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Som psykolog i førstelinje- og spesialisthelsetjenesten har jeg møtt mange barn og 

ungdommer som har opplevd seksuelle overgrep og andre grenseoverskridende hendelser, fra 

foreldre, fra andre kjente og ukjente voksne, og fra andre barn og ungdommer. Nesten alle 

disse barna har først fortalt om overgrepene til andre voksne før de har snakket med meg, de 

fleste til sine foreldre. De fleste foreldrene har kontaktet politi, sykehus, skole eller barnehage 

først. En del har politianmeldt hendelsen eller innkalt til hasteforeldremøte på skolen. Alle har 

vært svært opprørte, og de har reagert med uttalt sinne, tristhet og avsky. De fleste har også 

ytret et sterkt behov for å handle. 

 

Ofte er det ulike fagpersoner i førstelinjen som først møter barna og foreldrene, og som 

kontakter meg for veiledning eller bistand. De fleste fagpersoner jeg møter er raske til å 

viderehenvise seksuelt misbrukte barn og deres familier, vanligvis begrunnet i 

alvorlighetsgraden av handlingen. Ofte virker det derimot som om det er usikkerhet, redsel, 

avsky eller andre overveldende følelser hos fagpersonen som er den egentlige årsaken til 

viderehenvisningen. Sjelden er barnets symptomer årsak til at barnet og familien henvises 

videre i hjelpeapparatet.  

 

Som veileder og kursholder for frivillige voksne har jeg fått førstehåndserfaring med hvordan 

ufaglærte voksne på svært kort tid kan tilegne seg tilstrekkelig kompetanse og trygghet til å 

møte seksuelt misbrukte barn på en god måte. Derfor frustrerer det meg at svært mange 

dyktige, profesjonelle fagpersoner overveldes av disse samtalene i så stor grad at de unnlater å 

ta imot barnas historier og tilby familien hjelp. Forskningen og kunnskapen finnes, men mitt 

inntrykk er at den ikke er tilstrekkelig formidlet til, eller tilgjengelig for, fagpersonene som 

først møter seksuelt misbrukte barn og deres familier. 

 

I denne artikkelen vil jeg se nærmere på hvordan man kan sikre et godt første møte med 

hjelpeapparatet for barn og deres foreldre etter at barn er utsatt for seksuelle overgrep. Som 

grunnlag for en slik diskusjon vil jeg forsøke å finne årsaker til hvorfor seksuelle overgrep 

mot barn er et såpass vanskelig tema å forholde seg til, samt søke å oppklare misforståelser og 

myter knyttet til seksuelle overgrep mot barn. Påstander, argumenter og tiltak eksemplifiseres 

av sitater og kasusbeskrivelser fra egen praksis, og samtlige er omskrevet og anonymisert.  

 

Artikkelen er godkjent av Norsk psykologforening som spesialistoppgave i klinisk barne- og 

ungdomspsykologi.
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Seksualitet 

Seksualitet som fenomen og tema har alltid vært kilde til sterke følelser, og som fagredaktør 

Ida K. Holth skriver i bokanmeldelsen av psykologspesialist Stéphane Vildalens 

Seksualitetens betydning for utvikling og relasjoner (2014), «sexologien har til tider vært et 

minefelt» (Holt, 2015, s. 1009). Alle mennesker har et forhold til seksualitet, og mange har et 

anstrengt forhold til seksualitet – både sin egen og andres. Derfor er det kanskje ikke så 

overraskende at det er skrevet voldsomme mengder forskningsartikler, fagbøker og 

skjønnlitterære bøker om forholdet mellom seksualitet og skam (for eksempel Mollon, 2005; 

Pajaczkowska & Ward, 2008), og at skam er et tilbakevendende tema når seksualitet er tema i 

terapi. 

 

Barns seksualitet 

På tross av ulike historiske oppfatninger av barns seksualitet er det nå kjent at det er naturlig 

at barn opplever seksuell opphisselse og interesse fra småbarnsalder (Langfeldt 2000; 

Vildalen 2015). Vi vet også at det er vanlig at barn og ungdommer eksperimenterer seksuelt, 

både alene og sammen med venner. I regjeringens strategi for seksuell helse er det fastslått at 

«grunnlaget for god seksuell helse legges allerede tidlig i småbarnsalder», og at «kunnskap 

om kropp, følelser og relasjoner er viktige forutsetninger for at barn utvikler 

mestringskompetanse for egen helse» (Helse- og omsorgsdepartementet, 2017, s. 14). Selv 

om vi kan se seksuell utvikling og atferd hos barn har de ikke nødvendigvis inngående 

forståelse for seksualitet, egne drifter og konsekvenser av egne handlinger, og for å beskytte 

barn mot å bli utnyttet av voksne er den seksuelle lavalderen i Norge 16 år (Lovdata, 2018).  

 

Resultater fra en oversiktsartikkel om samtaler mellom barn og foreldre om seksualitet, fra 

1980- til 2000-tallet, tyder på at høyere kunnskapsnivå hos foreldrene om seksualitet øker 

sjansen for at de snakker med sine barn om seksualitet (DiIrio, Pluhar & Belcher, 2003). I den 

samme studien fremkommer det at foreldre oftere snakker med barna sine om menstruasjon, 

graviditet, kjønnssykdommer og seksuelle verdier, fremfor eksempelvis ereksjon og onani. 

Foreldrene rapporterte også om ulike utfordringer knyttet til å snakke med barna om 

seksualitet, som at de ble flaue, og at de strevde med å anerkjenne og akseptere barnas 

seksualitet. 

 

Selv om vi i den vestlige verden i dag har mer liberale holdninger til seksualitet som tema, 

kan det fra egen praksis virke som om dette foreløpig ikke stikker så dypt hos den enkelte. 
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Ved samtale om barns seksualitet uttrykker foreldre ofte et eksplisitt ønske om å ikke påføre 

sine barn skamfølelse knyttet til kropp, nakenhet og seksualitet. Mange foreldre beskriver 

likevel overveldende følelser knyttet til oppdagelse av at deres barn onanerer eller 

eksperimenterer seksuelt med venner, og et betydelig ubehag knyttet til hvordan de skal 

veilede sine barn når det kommer til eksempelvis intimhygiene og seksuell helse. Ved 

nærmere undersøkelse av dette kan mange av foreldrene fortelle om egne opplevelser som 

barn, der de har blitt korrigert og straffet av sine foreldre for naturlig seksuell 

eksperimentering.  

