
2019  ·  129  ·  #8730

tidende    Aktuelt

Ny bok om vold og over grep, ret tet mot tann le ger og an net hel se per so nell,  
og and re som job ber med barn og unge:

For and rer, med ny bok 
For and rings fa brik ken gjen nom fø rer spør re un der sø kel ser blant barn og unge om hvor dan sy ste me ne 
fun ge rer, for barn og unge. De som sva rer fore slår også for bed rin ger. Sva re ne opp sum me res til ho ved svar. 
De har for and ret Norges lo ver. Nå vil de for and re hvor dan voks ne mø ter barn, i sa ker som har med vold og 
over grep å gjø re. 

D
e som pre sen te rer ho ved sva re ne fra For and-
rings fa brik kens un der sø kel ser kal les proff er, 
noe alle som del tar i un der sø kel se ne in vi te res 
til å være.

Proff e ne hol der fore drag, el ler «sce ne -
prater», de mø ter fag folk, stu den ter og myn dig he ter, og 
job ben de res er å pre sen te re ho ved svar fra un der sø kel se-
ne. I til legg bi drar proff er i hø rin ger og fag li ge pri ori te rin-
ger. I noen til fel ler blir det bok. Som nå, når de ut gir Klok het 
om vold og over grep, på Uni ver si tets for la get. Den kan bli 
pen sum på tann le ge ut dan nin gen.

Pen sum og hånd bok
Tidende mø ter to av proff e ne fra For and rings fa brik ken, 
Ani ka og Hi baq idet de er i ferd med å slutt fø re bo ken, som 
kom mer ut høs ten 2019. Stoff et er sam let gjen nom man ge 
års ar beid, og skri vin gen be gyn te høs ten 2018. Nå er alt 
inn hol det på plass, og det job bes med å finne den beste 
struk tu ren.

– Hva tar den ne bo ken for seg?
– Bo ken går både i bred den og i dyb den, når det gjel der 

hvem vi hen ven der oss til, og når det gjel der hvor dan det 
er best å snakke med barn og unge om vold og over grep, 
og hvor dan det er best å hand le når en mis ten ker at det 
fore går om sorgs svikt, vold og over grep. Det blir en bok 
som kan bru kes både i un der vis nin gen av tann le ger og 
an net hel se per so nell, bar ne verns pe da go ger og læ re re, og 
som hånd bok for de som job ber in nen for bar ne ha ge el ler 
sko le, som tann le ge, fast le ge, hel se søs ter, og and re 
hel se pro fe sjo ner. Den blir prak tisk ret tet, og skal hjelpe 
fag folk, som ofte er red de for å gjø re feil, til å hand le på en 

best mu lig måte. Bo ken er full av kon kre te eks emp ler og 
må let er at barn skal kun ne for tel le om vold og over grep på 
tryg ge må ter for dem. Bo ken skal også gi råd til hvor dan 
barn kan føl ges opp på tryg ge må ter og til hvor dan det de 
for tel ler, kan be skyt tes. 

Fle re fag folk har også bi dratt i bo ken, blant dem 
av de lings tann le ge ved Kli nikk for all menn odon to lo gi barn, 
ved Uni ver si te tet i Oslo, Anne Røn ne berg.

Si hva som er lov og hva som ikke er lov, og si det til alle
– En av de vik tig ste tin ge ne vi for mid ler er at alle som 
mø ter barn og unge kan hjelpe klokt, ved å gi in for ma sjon 
om hva som er lov og hva som ikke er lov, til alle barn. 

In gen kan vite hvem som er ut satt for vold. Du ser det 
ikke nød ven dig vis på dem som er ut satt, og det hol der ikke 
å bare hen ven de seg til dem du tror er blitt ut satt. Si det til 
alle, som en ge ne rell in for ma sjon. Og la dem du snak ker til 
for stå at det te er ge ne rell in for ma sjon, som alle får. 

Husk også at over gri pe ren også kan være hvem som 
helst, også den res surs ster ke hyg ge li ge for el de ren, med 
fa sa den i or den.

– Det te be tyr at hvis du er tann le ge som be hand ler barn 
og unge, er det ditt selv sten di ge an svar å in for me re alle 
barn og unge om hva voks ne ikke har lov til å gjø re mot 
dem. 

Først når barn og unge får den in for ma sjo nen kan de 
vite at de har vært ut satt for noe som ikke er greit. De 
tren ger ikke lure på om det som far, mor, tan te, on kel el ler 
and re i fa mi li en el ler nær he ten dri ver med er i or den, el ler 
lov. Det te er det vel dig man ge barn og unge som ikke vet.

ELLEN BEATE DYVI
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Snakk på to manns hånd, og ikke gå vi de re før du har 
av talt med bar net

– En an nen ting som er vel dig vik tig er at man snak ker med 
barn og unge én til én. Ikke ta opp mis tan ken om vol den, 
over grep el ler spørs må le ne du lu rer på mens for eld re ne, 
el ler noen and re, er til ste de. Og ikke ta det opp med 
for eld re ne først. 

