Vi anerkjenner vold og overgrep mot barn som et betydelig
folkehelseproblem og et av samfunnets store utfordringer. Å bli utsatt for
dette i barndommen har store konsekvenser for det enkelte barn, og
for samfunnet som helhet.

Vi anerkjenner at helsetjenestene har en sentral rolle i alle faser av arbeidet
mot vold. Vi stiller oss bak denne erklæringen for å styrke det forebyggende
arbeidet mot vold og overgrep, og sikre barna riktig hjelp til rett tid.

ARBEIDERPARTIET VIL:
- Gjennomføre en ambisiøs opptrappingsplan for å bekjempe vold mot barn.

- At alle barn under 18 år utsatt for vold eller overgrep skal kunne benytte seg av
barnehusene.
- Styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten og øremerke midler i en
opptrappingsperiode.

BARNEOMBUDET VIL:
- Ta ansvar for at voldsutsatte barn får gitt sine anbefalinger til hjelpeapparatet.

- Jobbe for at ungdoms anbefalinger blir tatt hensyn til når myndighetene skal
iverksette tiltak for å hindre overgrep mellom jevnaldrende.
- Arrangere «Høynivåmøte mot vold mot barn» i 2018 hvor målene i
«Grefsenerklæringen mot vold mot barn» følges opp.

BARNE, UNGDOMS OG
FAMILIEDIREKTORATET VIL (1/2):
- Sikre tilgjengelig og god opplæring om seksuell helse, vold og overgrep til alle barn
i Norge gjennom å utvikle en digital ressurs for voldsforebyggende opplæring i
barnehage og skole. Målgruppa for ressursen er myndigheter, eiere, leder og ansatte
i barnehage- og skolesektoren og skolehelsetjenesten. Den skal legge til rette for
undervisning på alle nasjonale språk og være tilpasset barn med funksjonsnedsettelser og barn på asylmottak. Ressursen utvikles i samarbeid med
Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet.

BARNE, UNGDOMS OG
FAMILIEDIREKTORATET VIL (2/2):
- Bufdir vil, i samarbeid med Politidirektoratet, sikre god implementering av rutinen
for samarbeid mellom politi og barnevern i saker som omhandler vold og overgrep.
Rutinen vil lanseres i løpet av 2017.
- Utvikle god informasjon om hvordan man kan håndtere mistanke eller bekymring
for at et barn er utsatt for vold og overgrep. Informasjonen, som skal være
tilgjengelig på nett, vil også veilede de som har med barn å gjøre i jobb eller fritid
om hvordan man bør handle etter gjeldende lovverk, for eksempel hvordan man
melder til barnevern og politi.

DEN NORSKE LEGEFORENING VIL (1/2):
- Jobbe for at det etableres et tettere og mer strukturert samarbeid mellom
barnevern, helsestasjon og fastleger. Ved å dele bekymringer og mistanker kan
fastleger og helsesøstre i fellesskap med barnevernet avdekke vold og overgrep mot
barn.
- Bidra aktivt til at alle barn som utsettes for vold og overgrep skal undersøkes av
barnelegespesialist med kompetanse på vold og overgrep mot barn.

DEN NORSKE LEGEFORENING VIL (2/2):
-Jobbe for bedre samhandling mellom primærhelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten sånn at leger i primærhelsetjenesten kan få støtte og
veiledning fra spesialister med kompetanse på vold og overgrep mot barn når de
trenger det.

DEN NORSKE TANNLEGEFORENING VIL (1/2):
- Bidra aktivt til at politiet blir kjent med viktigheten av å begjære rettsodontologiske
undersøkelser av barn og unge ved Statens Barnehus, samt at alle tannleger som
arbeider med barn og unge blir kjent med den nylig publiserte journalen til bruk ved
denne type undersøkelser.
- Bidra aktivt for å sikre at tannhelsepersonell har oppdatert kunnskap om vold og
overgrep, inkludert de nye nasjonale retningslinjene, og at de er trygge nok til å
melde bekymringer videre til barnevernstjenesten.

DEN NORSKE TANNLEGEFORENING VIL (2/2):
- Bidra aktivt til å publisere og implementere konkrete råd fra Forandringsfabrikkens
«Tannlegeproffer» til tannhelsepersonell som jobber med barn og unge.