 

Seksuelle overgrep 

Barn og seksualitet er to begreper som, for mange voksne, står i motsetning til hverandre, og 

ofte fører koblingen mellom dem til tanker om seksuelle overgrep. Det å forholde seg til at 

barn har en egen seksualitet kan skape sterke og negative følelser hos voksne (Elliot & 

Carnes, 2001; Manion, et al., 1996), og videre medføre et behov for å unngå temaet. Voksnes 

kraftige reaksjoner på seksuelle overgrep mot barn dukker også ofte opp i mediebildet (for 

eksempel Flaarønning & Sollund, 2018; Søftestad, 2018). 

 

Dersom man ser på antall anmeldte tilfeller av seksuelle overgrep mot barn under 14 år i 

Norge, viser en rapport fra Kripos (2016) at det har vært relativt stabilt de siste årene. I 2015 

var det 527 anmeldte overgrep. Ifølge den samme rapporten var 42% av de domfelte under 20 

år ved første overgrep. I 2012 gjennomførte en rekke forskere ved Universitetet i Bergen en 

studie for å undersøke omfang av seksuelle overgrep i Norge (Steine, et al., 2012). Av et 

tilfeldig utvalg av 703 voksne menn og kvinner svarte 34,9% av kvinnene og 12,7% av 

mennene at de hadde opplevd uønskede seksuelle erfaringer før de var 16 år gamle. Det kan 

være utfordrende å forsøke å anslå omfang av seksuelle overgrep mot barn, blant annet 

grunnet betydelige mørketall, uklar avgrensning og mangelfull rapportering (Kripos, 2016). 

Dette støttes også av erfaringer fra egen praksis, der kun et fåtall av overgrepene som barna 

har opplevd er politianmeldt. 

 

Seksuelle overgrep mot barn kan påvirke psykisk helse og videre utvikling. En metaanalyse 

viser at seksuelle overgrep mot barn øker risiko for posttraumatisk stresslidelse, angstlidelser, 

selvmordstanker og -atferd og selvskading, samt utfordringer knyttet til selvfølelse og 

seksualitet (Kendall-Tackett, Williams, & Finkelhor, 1993). Det er undersøkt om overgripers 

alder kan ha betydning for utvikling av symptomer, og det ser ut som om barn kan utvikle like 
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alvorlige symptomer etter overgrep begått av jevnaldrende, som etter overgrep begått av 

voksne (Rudd & Herzberger, 1999; Shaw, Lewis, Loeb, Rosado, & Rodriguez, 2000). 

Grenseoppgangen mellom overgrepshandlinger og seksuell eksperimentering mellom barn er 

derimot uklar (Hennum, 2004).   

 

Traumemyten 

Susan Clancy er en amerikansk psykolog som har forsket på seksuelle overgrep mot barn. I 

2009 utga hun boken The Trauma Myth, hvor hun oppsummerer erfaringer og 

forskningsresultater som viser effekten av måten barn og unge møtes på, når de forteller om 

seksuelle overgrep. Sentralt står hennes egen forskning på ofre for seksuelle overgrep i 

barndommen.  

 

I boken tilbyr Clancy en alternativ forståelse av traumatiseringsprosessen, hvor den 

traumatogene modellen (Finkelhor, 1988) lenge har vært rådende. Den traumatogene 

modellen anser det seksuelle overgrepet, eller en annen potensielt traumatiserende hendelse, 

som traumatiserende og psykologisk endrende på barnet i det hendelsen forekommer, noe 

som i seg selv medfører skjevutvikling og senere psykologiske og emosjonelle problemer 

(Mullen & Fleming, 1998). Clancy kaller denne modellen en myte, og mener at profesjonelle 

hjelpere sjelden tar høyde for barnas faktiske opplevelser og reaksjoner på 

overgrepstidspunktet. Hun mener at tidligere traumeforskning til dels baserer seg på 

forskningsresultater som viser en sammenheng mellom mengde opplevd stress under 

hendelsen og senere symptomutvikling. Disse forskningsfunnene finnes, og er demonstrert av 

blant andre Brown og Finkelhor (1986), som fant at genital kontakt og bruk av fysisk makt så 

ut til å påvirke senere lidelsestrykk. I motsetning til denne forskningen avdekket Clancy to 

funn hun mener problematiserer denne forståelsen. Først, at penetrasjon og fysisk makt ikke 

er typisk forekommende i seksuelle overgrep mot barn, og at bruk av fysisk makt kunne føre 

til mindre selvbebreidelse og skamfølelse, som igjen kunne virke forebyggende på senere 

symptomutvikling. Videre viser hun til at følelser som svik, selvbebreidelse, skyldfølelse og 

skam predikerte senere symptomutvikling bedre enn aspekter ved selve overgrepet. 

 

I Clancys forskning fant hun at «under 10% av utvalget hadde opplevd overgrepene som 

traumatiske, skremmende, overveldende, livstruende eller sjokkerende» (oversatt fra engelsk; 

s. 37). Det finnes for øvrig forskning som har funnet at barn og ungdommer kan oppleve 

seksuelle erfaringer med voksne som noe positivt (Rind, 2003, 2005; Rind, Tromovitch, & 
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Bauserman, 1998; Tromovitch & Rind, 2008), og til og med små og kontroversielle 

forskningsmiljøer som hevder at ikke-voldelig seksuell kontakt mellom voksne og barn er 

uproblematisk (Pilgrim, 2017). 

 

Et viktig begrep for å kunne sette seg inn i Clancys forståelse av traumatisering er 

rekonseptualisering, som innebærer at ny informasjon retrospektivt kan påvirke hvordan en 

person forstår og forholder seg til tidligere opplevelser. I Clancys forskning ser vi at barna og 

ungdommene sjelden fortalte om overgrepene på hendelsestidspunktet, fordi de ikke forsto 

hva de var blitt utsatt for. Hun mener at overgrepene ofte kan bli traumatiserende på et senere 

tidspunkt, når barna tilegner seg mer kunnskap om for eksempel seksualitet. Her ligger også 

premisset for at måten voksne møter seksuelt misbrukte barns overgrepsfortellinger på, kan 

påvirke deres symptombilde og lidelsestrykk, ved at voksne på denne måten kan fasilitere 

rekonseptualiseringsprosessen. Denne fasiliteringen kan skje i form av hvilke ord som brukes, 

og hvilke emosjonelle signaler den voksne sender via kroppsspråk, ansiktsmimikk, toneleie 

og annen atferd, som gråt og fysisk trøst. 

 

For ordens skyld er det her viktig å påpeke noen forskjeller mellom utvalgene i forskningen 

utført av Clancy og andre forskere. Clancy baserte sin forskning på ikke-kliniske utvalg, mens 

andre har basert forskningen på utvalg fra kliniske populasjoner (for eksempel Finkelhor, 

1986). Dette kan være relevant på to måter, både ved at seksuelle overgrep kan antas å være 

mer prevalent i kliniske populasjoner, og at utvalg fra kliniske populasjoner per definisjon vil 

ha symptomer på psykiske vansker og lidelser. Det kan tenkes at det ikke er snakk om enten-

eller når det gjelder modeller for forståelse av traumatisering, men at Clancys modell bidrar 

med et nødvendig korrektiv til en ensidig forståelse, som i verste fall bidrar til at barn ikke 

møtes på en hensiktsmessig måte når de forteller om seksuelle overgrep. 

 

Regulering 

Barn er under utvikling, både emosjonelt, kognitivt, sosialt, motorisk og fysisk. Traume-, 

tilknytnings- og utviklingspsykologisk forskning demonstrerer tydelig hvordan barns 

utvikling direkte påvirkes av erfaringer, og formes av voksnes håndtering av barnet og dets 

uttrykk. Fra spedbarnsalder har vi behov for hyppig og aktiv bistand fra voksne for å regulere 

grunnleggende, fysiologiske prosesser, som søvn, ernæring og kroppstemperatur. Vi har også 

behov for støtte til regulering på andre områder, som følelser og relasjoner (Siegel, 2012). Jo 

eldre vi blir, desto større ansvar tar vi for regulering av oss selv. Denne utviklingen forutsetter 
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sensitive og responsive voksne, som forstår og møter barnets grunnleggende behov for 

reguleringsstøtte, og som tilpasser reguleringsstøtten til barnets alder, reguleringsferdigheter 

og kognitive og emosjonelle utviklingsnivå. Overveldende hendelser utfordrer et barns 

reguleringssystem, og stiller derfor høye krav til omsorgspersoners evne til å gi 

reguleringsstøtte. De samme hendelsene kan utfordre også omsorgspersoners egenregulering, 

noe som kan redusere evne til å gi barnet adekvat støtte. 

 

I psykologisk forskning, teori og praksis har ofte individet stått i sentrum, i form av individets 

predisposisjoner, holdninger, emosjoner og handlingsmønster. Også i omtale av relasjonelle 

fenomener kan vi ha en tendens til å tenke ensidig og individuelt, som ved å redusere 

reguleringsstøtte til den voksnes avgrensede bidrag til barnet. I virkeligheten ser vi derimot at 

alle relasjonelle prosesser består av et samspill mellom mennesker, der de gjensidig påvirker 

hverandre, og sammen skaper nye prosesser som ikke forekommer i ett enkelt menneske alene 

(Sameroff, 1975). Det er naturlig å anta at slike transaksjonelle prosesser også forekommer 

når foreldre reagerer kraftig på at et barn er utsatt for seksuelle overgrep, der barnets iboende 

egenskaper kan bidra til å påvirke omsorgspersonenes omsorgspraksis. 

 

Toleransevinduet 

Emosjonsregulering innebærer blant annet evne til å kjenne igjen, skille mellom og tåle 

følelser, og til å modulere følelsesuttrykk, og påvirker utviklingen vår og hvordan vi forholder 

oss til andre, verden og oss selv (Siegel, 2012). Reguleringsevne avhenger av ulike faktorer, 

som medfødt temperament og tilknytningshistorie, og mangelfulle reguleringsferdigheter er 

assosiert med psykopatologi (Cole & Deater-Deckard, 2009). 

 

Siegels toleransevindu (2012) er et godt teoretisk rammeverk for å forstå emosjonsregulering. 

Toleransevinduet er det spennet av emosjonell aktivering som optimaliserer god funksjon, 

læring, utvikling og følelse av velbehag (Nordanger & Braarud, 2017; Nordanger & Braarud, 

2014). Toleransevinduets bredde er ulikt hos ulike mennesker, og vi kan også oppleve at vårt 

eget toleransevindu varierer med alder, situasjon, dagsform, fysiologiske betingelser, sosial 

kontekst og tilstedeværelse av ekstern reguleringsstøtte. Ved emosjonell over- eller 

underaktivering, altså når vi befinner oss utenfor toleransevinduet vårt, vil vi være mindre 

rasjonelle, oppmerksomme og tilgjengelige for andre, og spesielt ved overaktivering kan vi 

overveldes av kraftige følelser som redsel, sinne og fortvilelse, og vi kan oppleve å miste 

kontroll over atferden vår (Siegel, 2012). 



 

 9 

 

Når barn opplever overveldende opplevelser vil de ha behov for ekstern reguleringsstøtte og 

validering av sine opplevelser og reaksjoner. Dersom en forelder er utenfor sitt eget 

toleransevindu, vil det være utfordrende å gi adekvat reguleringsstøtte til barnet. I disse 

tilfellene er det hjelpeapparatets rolle å vikariere som ekstern reguleringsstøtte, kanskje først 

og fremst overfor overaktiverte foreldre, slik at foreldrene igjen kan fungere som adekvate 

reguleringsstøtter for sine barn. 

 

Kompetanse 

En mulig årsak til at voksne vegrer seg mot å snakke med barn om seksuelle overgrep kan 

være at de da risikerer å få svar de ikke vet hvordan de skal forholde seg til. For at fagfolk 

skal kunne møte seksuelt misbrukte barn på en måte som ivaretar deres behov på en god måte, 

kreves tilstrekkelig utdanning og opplæring (Kenny & Abreu, 2015). Hvis vi antar at 

usikkerhet skaper følelsesmessig aktivering, kan vi utlede at informasjon i seg selv kan være 

regulerende. 

 

- Nå merker jeg at jeg tåler det bedre enn før. Jeg tror kanskje det var fordi jeg ikke 

hadde gjort det før, og så gruet jeg meg så mye at jeg bare sendte hele saken videre, 

sånn at jeg slapp å tenke på det.  

Psykolog 

 

I en kunnskapsoppsummering om vold mot barn og systemsvikt fra NOVA publisert i 2017 

(Backe-Hansen, Smette & Vislie), påpekes det at arbeid med barn som er utsatt for grov vold 

og seksuelle overgrep kan preges av engstelse og usikkerhet, og at fagpersonen kan bli redd 

for å gjøre feil. I regjeringens tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn 

og ungdom (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2014) ble blant annet 

viktigheten av kunnskap om vold og seksuelle overgrep i lærerutdanningen vektlagt. 

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) gjennomførte i 2016 en 

studie på oppdrag fra Redd Barna. De undersøkte om barnehagelærere, skolelærere og 

barnevernspedagoger tilegner seg tilstrekkelig kunnskap om eksempelvis seksuelle overgrep 

mot barn i løpet av sin grunnutdanning (Øverlien & Moen). Resultatene tyder på at 

grunnutdanningen ikke gir tilstrekkelig kunnskap for å ruste fagpersonene til å møte barn som 

har opplevd vold og seksuelle overgrep. 
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Retningslinjer 

Det finnes en rekke bøker og artikler om seksuelle overgrep mot barn, inkludert litteratur om 

hvordan snakke med barn om overgrepserfaringer. Ofte er disse myntet på fagpersoner med 

utrednings- og/eller behandlingsansvar for barnet, eksempelvis ved Statens barnehus og i 

spesialisthelsetjenesten, men det finnes også retningslinjer for hvordan det første møtet med 

seksuelt misbrukte barn bør gjennomføres. Ett eksempel er Verdens helseorganisasjons 

retningslinjer (World Health Organization, 2017), som blant annet anbefaler å møte barnet på 

en respektfull, empatisk, ikke-dømmende og validerende måte, tilby alderstilpasset 

informasjon, redusere antall kontaktpunkter med hjelpeapparatet, og forberede foreldre på 

eventuelle reaksjoner hos barnet på kort og lang sikt. 

 

Kompetanseheving 

Som veileder og kursholder ved en lavterskel, nasjonal hjelpetjeneste for barn og unge 

opplevde jeg hvor enkelt det kan være å formidle tilstrekkelig kunnskap og kompetanse til at 

voksne mennesker kan møte og ivareta seksuelt misbrukte barn på en god måte. De frivillige i 

hjelpetjenesten var voksne mennesker med ulik erfaring og fagbakgrunn, og de færreste hadde 

formell barnefaglig kompetanse. Blant de frivillige rådet det en uttalt usikkerhet knyttet til 

hvordan de skulle møte barn og ungdommer som kontaktet hjelpetjenesten for å snakke om 

egne erfaringer med seksuelle overgrep. De fleste frivillige var motiverte for å møte barnet på 

en ivaretakende måte, men manglet kunnskap om barns reaksjoner og behov i en slik 

situasjon. 

 

- Det må ha vært forferdelig ekkelt, skremmende og skamfullt for deg. Stakkars deg, 

lille venn, slik skal ingen barn oppleve. Det er viktig at du vet at dette er fryktelig galt, 

og at mamma kommer i fengsel for å gjøre slik mot deg. 

Frivillig voksen på telefon til et barn 

 

For å bidra til økt trygghet ble de frivillige tilbudt kurs om hvordan de kan møte barn som 

forteller om blant annet seksuelle overgrep. Deltakerne fikk presentert teori og konkrete 

eksempler, og de fikk mulighet til praktisk ferdighetstrening. I etterkant av kurset kunne de 

støtte seg til skriftlig opplæringsmateriell, i form av en håndbok med informasjon, råd og 

konkrete forslag til formuleringer (Løken, 2014). 
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Deltakerne besvarte et evalueringsskjema etter kursene, som blant annet spurte om hvilke 

elementer fra kurset de ville bruke i kommende samtaler med barn: 

 

- Tilnærmingen til barn, å ikke stigmatisere først. 

 

- Å være rolig og støttende uansett. Å ikke hause opp unødvendig. 

 

- Være Rolig. Ikke anta følelser, ikke pålegge negative følelser. 

 

- Å møte de vanskeligste temaene på den måten som ble beskrevet som god i løpet av 

kurskvelden. Å være rolig. Å ikke anta hvordan det føles for den man snakker med. 

 

- Alt av tips og råd, men også bakgrunn for mange av de problemene man møter. 

Særlig nyttig å tenke over at seksuelle overgrep ikke alltid er tvang og skrekk. 

 

- Jeg føler meg bedre rustet i møte med barn/unge som ønsker å snakke om disse 

temaene. Jeg fikk også virkelig et par eye opener i løpet av kvelden ... det må jeg si! 

 

Deltakernes tilbakemeldinger understreker behovet for riktig og faglig oppdatert kunnskap om 

hvordan voksne mennesker kan møte seksuelt misbrukte barn, og det understreker samtidig 

hvor effektivt og enkelt det er å formidle denne typen kompetanse, selv til voksne uten 

formell barnefaglig kompetanse.  

