
• Foredraget startet kl. 09.00 varer til 11.00
• Fint hvis alle bruker chatten aktivt underveis i sendingen , til 

spørsmål, kommentarer o.l.
• Mute mikrofonen for å unngå støy

PS! Legg gjerne inn i chatten hvilke sykehus/helsestasjon du/dere 
jobber ved og hvilke yrkestittel dere representerer. Er dere alene 
eller mange sammen?

Velkommen til digital opplæring!
Informasjon til deltagere:



25. oktober og 1. november 2022

Stine Sofie
Foreldrepakke

Tone Emilie L. Spinnangr, barnesykepleier og rådgiver 

-Et universelt voldsforebyggende tiltak



Status

✓ Over 85 % av alle helsestasjoner og sykehus 
bestiller nå Stine Sofie Foreldrepakke

✓ Implementering /endringsarbeid er krevende 
og tar tid

✓ Stine Sofies Stiftelse tilbyr gratis 
opplæringsforedrag for å komme i gang med 
implementering

✓ Rekruttere lokale ressurspersoner som 
engasjerer og motiver til bruk



Stine Sofies
Stiftelse

-En barndom uten vold og overgrep





Stine Sofie Senteret

-Verdens første kurs- og
mestringssenter for 
volds- og overgreps-
utsatte barn og unge

-Fokus på lek, mestring, gode
opplevelser og ny kunnskap

-Et nasjonalt og gratis tilbud



Vold og 
overgrep kan 
forstyrre et 

helt liv!



Det forstyrrer hvordan barna 
opplever verden rundt seg, 
forstyrrer hvordan de opplever seg 
selv og forstyrrer den sårbare 
utviklingen de gjennomgår. 



Vold mot barn er enhver handling rettet mot barnet 
eller barnets trygghetspersoner, som gjennom 
handlinger skader, smerter, skremmer eller krenker, 
og utgjør alvorlig risiko for barnets helse og 
utvikling. 

De minste barnas stemme. Sjøvold & Furuholmen, 2020



For å kunne forebygge vold mot de minste 
barna må vi vite hva som kjennetegner den



«Omsorgssvikt, vold og mishandling er på 
sitt mest alvorlige og omfattende i sped- og 
småbarnsalderen. De yngste barna er mest 
utsatt, og det får alvorligere konsekvenser 
både utviklings- og helsemessig 
sammenlignet med barn som utsettes for 
dette senere i oppveksten.» 

Sjøvold & Furuholmen, 2020

Det å være avhengig av andre gjør en person ekstra
sårbar for andres handlinger eller mangel på handlinger.



Kjennetegn hos de 
fornærmende barna

https://kriminalitetsforebygging.no/dokumenter/rapport-fra-kripos-alvorlig-vold-mot-sma-barn/



https://kriminalitetsforebygging.no/dokumenter/rapport-fra-kripos-alvorlig-vold-mot-sma-barn/

De 
yngste 
barna 
er de 
mest 
utsatte









Far siktet for vold mot to spedbarn: – Svært alvorlig 
voldssak
En mann i 20-årene er siktet etter at politiet ble kontaktet av helsevesenet. – Det er tale om en svært alvorlig voldssak med to
fornærmede spedbarn, sier politiet.

– Vi jobber ut fra flere hypoteser, sier politiadvokat Øyvind Rengård.

FOTO: ALEXANDER KJØNSØ KARLSEN / NRK

Publisert 30. jan. kl. 14:09Oppdatert 30. jan. kl. 15:00
Mannen er varetektsfengslet i to uker. Han er også ilagt brev- og besøksforbud.
Det fremgår av fengslingskjennelsen fra tingretten.

– På fredag ble vi kontaktet fra helsevesenet om at det var gjort funn på to barn 
som fremsto som unormale. På det grunnlaget startet vi en etterforskning som 
resulterte at vi pågrep en person som er barnas biologisk far, sier politiadvokat 
Øyvind Rengård til NRK.
Mannen er siktet etter
Den handler om grov kroppskrenkelse.

Ifølge kjennelsen mener politiet at mannen har utøvd vold mot sine to barn. Barna 
er nå i overkant av to måneder gamle.



Bruk qr kode eller gå inn på menti.com og bruk kode 4719 1830



• Empatiintervjuer med foreldre 
og helsepersonell

• Forskning og utredninger

• Fagpersoner - helse og Kripos

• 1. oktober 2019

• Evaluert 2020

Slik kom Stine Sofie 
Foreldrepakke til verden



Stine Sofie 
Foreldrepakke

- et universelt informasjonsprogram som skal forebygge vold mot sped- og 

småbarn, ved å hjelpe og styrke småbarnsforeldre.

Foreldrepakken er både et samtaleverktøy for helsepersonell, og et aktivt 
hjelpemiddel til blivende og nybakte foreldre.





Nytteverdi: 

“Foreldrepakken har absolutt gjort det 
lettere å ta opp vanskelige samtaler”

-jordmor i pilot

«Et veldig fint tiltak for foreldre. Det er 
viktig å belyse et så viktig tema. »

- foreldre i pilot



Ligge i forkant av volden  





Styrke foreldrene



«Jeg tenker at styrken til Foreldrepakken er at 
dette er informasjon vi skal gi til alle og ikke 
bare til de vi tror trenger det.»

