
Tverrprofesjonell fagdag om seksuelle 
overgrep og vold i nære relasjoner mot barn

Kunnskapsdepartementet, i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet,  
Barne- og likestillingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, tok etter pålegg fra 
Stortinget ,i 2017, et initiativ til samarbeid om undervisning om samvirke mot vold og overgrep  
mellom helse-, sosialfag-, politi- og lærerutdanninger og spesialpedagogiske utdanninger.

Målet er at studentene, på tvers av profesjonsutdanningene, skal kunne lære å samarbeide slik  
de eventuelt vil måtte gjøre når de kommer ut i sine respektive yrker. De skal få bedre innsikt i egen 
profesjon og hverandres ansvarsområder, roller, kompetanse og oppgaver i tverrfaglige og tverr- 
etatlige samhandlingssituasjoner. 

09:00 Velkommen
09:15 På innsiden av ansiktet - ser du hva barnet 
 bærer på? – Rita Ann Berntzen
09:45 Barn som lever under vold, trusler om vold  
 og som er vitner til vold 
 – Anne Kristine Bergem
10:45 Pause
11:00 Politipatruljens møte med barn som lever  
 i vold i hjemmet – Oddbjørg Edvardsen
11:15 Sykepleieransvaret ved mistanke om  
 barnemishandling – Kari Skarsaune
11:30 Taushetsplikten og varslingsplikten i  
 tverrprofesjonelt samarbeid  
 – Jens-Kristian Hansen
11:45 Hvorfor barn ikke forteller om overgrep 
 – Børge Skåland
12:00 Lunsj
13:00 Presentasjon av case for paneldebatt  
 – Stine Arntzberg
13:30 Paneldebatt – Debattleder Anki Gerhardsen

TORSDAG 17. JANUAR 2019 kl. 09:00 – 15.00
Nord universitet, Auditorium A1 Knut Hamsun (live) og A14 Petter Dass (streaming fra A1)

RITA ANN BERNTSEN 
er utdannet sykepleier med videreutdanning i peda-
gogikk, spesialpedagogikk og migrasjonspedagogikk.

ANNE KRISTINE BERGEM 
er psykiater med lang erfaring fra psykisk helsevern. 
Hun har arbeidet med barn som pårørende både i 
klinikk, gjennom organisasjonsarbeid og i møte med 
foreldre, frivillige og hjelpere.

ODDBJØRG EDVARDSEN
har hovedfag i psykologi er Høgskolelektor ved  
Politihøgskolen, avdeling Bodø

KARI SKARSAUNE 
er anestesisykepleier og universitetslektor ved Fakultet 
for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet.

JENS-KRISTIAN HANSEN 
er jurist og høgskolelektor ved Politihøgskolen,  
avdeling Bodø.

BØRGE SKÅLAND 
er førsteamanuensis ved Fakultet for lærerutdanning 
og internasjonale studier ved OsloMet.

STINE ARNTZBERG 
er politibetjent og SARA (et verktøy for å avdekke  
risiko for ytterligere alvorlig og/eller dødelig vold i nære 
relasjoner) koordinator i Nordland Politidistrikt. 

PANELDELTAGERE ER:
Audhild Krogstad, helsesøster
Tina Hanssen, psykologspesialist, Statens barnehus
Ruth-Nina Ostad, rektor Alstad barneskole
Wanja Sæther, leder Krisesenter
Jorild Steindal, statsadvokat
Lisa-Mari Vesteraa, Barnevernet
Lena Oppegård, styrer i barnehage

BAKGRUNN:

PROGRAM:


