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Omfangsundersøkelse om vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn
Skoler i din kommune har blitt trukket ut til å delta i en undersøkelse som skal kartlegge vold,
overgrep og omsorgssvikt mot barn i Norge. For første gang i Norge gjøres en slik kartlegging
med deltagere i aldersgruppen 12-15 år.
Vold mot og misbruk av barn, både fysisk og psykisk, er alvorlige overgrep. Målet er at ingen
skal rammes.
Det er en utfordring å få kunnskap om barns egne voldserfaringer. Deres stemme er helt
nødvendig for å utvikle mer presis kunnskap om omfanget av vold og overgrep mot barn, både
når det gjelder risikofaktorer og barns erfaringer med hjelpetilbudet. Dette er viktig kunnskap
for å utvikle mer treffsikre tiltak, slik at vi kan hjelpe flere barn som er utsatt for vold og
overgrep.
Regjeringen vedtok derfor i 2017 en ny forskrift til helseforskningsloven som gjør at barn
mellom 12-16 år kan delta i forskning om sensitive temaer, herunder vold og overgrep, uten
foreldrenes samtykke.
Barne- og likestillingsdepartementet har gitt Nasjonalt kunnskapssenter om vold og
traumatisk stress (NKVTS) i oppdrag å foreta en omfangskartlegging om vold og overgrep mot
barn. Deltagerne i studien vil være mellom 12-15 år.
Undersøkelsen skal gjennomføres høsten 2018, og elever ved omkring 80 ungdomsskoler
over hele landet vil bli invitert til å delta. NKVTS vil sørge for at prosjektet gjennomføres på
en etisk forsvarlig måte, og vil i samarbeid med skolehelsetjenesten sørge for at elevene
opplever det som trygt å delta. Postadresse: Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Kontoradresse: Akersgt. 59
Telefon*: 22 24 90 90 org no. 972 417 793

Dataene som blir innhentet i undersøkelsen vil bli behandlet strengt konfidensielt. Data fra
nettskjemaet og persondata vil bli lagret i separate databaser, og kun forskerne i prosjektet
vil ha tilgang til denne informasjonen. All data som presenteres fra prosjektet vil bli
anonymisert.
Som barne- og likestillingsminister og kunnskaps- og integreringsminister oppfordrer vi din
kommune til å be skoler som er trukket ut til å si ja til dette. For å få gode og pålitelige tall, er
det helt nødvendig med en høy svarprosent.
NKVTS vil ta videre kontakt med kommunen på telefon om hvilke skoler som er trukket ut.
NKVTS vil da gi utfyllende informasjon om prosjektet og gjennomgå hvordan NKVTS sammen
med skoleeier kan informere skolene om undersøkelsen. Vi håper også skolene legger til rette
for at elever i 8., 9. og 10. klasse får svart på spørreskjemaene, og motiverer elevene til å delta.
Se vedlegg fra NKVTS for å få mer utfyllende informasjon om studien. Med
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