har vrert et h0yt 
tempo pa kunnskapsutviklingen pa disse to omradene, 

og fra statlig hold har man satset mye pa a oppgradere 
praksis i trad med den nye innsikten man har om konse
kvenser slike omsorgsformer har for barna, gi opplrering 
i de hjelpetiltakene som har st0rst effekt i a endre slike 
samhandlingsm0nstre, og a sikre at folk i sin alminnelig

het blir klar over omfanget av fysisk mishandling og vold. 

Voldsut0ver og -offer vil gjerne fortie det som skjer. 
Det opprettholder volden. Offer kan ogsa vrere over
griper; for eksempel at far banker mor, mens mor mis
handler barna. M0nstrene kan av mange oppleves som 
forvirrende ved at offer s0ker overgriper framfor a flykte, 

a s0ke en ny overgriper etter endelig aha skj0vet fra seg 
en ann en, osv. 

I kapitlet gis det f0rst en oversikt over hard fysisk 
avstraffelse av barn og konsekvenser det har for barnets 

fun gering og utvikling. En stor del av kapitlet er viet til 
vold i nrere relasjoner og mishandling. I kapitlet presen
teres to spesifikke former for mishandling: filleristing av 
barn («shaken baby syndrome» og «sudden infant death 
syndrome») og «Miinchausen syndrome by proxy». Aile 
disse temaene glir over i hverandre, og skillelinjene mel
lorn dem kan bli noe kunstige og teoretiske. 



Fraradet pa et faglig og moralsk grunnlag 
Ncer ingen fagfolk anbefaler fysisk avstraffelse av barn (Ben
jet og Kazdin 2003). Det bunner i en holdning om at det 

bade er uetisk og un0dvendig a rise dem for a kunne regu
lere dem (Schenck mfl. 2000) . Dernest peker majoriteten 
av studier i retning av at hyppig bruk av fysisk avstraffelse 
i oppdragelsen gir negative konsekvenser for barna (Gers
hoff2002). Det synes a vrere et tverrkulturelt funn (Lansford 
mfl. 2005). Imidlertid er det ikke forskningsmessig grunnlag 
for a hevde at personer som har vokst opp i mange av de 
landene som ikke har forbud mot fysisk avstraffelse, funge
rer darligere psykososialt enn de som har vokst opp i land 
med forbud mot slike handlinger (selv om forbud eller ikke 
mot fysisk avstraffelse ikke er identisk med forekomst). Det 
skyldes at mange av foreldrene i de vestlige landene som 
ikke har forbud mot fysisk avstraffelse av barn, bare sjelden 
ut0ver slike handlinger, slik at de slett ikke utgj0r et m0nster 
i omsorgen. Det er derimot skadelig nar barn vokser opp 
med regelmessig og hard fysisk avstraffelse, spesielt fordi 
dette ofte skjer i kombinasjon med at barnet omgis av lite 
varme fra foreldrene. Slik var det for Daniel i kasuistikken. 

0delegger skj0re, intime band 
og framprovoserer vansker 
En studie viste at hyppig rising i alderen seks til ni ar ledet til 
at barnet innen to til fern ar senere utviklet atferdsvansker 
(Larzelere 2000) . En ann en stu die viser samme ten dens; nar 
m0dre hadde fysisk avstraffelse av sine trearige barn mer 
enn to ganger i man eden, hadde barnet en 0kt risiko pa 1,5 
ganger for a utvikle atferdsvansker da de var fern ar gamle, 
sammenlignet med jevnaldrende som ikke ble fysisk avstraf

fet (Taylor mfl. 2010). Hard fysisk avstraffelse 0ker ogsa risi
koen med 1,5 ganger for at barna utvikler psykiske lidelser 
(Fergusson mfl. 2008) . Det synes a vrere bare sma forskjeller i 
psykisk helse hos barn som utsettes for mild versus moderat 
grad av fysisk avstraffelse. Disse to gruppene har bare litt 
mindre sannsynlighet enn barn utsatt for mishandling til a 
utvikle psykiske lidelser, slik som fobier, depresjon, paranoid 
og psykiske lidelser (Miller-Perrin mfl. 2009). 
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Nar m0dre har en straffende omsorgsstil, synes det a 
ramme barnas emosjonsregulering generelt. Fedres avstraf
fing av barna synes a 0ke barnets aggressivitet og atferdsvan
sker. Fedres avstraffing rammer s0nner hardere enn d0tre, 
mens man ikke finner slike kj0nnsforskjeller blant barna til 
straffende m0dre (Chang mfl. 2003). Svakheten med mange 

av studiene som gir lignende konklusjoner, er at de i h0yere 
grad fokuserer pa konkrete uttrykksformer enn mer dem
pede symptomer som lavt selvbilde, sosial tilbaketrekning, 
nedstemthet osv. Mange av studiene pa fysisk avstraffing av 
barn skiller darlig mellom grader av og former for fysisk 
avstraffelse (Baumrind mfl. 2002). Studiene har ofte heller 

ikke god nok design til at man kan trekke slutninger om 
arsak-virkning-forhold (Robinson mfl. 2004). Majoriteten 
av studiene er fra USA, slik at deter sparsomt med forskning 
pa fysisk avstraffelse av barn pa tvers av kulturer og etnisi
teter (Whaley 2000). 

Barns trass 0ker nar voksne benytter fysisk tvang, trusler 
og forbud. Det Ieder gjerne til mange og langvarige makt
kamper mellom voksne og barn (Kochanska 1997b). Den 
kortvarige f0rsteeffekten av fysisk avstraffelse kan imidler
tid forlede foreldre til a tro at det er en effektiv metode for 
grensesetting fordi barnet «tar seg sammen». Hyppig bruk 
av fysisk avstraffelse Ieder imidlertid til at situasjonen over 
tid ofte forverrer seg og lett kommer ut av kontroll. Ofte er 
prosessen at den voksne gir mange trusler og handhever en 
del av disse med bruk av fysisk avstraffelse. Barnet setter 
inn motstrategier, noe som 0ker foreldrenes bruk av fysisk 

avstraffelse. Parallelt er det lite positive emosjoner mellom 

foreldre og barn (Larzelere 2000). Det Ieder samspillet uti 
et uf0re som ikke kan l0ses pa andre mater enn ved a 0ke 

varmen, f0r man far lrert seg mer hensiktsmessige mater a 

regulere barnet pa. 
For a oppsummere kan man si at det synes som om bade 

alvorlighetsgrad og frekvens av fysisk avstraffelse samt grad 
av varme i samspillet mellom voksen og barn er tre faktorer 
som rna vurderes for a avgj0re i hvilken grad fysisk avstraf
felse skader barn (Larzelere 2000). 
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Partnervold 
Partnervold er ett av flere begreper for a betegne voldsut0velse 
mellom voksne i et parforhold. Andre begreper er farnilievold, 

void i mere relasjoner, void i intime relasjoner. De tre sistnevnte 
kan ogsa benyttes nar foreldre er voldelige mot barna sine, 
mens f0rstnevnte begrep kun betegner void mellom de voksne. 
Grenseoppgangene kan virke kunstige, siden tlere teoretikere 
tar til or de for at deter en emosjonell omsorgssvikt nar barn er 
vitne til void i hjemmet som ikke rammer barnet selv. 

Partnervold omfatter en rekke voldsm0nstre og kan 
derfor ikke framstilles som et enhetlig fenomen. For a bli 
klokere pa void har tlere fagpersoner tatt til orde for en inn
deling i ulike typer av voldelighet. Antallet undergrupper 
varierer mellom de ulike forskere, og spenner i hovedsak 
fra to til fire undergrupper (Chase mfl. 2001, Clements mfl. 
2002, Langhinrichsen-Rohling mtl. 2000, Waltz mfl. 2000, 
White og Gondolf 2000) . Forel0pig harman ikke kommet 
fram til det antall undergrupper som et tlertall av forskere 
og klinikere kan akseptere, og som har praktisk verdi i vur
dering av voldsform, arsaker, egnede tiltak samt prognose. 

Det betydelige omfanget og konsekvensene av partner
void har f0rt til diskusjoner i en del land om man skal utvi
kle systemer for a kartlegge kvinner for a oppdage de som 

er i faresonen, med tanke pa a forebygge, eller fange opp 
dem som er utsatt for partnervold, slik at man kan behandle 
(Nelson mtl. 2004, Ramsay mtl. 2002, Wathen og MacMillan 
2003). Konklusjonene fra slike dmftinger har vrert at man 

ikke 0nsker a !age slike systemer. Del vis begrunnes det med 
0konomiske kostnader, men like mye med at devil gripe inn 
i livet til mange som ikke rammes av dette, og det rader usik
kerhet pa om man nar de personene man 0nsker a komme i 
kontakt med via en slik kartlegging (screening). 

Kj0nnsforskjeller 
Omkring 90 prosent av ofrene for partnervold er kvinner 
(Roberts og Roberts 2005b). Forskning pa partnervold har i 
hovedsak konsentrert seg om menn som overgripere. Kunn

skap om voldelige kvinner er derfor mer sparsom. Over 
lengre tid har man avdekket at kvinner i parforhold - som i 

0vrige relasjoner - ofte viser relasjonell aggressivitet framfor 
direkte (void regnes som en direkte aggresjonsform) (Linder 
mfl. 2002). Men relasjonell aggresjon kan bidra til a utl0se 
direkte aggresjon (voldelighet) hos andre med svakt utviklet 
emosjonsregulering og darlige mestringsstrategier (jevnf0r 
kapittel8 om relasjonell aggresjon) . Deter imidlertid ikke tvil 
om at menn ogsa utsettes for void av kvinner (Archer 2000). 

Dette kan vrere mer tabubelagt enn nar menn utsetter kvin
ner for void. Arsaken er at menn synes aha verre for a se seg 
selv som offer enn kvinner, og kvinner er ogsa mer villige enn 
menn til a innr0mme negative konsekvenser av partnervold 
(O'Leary 2000). Menn som blir utsatt for seksuelle overgrep, 
vegrer seg ogsa for a benevnes som offer (se kapittel10). 

Nyere studier avdekker at jo mer omfattende og alvorlig 
voldsbruken er i et parforhold, desto st0rre er risikoen for 
at begge er voldelige mot hverandre (Swan og Snow 2002). 
Void hos unge par innebrerer oftere at begge parter er volde
lige, enn ved partnervold mellom eldre personer (O'Leary 
og Slep 2003). Spesielt gjelder det for parforhold opp til tid
lig i 20-arsalderen. Da synes gjensidig void a forekomme 
i mellom 59 og 71 prosent av tilfellene ide voldelige par
forholdene (Capaldi og Crosby 1997). Void i parforhold er 
altsa h0yest i aldersgruppen fra 15 ar, med en topp rundt 

25-arsalderen og deretter en tydelig ogjevn reduksjon fram 
til 35-arsalderen (Capaldi mfl. 2005, Haaland mtl. 2005). 
Aggresjon er blant annet knyttet til hormonet testosteron, 
som har h0yest forekomst i alderen fra cirka 15 til35 ar. 
Slik ser man at bade kriminalitet og void synes a vcere mest 
utbredt i menns livsfase da ogsa nivaet av testosteron er h0y
est. Det er fra ulike faglige hold stilt sp0rsmal ved om jenter 
i de siste arene har blitt mer aggressive, viser andre aggre
sjonsformer enn tidligere, eller om deer mer apne om dette, 
slik at voldsut0velse avdekkes bedre. I forlengelsen av denne 

sp0rsmalsrekken kan man ogsa spekulere pa om arsaken 
til at ogsa kvinnene er voldelige nar void forekommer hos 
unge par, skyldes alder, eller om det handler om at kvinner 

i yngste generasjon er mer voldelige enn kvinner i tidligere 
generasjoner har vrert. Dette er hypoteser som forel0pig er 
forholdsvis ubesvart. 
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Det er generelt vanskelig a trekke klare skiller mellom 
overgriper og offer i partnervold. En norsk studie viste at 
mer enn hver tredje kvinne og mer enn to av tre menn som 
ble utsatt for partnervold, opplyste at de hadde hatt tilstrek
kelig kontroll i selve voldsepisoden, slik at de kunne hindre 
eller stoppe hendelsesforl0pet, og at de derfor mente at de 
hadde vrert delansvarlige i konflikten (Haaland mfl. 2005). 

Dette reiser mange sp0rsmal. Mange kan pata seg en rolle 
som innebrerer a ha skyld og derved f0le seg fortjent til a bli 
utsatt for vold. Et typisk ill0nster for voldsut0vere era indu
sere diirlig samvittighet i offeret, slik at det f0ler seg skyldig 
og derfor mener at det fortjener slik behandling. Samtidig vet 
man at mange personer 0nsker a oppleve kontroll selv om 
den er liten, for a unnga f0lelsen av a vrere et offer og hjelpel0s 
(jevnf0r sosial attribusjon i kapittelS). De kan derved innbille 
seg eller pasta seg aha mer kontroll enn de reelt sett hadde. 

Arsaker til partnervold 
Arsakene til partnervold er ofte uttrykk for emosjoner som 
sjalusi og sinne overfor partneren, et behov for a oppna 
trygghet- som gjerne assosieres med aha makt og kontroll 
(McMahon og Pence 2003, Swan og Snow 2002 2003). Aile 
mennesker kan kjenne pa slike emosjoner, men handterer 
dem uten bruk av vold. Arsakene til vold rna derfor ses i 
en bredere sammenheng, som karakteristika ved perso
nens mestringsstrategier framfor hvilke emosjoner som rir 
ham eller henne; altsa handler vold i h0y grad om forstaelse 
(informasjonsprosessering og attribusjonsm0nster), emo
sjonsregulering og mestringsstrategier. 

Mange voldelige menn er deprimerte, men deter van
skelig a fa et klart bilde av sammenhenger mellom depre
sjon og ut0velse, ikke bare nar det gjelder partnervold, 
men ogsa familievold. For eksempel har en del som ut0ver 
partnervold, vrert deprimerte i forkant. Irritabiliteten, en 
darlig fleksibilitet og liten bred de i handlingsstrategier kan 
utl0se voldsepisoder ( et m0nster som beskrives i kapittel 8 
om deprimerte foreldres 0kte risiko for a mishandle barna). 
Samtidig kan det a Ut0ve vold ogsa lede til at depresjon utvi
kles, eller at den forsterkes. 
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Studier viser ogsa at omkring 90 prosent av menn som 
deltar i tiltak for sin voldelighet mot partneren, har en 
personlighetsforstyrrelse (Craig 2003). Den h0ye samfo
rekomsten av voldelighet og personlighetsforstyrrelser 
kan forklares med at psykiske lidelser er knyttet til vansker 
med selvregulering, l0se konflikter og generelt komme godt 
overens med andre (jevnf0r kapittel8). Deter en generell 
sammenheng mellom personlighetsforstyrrelser og part
nervold, men spesielt passiv-aggressiv personlighetsfor
styrrelse (finnes i det amerikanske og ikke det europeiske 
diagnosesystemet), og aller oftest dyssosial og emosjons
messig ustabil personlighetsforstyrrelse, er spesielt sterkt 
knyttet til voldsbruk (diagnosekriteriene for disse person
lighetsforstyrrelsene presenteres i kapittel8) (Andrews mfl. 
2000, Bartol og Bartol 2004, Holtzworth-Monroe mfl. 2000, 

Waltz mfl. 2000). 

Psykopati er ikke Ienger en offisiell diagnose, men inn
holdet i den hadde klare fellestrekk med dyssosial person
lighetsforstyrrelse. Mange klinikere snakker fortsatt om 
psykopati fordi begrepet favner en gruppe personer som 
ikke fanges opp godt nok i betegnelsen dyssosial person
lighetsforstyrrelse. Ogsa psykopati hos menn er i sterk grad 
knyttet til partnervold (Jones og Gondolf 2001, Skeem og 
Mulvey 2000). Faktisk er det ingen psykiske lidelser som 
predikerer vold bedre enn psykopati (Hare mfl. 2000). 

Denne kunnskapen om voldelige voksne rimer med studier 
pa ungdom: Antisosialitet hos gutter predikerer godt sen ere 
vold mot partner. Nyere studier avdekker ogsa samme 
m0nster for jenter preget av antisosialitet (som er essensen 
i dyssosial personlighetsforstyrrelse) (Andrews mfl. 2000, 

Ehrensaft mfl. 2003, Woodward mfl. 2002). 

Det er avdekket en mer sammenheng mellom menns 
vold og rusmiddelmisbruk. Det gjelder bruk av bade legale 
og illegale rusmidler (Anderson 2002, Monahan mfl. 2001). 

En nyere doktorgradsstudie indikerte imidlertid at tre av 
fire tilfeller av partnervold skjedde uten pavirkning av rus
midler. Vold 0ker gjerne ved rus. Derfor er for eksempel vol
delige menn som er periodedrankere, mest voldelige i de 
periodene de drikker (Aldarondo og Mederos 2002, O'Leary 
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lnformasjonsboks 9.1 Karakteristika ved psykopati 

Skaringene baseres pa opplysninger via journal, fra personale og 

et l0st strukturert intervju. Skar 2 er hvis atferd defin itivt er t il 

stede, skar 1 nar man er usikker pa om atferd er t il stede, og skar 

0 er nar atferd ikke er til stede. Diagnosen psykopati stilles vanlig

vis av fagpersoner ved en skar pa 30 poeng eller h0yere. 

glatthetj overfladisk sjarm 

2 selvsentrertjstorhetsideer om ens egen verdi 

3 behov for nye impulser jhar lett for a kjede seg 

4 patologisk l0gnaktighetjbedrageri 

5- bl0ffmakerijmanipulering 

6 manglende anger el ler skyldemosjon 

7 manglende dybde i emosjoner 

8 uf0lsomhetjmangel pa empati 

9 parasittisk livsstil (snylter pajutnytter andre) 

10 oppfarendejmed darlig kontroll over sinne 

og Schumacher 2003) . Void hos rusmiddelmisbrukere fore
kommer oftere og skaper st0rre fysiske skader pa offeret enn 
det som er tilfellet ved ikke-rusede voldsut0vere (Leonard 
2001 ). N ar rusmisbrukende voldelige reduserer sitt alkohol
forbruk, Ieder det ofte til reduksjon i voldsut0velsen (Pals
Stewart 2003). 

Partnervold starter ofte med diskusjoner om omsorgen 
for barn (Gewirtz og Edleson 2007) eller andre slitasjer i par
forholdet. Det blir irnidlertid for enkelt a tenke at man bare 
kan ta bort den ene eller den andre arsaken som oppgis a ha 
utl0st partnervolden; da gar man glipp av de dypere arsaker 
til slike alvorlige krenkelser. Svrert mange par har diskusjoner 
om 0konomi, grensesetting av barna, prioriteringer, handte
ring av tidsklemma, osv. uten at man ut0ver vold. Deer der
for ikke temaene i seg selv, men hvordan man selv opptrer i 
diskusjoner, som er poenget, og som bistanden rna rettes mot. 

Partnervold synes a vrere mer utbredt blant foreldre til 
barn under seks ar og i familier der det er flere enn ett barn 

11 promisku0s seksuell atferd (utsvevende el ler l0ssluppen 

seksualitet) 

12 atferdsproblemer f0r fylte tolv ar 

13 manglende realistisk langtidsplanlegging 

14 impulsivitet 

15 uansvarlig foreldreatferd 

16 hyppige ekteskapjsamboerforhold 

17 ungdomskriminalitet f0r fylte 15 ar 

18 svikt ved pmvetid eller l0slatelse 

19 manglende ansvar for ens egne handlinger 

20 flere typer lovbrudd blant f0lgende ti: innbrudd, ran, narko

t ikam isbruk, frihetsber0velse, mord (fors0k), ulovlig vapen

besittelse, seksuelle overgrep, grov uaktsomhet, bedrageri, 

flukt fra fengsel 

Ki/de: Hare 1991 (PCL). 

(Lown og Vega 2001). Forekomsten er trolig ikke knyttet til 
barnets alder per se, men til at personer som har barn under 
seks ar, ofte er unge foreldre, og unge par er som nevnt de 
mest voldelige. Sammenhengen mellom vold og a hamer 
enn ett barn er knyttet til at mange barnerike familier i 
vestlige land er knyttet tillavere sosial klasse, som ogsa er 
en kjent risikofaktor for partnervold (selv om den foregar 
i aile sosiale lag). Man an tar ogsa at en del par kan finne det 
vanskelig a tilpasse seg a ha barn, og at barn under seks ar 
krever mye av foreldre, noe som igjen kan gj0re dem mer 
slitne, med fare for a reagere mindre hensiktsmessig enn 
nar man er opplagt (Jouriles mfl. 2001). Jo svakere utviklede 
mestringsferdigheter og jo darligere emosjonsregulering 
foreldrene har, desto mindre vil de makte a Mndtere slike 
konflikter pa en adekvat mate. 

Foreldres samlivsrelasjon er stabil over tid, slik at void 
mellom familiemedlemmer tenderer mot a vare over tid. 
Ikke bare er vold stabil i en familie, for vold tenderer ogsa 

,.... 
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de forteller sannheten om hvor ofte barna har vrert vitne 

til volden. 

Krenkelsene og truslene knyttet til innholdet i og kon

sekvenser av partnervold Ieder til stress i parforholdet med 

en usunn maktstruktur. Foreldre som lever i den frykt som 

partnervold Ieder til, overf0rer - ofte uten a ville eller a vite 

det - sin egen usikkerhetsf0lelse og sine psykiske spennin

ger til barna. Denne negative pavirkningen pa barna gjelder 

uansett om det dreier seg om et h0yt konfliktniva, ut0velse 

av partnervold eller at foreldrene ignorerer hverandre 

(Rogge og Bradbury 1999). 

Partnervold tenderer mot a lede til to ytterligga

ende omsorgsm0nstre for barna: 1) En ten karakteriseres 

m0drene av lite varme overfor barna som en arsak til det 

parforholdetde inngar i, og/eller som et resultat av volden, 

2) eller sa blir de lett overbeskyttende overfor barna for a 
kompensere for darlig samvittighet over a vrere i et voldelig 

parforhold (Levendosky og Graham-Bermann 2000, Sul

livan mfl. 2000). Begge m0nstrene har til felles at de 0ker 

risikoen for at barna utvikler psykiske lidelser. M0dre som 

lever med partnervold, har i tillegg liten autoritet og har 

svak kontroll over barna (Jackson 2003, Ulman og Straus 

2003). Det kan enten bunne i trekk som ligger til dem fra 

f0r, eller i at krenkelsene kan lede til et slikt resultat ut fra en 

global sosial attribusjonsstil som ligner karakteristika i lrert 

hjelpel0shet (jevnf0r kapittel5). 

M0dre som var utsatt for partnervold under svangerska

pet, hadde mer negative eller n0ytrale representasjoner av 

barnet under svangerskapet, og et mer negativt samspill med 

barnet da det var ett ar gammelt, enn m0dre med positive 

representasjoner av barnet under svangerskapet. M0drene 

som hadde n0ytrale/distanserte representasjoner av barnet 

under svangerskapet, var mer kontrollerende i samspill med 

barnet, mens de med negative representasjoner hadde et 

samspill med barnet preget av fiendtlighet og negativisme 

(jevnf0r kapittel 3 om mentalisering og representasjoner) 

(Dayton mfl. 2010). 

Partnervold Ieder til stress, som pavirker foreldres 

omsorgsut0velse. Volden i seg selv under svangerskapet 

synes faktisk ikke i nevneverdig grad a pavirke foreldrenes 

oppfatning av barnet eller omsorgen de vil gi det (Leven

dosky mfl. 2006). Derirnot vil m0dres representasjoner av 

barnet, den sosiale st0tten de har i sitt sosiale nettverk, og 

det generelle funksjonsnivaet deres pavirke sterkt hvordan 

de handterer barneomsorgen nar de lever med partnervold 

(Dayton mfl. 2010). Samtidig finner man at deter en tyde

lig overvekt av ikke-balanserte representasjoner (forstyrret 

eller disengasjert) blant m0dre som lever med partnervold 

(Huth-Bocks mfl. 2004). Det handler altsa i minst like h0y 

grad om karakteristika ved m0drene som at de lever med 

partnervold, nar det gjelder hvordan de betrakter sine barn 

og omsorgsut0velsen overfor dem. 

Familier med partnervold har ofte et generelt h0yt stress

niva og flere alvorlige risikofaktorer (Eby 2004, Herrenkohl 

og Herrenkohl2007, Herrenkohl mfl. 2008, Langenkamp og 

Frisco 2008, Schilling mfl. 2007). De vanligste er psykiske 

lidelser, rusmiddelmisbruk og relativ fattigdom (Berger 

2005, Buckner mfl. 2004). Derved rammes ikke barna kun 

av volden, men ogsa av stresset og de 0vrige risikofakto

rene. Det Ieder til ulike utfall hos barna, bade nar det gjelder 

symptomer og alvorlighetsgrader. Barn som opplever void 

mellom foreldrene, blir mer stresset av konflikter/krangler 

mellom foreldrene enn andre barn fordi det i konflikten 

Jigger en potensiell trussel om voldsut0velse som fors0k 

pa mestring av konflikter (DeJonghe mfl. 2005). Derved 

vil mange barn oppleve et ganske vedvarende stress fordi 

mange situasjoner kan tenkes a virke voldsutl0sende. 

Som beskrevet flere ganger i denne boken er det sjel

den spesifikke symptomer knyttet til de ulike formene for 

omsorgssvikt, mishandling, utnyttelse og seksuelle overgrep. 

Konsekvensene for barn av a vokse opp med partnervold, er 

i betydelig grad lik mange av de effektene mishandling har. 

Vold er altsa traumatiserende, og symptomer pa traume er 

rapportert helt ned i ettarsalderen for barn som lever i hjem 

med vold mellom foreldrene (Bogat mfl. 2006). Generelt kan 

man hevde at barn som lever i familier med partnervold, 

anses som ekstra risikoutsatte for utvikling av psykiske 

lidelser (Graham-Bermann og Seng 2005, Margolin 2005). 
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I en studie fant man at 50 prosent av barna fra hjem med 
partnervold innfridde diagnosekriteriene for minst en psy
kisk lidelse (Grych mfl. 2000). Generelt setter partnervold 
seg i barna i form av en rekke symptomer, der noen av de 
vanligste er vist i informasjonsboks 9.4. Generelt rangeres 
konsekvensene for barn av a utsettes for eller a oppleve 
familievold sam like alvorlige sam aha en alkoholmisbru
kende forelder (Coleman mfl. 2007, Pinheiro 2006). Barn 
som lever med bade familievold og rusmiddelmisbruk blant 
foreldrene, har en verre utvikling enn de sam lever med en 
av dem (Cleaver mfl. 2007, Evans 2006) (i trad med kunn
skapen om at jo flere risikofaktorer, desto mer risikoutsatt, 
jevnf0r kapitte!S) . 

M0dre sam blir utsatt for partnervold, har 0kt sann
synlighet for at barna deres utvikler atferdsvansker hvis 
moren har PTSD (se kapittellO for informasjon om PTSD), 
angstlidelser eller lav selvaksept, mens fravrer av dette 0ker 
sannsynligheten for at barn unngar a utvikle slike van
sker (Levendosky mfl. 2006). Barn som er vitne til gjentatt 
voldsut0velse i familien, har i betydelig grad 0kt risiko for 
a utvikle depresjon i ungdomsarene og tidlig voksen alder 
(Russell mfl. 2010) . Unntaket er barn som opplever frerre 
enn ti voldsut0velser i familien i barndommen. De har ikke 
like star risiko for a utvikle depresjon i ungdomsarene og 
tidlig voksenliv (Russell mfl. 20 10). 

Det er flere tolkninger av hvorfor barn skades av a vokse 
opp i familier med partnervold. Disse er noen av de viktigste: 

Det vedvarende stresset i familien tapper barn a for energi. 
De har ofte et h0yt kortisolniva, sam har flere skadelige 
konsekvenser (jevnf0r kapittel 5) . Frykt Ieder til at barn 
gjerne kan vrere noksa vedvarende stresset, for jo Ienger det 
er siden det har vrert voldsut0velse, desto st0rre er sann
synligheten for at den vii inntreffe. Roligst kan mange barn 
vrere rett etter voldsut0velsen, fordi den tar luften ut av den 
spenningen sam har bygget seg opp, og statistisk sett tar det 
noe tid f0r vaiden ut0ves igjen. 

Man kan se dette samspillet i et tilknytningsperspek
tiv: M0dre er ofte barnas tilknytningsfigur nummer en 
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og far nummer to. Nar far for eksempel er voldelig mot 
mar, er barnets primrere tilknytningsfigur vettaskremt og 
den sekundrere tilknytningsfiguren livsfarlig. Partnervold 
oker risikoen for at barn utvikler utrygg tilknytningsstil. 
Om barnet er vitne til eller selv utsettes for vold, 0ker det 
sannsynligheten for utvikling av tilknytningsstil D. Ellers 
kan foreldres ignorering, slitenhet og selvfokusering lede 
til tilknytningsstil A has barnet, mens en overinvolverende 
forelder sam 0nsker a kompensere for det negative part
nervolden paf0rer familien, kan 0ke risikoen for at barnet 
utvikler tilknytningsstil C (jevnf0r kapittel4 for en oversikt 
over de ulike tilknytningsstilene). 

Det er strevsomt for barn a forholde seg til at foreldre 
sam de elsker og/eller er avhengige av, voider hverandre 
smerte. Det kan lede til rivninger mellom hvem de synes 
synd pa fordi de anser vedkommende som offer, og hvem 
de klandrer fordi de anser vedkommende sam overgriper, 
samtidig som slik skyldfordeling lett Ieder til skyldemosjon 
siden barnet elsker eller rna forholde seg til begge. 

Det er slik at det a oppleve at familiemedlemmer blir 
utsatt for void, synes a kunne skade barn om trent like mye 
sam om de selv blir utsatt for void. Disse negative konse
kvensene for barna sam bor i familier med partnervold, 
forklares med hypoteser (fordi det ikke er dokumentert via 
forskning) om at speilnevronene kan ha en funks jon, altsa 
at den andres emosjoner aktiveres ubevisst i en selv- knyt
tet til bade ut0verens og offerets hjerneaktivering (jevnf0r 
kapittel4) . 

Mel! om 31 og 65 prosent av barn i grunnskolealderen synes 
ytre sett a fungere bra til tross for at de har opplevd void 
mellom foreldrene. Sammenligning mellom de som har 
sterke symptomer versus mindre alvorlige, kan forstas ut 
fra mengden av void i familien, varigheten av partnervol
den, hvor lang tid sam gar mellom voldsepisodene, kvalite
ten pa samspillet i familien, hvor mye barnet klandrer seg 
selv for voldsut0velsen (Grych mfl. 2000, Hughes og Luke 
1998), det totale stressnivaet i familien, barnets kognitive 
kapasitet, barnets selvreguleringsferdigheter og mestrings-
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lnformasjonsboks 9.4 Symptomer hos barn som lever i familier med partnervold 

• En somatisk darlig helse og derved mange plager og sykdommer. 

• En utrygg tilknytningsstil. 

• Et lavt selvbilde. 

• I voksen alder har mange vansker med a ti l passe seg arbeidslivet. 

• Partnervold under svangerskapet 0ker risikoen for at barnet 

har lav f0dse lsvekt, fosterd0d grunnet komplikaSJOner knyttet 

til morkaken, bl0dninger under svangerskapet, brister i livmor, 

lever eller milt, samt ved en del sva=rt alvorlige voldsut0velser: 

bruddskader pa fosteret. Mange nyf0dte kan derved ha fatt 

tydelig preg av vaiden f0r f0dse len. I t ill egg vii h0yt stressniva 

hos mor ogsa f0re ti l h0y konsentrasjon av stresshormoner i 

barnet Qevnf0r kapittel 5). 

• Spedbarn som blir eksponert for foreldrenes partnervold, viser 

ofte irritabilitet, umoden atferd, s0vnvansker, virker stresset, 

har redsel for a va=re alene, periodevis tilbakegang (regresjon) 

i renslighetstrening og sprak, samt en utpreget mistenksom het 

overfor andre. 

• Barn i f0rskolealderen som er vitne til fami lievolden, viser 

reaksjoner som intens og langvarig grat, roping, oppkast, frykt 

for a ga pa we og sengeva=ting. 

• Barna har en kognitivt forsinket utvikling og Iavere IQ enn sine 

jevnaldrende. Mange har en svakere spraklig kompetanse en n 

sine jevnaldrende, men omsorgssvikt gi r sterkere direkte utslag 

pa barnas sprakutvikli ng enn familievolden. Deter de 0vrige 

risikofaktorene knyttet t il familien som rammer spraket ster

kest, og ikke partnervolden per se Qevnf0r kapitte14). Dette 

Ieder ti l svake skolefagl ige prestasjoner. 

• Emosjonel le vansker. Barn som har m0dre som blir utsatt for 

partnervold, har to til fire ganger 0kt risiko for utvikling av 

depresjon sam menlignet med barn fra ikke-voldelige hjem. 

Sammenhenger mellom void og depresjon er ogsa avdekket 

strategier (Brown 2006), barnets temperamentsstil (vanlig 
(lett) temperamentsstil er beskyttende), og om m0drene 
er deprimerte eller ikke (Martinez-Torteya mfl. 2009). Nar 

ved forhold utenfor familien: Barn og unge som vokser opp i 

et na=rmilj0 med mye void, utvikler oftere depresjon enn barn 

og unge i ikke-voldelige na=rmilj0er. Hvis barnet tar ansvar for 

foreldrenes konflikter ogjeller partnervolden og skammer seg 

ogjel ler klandrer seg selv for dette, Ieder det ofte til internali

serende vansker som angst og depresjon. 

• En 0kt risiko for a utvikle PTSD finner vi hos barn som lever i 

familier med partnervold, men aller h0yest forekomst av PTSD 

er det blant barn som er utsatt for seksuell e overgrep. 

• Atferdsvansker, antisosialitet og vo ldelighet. Ungdoms aggre

sjon overfor foreldrene er 18 ganger vanligere i familier der 

far er vo ldelig mot mor, enn i fami li er uten partnervold. Andre 

beregninger viser at deter mellom to ti l 3,7 ganger 0kt risiko 

for at barn som lever i familier med partnervold, utvikler emo

sjonel le vansker og atferdsvansker samm enlignet med deres 

jevnaldrende. 

• Svakt utviklet empati. Mange av disse barn a blir blant an net 

derfor sosialt a wist av jevnaldrende fordi de opptrer pa tru

ende, uforutsigbare eller plumpe mater. 

Oversikten bygger pa Barraclough 2001 , Bauer mfl. 2006, 

Beeghly mfl. 2006, Berliner og Elliott 2002, Griffing mfl. 2006, 

Herrera og McCloskey 2001, Holt mfl. 2008, Huth-Bocks mfl. 

2001, Huth-Bocks mfl. 2002, Jouriles mfl. 2000, Jouril es mfl. 

2001, Kernic mfl. 2003, Koenen mfl. 2003, Lang og Stover 2008, 

Martinez-Torteya mfl. 2009, McFarlane mfl. 2003, Margolin og 

Gordis 2000, McCloskey og Lichter 2003, McFarlane mfl. 2002, 

McFarlane mfl. 2003, Mcintosh 2003, Osofsky 2003, Paradis mfl. 

2009, Shelton mfl. 2006, Skopp mfl. 2007, Sternberg, Lamb mfl. 

2006, Torres mfl. 2000, Wolfe mfl. 2003, Yates mfl. 2003. 

far ut0ver partnervold, skades barna minst og har en redu
sert risiko for a bli antisosiale hvis mor har autoritet, god 
kontroll over barna og makter a gi dem emosjonell ncerhet 
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(Levendosky og Graham-Bermann 2000, Levendosky mfl. 
2003). 

Konsekvenser for de voksne av partnervold 
Forekomsten av alvorlige skader etter partnervold synes 
noksa lik mellom kj0nnene opp til tidlig i 20-arsalderen 
(Gray og Foshee 1997). I par der begge er voldelige, blir 
kvinnene oftere enn mennene fysisk skadet og far sterkere 
psykiske reaksjoner etter hendelsen (Holtzworth-Munroe 
mfl. 1997). Konklusjonen i flere sentrale forskningsrap
porter er derfor at menns void mot sine partnere ofte har 
mer alvorlige konsekvenser enn kvinners void mot menn 
(Archer 2000) . Man b0r unnga et ensidig fokus pa fysiske 
skader etter void i parforhold, for void mellom partnere 

som ikke Ieder til medisinske komplikasjoner eller skader, 
kan likevel ha betydelige konsekvenser for personenes 
psykososiale fungering og samlivsrelasjonen (Bradbury og 
Lawrence 1999). 

Forskning pa partnervold har i liten grad skilt mellom 
effekter av fysisk versus emosjonell mishandling (Johnson 
og Ferraro 2000, Street og Arias 2001). I praksis foregar 
disse to formene for krenkende samspill ofte parallelt, slik 

at ofre for void som regel ogsa opplever psykisk mishand
ling. Kunnskapen man har er derfor ikke sa nyansert, og 
mye forskning og systematisering av klinisk praksis gjenstar. 

Det er avdekket som et m0nster at kvinner som blir 
utsatt for partnervold, ofte i forkant av eller etter volden 
bar utviklet psykiske lidelser som bipolar lidelse (manisk
depressiv), angstlidelser, panikklidelse, depresjon (unipolar 

lidelse) og fors0ker a bega eller begar selvmord (Anderson 
2002,Hazen mfl. 2004). Omkring 60 prosent av deprimerte 
kvinner har vrert utsatt for partnervold. Det er dobbelt sa 
oftesom ellers i befolkningen (Dienmann mfl. 2000). Deter 
forel0pig uklart om depresjon ogsa forela f0r de inngikk i et 
voldelig parforhold, eller om depresjonen hovedsakelig er 
et resultat av vaiden og det dysfunksjonelle samlivet. Part

vil forsterke depresjon, slik at disse to vanskene har 
en negativ, gjensidig pavirkning pa hverandre. Over flere 
ir har PTSD fatt spesielt stor oppmerksomhet som konse-
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kvens av partnervold. Forekomsttallene over hvor mange 
kvinner som har vrert utsatt for partnervold som utvikler 
PTSD, varierer fra 31 til84,4 prosent (Gorman-Smith mfl. 
2004, Kliewer mfl. 2004, Sullivan mfl. 2004). 

I 1979lanserte Walker begrepet «battered woman syn
drome» (BWS) som betegnelse pa konsekvensene av part
nervold. Imidlertid utvikler langt fra alle som utsettes for 
partnervold over lengre tid, BWS (Levesque 2001). Walker 
kritiseres fra flere hold for a ha beskrevet reaksjoner pa 

partnervold som i h0y grad overlapper reaksjoner knyttet 
til andre former for trusler, traumer og krenkelser, og som 
derved ikke er sa spesifikke for partnervold som beteg
nelsen tilsier (McMahon 1999). Kriteriene Walker Ia til 

BWS, kan trolig i dag best betraktes som en undergruppe 
avPTSD. 

Det synes som om en betydelig an del av kvinner som blir 

utsatt for partnervold, selv har vokst opp under darlige kar, 
har kvalitativt darlige og sma sosiale nettverk og ofte star 
utenfor det ordinrere arbeidsmarkedet (Almqvist og Bro
berg 2004). Mange kvinner som lever med partnervold, har 
darlig somatisk helsestatus (Lown og Vega 2001). Ofte dreier 
det seg om hodepine, s0vnproblemer, hyperventilering, 
mage-, bryst-, rygg- og bekkensmerter (Stein og Kennedy 
2001). Det synes a vrere forholdsvis vanlig med partnervold 
og barnemishandling i familiene til kvinner med omfat
tende smertelidelser (Kendall-Tackett mfl. 2003) . Man kan 
si at mange av kvinnene som utsettes for partnervold, er 
sarbare kvinner ut fra de belastningene de har levd med i 
arevis f0r partnervolden. Kombinasjonen av partnervold og 
darlig fysisk helse er spesielt knyttet til Iavere sosial klasse 

(Sutherland mfl. 2001). Nok en gang harman altsa store 
utfordringer i forskningen med a skille mellom hvilke fak
torer som Ieder til hvilke konsekvenser, altsa den lave sosio-

0konomiske bakgrunnen og/eller volden i forhold til den 
darlige somatiske helsen, om depresjon gar forut for at man 
inngar i voldelige partnerforhold, om vold forsterker depre
sjon, eller om depresjon er et resultat av vold. Kunnskap om 
arsak-virkning-forhold er vesentlig for god forebygging og 
riktig valg av hjelpetiltak. 
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Unnlatelse av a avslutte destruktive parforhold 
Det er gitt flere teoretiske forklaringer pa hvorfor noen 

kvinner velger a bli i et forhold preget av partnervold. Her 

er to av dem som har vcert presentert: 

Sosial bytteteori, der man kalkulerer << gevinster>> mot 

<< kostnaden>, og derved hva man far i << utbytte>> tross store 

omkostninger (Gordon m fl. 2004, Rhatigan og Axsom 

2006). 

Sosial attribusjonsteori, hvordan man arsaksfortolker 

voldsut0velsen til a handle om at en selv er en darlig 

partner/ person, at volden bare er midlertidig, at man 

tror pa stadige forsikringer fra ut0veren om at volden vil 

opph0re, at man aldri kan komme seg bart fra en voldelig 

person, at man ikke fortjener bedre, at deter slik personer 

er, og at man derfor bare er en blant mange, osv. (Gordon 

mfl. 2004). 

Til tross for teoretiseringer om hvorfor en del velger a 
bli i voldelige parforhold, er dette fortsatt noe uutforsket 

(Belamaric 2003, Gondolf og Heckert 2003, Mechanic mfl. 
2000) . Likesa er det h0y sannsynlighet for at kvinner sam 

bryter ut av et mishandlende eller utnyttende forhold, gar 

inn i nye ditto forhold. Det som synes a vcere de viktigste for

klaringsfaktorene for at kvinner velger a bli i mish andlende 

forhold, er skissert i informasjonsboks 9.5. 

lnformasjonsboks 9.5 Forklaringer pa at kvinner velger a bli vrerende i mishandlende 
parforhold 

Trusler Ieder til at mange ve lger a bli i det voldelige parforholdet 

fo rdi faren for voider ekstremt h0y ved sam livsbrudd, likesa nar 

fel les barn hentes etter el ler bringes t il samvcer. 

Trusler om at hun ikke vii famed seg barn a etter et saml ivs

brudd, Ieder ti l at hun f0ler at hun ikke har noe val g. 

Hun har liten tro pa a bl i latt i fred hvis hun for later mannen, 

fordi han vii forf0lge henne (<< stalking >> ). 

Personlighetstrekk som forsakelsesorientering og en opp

ofrende stil og person lighetsforstyrrelser som f0lelsesmessig 

ustabil Qevnf0r kapittel 8), avhengig og engstelig (unnvikende) 

0ker ikke bare sannsynl igheten for a bli i et mishandlende for

hold, men ogsa for a innga i nye krenkende samliv. 

Alder - der de yngste er for uselvstendige, og de eldre, som 

ser sma til ingen sjanser for a gj0re store endringer, er de mest 

utsatte. De midt imellom synes lettere a kunne bryte ut av mis

handlende parforhold. 

lngen ti lknytning ti l arbeidsmarkedet 0ker sannsynl igheten for 

a bli, kanskje pa grunn av 0konomisk avhengighet, men deter 

uklart i flere av studiene. 

Kommunikasjonsm0nsteret i og kvaliteten og kvantiteten av 

det gode i samlivet. Om man opplever h0y e ll er lav kvalitet i 

samlivet bortsett fra volden, er det verre a forlate partneren enn 

nar man opplever at parforholdet bare er av passe kvalitet. 

Hvor mye man kan beskytte seg nar partner er vo lde lig. Jo 

bedre man beskytter seg, desto mer tro kan man ha pa at man 

kan kontro llere partneren og hans void, og derfor 0ker dette 

sjanse for at man forlater ham. 

Press fra det sosiale nettverket om a holde sam men og en 

religi0s overbevisning om at saml ivsbrudd er u0nsketj syndefullt. 

Rusmiddelmisbruk. Om det forekommer hos begge, 0ker det 

sannsynligheten for a fortsette saml ivet; dersom det skjer hos 

den som ut0ver volden, er m0nsteret uklart. Om det bare er 

offeret som ruser seg, er ogsa utfallet uklart. 

Oversikten bygger pa Ayyub 2000, DeMaris 2000, 2001, Pan

chanadeswaran og McCloskey 2007, Rhatigan og Axsom 2006, 

Yoshihama 2000. 



Diagnosekriterier for avhengig 
person I ighetsforstyrrelse 

Minst fi re av f0 lgende kriterier ma va=re oppfy lt: 

1 Oppmuntrer ti l el ler t il later andre a ta ansvaret for de 

fleste av de viktige avgj0relsene i livet 

2 Egne behov underordnes behovene ti l andre vedkommende 

er avhengig av, og gir i urimelig grad etter for deres 0nsker 

3 lkke vi ll ig ti l selva stil le rime li ge krav t il dem vedkom

mende er avhengig av 

4 F0ler seg ubehagelig t il mote eller hjelpel0s nar vedkom

mende er alene, pa grunn av overdreven frykt for man

glende evne til a ta vare pa seg selv 

5 Besatt av frykten fo r a bli forlatt, og derved matte ta vare 

pa seg selv 

6 Begrenset evne t il a foreta dagl igdagse beslutn inger uten 

en overdreven mengde rad og fors ikri nger fra andre 

Void mot partneren predikerer 
mishandling av barn 

Kilde: /CD-10. 

Omfanget av partnervold f0r personene blir foreldre, pre
dikerer godt void/mishandling mot deres framtidige barn 
{Browne mfl. 2002, Zink mfl. 2004). Dette m0nsteret gjelder 
kanskje mer for fedre enn for m0dre (Moore og Florsheim 
2008). Deter derved en sterk sammenheng mellom menns 
utc,welse av partnervold og at de ogsa mishandler barna 
(Connolly mfl. 2006) . Det varierer noe mellom de ulike 
studiene hvor h0y denne samforekomsten mellom disse to 
voldsformene antas a vrere: mellom 30 og 70 prosent, der 
flere studier konkluderer med fra 50 prosent og oppover 
for at foreldre som er voldelige mot hverandre, ogsa mis
handler barna (Dixon og Browne 2003) . Deter avdekket 
at kombinasjonen av partnervold og barnemishandling 
innebrerer en ekstra darlig prognose for barna (Wolfe mfl. 
2003). Arsaken til den h0ye samforekomsten mellom part-
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Diagnosekriterier for engstelig 
( unnvikende) personlighetsforstyrrelse 

Minst fire av f0 lgende kriterier ma va=re tilstede: 

1 Vedvarende og gjennomgaende f0 lelser av spenning og 

engstelse 

2 Tror at vedkommende er sosialt udykt ig, uten personl ig 

appell, e ll er mindre verdt en n andre 

3 Overdreven opptatthet av a bli krit isert e ll er avvist i sosiale 

situasjoner 

4 Lite vi ll ig t il aha noe a gj0re med andre mennesker sa sant 

vedkommende ikke er sikker pa a bli likt 

5 Begrensni nger i livsstilen pa grunn av behovet fo r fys isk 

sikkerhet 

6 Unngaelse av sosiale el ler yrkesmessige aktiviteter som 

inneba=rer mye mel lom men neskelig kontakt av frykt for a 

bli kritisert, mislikt el ler avvist 

Kilde: /CD-10. 

nervold og voldelighet mot barna, handler om hvordan 
man lever i relasjoner, handterer stress, frustrasjoner og 
provokasjoner. Disse forekomsttallene rna fa konsekvenser 
i form av at kj ennskap til at mor og/eller far har vrert utsatt 
for partnervold, skallede til hypoteser om at barna utsettes 
for skadelig omsorg. Dette rna aktivt sjekkes ut av saken 
snarere enn a tenke at man skallete etter indikasjoner pa 
at det foregar. 

Ikke bare er partnervold en solid prediktor for at en eller 
begge foreldrene er voldelige mot barna, men mange volde
lige menn er ogsa seksuelt overgripende mot voksne og barn 
(Osofsky 2003) . Derved er ikke void mellom partnere bare 
en god prediktor for at menn ogsa er voldelige mot barna, 
men det predikerer ogsa andre dysfunksjonelle for hold, slik 
som omsorgssvikt, seksuelle overgrep, mishandling (Brown
Peterside mfl. 2002, Dilorio mfl. 2002, Dube mfl. 2003, Evans 
mfl. 2008, Herrenkohl mfl. 2005, Holt mfl. 2008, Kellog og 
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Menard 2003, Lipsky mfl. 2004, Renner og Slack 2006, Ren
ner mfl. 2008). Man har beregnet at barn som er vitne til 
partnervold, har mellom 30 og 60 prosent risiko for a utset
tes for omsorgssvikt, mishandling og seksuelle overgrep 
(Appell og Holden 1998, Herrenkohl mfl. 2008). 

Likes a finner man at deter grunnlag for a si at barn som 
lever med en eller flere rusmisbrukende voksne, lever i 
fare for a bli eksponert for emosjonell og fysisk vold eller 
seksuelle overgrep, for a bli vitne til partnervold eller selv 
mishandles eller se at det rammer s0sken, samt for a bli 
utsatt for trusler om vold (Clements mfl. 2002, Lingaard 
2006, Nicholas og Rasmussen 2006). En analyse av arsak
virkning-forhold indikerer at alkoholmisbruk ikke sa ofte 
er en arsak til, men snarere opptrer sammen med, partner
void og seksuelle overgrep (Lipsky mfl. 2004). Man kan si 
al alkoholmisbruk ikke er en god prediktor for foreldres 
voldsut0velse (Galvani 2004), men at voldsut0velse meget 
godt predikerer at personen ogsa har et alkohol- og/eller 
narkotikamisbruk. Deter med andre ord mange som mis
bruker rusmidler som ikke er voldelige eller utsetter andre 
for overgrep, men motsatt finner man at de som forgriper 
seg seksuelt og er voldelige, gjerne ogsa misbruker rusmid
ler. Samtidig finner man at personer som har v<£rt utsatt for 
alvorlige og langvarige krenkelser, gjerne retraumatiseres: 
Kvinner som har v<£rt utsatt for incest, hadde 25 ganger 
h0yere risiko for a V<£re i gjentatte parforhold preget av 
partnervold (Vatnar 2009). 

Hjelpetiltak 
Menn som Ut0ver vold i intime relasjoner, tenderer mot a 
trekke seg fra behandling ( Gondolf 2002) . En amerikansk 
studie indikerer at bare 10 prosent av voldelige menn full
f0rer behandling for a fa bukt med sin voldelighet ( Gondolf 
1997). Arsakene til h0y frafallsprosenten fra behandling er 
mange: 

Voldsut0vende menn - i likhet med personer med et h0yt 
aggresjonsniva- eksternaliserer ofte arsaken til sine vansker. 
Sa i stedet for a ta ansvar for den volden de ut0ver, berettiger 

de den for eksempel med a unnskylde seg for det stresset, 
den krevende jobben, den utidige oppf0rselen fra barna de 
utsettes for eller den utakknemlige og provoserende part
neren som de lever med. Mange opplever situasjonen slik, 
mens andre framstiller den slik for aha en plausibel forkla
ring i et hap om a berge maske og bli akseptert. De ser og/ 
eller framstiller derfor seg selv som offer mer enn krenker 
og trenger derfor ikke bistand for a stoppe volden. 

Mange voldelige personer innfrir kriteriene for psykiske 
lidelser som kjennetegnes av lav selvinnsikt, slik at de derfor 
for eksempel ikke opplever seg selv som psykisk syke eller 
dysfunksjonelle, og slik at de har forstaelser av hendelser og 
relasjoner som avviker fra den mange andre har av samme 
situasjon. De kan V<£re motivert for a fa behandling for plag
somme symptomer som depresjon og angst, men er ofte 
lite villige til a fa behandling for aggressivitet og voldelig
het. Voldsut0vende menn drar derved generelt liten nytte av 
behandling for sin voldelighet (Holtzworth-Munroe 2001, 

Waltz mfl. 2000). 

I trad med mange psykiske lidelser kjennetegnes ogsa 
personer med et h0yt aggresjonsniva (og som forholdsvis 
lett ut0ver vold) av et sterkt behov for umiddelbar behovs
tilfredsstillelse og derved liten utholdenhet i langvarig psy
koterapeutisk behandling, slik at de har et sterkt behov for 
«quick fix» (Meuer mfl. 2002). 

Behandlingsprognose ved voldelighet kan sannsynligvis 
best predikeres ut fra graden av psykopatologi hos perso
nen ved behandlingsstart, omfanget av politiarrestasjoner 
f0r behandlingsstart, rusmiddelmisbruk under behandlin
gen, samt om de ogsa ut0ver vold utenfor hjemmet (Jones 
og Gondolf 2001). 

Vold i familien reduseres i en del tilfeller ved at offentlig 
ansatte foretar hjemmebes0k og gir foreldreveiledning 
(Eckenrode mfl. 2000). Slik oppf0lging kan ogsa ha motsatt 
effekt: En utilsiktet virkning av hjemmebes0k og samtaler 
er at no en av voldsut0verne stresses av bes0kene og f0ler 
seg truet. De kan l0se dette ved a stramme grepet om £ami
lien ved a 0ke volden. «Lykkes» man i a fa no en av familie-
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lnformasjonsboks 9.6 Regionale 
ressurssentre om void, traumatisk 
stress og selvmordsforebygging (RVTS) 

Regionale ressurssentre om void, traumatisk stress og selv

mordsforebygging (RVTS) er en ressurs for deg som i ditt 

arbeid m0ter mennesker som er ber0rt av void og seksuelle 

overgrep, traumatisk stress, migrasjon eller selvmordspro

blematikk. 

Deter et RVTS i hver region som har fagteam pa f0lgende 

omrader: 

• void og seksuelle overgrep 

• selvmordsforebygging 

• flyktninghels~ og migrasjon 

• traumer 

medlemmene til a fortelle om voldsbruken i familien, kan 

de altsa utsettes for mer vold hvis den voldelige blir kjent 
med eller f0ler seg truet av avsl0ringene. Avdekking av vold 
krever derfor n0ye planlegging og avveininger av hvor godt 
man i etterkant makter a beskytte personer som mper slike 
familiehemmeligheter. 

Til oppsummering kan man hevde at forskning viser at 
behandling av partnervold viser ulike effekter, men jevnt 
over er resultatene lite oppl0ftende (Holtzworth-Monroe 
mfl. 2003). Gruppesamtaler basert pa kognitiv terapi gir 
imidlertid grunnlag for en viss behandlingsoptimisme for 
menn som ut0ver vold ( Gondolf 2002 ). Resultatene av tiltak 

mot partnervold har generelt gitt lite oppl0ftende resulta
ter (Babcock mfl. 2004, Holt mfl. 2002). Noen av de beste 
intervensjonene rettet mot reduksjon av partnervold synes a 
minske forekomsten av slike handlinger et par ar etter inter
vensjonen, men ikke tre ar etter intervensjonen (Bybee og 
Sullivan 2005, Sullivan og Bybee 1999). 
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lnformasjonsboks 9.7 Alternativ til void 
(ATV) 

Alternativ til void (ATV) er en privat stiftelse med finansiering 

fra bade det offentlige (statjkommune), fond og private givere. 

ATV startet i 1987, da som det f0rste behandlingstilbudet i 

Europa til menn som har problemer med void eller aggresjon 

mot samlivsparteren ATV er na et be handlings- og kompetan

sesenter pa void, med saerlig vekt pa void i naere relasjoner. 

Alternativ til Void har tre hovedoppgaver: 

• behandling 

• forskningjkunnskapsutvikling 

• utadrettet virksomhet (undervisning, kurs, veiledning, 

studiebes0k osv.) 

lnformasjonsboks 9.8 Statlige f0ringer 
pa arbeid med familievold 

Deter utgitt en veileder for samarbeid og form idling av opp

lysninger nar barn utsettes for void i familien (BFD 2005b). 

Straffeloven § 219 er betydelig modernisert og omredigert 

i den sen ere tid. Anvendelsesomradet for bestemmelsen er 

utvidet, blant an net ved at fraskilte ektefeller, stebarn og slekt

ninger i rett oppstigende linJe ogsa vernes. Det stilles ikke krav 

om husstandstilh0righet, og heller ikke krav om at krenkelsen 

ma ha hatt et skaderesultat pa offerets legeme eller sjel. 

Deter gjerningspersonens langvarige terrorisering og mis

handlingen av den naerstaende som utgj0r det straffverdige 

ved handlingen. Mens§ 219 i dag ofte brukes sammen med 

straffelovens generelle bestemmelser om legemskrenkelser, 

skal ny § 219 som hovedregel brukes alene ved familievold. 

Strafferammen heves derfor fra to til tre ar. Grove tilfeller 

straffes med fengsel i inntil seks ar. 
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Barnemishandling 
Temaet barnemishandling er allerede ber0rt, for barn som 
vokser opp med partnervold mellom foreldrene, har en bety
delig 0kt risiko for selva bli utsatt for mishandling, omsorgs
svikt og seksuelle overgrep. Det er barn som derved blir 
multibelastet eller multikrenket. Grenseoppgangene mel
lorn vold og fysisk mishandling er diffuse og brukes mange 
ganger som synonymer. Barnemishandling dekker et bredt 
repertoar av handlinger som i alle fall rna inndeles ut fra 
alvorlighetsgrader og typer av uttrykksformer og intensjo
ner som ligger bak, for a kunne beskrive de konsekvensene 
slike erfaringer har for barn. Mishandling handler om at 
barn og unge piif0res skade eller er i en tydelig fare for a bli 
det. Det omfatter a sla, sparke, lugge, riste, kaste, bite, brenne/ 
skiilde, forgifte, kvele og drukne, osv. En definisjon av fysisk 
mishandling av barn kan vcere handlinger som resulterer i 
faktisk eller potensiell fysisk skade. En slik definisjon er i 
trad med den som Verdens helseorganisasjon (WHO) har. 
Definisjonen kan problematiseres fordi grensen for hva som 
regnes som fysisk skade, og hva som skallegges av innhold 
til ordlyden «potensielt», er lite avklart. 

Foreldre som mishandler sine barn, er selvsagt ulike. Ut 
fra forskning har man beskrevet to hovedtyper av foreldre 
sam mishandler sine barn (Haskett mfl. 2004): En forel
dretype karakteriseres av a ha noe varme, de er til en viss 
grad positive overfor barnet, og pa visse omrader er de til 
dels sensitive og engasjert i barnet. En foreldretype preges 
av omfattende negativisme; de er uengasjert, styrende og 
insensitive i samspill med barna. Typologien rna utvikles til 
a bli mer nyansert enn sam sa f0r den har scerlig nytte for 
praktikere og kan sies a gjenspeile de variasjonene av fami
lier sam barnevernsansatte m0ter. Imidlertid viser typo
logien at stereotypiske oppfatninger om at alt er negativt 
i familier der foreldre mishandler sine barn, ikke er riktig. 

Antall meldinger om mishandling av barn har 0kt i 
Sverige, men det er ikke tydelig om dette skyldes 0kt opp
merksomhet i befolkningen, en klarere avstandtaking fra 
slike handlinger, eller om det er en reell 0kning av barne
mishandling (sam gjenspeiler beskreven norske erfaring 

med voldssaker barnevernet kommer i kontakt med). Nyere 
forekomststudier i Sverige viser at en tredjedel av jentene og 
en fjerdedel av guttene har opplevd fysisk mishandling, og 
i omkring 6 prosent av tilfellene skjedde dette flere ganger 
(minimum fern ganger) (Aslund mfl. under trykking) . 

Deter ikke uvanlig at en forelder avreagerer spesielt pa ett 
av barna, mens alvorlig omsorgssvikt oftere gjelder samtlige 
barn- selv om omsorgssvikten ikke trenger a skje i samme 
grad overfor alle barna (Rutter mfl. 1997). Mishandling 
sam er begrenset til bare a ut0ves overfor ett av familiens 
barn, forekommer i litt under halvparten av sakene der man 
avdekker mishandling. Store konflikter mellom foreldrene 
og en familie sam er utsatt for mye stress og rusmiddel
misbruk, gir h0y sannsynlighet for at mishandling rammer 
alle barna og ikke bare ett av dem (Hamilton-Giachristis og 
Brown 2005). 

Tegn pa at barn er utsatt for mishandling 
Det kan vcere vanskelig a skille mellom naturlig piif0rte ska
der og resultater av foreldres mishandling. For barn opp til 
seks ar skjer majoriteten av ulykker i hjemmet (Rivara 1995). 

Beregninger gjort for USA indikerer at omkring 90 prosent 
av skader barn padrar seg, kunne ha vcert unngatt hvis bar
net hadde vcert bedre sikret og foreldrene fulgte bedre med 
pa barnet (Rimsza mfl. 2002) . En del barn er ulykkesfugler 
og derfor hyppig plastret og lappet sammen. Barn med 
vanskelig temperamentsstil preget av oppmerksomhets- og 
konsentrasjonsvansker, sam er impulsive, spenningss0-
kende og hyperaktive, skader seg hyppig. Tilsvarende finner 
man at barn sam er forsiktige av natur, eller sam er gode til 
a regulere sine impulser (selvregulering), har fcerre ulykker 
enn det andre barn har (Morrongiello mfl. 2006, Schwebel 
og Bounds 2003). Foreldre har pavirkning pa hvor ulyk
kesutsatt deres barn er: Foreldre som har mange positive 
opplevelser sammen med sitt barn som har en vanskelig 
temperamentsstil, har fcerre skader enn andre barn med 
samme temperamentsstil, men med et mer anstrengt sam
spill med sine foreldre (Morrongiello mfl. 2008, Schwebel 
mfl. 2004) . Det synes imidlertid som om barn sam skarer 
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lnformasjonsboks 9.9 Fargetoner i 
blaflekker kan gi indikasjoner pa nar 
de har oppstatt 

Blaflekker starter sam r0de, men etter om kring seks til to lv 

timer blir de bla. Ette r tolv t il 24 t imer bli r de mer Iii ia med 

skj<er av svart. Etter fire ti l seks dager oppstar det et m0rke

gr0nt skj<er, for sa etter fem til ti dager a bli blekgr0nt, e lle r 

at en gulaktig farge dan nes. 

for a skape benbrudd. I en studie fant man at 82 prosent av 
ribbensbrudd hos sma barn bunnet i alvorlig mishandling, 
og at uhell sjeldnere er arsak enn pil.f0relse av skade (Bulloch 
mfl. 2000). Barns hjerne og blodarer er skj0re og skades !ell 

ved whiplash-bevegelser som risting, rykking og slenging. 
Risting av sped barn er derfor nrer forbundet med at barnet 
far hjerneskader. Hodeskader er en hovedgruppe av piif0rte 
skader som Ieder til spedbarnsd0d - ofte paf0rt via hard 

risting (Bartol og Bartol2004) . 

Foreldrenes attribusjonsstil 
Forskningen pa arsaker til barnemishandling har i h0y grad 
dreid seg om foreldrenes informasjonsprosessering (a fange 
opp og fortolke stimuli) og attribusjonsstil (jevnf0r kapittel 
5). Man har i flere tiar sett at foreldres innstilling til bar
net forklarer mye av mishandlingen, langt mer enn karak
teristika ved barnet, situasjonsfaktorer eller foreldrenes 
livssituasjon (Azar og Wolfe 2006, Combs-Orme og Cain 
2008, Crouch og Milner 2005, Crouch mfl. 2008, De Paul og 
Guibert 2008, Fare mfl. 2008, McElroy og Rodriguez 2008). 

Denne tydelige konklusjonen bygger pa en rekke studier. 
Her presenteres no en av dem: 

len studie fikk foreldre se bilder av barn der det var litt uklart 

hva barnets ansiktsmimikk uttrykte. Foreldre som man hadde 
vurdert som fiendtlige i innstilling og som mishandlet sine 
barn, tolket raskt barnas ansiktsuttrykk som negative, mens 
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Sjekkliste 9.6 Styrking av mistanke om 
at foreldrene har mishandlet barnet 

• Generelt skal man lytte etter selvmotsigelser og logiske 

brister i framstillingen foreldrene gir om barnets skader. 

• Foreldrene kan i liten grad forklare skader sam barnet 

har, og som barn sjelden paf0rer seg selv ved uhell. Det 

er grunn til ekstra sterk mistanke nar barnet har flere 

slike skader i flere tidsperioder. 

• Foreldrene er vage i beskrivelsene av hva som kan ha 

forarsaket skadene. 

• Foreldrenes beskrivelse av arsaker til skadene rimer lite 

med selve skaden . 

• Andre forklaringer enn foreldrenes gis av andre familie

medlemmer. 

• Foreldrene opps0ker ikke medisinsk hjelp for barnet 

nar skaden har oppstatt, men avventer en god stund, 

eller deter andre sam s0rger for at barnet gis medisinsk 

unders0kelse og behandling. 

• Foreldrene viser rastl0shet og gir uttrykk for et 0nske om 

a forlate den medisinske unders0kelsen f0r den er ferdig. 

• Foreldrene 0nsker sterk kontroll med hvem de som 

hjelper barnet, kan fa kontakte for informasjonsflyt og 

bistand fra andre fagpersoner og tjenester. 

• Foreldrene samarbeider lite med dem som unders0ker 

saken, og viser en tydelig uvillighet til a gi informasjon. 

• Foreldrene er ikke s<erlig opptatt av barnet som er ska

det, og har et sterkere fokus pa seg selv. 

• Barnet rapporterer at skadene er paf0rt av foreldrene, 

men foreldrene pastar at det lyver. 

• Sma barn er ofte ivrige pa a vise fram skader de har fatt 

under aktiviteter, og forteller gjerne hva som har hendt 

dem. Barn som er mishandlet, viser sje lden stolt fram 

skader og merker og mangler iver nar de skal fortelle hva 

som skjedde. 
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de andre foreldrene som deltok i studien, ofte definerte barnas 
uttrykk som mer positive. I den sarnme studien fikk forel
drene presentert en rekke ord med positive og negative val0rer. 
De voldelige fokuserte tydelig oftere enn de ikke-voldelige for
eldrene pa de negativt laclede ordene (Fare mfl. 2008). 

I en annen studie spilte man lydopptak av barnegrat. 
Foreldre som var vurdert som fiendtlige og som mishandlet 
sine barn, tilla langt oftere enn de ikke-voldelige foreldre 
de gratende barna mer negative intensjoner, ogden f0rst
nevnte foreldregruppen vurderte ogsa barnas grat til a ha 
mer negative konsekvenser enn det de ikke-voldelige for
eldrene gjorde (Crouch mfl. 2008). Siden de studiene som 
er beskrevet i dette avsnittet, besto av ukjente barn for dem 
som deltok i dem, kan ikke denne tilb0yeligheten til for
tolkning tilskrives relasjonserfaringen foreldre harmed sine 
egne barn, og derfor viser de foreldrenes mate a fortolke pa. 

Konklusjonene fra de to eksperimentelle studiene som 
er gjengitt over, rimer meget godt med studier som er blitt 
utf0rt innenfor mer naturlige rammer. I slike studier har 
man funnet at spedbarns grating kan utl0se mishandling 
hos foreldre som har tilb0yeligheten til a mishandle hvis 
de ikke lykkes i a tmste barnet, nar de er slitne og fortolker 
barnets griit til a handle om at det vii v~re vanskelig (Nash 
mfl. 2008, St James-Roberts 2007) . 

M0dre som opplever barnet sitt som vanskelig (enten 
det st0ttes av andres observasjoner eller ei), og som i tillegg 
til dette har en h0y fysiologisk aktivering ved stress (malt 
via kortisolniva og hjerterate)(Martorell og Bugental2006), 
som har liten bredde i omsorgsrepertoaret sitt (Combs
Orme og Cain 2008), og som er lett irritable (Kayama mfl. 
2004), har h0yere risiko for a mishandle barna sine enn for
eldre uten slike karakteristika. 

I intervjuer med foreldre som bruker fysisk avstraffelse 
jevnlig i oppdragelsen av barnet sitt, forteller 56 prosent av 
dem at dette er n0dvendig ut fra negative karakteristika som 
de tillegger barnet (Gracia og Herrero 2008). I forlengel
sen av dette har barnemishandlende foreldre mer negative, 
indre, stabile attribusjoner for barnet sitt enn det ikke-mis
handlende foreldre har (Dadds mfl. 2003, Milner 2003). 

Samtaler med kvinner under svangerskapet viste at 
kvaliteten pa hennes mentalisering (jevnf0r kapittel3) og 
attribusjonsstil predikerte godt om hun ville benytte harde 
disiplineringsteknikker, slik som klaps, dask, 0refiker osv., 
og om hun ville ha tendenser til a neglisjere barnets grunn
leggende behov for a sikres og trygges (Bugental2009). Hel
ler ikke her kunne man tilskrive morens atferd til hvordan 
barnet var, men til hennes personlighet (mentalisering). I 
forlengelsen av dette finner man at foreldres mentalise
ringsferdigheter, som inkluderer deres evne til a ta barnets 
perspektiv, a sympatisere med det, foreldrenes emosjon av 
kontroll, og deres toleranse for frustrasjoner, alle sammen 
er sterke prediktorer for om de vil mishandle sitt barn eller 
ikke (McElroy og Rodriguez 2008). 

Foreldre som omsorgssvikter og/eller mishandler sine 
barn, tenderer mot a v~re kontrollerende og a ha mindre 
positiv atferd og engasjement/involvering i samspillet med 
barnet. Dette finner man bade om man observerer for
eldre-barn-samspill i hjemmet og i lokalene til hjelpetje
nester. Kontrollerende foreldreatferd er mer framtredende 
ved mishandling enn omsorgssvikt, mens involveringen og 
engasjementet synes a v~re Iavere hos omsorgssviktende 
foreldre enn de som mishandler sine barn. Deter ikke srer
lig forskjell i grad av positiv sternning i samspillet mellom 
foreldre og barn om foreldrene er omsorgssviktende eller 
mishandlende (Wilson mfl. 2008). 

Fedre som generelt er aggressive, fiendtlige, har mange 
paranoide forestillinger, er depressive og som forteller at de 
opplever mye stress i omsorgsrollen, predikerer godt at de 
har lite empati med barnet, opplever barnet som mer kre
vende enn det er, og har en 0kt risiko for a mishandle det 
(Francis og Wolfe 2008). En studie viste at hvor lett aggre
sjon vekkes i en person, hvor sterk aggresjonen er, og hvilke 
mestringsstrategier man har utviklet, betydelig bedre pre
dikerte voksnes barnemishandling enn om den voksne var 
deprimert eller misbrukte rusmidler (Hien rnfl. 2010).Altsa 
blir emosjonsreguleringen viktig for a forsta den dynamik
ken som ligger til grunn for handlingene, mer enn en del 
andre vansker de voksne kan slite med. 
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Voldelige sammenlignet med ikke-voldelige fedre viser 
mindre interesse for hvordan deres barn uttrykker sine 
emosjoner via ansiktsuttrykk (Francis og Wolfe 2008) . 

Derved «Ieser» de barnet sitt darlig, noe som igjen Ieder 
til mistolkninger, og de blir slik svakere i a ffi0te barnet pa 
hensiktsmessige mater. I tillegg karakteriseres denne grup
pen menn av et svakere utviklet handlingsrepertoar for a 
m0te barnets behov. Derved rammes de bade pa oppfat
ning, fortolkning og hiindtering. Den spenning, usikkerhet 
og frykt som preger relasjoner der mishandling foregar, kan 
lett danne sykliske sirkler hos barn som mishandles, og som 
ikke bare preger relasjonen til overgriperne, men ogsa til 
andre personer (El-Sheikh mfl. 2008, Wekerle mfl. 2006) . 

En del studier har vist at foreldre som mishandler sine 
barn, ogsa ofte har sma sosiale nettverk med kvalitativt dar
lig sosial st0tte (Bifulco mfl. 2002, Elliot mfl. 2005). En del 
av studiene har blitt tolket i et arsak -virkning-for hold, men 
flere av dem var ikke designet for en slik avklaring. Misfor
staelser har derfor fulgt i kj0lvannet av dette ved at man har 
antatt at om man bare fyller pa med personer i nettverket, 
reduseres eller opph0rer mishandlingen. Sliker det defini
tivt ikke, fordi det ikke er manglene i det sosiale nettverket 
som Ieder til barnemishandling, men at karakteristika ved 
foreldrene handler om personlighet og mestringsstrategier 
som bade rammer hvem man far inkludert i sitt sosiale 
nettverk, og samspillet man har med dem og med barnet. A 
jobbe med nettverket blir lett en «polish» som ikke hjelper 
verken foreldrene eller barna.A job be med mentalisering og 
mestringsstrategier vil imidlertid bidra til a endre bade det 
sosiale nettverket og samspillet med barnet. Noen studier 
indikerer imidlertid at a bedre den sosiale st0tten for for
eldre som mishandler barna, kan redusere mengden av slike 
krenkelser, mens mange studier indikerer at det er uklart 
om man oppnar slike effekter (jevnf0r kapittel 7). 

Studiene som det refereres til i dette kapitlet, viser altsa at 
det er karakteristika ved foreldrenes personlighet (blant 
annet mentalisering, empati, attribusjonsstil og informa
sjonsprosessering) som predikerer barnemishandling. Dette 
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Sjekkliste 9.8 Atferder og situasjoner 
som ofte utl0ser mishandling i risiko
familier 

• Barnet grater. 

• Barnet tisser e ll er bresjer pa seg. 

• Barnet nekter a spise. 

• Barnet lyver. 

• Barnet stjeler. 

• Barnet er aggressivt, opponerer eller trasser. 

Oversikten er basert pa forfatterens gjennomgang av 

forsknings li tteraturen. 

beskrives i sjekkliste 9.9. Foreldre er ikke like voldelige pa 
tvers av situasjoner eller tid. Enkelte situasjoner 0ker sann
synligheten for mishandling hos forelder som har tilb0yelig
heter til a mishandle barna (jevnf0r sjekkliste 9.8). 

Konsekvensene for barna som mishandles 
Det er noen barn som mishandles som vokser opp uten a 
ha psykiske lidelser. God kvalitet pa foreldrenes omsorg 
for barna, gode vennskap i ungdomsarene og god kvalitet 
pa kjrerlighetsrelasjonen i voksen alder er funnet a vrere 
beskyttelsesfaktorer som fremmer utvikling av resiliens 
hos barn som vokser opp med fysisk mishandling og sek
suelle overgrep (Collishaw mfl. 2007). Selv om noen barn 
utvikler seg godt tross mishandling, rna ikke det lede til 
at man glemmer at de aller fleste barn skades dypt av a 
mishandles. Man har en del tette studier av aper som kan 
gi innsikt (fordi etikk tilsier at man der ikke griper inn for 
a hjelpe apebarnet slik man ville gjort overfor et mennes
kebarn som man er vitne til blir utsatt for mishandling) . 
Det m0nsteret man har avdekket, viser at ape barn som blir 
utsatt for mishandling fra mor, utvikler seg til a bli engste
lige og avhengige (McCormack mfl. 2006), eller deviser 
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Sjekkliste 9.9 Karakteristiske oppfatninger og tankestiler hos foreldre som mishandler barna 

• Foreldrene er svake i a registrere og tolke godt (nyansert og 

riktig) sine barns emosjonelle uttrykk. 