 

Første møte med seksuelt misbrukte barn og deres foreldre 

Mitt inntrykk er at foreldre har stadig lavere terskel for å kontakte hjelpeapparatet ved 

bekymring for barn, og at fagpersoner i førstelinjen får stadig høyere kompetanse på psykisk 

helse. Min erfaring er at første kontaktpunkt ofte varierer med alder på overgriper. Når barn 

utsettes for seksuelt grenseoverskridende handlinger fra andre barn tar foreldre ofte først 

kontakt med kommunale instanser, som helsesøster, skolen og kommunehelsetjenesten. Når 

overgriper er en voksen tar foreldrene oftere kontakt med politi, legevakt, somatisk 

sykehusavdeling eller BUP. Fagpersoner bør derfor ha et minimum av kunnskap om seksuelle 

overgrep mot barn, uavhengig av tjenestested og behandlingsnivå, for å kunne møte seksuelt 

misbrukte barn og deres foreldre på en hensiktsmessig måte.  
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Når man forholder seg til seksuelt misbrukte barn er det viktig å kunne forstå hendelsene og 

reaksjonene fra barnets perspektiv, og dermed anerkjenne at det kan være store forskjeller 

mellom hvordan barn og voksne fortolker de samme hendelsene. Ofte er det først når den 

voksne reagerer, fra et voksent perspektiv, på barnets beskrivelser av seksuelle overgrep at vi 

oppdager at barnet har en annen forståelse av hendelsen enn vi kanskje hadde trodd. 

Eksempelvis ser jeg ofte i egen praksis at barns beskrivelser og reaksjoner av fysisk og 

seksualisert grenseoverskridende handlinger fra jevnaldrende til forveksling er veldig like. 

Foreldrenes reagerer derimot kraftigere på seksuelle overgrep mot barnet, enn dersom barna 

er utsatt for andre typer krenkende atferd, som mobbing og vold. Med tilgjengelig kunnskap 

om blant annet toleransevinduet, er det viktig at foreldrenes evne til å gi barnet adekvat 

reguleringsstøtte utredes i det første møtet med hjelpeapparatet. Dersom fagpersonen opplever 

at foreldrene er ute av toleransevinduet, og derfor ikke kan møte barnet på en støttende måte, 

vil den viktigste intervensjonen være å hjelpe foreldrene tilbake inn i sitt toleransevindu. 

 

 

Mats er 8 år gammel, og nesten hver dag i et halvt år blir han tvunget av en 

jevngammel gutt til å suge ham på tissen i friminuttene på skolen. Han blir truet med 

vold dersom han forteller noen om det som skjer. Mats sier etter hvert ifra til en lærer, 

som først kontakter hjelpeapparatet i kommunen, og deretter foreldrene. Foreldrene 

kontakter den andre guttens foreldre, politiet og barneverntjenesten. De ber rektor 

innkalle til foreldremøte for hele trinnet. Helsesøster blir koblet inn, det bes om støtte 

fra psykolog, og det gjøres en psykologfaglig vurdering. Foreldrene ytrer ønske om 

samtalebehandling for Mats hos psykologen for at han skal bearbeide opplevelsene. I 

vurderingssamtalen med Mats og foreldrene forteller han om det som har skjedd, og 

han ønsker selv innspill til hva han kan gjøre for å forhindre at lignende hendelser 

skjer igjen. I løpet av samtalen begynner mor å gråte, og far er tydelig agitert og går 

etter hvert ut av rommet. Siste del av samtalen gjennomføres med foreldrene alene, 

uten Mats. Foreldrene får informasjon om typiske reaksjoner hos både barn og 

foreldre, samt veiledning i hvordan de kan møte Mats og hjelpe ham med å forholde 

seg til sine opplevelser. Foreldrene blir tydelig roligere i løpet av samtalen. De 

oppfordres til å ikke fortelle om hendelsene i foreldremøtet, og det avtales et nytt møte 

påfølgende dag på skolen, sammen med helsesøster. Foreldremøtet avlyses, og i møtet 

med helsesøster gjentas mye av det som ble sagt dagen før. Foreldrene anbefales å 

snakke med Mats dersom han selv tar opp hendelsene med dem, og at de innimellom 
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kan spørre hvordan han har det og tilby samtale om det som har skjedd. Mats får 

tilbud om å snakke med helsesøster ved behov, da det ikke er indikasjon for ytterligere 

psykologhjelp. Den viktigste intervensjonen er å roe ned foreldrene, slik at de er 

tilgjengelige for å møte Mats’ faktiske behov, og at de ikke agerer på egne reaksjoner 

og behov. I en oppfølgingssamtale to måneder senere forteller foreldrene at de ikke 

har opplevd noen symptomer hos Mats, at han virker lykkeligere, at de egentlig ikke 

tenker på det som skjedde, og at Mats har snakket med helsesøster én gang. 

 

 

Også fagpersoner kan la seg påvirke av sine holdninger til, og tolkninger av, det barn forteller, 

kanskje spesielt ved tilfeller der barn er utsatt for grove seksuelle overgrep. Resultatet blir 

ofte at fagpersonen ikke klarer å ta imot hele barnets historie, og spesielt de delene av 

overgrepshistoriene som ikke passer inn i fagpersonens forståelse av seksuelle overgrep mot 

barn. Noen ganger kan det derfor være nødvendig at fagpersoner fungerer som 

reguleringsstøtter for hverandre. 

 

 

Henrik er 16 år gammel og bor i fosterhjem. Han har opplevd omfattende 

omsorgssvikt og mishandling i barndommen, i form av grove seksuelle overgrep begått 

av far og fars venner, i tillegg til fysisk vold og neglekt. Han fikk lite mat og ble 

forhindret fra å være ute og i bevegelse. I mange år tilbrakte han det meste av sin 

våkne tid i foreldrenes seng, uten mat og sosial kontakt. Da Henrik flyttet til 

fosterhjemmet var han alvorlig underernært, han hadde ikke lært å løpe eller hoppe, 

og han hadde omfattende språkvansker. Begge foreldrene soner lange fengselsstraffer. 

Henrik har blitt henvist til BUP ved flere anledninger, men har ikke ønsket 

behandling, og oppfølgingen ble derfor avsluttet hver gang. Helsesøster på skolen 

følger opp Henrik med jevnlige samtaler, men kontakter psykolog når samtalene 

dreier inn på overgrepshistoriene. Hun sier at hun blir overveldet av Henriks 

historier, og at hun er usikker på hvordan hun skal snakke med ham om dette. Etter 

noen samtaler mellom Henrik, helsesøster og psykologen, fortsetter helsesøster med 

samtalene med Henrik. Helsesøster mottar noe veiledning knyttet til hvordan hun skal 

tåle å høre på Henriks fortellinger, og hvordan hun kan møte Henrik emosjonelt i 

disse samtalene. Henrik har omfattende vansker knyttet til sosial forståelse, 

følelsesregulering og seksuelt risikabel atferd, og målet med samtalene med 

helsesøster er at Henrik etter hvert skal samtykke til henvisning til BUP. Etter et par 
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måneder sier Henrik at han er klar for å få hjelp til å bearbeide sin traumehistorie i 

BUP, og han samtykker til henvisning. Helsesøster forteller senere at hun opplever seg 

tryggere i samtaler om utfordrende temaer. 