En ten kan det være di rek te far lig for bar net, hvis den 
som er med er den som er over gri per, el ler det kan være 
helt uhen sikts mes sig med tan ke på å få den in for ma sjo nen 
du er ute et ter. Ofte vil barn ikke si noe, om at de er ut satt 
for noe, rett og slett for ikke å skuff e for eld re ne. Så skaff 
deg noen mi nut ter ale ne med bar net.

– En an nen ting som er kjem pe vik tig, er at du be hol der 
bar nets til lit. En måte å sik re det på er at du ikke blir for 
iv rig, tror at det has ter mer enn det gjør, og går for fort 
frem. Med det me ner vi at du må vente med å gå vi de re 
med det du har fått vite, til bar net sier at det er OK. Bar net 
har ofte levd med det te len ge, og kan vente en li ten stund 
til. 

Som re gel vil du bare få en li ten del av in for ma sjo nen 
først. Bar net har som of test mer å for tel le. Og barn tes ter. Er 
det trygt å for tel le noe til den ne per so nen? En måte å få 
vite det på, for bar net, er å se hvor dan du be hand ler det du 
får vite. Hvis du be står den før s te tes ten, og be va rer til li ten, 
vil du mest sann syn lig få vite mer. 

En måte å gjø re det på for tann le gen, kan være å 
inn kal le til en ny time kort tid et ter at den før s te mis tan ken 
er vek ket, el ler den før s te in for ma sjo nen er kom met. 
Stikk or det er å ikke gå for fort frem. Til li ten må ikke 
øde leg ges. Hvis det skjer, ved at du er for rask til å si ting 
vi de re, bry tes til li ten, og det kan det gå man ge år før bar net 
igjen tar sjan sen på å for tel le noen voks ne om det som 
fore går. 

Vær kon kret
– En ting til, som vi skri ver om i bo ken er at det er best å 
være så kon kret som mu lig. 

– Hvis et barn har tann le ge skrekk, for eks em pel, er det 
fint hvis tann le gen sier noe om hva som kan være år sa ken 
til det, på en di rek te måte. Du kan for eks em pel si at det 
kan være for di noen har holdt fast, lagt seg oppå, put tet 
noe inn i mun nen, og sånne ting. Det fun ge rer ikke så godt 
å si at noen har prøvd å ta makt over, el ler gått over 
gren se ne. Det blir for van ske li ge ord. Det er bedre å være 
di rek te og kon kret.

Vis fø lel ser

– Vi sier også at voks ne all tid må tro på barn. Ta det al vor lig, 
og ta det vi de re på rik tig måte. En måte å gjø re det rik tig på 
er å vise at du blir be rørt, og at du tå ler det. Barn tren ger 
det. De tren ger å se at det de for tel ler blir tatt på al vor, og 
at de voks ne tå ler det. Vis det, og si det. Du kan godt vise at 
du grå ter. Sam ti dig som du vi ser og for tel ler at du tå ler å 
høre. «Sånn skal du ikke ha det, og jeg vil hjelpe deg», er en 
grei be skjed å gi til bar net, som for tel ler om von de ting. 

La også bar net for stå at du har møtt barn før, som har 
for talt om von de ting, og at du vet hva du skal gjø re med det. 

En av tin ge ne du skal gjø re er for eks em pel å do ku men-
te re så mye du kan. Det du ser og det du hø rer. Vi sam ar bei-
der en del med po li ti et, og vet at det er vik tig med god 
do ku men ta sjon, når sa ke ne kom mer til retts ap pa ra tet. 

Vær mo dig, ta feil, og bli let tet
Og så gjør det in gen ting å ta feil. Hvis du tror at noen har 
vært ut satt for noe, for eks em pel for di de har tann le ge-
skrekk. Sjekk det ut. Du fin ner kan skje gan ske fort ut at du 
tok feil. Og det gjør jo in gen ting. Da kan du bli let tet. Du 
har ikke gjort noe galt, du har vært mo dig, og un der søkt og 
fun net ut at det ikke var sånn. Det er mye bedre enn å ikke 
un der sø ke, vente og se. Å ikke gjø re noe før du ser bar net 
igjen om et år kan være mye mye ver re.

Så sam ti dig som du ikke skal være for rask, skal du hel ler 
ikke vente for len ge. Ikke vent å se om det duk ker opp nye 
tegn som be kref ter din uro. Spør bar net og få svar, av slut ter 
proff e ne, Ani ka og Hi baq.

Forandringsfabrikkens proffer Hibaq og 
Anika forteller engasjert om arbeidet 
med boken Klokt om vold og overgrep 
(Universitetsforlaget, høsten 2019), som 
kan forandre hvordan tannleger møter 
barn og unge, som kanskje har vært 
utsatt for vold og overgrep.