DE REGIONALE HELSEFORETAKENE VIL (1/2):
- Bygge opp tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å tilby alle barn som avhøres
ved Statens barnehus en medisinsk undersøkelse utover de kliniske rettsmedisinske
undersøkelsene som rekvireres av politiet. Dette er en del av de regionale
helseforetakenes sørge for-ansvar. Undersøkelser som ikke krever spesialisert utstyr,
skal foretas på barnehuset.

DE REGIONALE HELSEFORETAKENE VIL (2/2):
- Etablere et nasjonalt klinisk nettverk for behandling av barn og unge med seksuelle
atferdsproblemer. Det skal legges vekt på tverrfaglig samarbeid, blant annet med
barnevernet. Helse Vest RHF skal lede nettverket.
- Jobbe for bedre tjenestetilbud til familier der mor/far har alkoholproblemer eller
psykiske lidelser. Dette skal gjøres gjennom strukturert oppfølging av barn som
pårørende, ulike lavterskeltilbud som familieambulatorium og sped- og
småbarnsteam, og bedre samhandling internt i spesialisthelsetjenesten.

FOLKEHELSEINSTITUTTET VIL:
- Arbeide aktivt for at arbeidet mot vold og overgrep blir en del av folkehelsearbeidet
i alle kommuner gjennom å:
- Bidra til at data på omfang av vold og overgrep kan inngå i
folkehelseprofiler.
- Inkludere kunnskap om vold og overgrep mot barn i
Folkehelserapporten 2018.
- Inkludere vold og overgrep som del av
forskningsprosjekt på relevante tema.

FREMSKRITTSPARTIET VIL:
- Ikke lenger akseptere at noen få barn er fullstendig usynlig for kommunene helt
frem til skolealder, og vil derfor pålegge kommunene å følge opp de barna som aldri
møter opp på helsestasjonen.
- Gjeninnføre helkroppsundersøkelse på helsestasjonen.

HELSEDIREKTORATET VIL:
- Bidra til at helsestasjons- og skolehelsetjenesten, herunder helsestasjon for ungdom
og svangerskaps- og barselomsorgen, styrker sitt arbeid med å forebygge, avdekke
og følge opp vold og overgrep mot gravide, barn og unge.
- Bidra til å styrke fastlegenes kompetanse vedrørende vold- og
overgrepshåndtering.

- Jobbe for at barn og unges erfaringer etter opplevd vold og overgrep i større grad
trekkes inn i utformingen/videreutviklingen av tjenestetilbudet, inkludert det
forebyggende arbeidet i helsetjenestene.

HELSETILSYNET VIL:
- I sine tilsyn vurdere hvordan helse-, sosial- og barneverntjenestene arbeider med
vold mot barn, når det er relevant.
- Inkludere tema vold mot barn i relevant veiledningsmateriell om tilsyn.

HØYRE VIL:
- Styrke det tverrfaglige samarbeid mellom politi, helse-, oppvekst- og
kulturfunksjoner i kommunene, for å kunne forebygge og avdekke vold og overgrep
mot barn.
- Ha et tilgjengelig politi med god tilstedeværelse lokalt og med tilgjengelighet på
nett, kombinert med sterkere fagmiljøer i politidistriktene.
- Sikre at politiet har spesialkompetanse innen familievold, vold mot barn og vold i
nære relasjoner.

KOMMUNESEKTORENS INTERESSE- OG
ARBEIDSGIVERORGANISASJON (KS) VIL (1/2):
- Utforme materiell tilpasset lokalpolitikere om hvordan kommunene best kan
forebygge, avdekke og avverge vold og overgrep, samt hjelpe dem som har vært
ofre.
- Ta temaet vold og overgrep opp på KS-arenaer med stor deltakelse fra politiske
ledere i kommunene, som for eksempel høstkonferanser og strategikonferanser.

KOMMUNESEKTORENS INTERESSE- OG
ARBEIDSGIVERORGANISASJON (KS) VIL (2/2):
- Sørge for kunnskapsstøtte i relevante kommunenettverk som KS er engasjert i,
som for eksempel i program for folkehelse, om hvordan kommunale tjenester kan
forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner
- Være en utviklingspartner for kommunene i arbeidet med bedre koordinering av
tjenestene til utsatte barn, unge og familier.

KRISTELIG FOLKEPARTI VIL:
- Jobbe for at det blir en egen norm på antall barn per helsesøster slik at kapasiteten
på helsestasjon og i skolehelsetjenesten styrkes.
- Jobbe for at alle barn følges opp av voksne som har kunnskap om vold og overgrep
slik at dette avdekkes så tidlig som mulig.