 

 

Henriks historie er en av Norges mest omfattende overgrepssaker, og han har i løpet av flere 

år snakket med en lang rekke fagpersoner i helsevesenet og rettsvesenet. Etter hvert fortalte 

Henrik at det var enkelte deler av overgrepene han hadde likt og tatt initiativ til selv, men at 

han trodde det var noe han ikke kunne fortelle til noen, og at han derfor hadde holdt det 

hemmelig. Han fortalte også at hans aktuelle seksuelle preferanser var sterkt knyttet til 

egenskaper hos overgriperne. I de innledende samtalene med Henrik var jeg sannsynligvis 

mer inkluderende i mulige reaksjoner på seksuelle overgrep, enn det mange andre fagpersoner 

er. I samtalene fortalte jeg om andre barn jeg har snakket med, som har opplevd redsel, 

smerte, skam og avsky, men også om barn som «skrudde av følelsene sine», og om barn som 

fikk ereksjon, utløsning og orgasme under overgrep. Jeg fortalte om barn som har opplevd 

nytelse og fravær av skamfølelse mens overgrepene pågikk, og også om barn som deltok i, og 

selv tok initiativ til, den seksuelle kontakten med voksne.  

 

For mange vil det å lese disse setningene skape en avsky og ubehagsfølelse så sterk at den 

feilaktig tolkes til å bety at det ikke kan være riktig. I en nylig publisert, norsk studie om 

seksuelle overgrep mot gutter rapporterer informantene at de unnlot å anmelde overgrepene 

fordi de var redde for at de skulle bli sett på som «medansvarlige for det som skjedde», blant 

annet fordi de hadde fått ereksjon under overgrepene (Amundsen, 2018, s. 12). Forfatteren 

sier i et intervju med NRK at «det er viktig at barn utsatt for overgrep møter fagpersoner som 

har kompetanse til å snakke fortrolig med dem» (Rønning, 2018).  

 

– Jeg ville ikke at han skulle ta på meg, og trakk meg tilbake når jeg skjønte det var 

det han ville. Men når han først begynte å berøre meg på en forsiktig måte, ble jeg 

noen ganger stiv. Jeg skjønte at jeg sendte feil signaler, og følte meg derfor som en 

idiot, totalt mislykket liksom. Selv om jeg sa nei, nei, nei, ga jeg kanskje inntrykk av 

noe annet. Følte meg totalt mislykket og skamfull. Ønsket meg så langt bort fra alt og 

alle som overhode mulig. 

  (Amundsen, 2018, s. 15) 
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Dersom Henrik hadde fortsatt å holde deler av overgrepsopplevelsene hemmelige, hadde han 

mistet muligheten til å integrere og bearbeide disse opplevelsene. Han ga selv uttrykk for stor 

grad av usikkerhet knyttet til egen seksualitet og egne moralske vurderinger knyttet til 

seksualitet, inkludert seksuelle forhold mellom barn og voksne. Denne usikkerheten er 

forståelig når man tenker på alt han har opplevd, men det bør også være like forståelig at 

Henrik har behov for at voksne tåler å høre alle deler av historien og hjelpe ham i prosessen 

med å forholde seg til sine opplevelser. Henrik selv har ikke noe valg – han lever med de 

konfliktfylte minnene og følelsene hver dag. Henriks usikkerhet og skam knyttet til nytelse i 

overgrepssituasjoner er ikke unik, og jeg har snakket med mange barn med lignende 

opplevelser.  

 

- Jeg visste jo ikke hva det var. Det var vanlig for meg. Jeg husker ikke om jeg syntes 

det var ekkelt en gang. Alle sier at det er ekkelt, og at det er stakkars meg. Det er noe 

skikkelig galt med meg, siden jeg tror egentlig jeg likte det litt. Men det kan jeg jo ikke 

si til noen. 

Rasmus, 15 år 

 

Mange vil hevde at det ikke er mulig å overreagere når barn misbrukes seksuelt. Jeg vil hevde 

at måten foreldre og profesjonelle hjelpere møter seksuelt misbrukte barn på, kan ha større 

påvirkning på barnets reaksjoner, enn det aspekter ved selve overgrepene har. I dette finner vi 

en særdeles potent mulighet til å hjelpe barn og unge med å forholde seg hensiktsmessig til 

sine overgrepserfaringer gjennom adekvat reguleringsstøtte, men også en betydelig risiko for 

at vi kan bidra til å forverre situasjonen for barna ved å reagere overilt og med voldsomme 

følelsesuttrykk. Her er det også viktig å understreke at å være åpen for, ta imot og tåle hele 

barnets historie ikke er til hinder for at fagpersoner samtidig kan fastholde at det er galt at 

voksne utsetter barn for overgrep. 

 
Diskusjon 

Bagatellisering 

Ved å hevde at foreldre og fagpersoners måte å møte seksuelt misbrukte barn på, i seg selv, 

kan skape forverring av symptomer, blir man raskt anklaget for å bagatellisere, eller til og 

med rettferdiggjøre, overgrep mot barn. Publisering av funn som viser at barn ikke alltid 

opplever alle aspekter av seksuelle overgrep som noe negativt kan være faglig og sosialt 

risikabelt, selv om de er objektivt og vitenskapelig fundert, og ved publisering vil man miste 
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kontroll over hvordan forskningen blir benyttet. Susan Clancys forskning og publikasjoner har 

ved flere anledninger blitt benyttet av organisasjoner som ønsker legalisering av seksuelle 

relasjoner mellom voksne og barn (Herman, 2011), og hun har møtt mye kritikk for dette 

(Rogers, 2010). I tillegg har vi den såkalte Rind-kontroversen i USA, da Rind og kollegaer 

publiserte en metastudie i 1998, som viste at seksuelle overgrep mot barn ikke alltid medfører 

alvorlig psykologisk skade på barna. Også her møtte forskerne omfattende kritikk etter 

publisering, og blant annet ble det hevdet at forskningen kunne benyttes for å legalisere 

seksuell kontakt mellom barn og voksne (Lilienfeld, 2002). Reaksjonene var så kraftige at 

saken til slutt ble behandlet i regjeringen, og det var den første vitenskapelige artikkelen i 

historien som ble offentlig fordømt av kongressen (Con. Res. 107, 1999).  