• Foreldrene er lite opptatt av og oppmerksomme pa barnets 

atferd og legger lite merke til sma endringer som er viktige 

for a V<Ere i forkant av negativ atferd hos barnet, eller a 

ber0mme sma framskritt i endring av atferd. 

• Foreldrene observerer sterkt ut fra sine svart-hvitt- ( enten

eller) forforstael ser av barnets atferd og merker seg lite infor

masjon som ikke rimer med forforstaelsen. Ofte forventer de 

at barnet er fiendtlig av natur og har vrang vilje. De beskriver 

ofte barnet som avvikende og usedvanlig krevende. Ofte 

indikerer dette utrygg ti lknytningsstil hos fore ldrene. 

• Foreldrene rapporterer selv eller man kan observere at de blir 

mer stresset av sitt barn ( det barnet gj0r eller krever) enn det 

som er vanlig. 

• Foreldrenes kunnskap om og holdninger til barneomsorg er 

svakt utviklet ogj eller betydelig avvikende fra det som er 

gjengs i majoritetskulturen. 

• Foreldrenes oppfatninger av barnets atferd er urealistiske og 

fordreide (mishandlende foreldre er ofte mer negative til bar

nets atferd og oppfatter det som mer irriterende og krevende 

enn andre som er sam men med barnet). 

aggressivitet og en sterk eller overdreven fysisk respons 

pa stress (det vii si kortisolnivaet) (Maestripieri mfl. 2005). 

Deter studier som indikerer at dette ogsa gjelder for men

neskebarn. 

Menn som ut0ver partnervold og barnemishandling, 

0ker risikoen for at barn utvikler atferdsvansker (McDonald 

mfl. 2009). Mishandlende foreldre ser imidlertid ikke sa lett 

selv hvordan de pavirker sine barns utvikling av atferds

vansker (Boulton mfl. 2000) . De stiller seg derfor undrende 

til hva arsaken til barnets atferdsvansker kan v<ere, og de 

eksternaliserer derfor med a forklare det som avvik i barnet 

• Foreldrenes emosjoner og de res reaksjoner pa stress avviker 

fra det forventede (mishandlende foreldre er ofte harde og 

inkonsistente i grensesettingen av barn. Foreldrene er impul

sive og har darligere ferdigheter i a styre barnet enn andre 

foreldre. Mishandlende foreldre handterer ofte stress med 

sinne som kan ende med void). 

• Kvaliteten i foreldre-barn-relasjonen er darlig (mishandlende 

foreldre er ofte pagaende, kontrollerende og negative samt 

mindre sensitive, responderende og samhandlende med sine 

barn enn andre foreldre). 

• Foreldrene talker negative situasjoner til a bunne i stabile 

trekk ved barnet (indre, stabil attribuering). 

• Foreldrene har ikke maktet a skape en trygg tilknytningsstil 

hos barnet (mishandlede barn har ofte utryggtilknytningsstil 

til prim<Er omsorgsgiver). 

Oversikten bygger pa Asarnow mfl. 2001, Brophy og Dunn 

2002, Caspi mfl. 2004, Dadds mfl. 2002, Dixon mfl. 2005b, 

McCarty og Weisz 2002, McGuigan mfl. 2000, Milner 2003, 

Morris mfl. 2001, Smith mfl. 2004. 

eller andres pavirkning. Det reduserer deres motivasjon for 

a fa hjelp, men de ser gjerne at noen kan snakke barnet til 

fornuft. 

Uttrykksformer kan endres etter hvert som barnet utvi

kles, sa vel som i for hold til kj0nn. Mishandlede og seksuelt 

misbrukte barn viser ofte frykt, preges av regresjoner, har 

somatiske uttrykk av stress slik som s0vnproblemer, senge

v<eting og at de tisser pa seg pa dagtid (enuresis) , hodepine, 

magesmerter og dian~ . Eldre gutter viser aggresjon, mens 

jenter preges av lavt selvbilde, er passive og tilbaketrekkende 

(Crooks og Wolf 2007). 
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Traumatiserte barn har symptomer som kan vrere for
enlige med ADHD, bipolar affektiv lidelse, atferdsvansker 
og reaktiv tilknytningsforstyrrelse (Cook mfl. 2005). Deter 
forel0pig uklart om en type av mishandling gir verre kon
sekvenser og prognose enn andre, eller om det a utsettes for 
flere typer av mishandling er verre enn kun en (Kitzmann 
mfl. 2003, Wolfe mfl. 2003) . 

Relasjonsvansker kan forklare hvorfor en del omsorgs
sviktede og mishandlede barn bruker mye tid til a se pa TV 
eller holder pa med andre aktiviteter som gir dem distanse 
til andre, fordi tett emosjonell eller fysisk kontakt med andre 
lett oppleves som truende. Voksne som har vrert utsatt for 
omsorgssvikt som barn, har oftere - sammenlignet med 
voksne uten en slik barndom - somatiske komplikasjoner, 
er ofte syke og har ofte operative inngrep, samt har diffuse 
somatiske plager og kroppslige smerter med uklar arsak og 
som er vanskelige a diagnostisere (Felitti mfl. 2001, Kendall
Tackett 2000). 

Mishandlede barn har ofte generelle vansker med a 
skille omsorg fra korrigering. Arbeid med barn og unge 
som har vrert utsatt for omsorgssvikt og mishandling, base
res derfor pa at grensesettingen gj0res med n0ytrale emo
sjoner. En del barn med utrygg tilknytningsstil rapporterer 
at de 0nsker a vrere mer nrer sin lrerer, men viser samtidig 
lite positive emosjoner og en generell utrygghet overfor 
lcereren (Lynch og Cicchetti 1992). De framstar derved 
som ambivalente og kan bli vanskelige a forsta om man 
ikke kjenner til denne mekanismen der de rives mellom 
intense 0nsker om nrerhet og om a utl0se omsorg, og sam
tidig frykter en slik nrerhet og omsorg og derved utl0ser 
avvisningsreaksjoner. 

Overf0ring av mishandling mellom generasjoner 
Barnemishandling tenderer mot a ga over generasjoner 
(Libby mfl. 2008). Deter lansert flere teoretiske innfallsvin
kler for a forklare dette: 

Sosiallreringsteori belyser hvordan mennesker observe
rer og imiterer andres atferd. Modelllrering ( ogsa benevnt 

Barn sam utsettes for fysisk avstraffelse, mishandling og void 299 

som imitasjonslrering) er dokumentert a vrere viktig i 
menneskers sosialisering. Void lreres, og sosiallrerings
teori bekreftes ogsa a vrere en mekanisme som bidrar 
til at barnemishandling overf0res mellom generasjoner 
(Bower-Russa 2005). I forlengelsen av sosiallreringsteori 
har man utviklet traumebaserte modeller. Forel0pig er 
det ingen studier som bekrefter at de forklarer overf0rin
gen mellom generasjoner. 

Tilknytningsteori beskriver hvordan tidlige omsorgsrela
sjoner setter spor i barnet i form av forventninger til hva 
mellommenneskelige relasjoner innebrerer. Man an tar at det 
man selv ikke fikk i omsorg som spedbarn, er vanskelig a gi 
videre til sine egne barn. Det er en del studier som bekrefter 
den betydningen tilknytningen har for omsorgsut0velsen, 
men ingen studier som direkte bekrefter at tilknytning er 
sentral i overf0ring mellom generasjoner av barnemishand
ling (Merrill mfl. 2005). 

0kt risiko for mishandling av ikke-biologiske barn 
Ordtaket blod er tykkere enn vann henspiller pa den 
unike relasjonen man har til personer man har blods
band til. Steforeldre har all tid utgjort en betydelig andel av 
personer som ut0ver daglig barneomsorg, og er ofte blitt 
kritisert. I folkeeventyrene har stem0dre vrert portrettert 
som utspekulert beregnende, manipulerende, konfliktska
pende, misunnelige, sjalue, beinhardt konkurrerende og 
dramatiske. Tenk bare pa stem0drene til Askepott, Sn0hvit 
og Hans og Grete. Begrepet stemoderlig behandling har 
festet seg i norsk sprak. Mange av studiene som er gjort 
pa steforeldre om skadelig barneomsorg, gjelder imidler
tid langt oftere stefedre enn stem0dre (stefedre opptrer 
sjelden i eventyr). 

Mange steforeldre far en meget god relasjon og sterke 
emosjonelle band til stebarna sine (Patterson og Has
tings 2007) . Det er imidlertid en 0kt risiko for at stefe
dre framfor biologiske fedre ut0ver barnemishandling 
(Berger 2004, Merksy mfl. 2009), mens biologiske fedre 
langt oftere enn biologiske m0dre mishandler sine barn 
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lnformasjonsboks 9.10 De vanligste symptomer hos barn som blir utsatt for mishandling 

Deter en h0y forekomst av psykiske lidelser hos barn og unge 

som er utsatt for mishandling Noen av disse er depresjon, 

selvmord, spiseforstyrrelser, seksuelle vansker, angstlidelser, per

sonlighetsforstyrrelser og posttraumatisk stress-syndrom (PTSD). 

Spesielt harman forsket pa atferdsvansker, antisosialitet, voldelig

het, kriminalitet og rusmiddelmisbruk som konsekvenser av a 

mishandles i barndom. Spesielt synes mishandling de fem f0rste 

levear a vaere sterkt knyttet til at barnet utvikler atferdsvansker. 

Deter uklart om risikoen for utvikling av atferdsvansker er st0rst 

nar barnet utsettes for fysisk eller emosjonell mishandling eller 

omsorgssvikt- for aile er naer knyttet til a gi slike utfall. 

Aggressive utfall mot jevnaldrende som er vennlige eller 

viser tegn pa a vaere stressede, er typisk for barn som blir utsatt 

for mishandling, eller for barn som har opplevd void mellom 

foreldrene. Lite empati og fiendtlig attribusjonsm0nster gj0r at 

jevnaldrende gjerne trekker seg unna eller awiser mishandlede 

barn. Mishandlede barn betrakter generelt sin omverden som 

aggressiv, straffende, utnyttende og konfliktfylt. Deer derfor 

ofte mistenksomme, avvisende og utnyttende overfor andre. 

Det Ieder til at andre barn ofte trekker seg unna dem, slik at de 

mishandlede barna blir sosialt isolert og gjerne tyr ti l andre barn 

og unge med sam me vansker. 

(Gessner mfl. 2004), og deter en st0rre risiko for at stefe
dre framfor biologiske fedre dreper barn de har i familien 
(Bartol og Bartol2004, Ellis og Lord 2002, UNICEF 2003). 
Barnedrap er sadistiske av natur. Beregninger indikerer at 
i USA blir cirka 0,018 per 1000 barn drept av sine foreldre 
eller sin primrere omsorgsgiver (Ellis og Lord 2002, Wang 
og Harding 1999). Foreldres drap av egne barn kan bade 
vrere villet og et resultat av fysisk mishandling. Risikoen 
for at barn drepes av sine foreldre i l0pet av f0rste levear, 
er fire ganger h0yere enn senere i livet (Sibert mfl. 2002). 
Omkring to tredjedeler av barn som d0r uventet, er drept 

Jenter utvikler oftere emOSJOnelle vansker (skam og selvkland

ring), mens gutter utvikler mer atferdsvansker nar de mishandles. 

Seksuel l risikoatferd (tidlig seksualdebut, ubeskyttet sex, 

mange seksualpartnere ). 

Studier blant barn i f0rskolealderen viser at omsorgssvikt ogj 

eller mishandling predikerer svake kognitive ferdigheter hos bar

net, mens atferdsvansker er sterkt knyttet til omsorgssvikt, fysisk 

mishandling og seksuelle overgrep. 

Omsorgssviktede barn har ofte st0rre vansker enn de som 

er mishandlet, med a forsta sine egne og andres emOSJOner. 

Vanskene er likevel betydelige for mishandlede barn. De 

tolker for mange ansiktsuttrykk som sinte, i till egg til at de 

viser sterke reaksjoner pa dem. Spesielt vanskelig er det for 

mishandlede barn a gjenkjenne tristhet og avsky i andres 

ansikter. Disse vanskene med a gjenkjenne og forsta grunn

leggende emosjoner indikerer bade vansker med forstaelse 

av seg selv og andre og en forringet utvikling av empati. Det 

Ieder igjen til vansker med a skape et smidig samspill med 

andre, siden feiltolkningene lett Ieder til upassende responser 

og derved konflikter og avvisninger med paf0lgende skuf

felser og frustrasjoner. 

av sine foreldre. Mellom 80 og 90 prosent av barna som 
d0r av foreldres mishandling, er under ett ar (AAP 2001, 
Krous mfl. 2004). Svrert sjelden ses d0dsfall nar barnet er 
over seks ar gammelt (NCANRS 1999). Menn star bak 70 
til80 prosent av SIDS («sudden infant death syndrome»). 
De er ofte i begynnelsen av 20-arsalderen (Bartol og Bartol 
2004) . M0dre som dreper sine barn, er ofte unge, gjerne 
under 20 ar gamle, og ugifte (Finkelhor og Ormrod 2001). 
Disse m0drene har ofte depresjon eller f0dselspsykose 
(Dobson og Sales 2000). En eldre studie indikerer at ube· 
handlede f0dselspsykoser hos m0dre star for cirka 4 pro-
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Voksne som i barndommen ble utsatt for omsorgssvikt og/ 

eller mishandling, rapporterer a ha en lav grad av livskvalitet, 

har mindre formalutdanning, en ustabil tilknytning til arbeids

markedet og tjener i snitt mindre enn andre voksne uten slike 

barndomserfaringer- med st0rre utslag for kvinner enn menn. 

lkke-ondartede somatiske smerter er oftere et resultat av 

seksuel le overgrep og mishandling enn av omsorgssvikt. 

Utpreget bruk av dissosiasjon er ansett som en sterk indikator 

pa mishandling og seksuelle overgrep i tidlig barndom. 

Lavt selvbilde. Vansker med a danne et realistisk bilde av seg 

selv gir ogsa konsekvenser i form av vansker med a sette sammen 

erfaringer til en helhet og utvikle gode forstaelser av sammen

henger mellom intensjon, handling og effekt. Vansker med a for

sta seg selv gir en svak identitetsemosjon og fremmedemosjon . 

Det skaper en emosjonell nummenhet og lav selvaksept. 

Spesielt jenter som utsettes for mishandling eller er vitne til 

voldsutelVelse, star i 0kt fare for senere a bli utsatt for seksuelle 

overgrep og void i framtidige relasjoner. 

En stor andel av mishandlede barn har tilknytningsstil D. 

Oversikten bygger pa Agargun mfl. 2003, Afifi mfl. 2009, 

Alexander mfl. 2005, Anthonysamy og Zimmer-Gembeck 2007, 

Beeghly mfl. 2006, Boden mfl. 2007, Borger mfl. 2005, Briere og 

Spinazzola 2005, Brittain 2006, Campbe ll mfl. 2008, Carey mfl. 

sent av drap pa egne barn i spedbarnsalderen (Davidson 
og Robertson 1985). Det er en forh0yet risiko for bra 
d0d hos spedbarn til deprimerte m0dre (Sanderson mfl. 
2002). Cirka 10 prosent av m0dre har depresjon etter f0d
selen (postpartum-depresjon) (D0rheim mfl. 2009, Glavin 
mfl. 2009). Disse forekomsttallene viser at depresjon hos 
m0dre ytterst sjelden innebcerer slik alvorlige skader som 
beskrevet her. 

En betydelig an del av foreldre som mishandler sine barn 
slik at de paf0res livstruende skader eller d0r, har en per-
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2003, Carrion mfl . 2007, Chapman mfl. 2007, Cicchetti mfl. 2006, 

Collishaw mfl. 2007, Cook mfl. 2005, Crooks mfl. 2007, Crooks 

og Wolfe 2007, Currie og Widom 2010, Davis mfl. 2005, DiLillo 

mfl. 2006, Dube mfl. 2002, Dube mfl. 2003, Eigsti og Cicchetti 

2004, EI-Sheikh mfl. 2008, Farrington 2005, Fergusson mfl. 2008, 

Fivush mfl . 2004, Fitzgerald mfl . 2008, Gagne mfl. 2005, Herren

kohl og Herren kohl 2007, Hetzel og McCanne 2005, Howe mfl. 

2004, Hubbard og Pratt 2002, Hunter og Andrews 2002, Jaffe 

mfl. 2007, Jonson-Reid mfl. 2010, Kaplow og Widom 2007, 

Kotch mfl. 2008, Lansford mfl. 2002, Lansford mfl. 2007, Libby 

mfl. 2008, Libby mfl. 2004, Leiter 2007, Masho og Ahmed 2007, 

Maughan og Cicchetti 2002, McDonald mfl. 2009, Minzenberg 

mfl. 2006, Najman mfl. 2007, Pears mfl. 2008, Perkins og Jones 

2004, Pittman mfl. 2006, Porter mfl. 2005, Pollak og Kistler 2002, 

Pollak og Tolley-Schell2003, Rikhye mfl. 2008, Siegel og Williams 
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2006, Van Den Bosch mfl. 2003, van der Kolk 2005, 2007, Walsh 

mfl. 2007, Wekerle mfl. 2008, Whiffen og Macintosh 2005, 

Widom mfl. 2007. 

sonlighetsforstyrrelse. Omkring 50 prosent av foreldre som 
utsetter barnet for «shaken baby syndrome», har en eller 
flere personlighetsforstyrrelser (Meadow 1999). Sammen 
med personlighetsforstyrrelsene opptrer ofte symptomer 
som selvskading, innbilte sykdommer og lidelser (hypokon
dri, Miinchausens syndrom), flere psykosomatiske vansker 
og spiseforstyrrelser (Southall1997). Andre kjennetegn ved 
foreldre som opplever bra spedbarnsd0d, er relativ fattig
dom, de r0yker, er rusmiddelmisbrukere og har vcert utsatt 
for seksuelle overgrep i barndommen (Southalll997). 
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Filleristing («shaken baby syndrome») 
En spesiell form for fysisk mishandling av barn gruppe
res under betegnelsen filleristing, eller sam «shaken baby 
syndrome» (SBS) og «shaken impact syndrome» (SIS) i 
engelsk litteratur. Konsekvensene er ofte alvorlige med d0d 
sam utgang i ytterste konsekvens; «sudden infant death syn
drome» (SIDS) er en betegnelse pa d0delig utgang for barn 
opp til ettarsalderen etter at deer blitt paf0rt skader av andre. 

Filleristing forekommer oftest i barnets seks f0rste leve
maneder (Barlow og Minns 2000). SIDS skjer ofte nar bar
net er fra mellom to til fire uker og opp til ettarsalderen, altsa 
innenfor det sam er vanlig for filleristing. St0rst er risikoen 
nar barnet er mellom to til fire maneder gammelt (Bartol og 
Bartol2004). Bra spedbarnsd0d skjer sjelden nar barnet er 
vakent. Foreldre sam har fors0kt a drepe sitt barn, opplyser 
ofte at barnet virket friskt bare kart tid f0r det holdt pa a d0, 
eller de fant barnet bare noen sekunder f0r det d0de, og at 
dette skjer om dagen eller tidlig pa kvelden. Nar pa d0gnet 
spedbarn d0r bratt, kan likevel ikke benyttes sam skille mel
lorn slik d0d grunnet paf0rt skade eller d0d av andre arsaker. 
Deter st0rst risiko for at enebarn eller yngste barn er de sam 
drepes av foreldrene. 