- Jobbe for at alle barn som har vært utsatt for vold eller overgrep og har
gjennomført et tilrettelagt avhør på barnehus, også skal få medisinsk undersøkelse.

LANDSGRUPPEN AV HELSESØSTRE NSF VIL:
- Jobbe aktivt i fagmiljøet, og opp mot politikere, for at alle nyfødte barn får hjemmebesøk
av jordmor og helsesøster, i tråd med nasjonale faglige retningslinjer for barselomsorg og
for helsestasjon.
- Jobbe aktivt for at helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal kunne tilby langsiktig,
systematisk foreldreveiledning som styrker foreldres handlingskompetanse, slik at de
unngår å ty til vold.
- Sikre at alle barn og unge har daglig tilgang til helsesøster i skolehelsetjenesten,
gjennom å anmode helsemyndighetene om å utarbeide og innføre oppdaterte normtall
som er i tråd med oppgavene i nye retningslinjer for helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

NORSK BARNELEGEFORENING VIL:
- Arbeide for at det etableres tverrfaglige sosialpediatriske team på alle sykehus med
barneavdeling.
- Bidra til at alle barn som har gjennomgått tilrettelagt avhør på barnehus også skal
få et tilbud om en kvalifisert sosialpediatrisk undersøkelse av barnelege.

- Gjøre sosialpediatriske problemstillinger som inkluderer vold og overgrep til en
obligatorisk del av utdannelsen for alle barneleger.

NORSK PSYKOLOGFORENING VIL:
- Jobbe for at barn og unge som opplever vold og overgrep får tilgang på
psykologisk oppfølging i sitt nærmiljø.
- Jobbe for at barnehager og skoler får tilgang på kunnskap om vold og overgrep i et
barneperspektiv slik at man lettere kan fange opp dem som er utsatt.

- Drive påvirkningsarbeid for å bidra til at alle kommuner har en tverrfaglig
handlingsplan mot vold og overgrep i nære relasjoner.

NORSK SYKEPLEIERFORBUND VIL:
- Påvirke helseprofesjonsutdanningene til å gjøre kompetansen om regelverk,
forebygging og avdekking av vold og overgrep obligatorisk, og påvirke praksisfeltet
til å tilby regelmessig veiledning og opplæring for økt handlingskompetanse blant
helsepersonell.
- Jobbe aktivt for at Familiens Hus-modellen innføres i flere kommuner for å bidra til
en helhetlig oppfølging av særlig sårbare barn og unge.
- Rette særlig oppmerksomhet mot enslige mindreårige på flukt som utsettes for vold
og overgrep både før, under og etter flukten.

SENTERPARTIET VIL:
- Ha en opptrappingsplan mot vold og overgrep som skal redusere forekomsten av vold i
nære relasjoner samt styrke ivaretakelsen av barn utsatt for vold og overgrep, etter
modell fra opptrappingsplanen for psykisk helse. Vi ønsker en langsiktig forpliktelse til økt
finansiering og øremerkede midler.
- Styrke fødsels- og barselomsorgen og helsestasjonene for å bidra til tidlig avdekking av
vold og overgrep. Senterpartiet mener helsedirektoratets retningslinjer må følges, noe som
innebærer flere hjemmebesøk og tettere kontakt med småbarnsfamiliene.
- Bidra til at barn som avhøres ved barnehusene gis medisinsk oppfølging når det er
nødvendig. Vi vil sørge for at det blir ansatt sosialpediatere som kan utføre medisinske
undersøkelser både ved barneavdelingene og på barnehusene.

SOSIALISTISK VENSTREPARTI VIL:
- Jobbe for å lovfeste at det skal være et barnehus i hvert fylke. Alle barn som
utsettes for vold og overgrep skal ha en trygg havn.
- Jobbe for å sikre at barn som ikke dukker opp til kontroll ved helsestasjonen, hos
fastlegen og hos tannlegen følges raskt opp.

- At alle som skal jobbe med barn og familier får god kunnskap om vold, seksuelle
overgrep og omsorgssvikt gjennom studiene. Det må også tilbys tilstrekkelig etterog videreutdanning

VENSTRE VIL:
- Jobbe for en økt finansiering av opptrappingsplanen mot vold mot barn.

- Arbeide for alderstilpasset kunnskap om vold og overgrep blant barn fra
barnehagealder og ut videregående skole, og også styrke kunnskapen blant
faggrupper som arbeider med barn og unge.
- Tydeliggjøre forventningene og plikten kommunene har for å drive aktivt
forebyggende arbeid mot vold og overgrep