- Jordmor



Internasjonalt: 1-28% fysisk vold i svangerskap

I Norge:

• Ca. 4 % fysisk vold i svangerskapet

Risiko: rus og tidligere negative barndomserfaringer

Vold i svangerskapet

Svangerskap beskytter ikke mot vold!
(Haaland, Clausen & Schei, 2005



Vold og krenkelser mot mor er 
omsorgssvikt og vold mot barnet, 
enten det befinner seg i magen 
eller har kommet til verden.

Sjøvold & Furuholmen, 2020



• Blødninger

• Fostervekst

• Prematur fødsel

• Dødfødsel

Leite FMC, Garcia F, 
Freitas PA, et al. 2019



Fedre som utøver vold…

10,4% av pappaer er deprimerte mellom 1. 

trimester og barnets første leveår… (Poulsen & 

Bazemore, 2010) n=28000

I stedet for å reagere på følelsesmessig

smerte med tristhet og innesluttethet, 

reagerer menn oftere med sinne, 

selvdestruktivitet, mental flukt, stoffbruk, 

spilleproblemer, søvnproblemer, kvinnejakt

og arbeidsnarkomani

(Martin, et.al, 2013)



Tverrfaglig samarbeid

Barnevern og politi bør i tillegg til fastlege, 
jordmor, psykolog, DPS og liknende, være en del av 
kommunens «tiltakskjede» for oppfølging etter 
avdekking av vold mot gravide.

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/svangerskapsomsorgen/vold-i-naere-relasjoner-og-kjonnslemlestelse-hos-
gravide#gravide-bor-fa-sporsmal-om-erfaringer-med-vold-og-henvises-videre-ved-behov-praktisk



En titt på nettsiden 10smartetips.no
Og foreldrepakke.no



Hjelpeapparatet

For utsatte:
• Fastlege 
• Helsestasjonen
• Psykolog
• NOK. Senter mot incest og seksuelle overgrep
• Lokalt krisesenter
• Hjelpetelefon for seksuelt misbrukte 

800 57 000
• Vold- og overgrepslinjen 116 006
• Familievernkontoret
• Psykisk helsearbeid/familiesenter
• Dinutvei.no
• Foreldresupport 116 123
• Barnevernet
• Politi 112
• Stine Sofie Senteret / Stine Sofie Stiftelse

For utøvere:
• Alternativ til vold
• Familievernkontoret
• Foreldreveiledningskurs
• Detfinneshjelp.no (chat)
• Foreldresupport 116 123
• Barnevernet

Pause i 10 
minutter☺





Bruk qr kode eller gå inn på menti.com og bruk kode 4719 1830



Slik kan du bruke
Stine Sofie Foreldrepakke













Samtale rundt uke 24 

Tips til gjennomføring av samtalen: 
1. Del ut foreldreboka. Se forslag til 
samtalestarter. 
2. Vis og snakk rundt temafilmen «Tenk og 
snakk».
3. Vis Oh shit-planen, og oppfordre dem til å 
fylle den ut. 
4. Spør om foreldrene har nettverk som kan 
støtte og hjelpe. 
5. Dokumenter i journalen hvilken informasjon 
som er gitt og til hvem



Egne erfaringer med tilknytning

Forelderens egne erfaringer med tilknytning kan handle om 
følelse av svik og tomhet. De kan trenge å bearbeide egen 
erfaring med omsorg: egen tilknytningshistorie, egen mor som 
mor, egen far som far, seg selv som barn.

En slik bearbeiding kan hindre fødselsdepresjon (Ghosts in the
Nursery) som forstyrrer relasjonen til barnet.

Ghosts in the nursery («spøkelser i barnerommet/egne oppveksterfaring med omsorg)

https://www.korus-stavanger.no/nyheter/fedre-og-f%C3%B8dselsdepresjoner-det-handler-om-relasjoner



https://www.stinesofiesstiftelse.no/tema/temafilmer-for-
samtale-med-blivende-og-nybakte-foreldre



Det er alltid 
hjelp å få!



«Tema, ord og formuleringer i Stine Sofie 
Foreldrepakke avdramatiserer situasjoner som mest 

sannsynlig alle foreldre kan kjenne seg igjen i, men for 
noen kan bli svært vanskelige. Det hjelper meg å gi samme 

informasjon til alle foreldre. Jeg opplever at ingen føler 
seg truet eller utpekt som å ha det vanskeligere eller takle 

problem dårligere enn andre når jeg bruker 
foreldrepakkens temapunkter. Derfor har samtalen blitt 

naturlig og lett å ta.»

-Jordmor











https://www.stinesofiesstiftelse.no/tema/temafilmer-for-
samtale-med-blivende-og-nybakte-foreldre



«Nyttig og viktig informasjon for foreldre, 
som øker min bevissthet rundt ansvaret og 
alvoret ved å være forelder, men også 
muligheten, hjelpen og støtten som er å få.» 