Forekomst 

Det er vanskelig a angi forekomst av «shaken baby syn
drome» fordi tilstanden er krevende a avdekke. I en del til
feller avdekkes dette nar sma barn d0r, og del vis ved meget 
alvorlige skader. Derimot vet man mindre om moderate 
skader. Det Ieder til vansker med a skissere forekomst. Det er 
ogsa ofte usikkerhet knyttet til om skader pa barn er paf0rt 
av barnet selv, ved uhell eller med vilje av foreldrene. Det 
er heller ingen gode rutiner for samarbeid mellom medi
sinsk personale og barnevern for a avdekke slike overgrep. 
Medisinsk personale er generelt kjent for a rapportere lite 
til barnevernet (Flaherty mfl. 2004), noe sam bekreftes i en 
gjennomgang av hvem sam melder bekymring til det norske 
barnevernet (SSB 2009) . 

Det foreligger ingen st0rre norske studier av forekomst av 
«shaken baby syndrome», og vi rna derfor bygge pa disse uten-

landske studiene. Trolig utsettes omkring ett av 4000 barn for 
«shaken baby syndrome» (Barlow og Minns 2000). Omkring 
en tredjedel av denne barnegruppen d0r sam f0lge av ska
dene (King mfl. 2003), mens andre finner at d0den rammer 
mellom 1,62 til1,68 per 100 000 barn utsatt for «shaken baby 
syndrome». Generelt er gutter mer utsatt for skader (bade ved 
uhell og paf0rt) og for drap enn det jenter er. Det er ansh'ttt 
at 80 prosent av tilfellene av d0d grunnet hodeskader pa 
barn under toarsalderen er paf0rt av voksne (Sirotnak mfl. 
2004). Generelt finner man at paf0ring av skader pa ens egne 
barn med vilje i minst 10 prosent av tilfellene Ieder til d0d 
(Fleming mfl. 2000), mens andre finner at omkring 10 til20 
prosent av plutselige d0dsfall has sma barn skyldes pii.f0rte 
skader utf0rt av omsorgspersoner (Emery 1993). 

Ornkring 60 prosent av barn sam utsettes for «shaken 
baby syndrome», eller sam over lengre perioder pii.f0res 
skade grunnet andre mishandlingsformer fra foreldrene, 
har s0sken sam har lidd av lignende vansker, og hele 25 
prosent av dem har s0sken sam har d0dd i tidlige barnear 
(Sheridan 2003). 

Konsekvensene for barnet 

Av de sam overlever «shaken baby syndrome», vil mellom 7 
og 25 prosent ha motoriske vansker, 5-86 prosent har senso
riske vansker og 25-80 prosent utvikler epilepsi (Bonnier rnfl. 
1995, Duhaime mfl. 1996). Barna skarer sam gruppe lavt pa 
IQ-tester, har svakt utviklet korttidshukommelse og er svake 
til a hemme irnpulser (selvregulering) (Stipanicic mfl. 2008). 

Munchausen syndrom by proxy 
Skillet mellom Mi.inchausens syndrom og Mi.inchausen 
syndrom by proxy er at f0rstnevnte handler om den unges 
eller voksnes selvpii.f0rte symptomer eller fortellinger om 
symptomer, mens sistnevnte henspiller pa at symptomene 
paf0res eller pastas om barnet. 

Mi.inchausens syndrom 

Baron von Mi.inchausen var soldat, politiker og parallel! 
med dette en livlig historieforteller sam levde i 1700-tal-
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lets Tyskland. Han fortalte mange historier om fantastiske 
hendelser og opplevelser som var ren fantasi og innbilning. 
Begrepet Miinchausens syndrom ble f0rste gang benyttet i 
medisinsk litteratur pa mid ten av 1900- tallet om pasienter 

som syntes a vrere avhengige av a vrere pa sykehus uten at 
klare medisinske diagnoser kunne stilles (Asher 1951 ). 

Majoriteten av personer med Miinchausens syndrom er 
kvinner. Mange av dem jobber selv innenfor helsesektoren 

og har god kjennskap til bade ulike lidelser og behand
linger. En betydelig andel av personer diagnostisert med 
Mi.inchausen syndrom innfrir kriteriene for f0lelsesmessig 
ustabil personlighetsforstyrrelse eller har tydelige trekk av 
denne vansken (Feldman 2004, Huffmann og Stern 2003). 

Til denne personlighetsforstyrrelsen Jigger ofte tiltrek
ning til det dramatiske, det teatralske og masochistiske 
tilb0yeligheter (jevnf0r diagnosekriteriene vist i kapittel 
8). Mange personer med Miinchausens syndrom blir til
trukket av den dramatikken som kan utspille seg i sykehus 
-en ten de er der som pasient, pamrende eller ansatt (Mehta 
og Khan 2002). 

Mi.inchausens syndrom skilles fra hypokondri ved at den 
hypokondriske virkelig tror vedkommende er eller vil bli 
syk, mens Miinchausens syndrom innebrerer at personen (i 
aile fall del vis) vet at sykdomshistoriene er fabrikkert. Det 

er uklare grenseoppganger mellom somatiseringslidelse, 
hypokondri og Miinchausens syndrom. 

Miinchausen syndrom by proxy 

Tilf0yelsen «by proxy» ble f0rste gang benyttet av pediateren 
Meadow i 1977. Miinchausen syndrom by proxy (MSBP) er 
enten oppdiktede symptomer og lidelser, eller de er paf0rt 
barnet av omsorgspersoner. 

MSBP og mishandling vil i en del tilfeller overlappe hver
andre. <<By proxy» kan ogsa rettes mot kjreledyr (Tucker 
2002) . Deter faglig uenighet om i hvilken grad voksne som 
ut0ver MSBP, har intensjoner om a skape vanskene hos bar
net. Noen mener det er en bevissthet, men at tvangen styrer 
dem, mens andre finner grunner til a anta at handlingene til 
dels er ubevisste (Von Hahn mfl. 2001). 
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Diagnosekriterier for somatiserings
lidelse 

Lide lsen kj ennetegnes av flere tilbakevendende, somatiske 

symptom er som hyppig fo randrer seg, gjenno m minst to ar. 

De fleste pasiente ne har en lang og kom plisert sykehistori e 

som o mfatter ko ntakt med bade prima: rhe lsetjeneste 

og spesial ister, med mange resultatl0se utredninger ogj 

elle r fo rgjeves eksplorative o perasjo ner. Symptomene kan 

forekomme i aile de ler av kro ppen, el ler i hvilket som he ist 

o rgansystem. Lide lsens fo rl 0 p er kro nisk og svingende og 

ofte fo rbundet med forstyrrelser i sos ial, me ll o mmenneskelig 

og familiemessig atfe rd. 

Kilde: /CD-10. 

Det er uklare grenseoppganger mellom MSBP, << sudden 
infant death syndrome» og «shaken baby syndrome» (Baja

nowski mfl. 2003, Berg og Jones 1999) . Det har komplisert 
forskningen. Den kunnskapen man baserer seg pa i dag, er 
derfor usikker, bade fordi den gjelder lidelser som aktivt til

sl0res og fornektes, og fordi skillene mellom tilgrensende 
vansker er utydelige. MSBP benevnes ogsa som «factious 
illness by proxy» eller «factious syndrome by proxy», slik at 
deter en rekke begreper for samme fen omen. I tillegg skilles 
samme handlinger med ulike begreper ut fra hvor gammelt 
barnet er som utsettes for handlingen, men det dmftes ikke 
i denne boken. 

Forekomst 

Deter grunn til a anta store m0rketall fordi deter vanskelig 
a avdekke MSBP, siden vansken gar ut pa a aktivt forlede 
andre, og fordi den som paf0rer barnet skade, derfor sjelden 
vil innmmme det. Man skal derfor vrere meget varsom med 
a angi forekomst av MSBP, og mange ansatte i hjelpeappa
ratet for barn og unge har fra ingen tilliten kunnskap om 
tilstanden. Noen stipulerer MSBP til a gjelde ett barn per 
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100 000, andre stipulerer 0,1-0,8 per 100 000 barn (Adshead 
og Bluglass 2001). Forekomst i forhold til alder indikerer at 
minst 2,8 barn per 100 000 opp til ettarsalderen og 0,5 av 
100 000 barn i alderen to til16 ar er utsatt for MSBP (Mart 
1999, Rand og Feldman 1999). Som en hovedregel kan man 
si at MSBP hyppigst rammer barn som er under fire-fern ar 
gamle - selv om 25 prosent av ofrene er over seks ar gamle 
(Denny mfl. 2001, Sheridan 2003). Studier dokumenterer at 
barn helt ned i enmitnedsalderen og opp til21 ar kan v.ere 
utsatt for MSBP (Moldavsky og Stein 2003). 

MSBP utf0res langt oftere av kvinner enn menn (Feld
man 2004, Parnell2002). Deter vanskelig a ansla kj0nns
forskjeller i prosent, men en del studier indikerer at i cirka 
70 til 85 prosent av tilfellene er det mor som utsetter barnet 
for dette (Denny mfl. 2000, Sheridan 2003). 

Motiver 

Motivene bak MSBP er mange og vanskelige a avdekke, og 
delvis er de basert pa tolkninger. Her presenteres noen av de 
antatte motivene: Ved a framstille barnet som sykt kan for
eldrene oppfattes av andre som helteaktig omsorgsfulle, og 
ved a framstille barnet som krevende kan de oppfattes av 
andre som dyktige og talmodige. Fellesnevneren for dem er 
at foreldrene fors0ker a framstille seg slik at de oppfattes som 
eksepsjonelle foreldre og derved mottar bekreftelser fra andre 
eller far sympati og medynk (Schreier 2004, Sheridan 2003 ). 

Behovet den voksne har for oppmerksomhet, Ieder til at 
nar medisinsk personale viser interesse for de vanskene som 
presenteres, forsterker ofte foreldrene det negative samspillet 
med barnet og presenterer gjerne flere symptomer som fore
kommer hyppigere og gjerne blir mer alvorlige (Jureidini mfl. 
2003). Flere fagpersoner mener at foreldre som utsetter sine 
barn for MSBP, gjerne blir ekstra ivrige i a fortsette et slikt 
samspill nar de makter a lure h0yt utdannede personer, som 
eksempelvis spesialister (Yong og Haase 2004). 

Foreldre som gar sa langt som a fabrikkere sykdomshis
torier eller piif0re barn skader slik at de blir reelle, har ofte 

psykiske lidelser. Omkring 80 prosent av dem har tydelige 
tegn pa det (Thomas 2003). De vanligste lidelsene er depre
sjon, psykopati, dramatiserende, dyssosial, narsissistisk eller 
f0lelsesmessig ustabil personlighetsforstyrrelse, altsa aile i 
gruppe B (Rogers mfl. 2000) (samtlige diagnoser er presen
tert i kapittel8 eller tidligere i dette kapitlet) . Disse person
lighetsforstyrrelsene er ogsa beskrevet som karakteristika 
for foreldre bak «shaken baby syndrome» og «sudden infant 
death syndrome». 

En betydelig andel av foreldre innblandet i MSBP har 
selvmordsfors0k bak seg (Souid mfl . 1998). Det indikerer 
at de opplever livet som strevsomt og ikke synes a ra med 
situasjonen og i perioder opplever lite hap. Foreldre pre
get av MSBP karakteriseres ofte av rusmiddelrnisbruk og 
spiseforstyrrelser (Feldman mfl. 2002). Bare et mindretall av 
voksne som utselter barn for MSBP, har selv v.ert utsatt for 
Miinchausen syndrome by proxy (Fisher og Mitchelll995, 
Meadow 1995). Derimot har mange foreldre med MSBP 
vokst opp med andre former for mishandling og over
grep i barndommen (Sheridan 2003). Man antar at opptil 
en fjerdedel av personer som utsetter barna for MSBP, har 
Miinchausens syndrom (Sheridan 2003). 

lndikasjoner 

Det er vanskelig a avdekke mulig MSBP, siden samarbeidet 
med personer som har hatt et MSBP-forhold til sitt barn, 
sjelden innmmmer hele forholdet og heller ikke samarbei
der s.erlig med terapeuter, saksbehandlere eller forskere 
om a gi innblikk i vansken. Det er samtidig lett a mistenke 
MSBP uten at det foreligger, fordi feltet er meget uover
siktlig og komplisert (Rogers 2004) . Ofte stilles diagnosen 
med gradering fra lav til h0y grad av usikkerhet. Rosenberg 
(2003) har fors0kt a gi kriterier for a gradere langs et slikt 
kontinuum ved bruk av og for a tydeliggj0re hvilke kriterier 
som rna opptre parallelt, samt eller for a indikere frittsta
ende kriterier (sjekkliste 9.9). 
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Sjekkliste 9.10 lndikasjoner pa MSBP 

lndikasjoner jkarakteristiska knyttet til foreldrene: 

• Moren har hatt et h0yt antall uforklarlige symptomer under 

svangerskapet. 

• Framstar sam den «perfekte» forelder sam viser star oppof

relse for barnet. 

• Har noe medisinsk utdanning ogjeller jobbet innenfor helse

vesenet og ofte job bet med barn. 

• Far er ofte borte fra familien i lengre perioder ( ofte pga. 

jobben). 

• Mar har en medisinsk historie sam ligner pa barnets. 

• Mar har hatt eller har psykiske vansker sam hysteriske 

trekk, selvmordstanker, har hatt atferdsvansker eller spise

forstyrrelser 

• Har opplevd emosjonell eller fysisk mishandling og seksuelle 

overgrep i barndommen. 

• Foreldrene overpmver og konfronterer det medisinske perso

nalets oppfatninger ogjeller handlinger. 

• Foreldrene viser tilfredshet nar de blir presentert for alvorlige 

funn knyttet til barnets helse. 

• Nar helsepersonell korrigerer foreldrenes overdrivelser i 

beskrivelse av barnets helse, moderer de seg ikke, men opp

rettholder overdrive I sen. 

• Foreldrene saver i sam me seng sam barnet. 

• Foreldrene er svcert opptatt av behandlingspersonalet. 

• Foreldrene godtar med ingen til fa reservasjoner at barnet 

utsettes for krevende og smertefulle unders0kelser. 

• Foreldrene viser en overdreven interesse for a fa henvist 

barnet til omfattende og spesielle utredninger. 

• Det har gatt lang tid fra skaden oppsto has barnet, til forel

drene tar kontakt med hjelpeapparatet. 

• Foreldrene avbryter ofte kontakt med hjelpeapparatet under 

behandling enten veda utebli fra avtaler eller veda skifte 

behandlere. 

• Foreldrene har vcert eller er selv somatiserende eller hypo

kondriske. 

• Foreldrene virker opptatt av den oppmerksomheten de far av 

helsepersonellet. 

• Foreldrene viser liten interesse i a fa veiledning i hva de kan 

foreta seg, eller f0lger ikke opp radene. 

• Foreldrenes overdrevne bekymring eller mangel pa genuin 

interesse for hva sam feiler barnet, inkluderer lite bekymring 

med hensyn til behandlernes rapportering om hypoteser om 

alvorlige somatiske komplikasjoner (f0r tilstanden Mi.inchau

sen syndrome by proxy avdekkes). 

• Foreldrene har hatt eldre barn sam de har tatt med til hyp

pige medisinske unders0kelser uten klare diagnoser eller 

videre oppf01ging fra foreldrenes side nar det gjelder anbe

falte ti ltak. 

• Foreldrene kommer med motstridende endringer av opplys

ninger om hvordan symptomer har oppstatt og varigheten 

av dem, og deter satt sam men symptomer sam rimer darlig 

med medisinsk kunnskap. Motstridende opplysninger kan 

framkomme fra sam me person, mellom foreldrene eller mel

lam foreldre og barn. 

• Foreldrene har usedvanlig og noe teknisk kunnskap om visse 

medisinske komplikasjoner og tilstander has barn. 

• Foreldrene viser en overdrevent h0y bekymringsgrad for 

andre pasienter pa sykehuset eller i familien. 

lndikasjoner jkarakteristiska knyttet til barnet: 

• Deter sprik mellom medisinske observasjoner og funn sam

menlignet med det de sam bringer barnet, og barnet selv 

forteller. 

• Deter stadige rehospitaliseringer (nye innleggelser) eller 

bes0k pa akuttmottak. 

• Deter sykdommer eller skader sam deter vanskelig a for

klare- gjerne omtalt slik av erfarne medisinere: «Aidri sett 

en slik til stand f0r», <<Vel dig merkelig, dette, liksom noe sam 

ikke stemmer.» 
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De to kasuistikkene over kan illustrere den store sprednin
gen som kan innga i MSBP. Aase representerer den engste
lige, nedstemte moren med masse bekymringer. Hun har 
hatt gode grunner til a vrere bekyrnret, selv om det na ikke 
er grunn til a vrere sa alarmert slik hun er. Det blir et dar
lig samspill med Kai, for hun presser i ham mat og skaper 
stress, og hun er ofte bekyrnret for ham og tar hammed til 
en rekke kontroller. Aase er i et grenseland mellom en eng
stelig, nedstemt og somatiseringsfokusert mor pa grensen 
til et handlingsm0nster som ligner pa MSBP. 

Jeanette er annerledes. Hun hadde puttet i sin clatter ulike 
stoffer som ga reaksjoner, og som kunne skade henne. Hun 
visste hva hun paf0rte datteren. Malet var a fa fram symp
tomer som berettiget innleggelser pa barneklinikken. Hun 
tiltvang seg inn pass pa sykehuset og forlangte at det ble tatt 
pmver og gjennomf0rt unders0kelser, hun herset en del med 
a splitte sykehuspersonalet i inn- og utgrupper- de som hun 
hadde tro pa og ville forholde seg til, og de som hun forkas
tet. Jeanette provoserer mange med sine urimelige krav, sin 
dominerende stil med masse kommandoer, sin selvfokuse
ring og det de mistenker henne for a paf0re Melinda. Aase, 
derimot, vekker medynk og appellerer til omsorgsf0lelser 
hos dem som m0ter henne, eller en resignasjon nar hun tak
ker nei til bistand de mener at hun trenger. Mon tro om det 
forkludrer resonnementsrekkene til de som skal konkludere 
om hvordan Kai og Melindas utvikling kan skades av det 
samspillet de har med sin primrere omsorgsgiver? 

Stabilitet 

Selv etter avdekking fortsetter det MSBP-pregede samspillet 
overfor mellom 20 prosent og en tredjedel av barn og unge 
(Davis mfl. 2000). Nar man avdekker MSBP overfor ett barn, 
er risikoen cirka 40 til60 prosent for at s0sken ogsa utsettes 
for en eller annen form for mishandling (Sheridan 2003) . 
Over 60 prosent av barnets s0sken har en sykdom som de er 
unders0kt for, men som man ikke har klart a diagnostisere 
(og som her tenkes a vrere fabrikkert) (Lasher og Sheridan 
2004, Sheridan 2003 ). Ved indikasjoner pa MSBP b0r derfor 
alle barna i familien vurderes. 

