Barn og ungdom med skadelig
seksuell atferd (SSA)
Forebygging og behandling
Ved
Psykologspesialist Chris6an Lunde-Hanssen

Kripos rapport 2017
• Hovedfunnene i rapporten er:
• Antallet voldtektsanmeldelser hvor den
anmeldte er mindreårig øker.
• En betydelig andel av de unge er anmeldt av
ﬂere fornærmede.
• Om lag en av tre anmeldte er under 15 år.

For oss handler deLe
om
• Forebygge seksuelle overgrep/vold mot barn
• Forebygge kriminell og sosial avvikende karriere
hos utøveren. Gjennom å jobbe for et prososialt
og proseksuelt liv
• Hjelpe utsaLe som er bliL utøvere (og deres
familier).
• Vår erfaring 6lsier at det primært ikke handler
om vonde intensjoner, men manglende
forståelse

Målgruppe og fokus
Helsehjelp 6l barn og ungdom under 18 som har forgrepet
seg seksuelt på andre.
Kriteriene for en alvorlig aUerdsforstyrrelse. ICD-10 (F91)
Fokus på trygghet og posi6v utvikling
TeL samarbeid med andre vik6ge instanser

•
•
•
•
–

•

Barnevernstjenesten, skole, PPT,poli6, kriminalomsorgen i frihet
(friomsorgen), konﬂiktrådet, barnehuset

Behandlingen handler om risikovurdering,
kartlegging/utredning og manualbasert behandling

Bakgrunn og nåværende
behandlings6lbud
• Freud
• Thore Langfeldt og Ins6tuLet for klinisk sexologi
og terapi
• V27, Janus Centeret, Oﬀ clinic
• Behandlings6lbud i Norge
– 1. Rapport fra NKVTS (2016)
• Behandlings6lbudet 6l barn som er utsaL for og som utøver
vold og seksuelle overgrep: En nasjonal
kartleggingsundersøkelse

Noen generelle betraktninger
• For lite fokus og kunnskap i hjelpeapparatet
• Handlingsvegring:
– Usikkerhet om alvorlighet og omfang
– Redsel for s6gma6sering
– Ansvarsfraskrivelse

• For lite kunnskap om etablerte verktøy som
sikrer evidensbaserte vurderinger og
behandlinger

Hvem er disse barna/ungdommene
som har en skadelig seksualisert aUerd
•
•
•

Ca 90% GuLer og 10 % jenter
Alder: ca 14 år (gjennomsniL)
Individuelle faktorer som går igjen:
–
–
–
–
–
–

•

Tilknytningsvansker
Reguleringsvansker
Lærevansker
Konsentrasjonsvansker
Au6sme
Sosiale vansker

Situasjonelle forhold

– Ca 2/3 har levd med/lever med omsorgssvikt
– Ca 1/3 har opplevd egne seksuelle overgrep eller vært vitne 6l skadelig/lite hensiktsmessig seksualitet
i hjemmet. (Omfanget er høyere ved lavere alder og når det gjelder jenter)
– JanusCenteret.DK

Kategorisering av barn
og unges seksualitet
• Traﬁkklyset (Hertevig forlag) No,
Bekymringsbarometeret (Janus Centeret) Dk
• 3 Kategorier
– Barn/ungdom med en sunn norma6v seksualitet
– Barn/ungdom med en bekymringsfull og risikoutsaL
seksualitet
– Barn/ungdom med en skadelig seksualisert aUerd.

Muligheter
• Desto ﬂere som kan noe om deLe, desto leLere
er det å forebygge.
• Majoriteten stopper av seg selv
• Behandlingseﬀekt – op6mis6ske funn for
ungdom
• Behandlingen vil i mange 6lfeller være
6dsbegrenset og kostnadseﬀek6v.
– Tydelig reaksjon er vik6g

Risikovurdering,
samarbeid
og utredning
• Risikovurdering for å sikre og ivareta pasienten
(Erasor, AIM2):
• Samle instansene rundt barnet/ungdommen
– Sikre felles fokus og fordele oppgaver.

• Utredning: Ut fra behov: Generelle og spesiﬁkk
kartlegging i forhold 6l seksuell forståelse,
psykologiske og nevropsykologiske vansker.

Behandling og oppfølging
• Egne behandlingsmanualer: Aim2
– Ivaretakelse i en krise for alle involverte
– Skape forståelse for:
• Konsekvenser av handlinger, hvordan deLe har vært for oﬀeret
• Hva er akseptert/norma6v seksualitet og andres grenser
• Regulering av egne følelser og behov.

–
–
–
–

Egen mestring og sosial fungering
Bygge selvfølelse
Familiesamtaler og samtaler med foresaLe
Veiledning 6l andre instanser rundt barnet/ungdommen

Spesialisthelsetjenesten og frem6den
Konsultasjonsteam
RVTS skal legge 6l leLe for kliniske neLverk.
Nordisk og nasjonalt neLverk
Samarbeid med Høgskoler på Østlandet om
kompetanseutveksling rundt temaet gjennom ﬂere
konferanser og undervisning på ulike utdanninger
• NKVTS rapport (2017):Behandlings6lbudet 6l barn og
unge med problema6sk eller skadelig seksuell aUerd –
kunnskap og erfaringer fra de nordiske landene og
Storbritannia – forslag 6l landsdekkende struktur.
• Kripos sin rapport (2017): Mindreårige anmeldt for
voldtekt i 2016
•
•
•
•