- pappa på barsel



«Jeg snakker jo om shaken baby når jeg demonstrer med 
dukken, men det jo ikke sånn at jeg sier: Hei, nå skal jeg snakke 
om vold mot barn!
Jeg sier jo: Nå skal jeg snakke litt om gråt og trøst. Og da går 
man naturlig gjennom de ulike temaene. Jeg snakker om det litt 
først, så viser jeg filmen etterpå. Det syntes jeg funker 
best. Andre gjør motsatt. »    

- Barnepleier på barsel



Det er alltid 
hjelp å få!













Søvnvansker hos fedre?

Søvnmønster påvirker parforholdet, mental 
helse og arbeidsliv

Søvnmangel kan føre til irritasjon, sinne, 
manglende selvkontroll

Søvnmangel kan nedsette tålegrensen for 
barnegråt og føre til voldsatferd

(Wynter, Francis ,Fletcher ,McBride ,Dowse,
Manno, Teague, Macdonald, 2020)







https://www.stinesofiesstiftelse.no/tema/temafilmer-for-
samtale-med-blivende-og-nybakte-foreldre





https://10smartetips.no/tips/v%C3%A6r-en-trygg-og-god-omsorgsperson-2







Dokumentér i journal!!!



«Godt supplement til det vi allerede har fra før.

Satt i et system. Kvalitetssikring, som sikrer at vi får gått 
igjennom tema som vi vet er viktig. God påminner på når 
man skal ta opp ulike tema og et verktøy som jeg kan ta 

frem der det er utfordringer. »

-Helsesykepleiere i piloten



Tips til implementering av Foreldrepakken

❑Bli enige om en startdato 
❑Samarbeid med de andre på helsestasjonen/ sykehuset for å 

avklare hvem som gjør hva
❑Få dette inn på sjekklister og prosedyrer i avdelingen
❑Fint at alle ansatte har deltatt på opplæring eller fått en 

gjennomgang av en kollega om bruk før dere går i gang.
❑Rekruttere to ressurspersoner/superbrukere
❑Øvelse gjør mester ☺ «Jordmødrene trekker også frem betydningen av å øve 

på å ta i bruk verktøyene og snakke om temaene, og at 
de blir mer komfortable med det etter hvert som de får 
mengdetrening og kan gjøre det på sin egen måte.» 



“I begynnelsen følte jeg meg litt dårlig forberedt og hadde ikke helt 
oversikten. “Hva skal jeg gjøre?”
Derfor satte jeg og helsesykepleier oss ned sammen og gikk gjennom hvem 
som skulle ta opp hva. Vi har jo lyst til å formidle det på en god måte, som 
gjør at foreldrene har lyst til å sette seg inn i det. Det var nok det som 
gjorde at det tok litt tid å komme igang .”

-Jordmor i piloten





Ressursperson

Å være en ressursperson vil innebære: 

Ha oversikt over materialet og bestille nytt når det trengs.

Engasjere og motivere kolleger til å bruke Foreldrepakken som en del av praksis 

Bidra til lokal implementering av Foreldrepakken som en del av enhetens rutiner og daglige 
praksis 

Sørge for at nyansatte får informasjon om hvordan bruke Foreldrepakken

Sørge for at dersom en kontaktperson slutter så erstattes den av en ny

Ta kontakt dersom de ser forbedringspotensialer eller har gode tips om bruk til andre 
kommuner/ enheter 

Vi ønsker å tilby deg: 

Informasjonsbrev et par ganger i året 

Telefonveiledning ved behov  

Årlige samlinger for oppdateringer og erfaringsutveksling 



Case

Du kommer på hjemmebesøk til Anne og Ola, 
som har fått sitt første barn sammen. 
Babyen er 4 dager gammel, og de kom hjem fra sykehuset i går. 
Anne forteller om en langvarig fødsel, 
som endte med vakum og 1,5 liter blødning.  
Babyen ble født til termin og veide 2850 gram. 
Vekt nå er 2620bgram. Anne ammer, men synes det er vanskelig. 
Hun sier hun opplever det litt «grisete» å amme. 
Ola er irritert over at hun kan si noe slik, og han har akkurat vært i butikken og kjøpt inn  flasker og tillegg. 
Babyen er urolig og gråter med en intens høy stemme. 
Begge foreldrene har sovet lite i natt.
«Nå legger vi ungen på rommet litt, for det er helt greit, i forhold til Foreldrepakken», sier Ola. «Vi trenger en 
pause slik at vi kan snakke i ro og mak»
Anne sier ikke noe, men setter seg inn i sofakroken med bena trukket opp under seg. Hun ser trist og oppgitt ut...
Ola går bestemt inn på soverommet og kommer raskt ut igjen, lukker døren og setter seg ned på en stol.  
Babyen fortsetter å gråte.

Hvor bekymret er du?

Hvordan kommuniserer du videre?



Takk for den viktige 
jobben dere gjør

Ta gjerne kontakt 
hvis dere lurer på noe. 

foreldrepakke@stinesofiesstiftelse.no


