
Vold i nære relasjoner - hvilke bidra kan Barne- 
og familietjenesten ha til utøvere av vold?

Konferanse 10.06.2021 - enhetsleder Inger Lisbet Hegland, Barne- og 
familietjenesten i Midtbyen bydel i Trondheim kommune



Organisering i kommunene

▪ Kommunene har ulike organisering av sine tilbud til barn, unge 
og deres familier

▪ Tjenestene er hjemlet i ulike lovverk, faglige  og politiske føringer

(Helselovgivning, Lov om barnevern og Barneloven, div. planverk 
som fører til handling, f.eks kurs for ansatte sammen med RVTS)

▪ Tjenestene kan være ulikt utformet i de forskjellige kommunene 
ut fra behov, tilgang på fagfolk, størrelse på kommunen, osv



Organisering i Trondheim kommune

Trondheim som stor by med over 220.000 innbyggere inkl. stor studieby har relativt god 
tilgang på fagfolk og samarbeidspartnere 

▪ Trondheim kommune har flere sentrale tilbud til barn, unge og familier organisert i 
Barne- og familietjenesten
▪ Barneverntjenesten inkl flere tiltaksavdelinger, helsestasjon, skolehelsetjenesten, forebyggende 

barnevern og helse, Pedagogisk psykologisk tjeneste, habiliteringstjenester, oppsøkende 
ungdomsarbeid

▪ Noen tjenester til barn, unge og familier er lagt til helse og velferd
▪ Fysioterapitjeneste, ergoterapitjeneste, legetjenester

▪ “Voksentjenester”
▪ Skal ikke snakke om dem nå, men vi er opptatt av at Barne- og familietjenesten ikke skal ha 

hovedansvar for voksnes strev, selv om de er foreldre - krever selvsagt samarbeid



Hvordan kan vi bidra?

▪ Barne- og familietjenesten har mange ulike tilnærminger til barn og unge som 
utøvere av vold eller står i fare for å gjøre det, både med konkrete tiltak og ved å gi 
råd og støtte til de som skal gi allmenne og tilpassede tilbud til barn og unge, dvs. 
skole, barnehage og fritidstilbud. Kan også inngå i foreldreveiledning.

▪ Vi gir tilbud til voksne, i et forebyggende perspektiv knyttet til foreldrerollen og 
omsorg for barn. 

▪ Vi kan motivere, samarbeide med og henvise til behandling i 2.linjetjenesten og 
andre tilbud.

Siden dette er et komplekst område hvor både utøvere og utsatte for vold i mange 
former krever mye av oss er vi opptatt av samarbeid med både  2.linje, private 
aktører og mange ulike kompetansemiljøer.



Eksempel 1 - Sinnemestring for ungdom 13 - 25 år 

Uteseksjonen tilbyr individuelle samtaler for sinnemestring til ungdom. 
(Uteseksjonen skal ha særlig fokus på ungdom i risko i forhold til rus og kriminalitet)

Samtaletilbudet er bygget på Sinnemestring etter Brøsetmodellen, og er et 
kognitivt behandlingsprogram. 

Samtalene blir tilpasset den enkelte ungdom og hans/hennes utfordringer. 

Prosessen handler om å bli kjent med og forstå sine egne tankemønstre, og 
se sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger



Eksempel 2 -   Kurstilbudet “BRYT VOLDSARVEN” 

Foreldreforberedelser mot vold er en metode som har 
blitt utvikla av Alternativ til Vold v/Per Isdal, Elise Bøgh 
Søreide og Randi Mossefinn.    
Målsettinga med metoden er å bryte en sosial arv slik at 
foreldrene som har vokst opp i familier med vold, ikke 
skal videreføre denne volden mot sine egne barn. 
Metoden er et forebyggende kurs på 12 timer, ikke en 
behandlingsmetode.



Målsettinga tenkes realisert gjennom:

1.Bevisstgjøring og kunnskap om sammenhengen mellom egen oppvekst 
og de utfordringer en selv kan få som forelder.

2.Bearbeiding og restrukturering av voldserfaringer i egen oppvekst.

3.Reduksjon av skam og usikkerhet gjennom å dele tanker, frykt og 
erfaringer i ei lita gruppe med mennesker med lignende erfaringer.

4.Kunnskap om barn og barns behov. Bevisstgjøring i forhold til trygt 
foreldreskap.



Målgruppe :

Voksne mennesker (fra 23 år og oppover) som har erfaringer med vold i egen oppvekstfamilie, 
og som er opptatt av å forhindre at de selv skal utøve vold mot sine barn.

Kursdeltakerne bør være på vei til å bli forelder eller ha små barn (under 5 år), men kurset er 
åpent også for de med eldre barn. 

Kursdeltakere som ønsker å ha med seg sin samlivspartner, inviteres til å ha hun/han med på 
kurset. Partneren deltar da på kurset på linje med de andre.

Et frivillig kurstilbud.



For tiden er det BFT Midtbyen som via vårt Familietiltak tilbyr kursdeltakelse i gruppe. Ved  
behov tilbyr vi også at kurset kan gjennomført  individuelt.

Vi gjennomfører 2 - 4 kurs pr år, inntil 6 deltakere pr gruppe.

Finnes flere kursledere i Trondheim, men ingen flere bydeler har systematisk gjennomført 
kurset så langt. Midtbyen har åpnet for deltakelse fra andre bydeler når det har vært plass.

Høsten 2021 skal vi i samarbeide med Alternativ til vold om å arrangere kurslederkurs i 
Trondheim, kan bli aktuelt å tilby plasser også for flere kommuner i området. 



Lykke til med et viktig arbeid for oss alle!