 

Seksuelle overgrep mot barn kan, i seg selv, påføre barn store lidelser, både i form av mulig 

frykt, smerte, usikkerhet og forvirring under overgrepet, og i form av posttraumatiske 

stressreaksjoner, økt sårbarhet for øvrige psykiske lidelser, forstyrrelser eller forsinkelser i 

utvikling, og senere vansker i sosiale, romantiske og seksuelle relasjoner (for eksempel 

Braarud & Nordanger, 2011; Kendall-Tackett, Williams, & Finkelhor, 1993; Almås & 

Benestad, 2004). Forskningsfunn som refereres i denne artikkelen kan derfor ikke benyttes 

som argumenter for å legalisere eller rettferdiggjøre seksuell kontakt mellom barn og voksne, 

og slike handlinger må og skal forbys og straffes. Frykten for politisk ukorrekte og potensielt 

ubehagelige forskningsresultater, eller bruken av disse, bør likevel ikke være til hinder for at 

resultatene publiseres og diskuteres, da også dette kan ha direkte uheldige konsekvenser for 

seksuelt misbrukte barn. 

 

Skyldattribusjon 

Ved å hevde at måten man møter seksuelt misbrukte barn på, i seg selv, kan skape forverring 

av symptomer, kan man raskt pålegge foreldre og fagpersoner skyld og skyldfølelse for 

barnas symptomer, med bakgrunn i hvordan de har håndtert det som har hendt. På samme 

måte som vi ønsker at foreldre og fagpersoner skal forstå seksuelle overgrep fra barnets 

perspektiv, er det viktig at fagpersoner også er i stand til å se foreldrenes reaksjoner fra 

foreldrenes perspektiv. Det å oppleve at et barn er seksuelt misbrukt er ofte noe av det verste 

en forelder kan forestille seg. Flere av årsakene til dette er belyst gjennomgående i denne 

arikkelen, og i tillegg er det enkelt å se at foreldre kan føle seg både skyldige og maktesløse 

som ikke har vært i stand til å oppdage og avverge overgrep mot sine barn. Et overveldende 
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behov for å handle i etterkant av hendelsene vil derfor være nærliggende, som en 

kompensasjon for det man ikke har fått til tidligere. 

 

Reguleringsstøtte i praksis 

Det kan være nyttig å tenke på traumatisering som et fenomen bestående av to komponenter, 

hvorav den ene er selve den potensielt traumatiserende hendelsen, mens den andre er hvordan 

barnet i etterkant forholder seg til hendelsen, noe som også ligger til grunn for de 

traumerelaterte diagnosene (Verdens helseorganisasjon, 1992; American Psychiatric 

Association, 2009).  

 

Som vi ser i Clancys forskning (2009) vil senvirkninger av seksuelle overgrep i stor grad 

påvirkes av hvordan barn blir møtt av foreldrene og fagpersoner. Vi har også sett at foreldres 

evne til reguleringsstøtte påvirker barnets egne reguleringsferdigheter, som igjen påvirker 

risiko for, og beskyttelse mot, utvikling av senere psykopatologi (for eksempel Cole & 

Deater-Deckard, 2009). Fagpersoner har derfor to hovedoppgaver i møtet med seksuelt 

misbrukte barn og deres foreldre. For det første må fagpersonen møte barnet på en måte som 

ivaretar barnets behov for trygghet og tillit til å fortelle sin historie. For det andre må 

fagpersonen møte foreldrene og andre voksne rundt barnet på en måte som ivaretar deres 

behov for å reagere, og samtidig bidra til at barnets omsorgsnettverk har nok trygghet og 

kunnskap til å ivareta barnet.  

 

Kunnskap avler trygghet, og trygghet er smittsomt. Fagpersoner som klarer å beholde roen i 

møte med seksuelt misbrukte barn og deres familier, vil medvirke til at også omsorgssystemet 

roer seg tilstrekkelig til å ivareta barnets behov, og ikke reagere på egne behov og 

emosjonelle reaksjoner. Et omsorgssystem som befinner seg i toleransevinduet vil legge til 

rette for at øvrige effektive tiltak kan iverksettes, slik som foreldreveiledning, utarbeiding av 

beredskapsplan for barnet og familien, og forberedelse av mulige, senere reaksjoner på 

overgrepene. 

 

 

Fatima på 9 år forteller at hun i løpet av det siste året har opplevd at to eldre jenter 

på skolen nesten daglig har tvunget henne til å kle av seg og stikke gjenstander inn i 

tissen. Dette har skjedd i friminuttene og på skoleveien, og de har truet henne med 

vold dersom hun forteller noen om det som skjer. Foreldrene har flere ganger 
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oppdaget at Fatima er rød og sår i underlivet, og har spurt henne om det har skjedd 

noe hun vil fortelle dem. Når Fatima endelig forteller foreldrene om det som har 

skjedd, ber de rektor innkalle til foreldremøte på skolen, og sammen med rektor 

forteller de alle foreldrene om det som har skjedd. De tar også med Fatima til 

sykehuset, politianmelder jentene og melder bekymring til barneverntjenesten. På 

sykehuset undersøkes Fatima, og det avtales at hun skal ha jevnlige samtaler med 

helsesøster. Ukene går, foreldrene og skolen mener at jenta har behov for oppfølging i 

spesialisthelsetjenesten, og de henviser derfor Fatima til BUP. I en vurderingssamtale 

med foreldrene og Fatima fremkommer det ingen betydelige symptomer, bortsett fra 

noe utfordrende atferd mot foreldrene. Fatima sier at hun har blitt venn med jentene 

igjen, at de leker sammen, og at hun bare har lyst til å glemme det som skjedde. Hun 

sier at foreldrene stadig maser og spør, og at det er slitsomt at helsesøster henter 

henne ut av klassen hver uke. Videre utredning og behandling i 

spesialisthelsetjenesten vurderes ikke som nødvendif, og foreldrene får tilbud om én 

veiledningstime. Tema for veiledningen er at foreldrene må la hendelsene ligge og la 

Fatima få utvikle seg videre. De får også informasjon om hva de kan gjøre dersom det 

oppstår utfordringer senere, for eksempel når Fatima blir ungdom og får mer 

kunnskap om seksualitet. Når samtalene med helsesøster avsluttes, og foreldrene blir 

opptatt av andre aspekter av Fatimas liv, forsvinner den utfordrende atferden. 

 

 

Emosjonelt overaktiverte foreldre bør tilbys reguleringsstøtte av fagpersonen som først møter 

dem. Dette kan sikres ved at fagpersonen er rolig og vennlig i stemme og fremtoning, tar 

foreldrenes bekymringer på alvor, og validerer reaksjonene, men ikke nødvendigvis 

handlingene. Fagpersonen bør tilby psykoedukasjon rundt typiske reaksjoner, og om 

viktigheten av at systemet rundt barnet beholder roen. Overaktiverte foreldre klarer sjelden å 

gi barna adekvat emosjonell støtte i en krisesituasjon, og de har behov for veiledning i 

hvordan de kan regulere seg selv ned, og deretter gi barnet reguleringsstøtte. Det er også 

viktig at foreldrene blir oppfordret til å ikke tolke for mye inn i barnets opplevelse, men er 

åpne for barnets fortelling, slik at barnet kan eie sin egen opplevelse uten å føle at det finnes 

én riktig måte å reagere på. Foreldre som vil handle, og derfor iverksetter flere omfattende 

strakstiltak, har behov for at fagpersonen anbefaler dem å avvente viktige beslutninger til 

situasjonen har roet seg. Fagpersonen bør igjen validere foreldrenes behov for handling, uten 

å validere selve handlingene. Overaktiverte foreldre handler ofte impulsivt, uten å ta høyde 
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for mulige konsekvenser, og ofte angrer foreldre i etterkant av drastiske tiltak. En god 

huskeregel kan være at foreldre ofte er redde for å gjøre for lite, og at de derfor ofte gjør for 

mye. 

 

Fagpersoner som ønsker å viderehenvise barnet grunnet opplevd manglende kompetanse, bør 

istedenfor søke veiledning og støtte fra en kollega. Dette gjelder også fagpersoner som ønsker 

å viderehenvise barnet grunnet opplevelse av at tematikken er skremmende og ubehagelig. 

Fagpersonen bør sette ord på sin egen usikkerhet og ubehag i en veiledningssituasjon, og 

forsøke å få tak i hva som ligger bak. Unngåelse fører ofte til økt engstelse, også hos 

fagpersoner. Erfaring med samtale med seksuelt misbrukte barn, forutsatt tilstrekkelig 

forkunnskaper og god støtte/veiledning, kan bidra til økt kompetanse og trygghet. 

Fagpersoner som opplever at en kollega ønsker å viderehenvise et barn fordi vedkommende 

ikke opplever seg kompetent, eller opplever tematikken som skremmende og ubehagelig, kan 

tilby støtte, veiledning og oppmuntring, samt dele egne erfaringer.  

 

Behandlingsnivå 

Det å fortelle om overgrepsopplevelser til mange ulike mennesker på ulike tjenestesteder kan 

i seg selv være belastende for barnet og familien, og derfor bør antall fagpersoner som 

familien forholder seg til holdes til et minimum. 

 

- Jeg angrer skikkelig på at jeg sa noe. Først sa jeg det til en venn, som sa det til 

læreren min, og så hentet hun helsesøster. Så kom barnevernet på skolen og tok meg 

med til legen og politiet. Og så snakket jeg med en dame på barnehuset, og så en 

mann der. Og nå må jeg snakke med deg, og mamma stiller spørsmål om det hele 

tiden. Jeg vil bare glemme alt sammen. 

Emma, 14 år 

 

Seksuelt misbrukte barn bør møtes i førstelinjen, av flere grunner. For det første er 

førstelinjen ofte første kontaktpunkt med hjelpeapparatet for seksuelt misbrukte barn og deres 

foreldre, og adekvat håndtering i førstelinjen reduserer behov for at familien må forholde seg 

til flere fagpersoner. Videre er det et førstelinjeansvar å forebygge psykiske vansker, og det er 

først når reaksjoner på seksuelle overgrep resulterer i betydelige symptomer og 

funksjonsnedsettelse at barnet bør henvises til spesialisthelsetjenesten. Fokuset må altså dreies 

fra å tenke at barnet er utsatt for noe som medfører behov for behandling, til at barnet har 



 

 20 

behov for adekvat reguleringsstøtte for å forebygge senere patologiske reaksjoner på en 

belastende hendelse. I tillegg vil jeg hevde at de fleste fagpersoner, uavhengig av utdanning 

og tjenestested, er kompetente til å møte seksuelt utsatte barn og deres foreldre på en god 

måte, forutsatt at de selv klarer å bevare roen og ta imot hele historien, selv om de ikke alltid 

tror det selv. Fortsatt praksis med å henvise familier videre til andre fagpersoner bidrar til å 

opprettholde en feilaktig tro på at man ikke er kompetent til å håndtere denne typen 

problemstillinger, i tillegg til at det kan bekrefte foreldre og barns antakelser om at barnet er 

behandlingstrengende. 

 

Konklusjon 

Foreldre og fagpersoner overveldes ofte av møter med seksuelt misbrukte barn. Den viktigste 

intervensjonen i første møte med seksuelt misbrukte barn og deres foreldre er å sikre at 

foreldrene beholder roen og klarer å tilby barnet adekvat reguleringsstøtte. Adekvat 

reguleringsstøtte fra foreldre vil bidra til å forebygge senere psykopatologi. Seksuelt 

misbrukte barn og deres foreldre bør fortrinnsvis møtes og hjelpes i førstelinjen. 
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