Selv ved sykehusinnleggelser for a utrede eller behandle 
barnet fortsetter ofte foreldrene a paf0re det skader (Ven
nemann mfl. 2005). Arsaken er at foreldrene 0nsker a opp
rettholde det medisinske personalets utredning av barnet 
og den oppmerksomheten det gir, samt unnga at det blir 
avsl0rt at symptomene er paf0rt, noe som ofte skjer hvis 
symptomene raskt forsvinner ved innleggelse. 

Konsekvenser 

MSBP er en alvorlig form for mishandling med alvorlige 
konsekvenser for barnet med tydelig forh0yet risiko for a 
utvikle alvorlige psykiske lidelser. En del av skadene som 
paf0res barnet, er sa alvorlige at det d0r. Det gjelder for mel
lorn 8 og 12 prosent av barna (Schneider mfl. 1996). 

MSBP innebrerer sterke projiseringer, og barnet vii en ten 
piif0res skade, innbilles vansker, sykdommer og skader eUer 
begrenses i sin utfoldelse pa grunn av de pastatte vanskene 
det har. Samspillet vii derved vrere krenkende og overin
volverende. Det Ieder til at barnet vokser opp med foreldre 
med sterkt fordreide oppfatninger av barnet. Disse opp
fatningene speiles til barnet og Ieder til vansker knyttet til 
utvikling av bade selvbilde og identitet. Et slikt samspill vil 
vrere skadelig for barns utvikling og rna ikke overskygges av 
de somatiske konsekvensene MSBP har for barns og unges 
utvikling. 

Det er ingen solide studier av behandling ved MSBP 
(Adshead og Brooke 2001). Deter en betydelig utfordring 
a skape en behandlingsallianse til voksne som utsetter barn 
for MSBP, blant annet fordi de benekter a fabrikkere eller a 
skape vansker for barna. 

Tiltak ved mishandling 
Utenlandske studier indikerer at ansatte i barnevernet har 
kj0nnsstereotypier siden de tenderer mot a rapportere far 
som mishandler, selv om bama rapporterer at bade mor og far 
har mishandlet dem (Sunday mfl. 2008). Deter usikkert om 
dette kan gjenspeile norske for hold, fordi det ikke har vrert 
studie r pa dette eller tilgrensede problemstillinger i Norge. 
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Seksuelle overgrep inngar i det overordnende begrepet 
mishandling. Med arene har mishandling nrermest blitt 
synonymt med fysisk mishandling, og seksuelle over
grep ble til en egen kategori. I de siste arene har kate
gorien mishandling blitt utvidet med inkludering av 
emosjonell mishandling i tillegg til fysisk mishandling. 
Hovedkategoriene mishandling, omsorgssvikt og utnyt
telse er mer utydelige nar det gjelder innholdsdefinering, 
enn seksuelle overgrep. 

Fram til1980-arene var seksuelle overgrep lite studert 
via forskning, men var beskrevet i en del tearier basert 
pa praksiserfaringer. I 1980-arene ble det avdekket at 
den reelle forekomsten av incest var h0yere enn antatt, 
og at det som mange pasienter i psykiatrien fortalte 
om, ikke var incestu0se fantasier, men en realitet. Flere 
voksne hadde seksuelle preferanser for barn enn det 
man hadde trodd, og forekomsten av seksuelle overgrep 
generelt var h0yere enn mange fagfolk og allmennhe
ten hadde antatt. Det var ubehagelig a ta innover seg, 
og det var mange brytninger i og mellom fagmilj0er og 
allmennheten pa om troverdigheten av personers beret
ninger og forskningsfunn den tiden. Kan man stole pa 
det barn forteller, eller er de for fantasifulle? Er det noen 

som hausser opp forekomsttallene? Hva er de gode 
fysiske bevisene pa at barnet har vrert utsatt for seksu
elle overgrep? Er det riktigere a diagnostisere en del som 
har f0lelsesmessig ustabil personlighetsforstyrrelse, og 
som har opplevd seksuelle overgrep i barndommen, som 
PTSD eller dissosiative lidelser- der dissosiativ identi
tetsforstyrrelse er den alvorligste formen? 

1980- og 1990-arene var en periode med mye forsk
ning pa, og teoretiseringer om, dette temaet. En famling 
ble erstattet med en ganske nyansert forstaelse. Av en 
eller annen grunn gis ikke seksuelle overgrep samme 
oppmerksomhet i praksisfeltet etter millenniumskiftet. 
Til tross for at en del barn i barnevernstjenesten er utsatt 
for seksuelle overgrep, er det for fa saker som avdekkes. 

Kapittel10 belyser ulike former for seksuelle over
grep mot barn. Det omfatter medisinske og juridiske 
definisjoner, konsekvenser av slike overgrep og hvilke 
tiltak som kan avhjelpe. Dissosiering og PTSD belyses i 
dette kapitlet, selv om de ogsa er konsekvenser av mis
handling. Kapitlet avsluttes med en beskrivelse av dem 
som forgriper seg seksuelt pa barn. 
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lncesttabuet 
En del seksueile atferdsformer betraktes som feil, forkaste
lige eller avvikende av majoriteten av folk, selv om det er 
betydelige variasjoner pa individ-, gruppe- og nasjonsniva 
(Haugaard 2000). Slik synes det a vrere for seksueil omgang 
mellom kjernefamiliemedlemmer; det sakalte incesttabuet 
synes a gjelde pa tvers av samfunn. Men eilers er det tyde
lige variasjoner meilom kulturer og tidsepoker om hvilke 
seksuelle atferdsformer som betraktes som normale versus 
avvikende. Incest synes a rammes av alle tre hovedformer 
for avvik: 

- Moralsk avvik (handler om godt versus ondt): Incest 
anses som et tillitsbrudd, en utnyttelse av noen som er i 
en svakere posisjon enn en selv eiler avhengig av en selv, 
utidig bruk av press, trusler og tvang, forledelse, krav om 
a fordekke det som har skjedd, osv. Foreldre som utsetter 
sine barn for handlinger som er nevnt over med hensyn 
til incest, anses i nesten aile samfunn som moralsk og etisk 
forkastelige. 

- Medisinsk avvik (handler om sykt versus friskt) : Incest 
anses som psykisk sykt (patologi), derfor snakker man 
om behandling og kjemisk kastrering osv. av overgripere. 

- Statistisk avvik (handler om det vanlige versus det uvan
lige): Incest be gas av fa personer, slik at de utgj0r et meget 
klart mindretail. 

De tre avviksformene som er skissert for incest, gjelder i h0y 
grad ogsa for seksuelle overgrep. Imidlertid er det !itt st0rre 
variasjoner i hvordan disse forstas i andre land enn i Norge, 
enn det som gjelder for incest. Eksempler er seksuelllav
alder, som er Iavere i en del samfunn og derfor ikke moralsk, 
medisinsk eller statistisk avvikende, homofili regnes i flere 
samfunn som moralsk og medisinsk avvikende (i tillegg til 
statistisk avvikende, noe deter i aile samfunn), a se voksne 
i seksuelle aktiviteter er vanligere i en del samfunn enn hos 
OSS, OSV. 

Det er bred enighet bade blant fagfolk og allmennheten 
om at de handlingene som h0rer under begrepet seksuelle 

lnformasjonsboks 10.1 Definisjon av 
begrepene seksuelle overgrep og incest 

• Seksuelle overgrep mot barn og ungdom er handlinger 

som krenker deres seksuelle integritet. 

• Incest fore ligger nar fysisk og psykisk krenkelse av barns 

og unges seksuelle integritet er begatt av noen de star i 

et avhengighetsforhold ti l, eller ut0ves av noen med mer 

sos ial familietilknytning. 

overgrep, ikke skal aksepteres fordi de er krenkende og 
kan lede tillangvarige og omfattende vansker hos den som 
utsettes for handlingene. Dette er ivaretatt via konvensjoner, 
lovverk og veiledere. 

Seksuell utnytting: Barn har rett til beskyttelse mot aile 
former for seksuell utnyttelse og misbruk. For a verne 
barn mot slik utnytting skal staten sette i verk aile n0d· 
vendige tiltak, nasjonalt og internasjonalt (barnekonven
sjonen, artikkel34). 

Bortj0ring, prostitusjon og salg: Staten har plikt til a gjen
nomf0re nasjonale og internasjonale tiltak for a hindre 
kidnapping, bortf0ring eller salg av barn til ethvert for
mal og i enhver form (barnekonvensjonen, artikkel35). 

Begrepsdefinisjoner 
Feltet seksuelle overgrep er influert av en rekke fagdisipli
ner. Mest sentralt star medisin og juss. De har preget bade 
begrepsdefinisjonene og teoriutviklingen, hvordan man 
avdekker og piitaler overgrep, utmi\.ler straff, behandler 
overgriperen samt st0tter og bistar offeret. 

For fa oppdages 
M0rketallene for seksuelle overgrep er trolig h0ye, i til
legg til at bare en liten del av oppdagede seksuelle over-
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lnformasjonsboks 10.2 Juridiske definisjoner av seksuelle overgrep og straffelovens 
definisjoner og strafferammer 

• utuktig atferd: grenseoverskridende snakk om og forslag til sex, 

bruk av pornoblad og -video overfor andre som ikke 0nsker 

det el ler ikke forstar hva de gar med pa, blotting, overgripers 

onanering av seg selv, overgripers sex med andrei barnets 

pasyn, samt trusler og fysisk void til seksuel l atferd 

• utuktig handling: bef0ling av andres bryster medjuten klcer, 

ber0ringjbef0ling av andres kj0nnsorgan utenpa klcer, ber0-

ringjbef01ing av andres ytre kj0nnsorgan uten klcer, tungekyss, 

trusler og void som f0rer til seksuell handling 

• utuktig om gang: omfatter ikke bare samleie (vaginal, anal og 

oral inntrenging med penis, fingre eller gjenstand), men ogsa 

andre grovere seksuelle handlinger, blant an net ai le former 

for masturbasjon; barnets onanering av overgriper, over

gripers onanering av barnet, suging og slikking av barnets eller 

overgripers kj0nnsorgan, overgripers onanering av seg selv til 

scedavgang i bar nets munn og ansikt, trusler og void scm f0rer 

til seksuell omgang. 

Straffeloven § 206 definerer samleie. § 14 handler om sek-

suell omgang med barn under 14 ar, § 196 om omgang med 

barn under 16 ar, § 200 om seksuell omgang med noen under 

16 ar, § 201 om seksuelt krenkende eller annen uanstendig 

atferd, §§ 197-199 om seksuell omgang med slektninger (incest). 

De mest alvorl ige formene for seksuelle overgrep- seksuell 

omgang- straffes etter straffeloven § 195 (barn under 14 ar) 

og § 196 (barn mel lom 14 og 16 ar). Straffeloven § 195 fastsetter 

straff for den som har seksuell omgang med barn under 14 iir. 

Straffen er fengsel i inntil ti ar. Dersom den seksuel le omgangen 

var sam leie, er straffen fengsel i minst tre ar. Fengsel inntil 21 ar 

kan id0mmes dersom: a) handlingen er begatt av flere i fe lles

skap, b) handlingen er begatt pa en scerlig smertefull eller scerlig 

krenkende mate, c) handlingen er foretatt overfor barn under 

ti ar, og det har skjedd gjentatte overgrep, d) den skyldige har 

tidligere vcert straffet etter de nne bestemmelsen e ller etter § 

192, eller e) den forncermede d0r el ler far betydel ig skader pa 

legeme el ler helse. Seksuelt overf0rbar sykdom og allmennfarlig 

smittsom sykdom, jevnf0r smittevernloven § 1-3 nr. 1 jevnf0r 

3 regnes al ltid scm betydelig skade pa legeme eller helse etter 

denne paragrafen. 

Deter irrelevant for straffbarheten om forncermede ( offeret) 

samtykker til de seksuelle handl ingene. Gjerningsmannen straffes 

selv om forncermede har samtykket. Villfare lse om alder uteluk

ker ikke straffeskyld. Straff etter denne bestemmelsen kan falle 

bort eller settes under det lavmal som f0lger av f0rste ledd an net 

punktum dersom de som har hatt den seksuelle omgangen, er 

omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling. Gjerningsmannen kan 

bli h0rt i sin eventuelle pastand om at vedkommende trodde at 

forncermede var over 16 ar, men lastes om vedkommende visste 

eller burde vite at forncermede var yngre. Jevnbyrdighet i alder 

gj0r at§ 195 fa ller bort, og det synes a vcere i overkant av fire 

ar i aldersforskjell scm ligger i grenselandet for hva scm godtas. 

For§ 196 gjelder det ikke noen minimumsstraff ved samleie. Det 

er derved en forskjell sammenlignet med overgrep mot noen 

under 14 ar. Fortsatt er forncermedes samtykke irrelevant for 

straffbarheten. Straffen er fengse l i innti l fem ar. I bestemmel

sens an net ledd redegj0res det for straffeskjerpende momenter 

(de sam me scm gjelder for§ 195) scm kan gi fengsel i innti l 15 

ar. Straffeloven § 196 er lik § 195 nar det gjelder pastand om 

vi llfare lse med hensyn til alder og bortfall av straff pa grunnlag av 

ncerhet i alder og utvikling. 

Straffeloven § 200 begrenser seksuell omgang nedad mot 

seksuell handling, som omfatter mindre alvorlige former for 

seksuelle handlinger. Seksuell handling omfatter aile former for 

bef0l ing eller ber0ring av kj0nnsorgan e ll er bryster. Seksuel l 

handling er mindre intense ber0ringer enn ved seksuel l omgang. 

Ogsa kyssing og omfavnelser vii omfattes av begrepet seksuell 

handling. Straffen for seksuelle handlinger mot barn under 16 

ar er fengsel i inntil tre ar. I bestemmelsens fjerde ledd er det 



lnformasjonsboks 10.3 Etablering av 
barnehus 

Barn som bli r utsatt for vo id og seksue ll e overgrep, opplever 

ofte at hjelpen uteb lir eller kommer for sent. For a si kre 

bedre hjelpe- og behandlingstilbud er det opprettet en 

landsdekkende ordning med barnehus slik at a il e helseregio

ner dekkes. Barnehuset skal bli et senter for a styrke kompe

tansen t il de som arbeider med barn, og bedre samarbeidet 

mell om etater i forbindelse med overgrepssaker. De ansatte 

skal ogsa gi rad og veiledning t il foreldre, andre par0rende og 

lokale tjenester. 

I barnehusene foretas avh0r, unders0kelser og behandling 

av barnet. Barnehuset er et se lvstendig, fYsisk hus- ikke en 

eksisterende institusjon. 

Fagteamet skal dekke fl ere fagom rader og ha ekspertise 

innenfor seksue ll e og fysiske overgrep. Barnehuset skal 

bygge opp kunnskap og kompetanse o m overgrep mot 

barn pa a il e fagomrader, slik at personalet kan gi rad og 

ve il edning. Ko mpetanse skal utvikles i samarbeid med de 

regionale kompetansesentrene for void og traumatisk 

stress. 

lnformasjonsboks 10.4 Sentrale 
veiledere 

Viktige vei ledere for framgang ved mistanke o m seksue ll e 

overgrep mot barn er gitt i f0 lgende dokumenter: 

• Sosial- og helsedirektoratet (2003): Seksuelle overgrep 

mot barn: En veileder for hjelpeapparatet. Oslo: Sos ial - og 

helsedirektoratet og Barne- og familiedepartementet. 

• Barne- og fam iliedepartementet (2005): Strategi mot 

seksuel le og fYs iske overgrep mot barn. Oslo: Barne- og 

fami liedepartementet. 
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Hey samforekomst mellom overgrep, 
mishandling og omsorgssvikt 
Foreldre som utsetter sine barn for seksuelle overgrep, er 
ikke sensitive eller genuint empatiske nar de velger a dekke 
sine egne behov selv om det skader barnet og barnet for
s0ker a motsette seg dem. Barn som utsettes for seksuelle 
overgrep av sine foreldre, rammes derfor av flere skadelige 
omsorgsformer, bl.a. bruk av trusler og h0y forekomst av 
emosjonell mishandling, samt at omkring 20 prosent av 
barn som utsettes for seksuelle overgrep, ogsa rammes av 
fysisk mishandling (Creighton 2004, Putnam 2003, Sequeira 
og Hollis 2003). 

lndikasjoner pa seksuelle overgrep 
Det har generelt vrert star interesse fra forskere og prakti
kere for hvilke symptomer som kan ses som resultater av 
seksuelle overgrep. Dels handler det om hvor mange som 
viser symptomer, dels om hvilke symptomer som hyppigst 
vises. 

Fysiske spor 
Man had de i 1980- og til mid ten av 1990-arene star tiltro til 
at utuktig omgang matte sette fysiske spar hos barnet. Det 
var en spartansk utviklet kunnskap blant medisinsk perso
nale om de variasjonene som fantes i hvordan barns under
liv kunne se ut. I dag er kunnskapen om dette blitt betydelig 
bedre (Myhre 2003, Myhre mfl. 2006). Noen studier indi
kerer at cirka en tredjedel (McLeer mfl. 1998) av barn som 
blir utsatt for seksuelle overgrep, ikke viser spesifikke fysiske 
tegn eller symptomer pa overgrepet, mens andre antyder 
omkring 75 prosent (Kalichman 2000, Wolfe og Legate 
2003). Selv der overgriperen bekrefter at det har vrert inn
trenging i barnet, er det sjelden at man finner fysiske funn 
ved underlivsunders0kelser (Heger mfl. 2002). Arsaken er 
at mange (mindre) skader som kan oppsta etter inntren
ging, leges godt rent fysisk (Heppenstall-Heger mfl. 2003). 
For eksempel fant man i en studie av gravide tenaringer at 
bare to av 36 hadde indikasjoner pa inntrenging (Kellogg 



at disse erfaringene sitter i emosjoner, altsa i kroppen og i 
det ubevisste. Vansker med a gjenkalle minner fra traumer 
rna imidlertid ikke ses som synonymt med at barnet ikke er 
plaget av dem (fordi de kan «sitte» i det ubevisste, i musku
laturen, osv.). Det synes a V<£re bred enighet blant fagfolk om 
at traumer som starter f0r barnet er omkring 18 maneder 
gammelt, er vanskelige for barnet a gjenkalle. Det handler 
bade om deres spraklige kompetanse og om at hukommel
sesfunksjonene er svakt utviklet. En nyansering av dette er 
at traumer erfart i alderen 2,5 til tre ar ofte kan huskes i biter, 
mens minner etter tre- til firearsalderen ofte huskes og kan 
gjenfortelles med en struktur som passer med sekvensene 
i traumet (altsa rekkef0lgen pa momentene i det) (Fivush 
1998). 

Et press om a avgi svar 
En del studier av barns hukommelse og troverdighet som 
vitner bygger pa at man har bedt dem identifisere pa foto
grafier hvem som var med i en hendelse som de har sett. I 
en av de nyere og bedre studiene pa dette fant man at nar 
den person en som barna skulle identifisere, manglet pa de 
bildene som var lagt fram for dem, pekte likevel 54 prosent 
av barna i alderen tre til fern ar pa ett av bildene som la foran 
dem, og derved anga feil person. Bare 25 present av barna 
i barneskolealderen og 7 present av de som var i ungdoms
skolealderen, identifiserte person en selv om vedkommende 
manglet pa fotografiene som var lagt fram for dem. Kon
klusjonen man trakk av studien, var at det er et markant 
skille ved seksarsalderen i a feilidentifisere personer. Fra 
omkring seksarsalderen av blir barns evne til a ikke gj0re 
falske identifiseringer omtrent like gode som hos voksne 
(Eisen mfl. 2007). 

Det er flere studier av hvor suggererbare barn er, og 
da spesielt barn som er traumatisert av den omsorgen de 
har. I en studie fant man imidlertid at dette ikke var et sa 
omfattende problem som mange hadde antatt, for barn i 
f0rskolealderen som har v<£rt utsatt for omsorgssvikt, mis
handling eller overgrep, svarte feil bare i 7 prosent av de 
suggererende sp0rsmalene de ble stilt (suggererende sp0rs-
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mal er mer manipulerende og ekstreme enn ledende sp0rs
mal) (slik som: «Det var vel slik at du ble med den mannen, 
tenker jeg. Og sa ble det sa fryktelig ekkelt for deg da han 
begynte a si ekle ting til deg. Stemmer ikke det?», «Portell 
meg om hva han gjorde av f<£le ting mot deg!», «Du fors0kte 
a stikke av, men han holdt deg fast, sa fortell meg hva han da 
gjorde! », osv.). Den lave forekomsten av gale svar er egentlig 
imponerende, siden mange barn som har vokst opp med slik 
omsorg, preges av utviklingsforsinkelse og spraklige van
sker, som bade vil bidra til svekket hukommelsesfunksjon 
og vansker med a formidle erfaringer (Eisen mfl. 2007). 

Vedvarende ubeskyttet 
Det er for lettvint a tro at alle barn beskyttes av sine foreldre 
mot videre seksuelle overgrep straks man har informert for
eldrene om overgriperen (som ikke er i familien) (Tebutt 
mfl. 1997). Slik informasjon til foreldre rna alltid skje i kom
binasjon med at man n0ye tar rede pa hvordan familien vil 
forholde seg til opplysningene, og ser pa deres repertoar av 
tiltak som konsekvens. Benektelse og bagatellisering av hen
delsen eller en avreagering rettet mot barnet er aile indika
sjoner pa at barnet ikke vil bli beskyttet av foreldrene mot 
nye overgrep (jevnf0r dette kapitlet). 

Falske anklager 
Straffeloven § 168 omfatter forbud mot a framsette fal
ske anklager. Det kan straffes med fengsel i inntil atte ar. 
Det kompliserte feltet om seksuelle overgrep forstyrres av 
benektelser, fortielser og falske anklager. Deter derfor van
skelig a fa god innsikt. Noen studier indikerer at omkring 
2,5 present av barns fortellinger om seksuelle overgrep 
er vurdert som falske ( Ceci og Friedman 2000, Oates mfl. 
2000), mens en nyere gjennomgang av flere studier over 
temaet indikerer at forekomsten er noe h0yere; mellom 3 
og 5 present av anklagene synes a V<£re falske (Faller 2007), 
mens andre konkluderer noksa likt: Mellom 2 og 6 prosent 
av pastander om seksuelle overgrep mot barn er falske 
(Trocme og Bala 2005). Deter med andre ord en forholds
vis liten andel falske anklager, men konsekvensene av disse 
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lnformasjonsboks 10.8 Definisjon av begrepet dissosiasjon 

Dissosiering er et mestringsfors0k nar man ikke makter a inte

grere traumatiske hendelser; derved sl ipper man a forho lde seg til 

helheter av hendelser. Dissosiering er et sammenbrudd i bevisst

heten, hukommelsen, opplevelsen av selvet eller omgivelser, e ll er 

sensoriskj motorisk atferd. Dissosiering er det motsatte av asso

siaSJOn. Sistnevnte era knytte sammen, mens dissosiering handler 

om a fragmentere veda spalte opp bevisstheten. Dissosiering 

som fenomen kan graderes langs et kontinuum fra dagdr0mm ing 

til en vedvarende oppspl itting av personens opplevelse av bevisst

het, identitet og hukommelse. I klinisk litteratur er dissosiering 

og dissosiative lidelser alvorlige symptomer og ikke isolert till itt 

mental frava=renhet. 

Kilde: Agargum mfl. (2 003 ). 

Diagnosen dissosiative lidelser 
Felles for dissosiative lidelser eller konversjonslidelser er delvis 

eller fulls ten dig tap av normal integrasjon mellom erindringer 

om forti den, identitetsbevissthet, umiddelbare sanseinntrykk og 

kontroll over kroppsbevegelse r. Ai le typer dissosiative lidelser har 

en tendens ti l a bedres etter noen uker el ler maneder, sa= rlig hvis 

debuten er knyttet til en traumatisk livshendelse. Mer kroniske 

lidelser, sa=rlig lammelser og emosjonsl0shet, kan utvikles hvis 

begynnelsen er knyttet t il ul0selige problemer eller vanskelig

heter i forhold til andre mennesker. Tilstandene ble tidligere 

klassifisert som forskjel lige typer «konversjonshysteri>>. De antas 

aha psykogen opprinnelse, siden deer na=r forbundet i tid med 

belastende livshendelser, ul0selige og uutholdelige problemer 

ell er forstyrrede relasjoner til andre mennesker. Symptomene til

svarer ofte pasientens forest ill ing om hvordan en somatisk lidelse 

svarsmekanismer)_ Denne forsvarsmekanismen benytter en 
del barn ved traumer. Sadisme, grov void og seksuelle over
grep som starter f0r barnet er seks ar, 0ker risikoen for barns 
omfattende bruk av forsvarsmekanismen dissosiering med 
betydelige konsekvenser (Briere og Scott 2006, Valentino 

ville manifestere seg. Medisinske unders0kelser og utredninger 

viser ikke at deter noen kjent somatisk eller nevrologisk lidelse til 

stede. I ti ll egg foreligger tegn pa at funksjonstapet er et uttrykk 

for emosjonsmessige konflikter el ler behov. Symptomene kan 

utvikle seg i na=r fo rbindelse med psykisk belastning, og kommer 

plutselig. Bare fo rstyrre lser i fysiske funksjoner som normalt 

kontroll eres av vi ljen, og tap av sanseinntrykk er inkludert her. 

Lidelser som medf0rer smerte og andre komplekse somatiske 

sanseinntrykk formidlet av det autonome nervesystemet, er 

klassifisert under somatiseringslidelse. Muligheten for senere 

ti lsynekomst av alvorlige somatiske el ler psykiske lidelser skal 

allt id vurderes. 

• Dissosiativ amnesi: Det viktigste fenomenet er tap av hukom

melse, vanl igvis for viktige hendelser av nyere dato. Amnesien 

skyldes ingen organisk psykisk lidelse og er fo r om fatten de til a 

kunne fork lares med van li g glemsomhet eller tretthet. Amne

sien er vanligvis konsentrert rundt traumatiske livshendelser, 

som ulykker ell er uventede tap ved d0dsfall, og er vanl igvis 

partie II el ler selektiv. Total eller generalisert amnesi er sjelden 

og vanl igvis del av en «fuge >> . Diagnosen dissosiativ amnesi 

skal ikke brukes hvis organisk hjernelidelse, intoksikasjon el ler 

utmattelse er til stede. 

• Dissosiativ «Juge»: Dissosiativ «fuge>> har aile trekkene til disso

siativ amnesi, men i tillegg ses malrettet reiseaktivitet utenfor 

det omradet pasienten ferdes i til daglig. Selv om det fore ligger 

amnesi i perioden med <<fuge >>, kan pasientens atferd i denne 

tiden synes fullstendig normal for utenforstaende. 

Kilde: /CD-1 0. 

mfL 2008). Blant annet er det en fare for at barnet utvikler 
dissosiativ identitetslidelse, og for utvikling av f0lelsesmes
sig ustabil personlighetsforstyrrelse eller kroniske, ikke
ondartede smerter (Walsh mfL 2007)_ 
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Det teoretiske rammeverket i denne boken er i hovedsak 
transaksjonsmodellen for utvikling. Boken har ogsa inn
slag av psykodynamiske teorier med primcer- og sekun
dcerprosess, forsvarsmekanismer og tilknytningsteori. 
Sosialredagogisk og sosialpsykologisk teori represente
res av blant annet kunnskap om selvoppfatning, sosial 
st0tte og sosialt nettverk. Teoriene presenteres stykkevis 
og overfladisk, for det er stort tilfang av norske b0ker 
om dem. Essensen i denne boken er imidlertid de bar
nevernsfaglige resonnementsrekkene basert pa empirisk 
forskning. 

Boken bestar i hovedsak av de elleve f0rste kapitlene. 
Kartleggingsmalen, som presenteres i dette kapitlet, er 
for dem som synes den letter bruken av den kunnskapen 
som ligger ide f0rste elleve kapitlene. En del fagpersoner 
vil imidlertid oppleve den som forstyrrende, eller at bruk 
av den bidrar til a gi barnevernets vurderinger et instru
mentalistisk pre g. Det rader generelt en ambivalent hold
ning til bruk av maler og standardiserte instrumenter og 
tiltak i det norske barnevernet. Noen fagpersoner ivrer 
for det, no en er skeptiske, atter andre er negative til det 
og motarbeider det. Noen fagpersoner er ambivalente, 
ved at de er sterkt kritiske til a bruke kartleggingsmal i 
vurderinger. Samtidig benytter de dem selv, for eksempel 
ved godkjenning av foster- og adoptivforeldre, og byg
ger sine konklusjoner pa bestilte uttalelser fra utrednin
ger i hjelpeapparatet, der tester og kartleggingsmaler er 

benyttet, og sakkyndige utredninger der de ber om klas
sifisering av barnets tilknytningsstil, foreldrenes person
lighet, skaring av kvaliteten i foreldre-barn-samspillet 
osv. Flere barnevernsansatte som er skeptiske til standar
diserte instrumenter, holder imidlertid ikke sine barn 
borte fra helsekontroller som baseres pa slik sjekking. 
Det er et komplekst felt der mange har sterke meninger, 
og der no en ivrer for dem eller er klare motstandere, og 
der mange viser ambivalens. 

Det er ikke bare sunt, men helt n0dvendig at det er 
debatter om bruk av verkt0y i barnevernet. En ukritisk og 
ukyndig bruk av kartleggingsmetoder er like ille som all 
annen forkjcert og 0deleggende praksis, slik som for man
gelfull faglig kunnskap, darlig personlig egnethet, bety
delige blindflekker, osv. En sterk iver etter eller voldsom 
motstand mot bruk av instrumenter kan en del ganger 
indikere at personen ikke makter a vcere nyansert med 
hensyn til kvaliteten i, kvantiteten av, formalet med, for
utsetningene for og konsekvensene av instrumentbruk. 

I dette kapitlet presenteres en kartleggingsmal som 
kan benyttes av dem som mener at den forbedrer deres 
egen praksis. Den utvikles ogsa i en elektronisk utgave 
av VISMA, og eksempler pa bruk av den vises pa bokens 
nettside: www.gyldendal.no/barn-i-risiko. Acos har 
utviklet sin variant av kartleggingsmalen. Den presen
teres i kapittell3 via utviklingsarbeidet de har deltatt pa 
i Trondheim kommune. 
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Meldingsavklaring 
Barnevernloven §§ 4-2 og 4-3 regulerer barnevernstje
nestens arbeid med meldinger. Barnevernet skal snarest og 
senest innen en uke gjennomga innkomne meldinger og 
vurdere om meldingen skal f0lges opp med unders0kelser. 
Henlagte meldinger kan arkiveres i inntil fern ar (jevnf0r 
rundskriv av 7. juli 2010 fra Barne- og likestillingsdeparte
mentet). Ubegrunnede meldinger skal makuleres. 

Unders0kelsen skal gj0res snarest, og senest innen tre 
maneder etter mottatt melding. Unntaksvis kan fristen utvi
des til seks maneder (barnevernloven § 6-9) . Barnevernet 
rna vurdere ut fra meldingen om barnet er i en akutt faresi
tuasjon. Det kan vrere at barnet er uten omsorg, eller at dets 
situasjon dekkes av barnevernloven §§ 4-6, 4-8 eller 4-10. 

Meidinger om seksuelle overgrep og grov void omfattes 
av straffelovgivningen. Barnevernet rna S0rge for at de ikke 
skaper bevisforspillelse. Barnevernet har et unders0kelses
ansvar uavhengig av den rettslige vurderingen. Rutiner er 
utarbeidet sa kompetansen hos politiet og barnehus benyt
tes slik at barnevernet ikke hiindterer dette alene. 

Saken skal vrere tilstrekkelig opplyst til at man kan 
avklare barnets situasjon, det vii si vite om barnet rna sik
res (akutt), og om barnet har behov for eller rett til bistand, 
barnets livssituasjon og utvikling uten og med ulike typer av 
hjelpetiltak. Unders0kelsen skal ikke belaste familien un0-
dig (jevnf0r barnevernloven § 4-3). 

Det er med arene utviklet en rekke metoder for a samle 
familien med noen fra deres private sosiale nettverk og 
ansatte i barnehage, skole, hjelpeapparatet osv., som kjen
ner barnet eller familien slik at de kan bidra til a 10fte fram 
ressurser og utfordringer de mener familien har (D0svik og 
Finseras 2005, Hyrve 2005, Skilbred mfl. 2007). Slike m0ter 
kan besta av mange personer og kan derfor, i tillegg til inn
holdet i m0tet, vrere en betydelig pakjenning for privat part. 
Det rna derfor vrere en tydelig regi i m0tet, og privat part 
rna kjenne at dette er en grei mate for dem for a fa belyst 
den situasjonen barnet er i. Slike metoder sikrer apenhet 
og deltakelse, slik at brukermedvirkningen ivaretas. Det er 
uetisk om slike m0ter bare inneholder kartlegging av famili-

ens vansker og ikke ressurser og potensial. Private personer 
som deltar, er ikke omfattet av taushetslovgivningen slik 
som offentlig ansatte, med konsekvenser det har for at de 
oppf0rer seg verdig med hensyn til den tilliten deer vist ved 
a fa delta pa m0tet. 

En plan for unders0kelse av melding 
lagt opp mot barnevernloven § 4-12 
Denne boken er mer rettet mot risiko- enn velferdsbarne
vernet (jevnf0r kapittel 1). Derfor vii jeg beskrive under
s0kelser som mer ligger opp mot barnevernloven § 4-12 
enn § 4-4. 

Bruk av kartleggingsmalen kan ivaretas med en plan sorn 
ligner pa denne, slik at den til passes saken, familien ogden 
ansattes preferanser: 

Et m0te med foreldrene (omsorgspersonene), gjerne 
i barnevernets lokaler, med gjennomgang av bekyrn
ringsmeldingen. Barn som er part i saken (15 iir eller 
eldre) b0r delta om det ikke er gode argumenter sorn 
taler mot, og deter greit at melderen deltar om denne 
er kjent og er villig. Malet med m0tet er en gjennorn· 
gang av meldingsinnholdet, informasjon om partsret
tigheter og en avtale om hvordan unders0kelsen skal 
gjennomf0res. 

2 Man kan avtale med familien a gjennomf0re et nett
verksm0te for a sikre at aile som kjenner barnet, far 
uttalt seg om det. Fordelen med slike m0ter er at bar
nevernet raskt samler informasjon og kan korte ned 
pa unders0kelseslengden, aile som arbeider i saken far 
en felles forstaelse, og familien vet hvilke meninger 
som rader om dem og kan komme med informasjon 
og korrigere opplysninger. 

En del barnevernstjenester benytter seg av rnel
dingsm0te der man samler melderen og familien for 
a avklare meldingen. Om man innkaller flere personer 
til et slikt m0te for a gi utfyllende opplysninger om 
familien, kan det bryte med taushetspliktregulerin· 
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kan vrere nyttig a nedtegne en ordinrer uke med alle parter, 
slik at man far oversikt over hvilke aktiviteter barnet deltar i. 

8 Barnets selvrapportering 
Barnet skal h0res om sin egen situasjon (jevnf0r kapittel1). 
Man rna vurdere barnets meningskompetanse og lojaliteter 
f0r man konkluderer. Faktisk forteller mange barn at de vil 
fortsette abo hos sine foreldre til tross for at de mishandles 
av dem (Awadallah mfl. 2005). Se gjerne Kvello og Sinkerud 
(2011) for en innf0ring i samtaler med barn. 

Denne vurderingen gj0res i hovedsak i samtaler med bar
net, men ogsa ut fra informasjon fra samarbeidspartnere og 
sam taler med foreldrene. 

9 Foreldrenes ( omsorgsgivernes) 
psykiske og somatiske helse 
Mange av risikofaktorene for barns utvikling er knyttet til 
foreldrene. I trad med dette fi.nner man at fram til barn er 
to ar garnle, er de to sikreste prediktorene for barnets utvik
ling 1) karakteristika ved foreldrene og 2) karakteristika ved 
foreldre-barn -samspillet (jevnf0r kapittel 2-11). Foreldre-

~ VI\M/\ 

nes ressurser og vansker rna derfor kartlegges for a vurdere 
barnets situasjon - ingen har like sterk pavirkning pa barn 
som de biologiske foreldrene med daglig omsorg for barnet. 

Beskrivelsene av foreldrenes psykiske og somatiske helse 
baseres pa tre for hold: 1) slik foreldrene selv opplyser a fun
gere, 2) slik personen som vurderer dem vil beskrive at de 
framstar og 3) det som framkommer fra samarbeidspart
nere. Vurderingspunkter for denne seksjonen er i kapittel8. 

Denne vurderingen gj0res ut fra sam taler med foreldrene, 
observasjoner av dem og informasjon fra samarbeidspart
nere. 

10 Foreldrenes (omsorgsgivernes) 
forstaelse av barnet 
Foreldrenes mentalisering om barnet er sammen med sen
sitivitet og varmc (som er knyttet til mentalisering) ansett 
som en hovedkilde til barnets utvikling (jevnf0r kapittel 
3 og 4). 

Denne vurderingen gj0res i hovedsak ut fra samtaler 
med foreldrene, en analyse av deres valg og informasjon fra 
samarbeidspartnere. 

Persona!ta I Barnet Foreldre Sams~lfl I Faml!teforhold I Rtstko/Beskvttclse t Tdtuk I Oppsummerr11q I 

9 Foreldrenes (omsorgsgivernes) psykiske og somatiske helse: 

Foreldrenes (omsorgsgJvernes) psyklske helse: 

Foreldrenes (omsorgsg lvernes) somatJske helse: a e 

10 Foreldrenes (omsorgsglvernes) forst~else av barnet: 

11 8 
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