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FORORD

Arbeid med barn og familier som lever med ettervirkninger av seksuelle 
overgrep eller vold i familien er utfordrende, krevende og i aller høyeste grad 
meningsfylt. En rekke fagpersoner har erfart dette gjennom sine engasjement i 
familiebehandlingstilbudet TVERS fra oppstart i 1992. Parallelt med de positive 
faglige og personlige opplevelsene har de merket motstanden, vegringen og de 
mange uttrykk for tabuisering som fram til i dag har ligget som et ”tungt teppe” over 
dette fagfeltet. 

TVERS har imidlertid ikke gitt etter for eksplisitte og ordløse krav om å legge 

forpliktende tverretatlig og tverrfaglig samarbeid som forhindrer at fagfolk jobber 
alene i saker der personlig og faglig isolasjon kunne ha ”kvalt” initiativ og utvikling. 

forankret i ledelsen i de involverte etater. 

TVERS-manualen er et ytterligere bidrag i bekjempelsen av de tendenser vi alle har 
til å ville glemme, bagatellisere og ugyldiggjøre erfaringene til mennesker utsatt for 
krenkelser og traumer.  Dokumentasjonen, skriftliggjøringen, bidrar til å anerkjenne, 
tydeliggjøre og gyldiggjøre overgrep og vold mot barn, så vel som behovet for 
profesjonell fagkompetanse og relasjonelle ferdigheter.

Manualen kan bli et nyttig arbeidsredskap for nåværende og nye TVERS-terapeuter. 
Innholdet understreker betydningen av å ha en felles faglig plattform, en teoretisk 
overbygning og et mangfold av metoder. Fagfolk gis på denne måten både et fastsatt 

enkelte familie.    

I tillegg er manualen et ypperlig informasjonsdokument. Etatsledere, kommunale 
og statlige myndigheter, samt fagfolk og politikere vil få en grundig beskrivelse av 
en type tverretatlig familiebehandling i vold og overgrepssaker. Forhåpentligvis kan 
dette virke til inspirasjon og etablering av liknende tilbud for barn og familier på en 
rekke steder i landet. 

Kristiansand, mars 2012

Siri Søftestad



5

–Det er givende å veilede 
entusiastiske terapeuter. De 
arbeider på nye måter med svært 
komplekse utfordringer i forhold 
til overgrepsutsatte og unge 
overgripere, sier Heine Steinkopf, 
psykologspesialist ved RVTS Sør. 
–Uten en så dyktig veileder hadde 
vi ikke klart å stå i arbeidet over tid, 
svarer TVERS-terapeutene.

Steinkopf verdsetter at TVERS arbeider 
tverretatlig ved at både  ABUP, 
Barnevernstjenesten og Familiekontoret er 
involvert. Han ser også nytten av å arbeide med 
hele familien.

–Når et barn er utsatt for overgrep eller utsetter 
andre for overgrep er dette noe som rammer 
hele familien. Problemet barnet har kan sees i 
sammenheng med omgivelsene. Derfor kan også 
løsningen ligge i å arbeide med relasjoner til de 
nærmeste.

Heine Steinkopf arbeider både som rådgiver 
ved RVTS og som psykolog ved ABUP. Han tror 
nærkontakt med virkeligheten er viktig for alle 
som skal veilede andre. 

Hvordan er en god veileder? 

–En god veileder klarer å få de han veileder til 
å dele - både hvordan de opplever prosessen, 
terapi-arbeidet, og hvordan dette innvirker på 
dem selv på godt og vondt. Fortellingene TVERS-
terapeutene møter gjør noe med dem. Det vekker 
følelser og må deles.

Heine Steinkopf
Psykologspesialist ved RVTS Sør

I TVERS prosjektet har de også erfart hvordan 
vanskelige prosesser i familiene de arbeider med, 
kan føre til parallelle prosesser hos teamet som 
arbeider med familiene. 

–Ingen hjelpere er uberørt i møte med unge 
overgripere eller overgrepsutsatte. De kan bli 
utbrent, slitne, og det er naturlig med brytninger. 
Dette blir det viktig å gi rom for å få opp og fram 
under veiledning, understreker Heine.

RVTS Sør har vært ansvarlig for veiledning av 

utarbeidet en manual for tiltaket TVERS og er 
ansvarlig for denne rapporten som skal spres til 
BUP’er og Familiekontor i regionen.

–Nå skal både Arendal og Flekkefjord starte 

i regionen vil følge på. Selv om arbeidet er 
krevende å starte – med tre etater og hele 
familien involvert, har det svært gode resultater, 
sier Heine fornøyd og gleder seg over denne 
rapporten som nå skal spres til hele regionen.

Hvorfor ikke hele landet?

–På sikt. Smiler han. –TVERS til hele landet. 

TVERS- veilederen
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1.0: BAKGRUNN

1.1 Hva er TVERS

TVERS er et tverretatlig behandlingstilbud for 

for seksuelle overgrep. TVERS blir også brukt i 
tilfeller hvor et barn har begått seksuelle overgrep 
mot andre barn, eller vært utsatt for eller vitne til 
vold i familien.

 

1.2 Historikk

På 1980-tallet økte offentlighetens fokus på 
barns oppvekstvilkår, inkludert omsorgssvikt,  
vold og seksuelle overgrep i familien. Ved hjelp av 
statlige midler ble Barnemishandlingsprosjektet 
startet opp i Vest-Agder i 1988. Prosjektet 
var tverretatlig basert og ble koordinert av en 
prosjektleder forankret i Fylkesbarnevernet. Det 
ble utviklet konsultasjonsteam, behandlingstilbud 
for sedelighetsdømte og drevet omfattende 
kompetansehevende virksomhet. All aktivitet var 
bygd på grunntanken om samarbeid mellom ulike 
instanser. Med utgangspunkt i det tverretatlig 
samarbeidet ble familiebehandlingsprosjektet 
TVERS startet og gjennomført i perioden 1992–
95 (Nordstoga 1996).

Prosjektet var inspirert av erfaringene til 
barnepsykiater Tilman Fürniss, som også 
veiledet TVERS i denne perioden (Fürniss 1991;; 
Nordstoga 1998;; Wulff 2000). 

og saksbehandlere fra ulike barneverntjenester 
deltatt i TVERS for kortere eller lengre tid. Flere 
har vært med i lange perioder, slik at «kulturen» 
er blitt godt integrert og overlevert når nye 
krefter har overtatt. Behandlingstilnærmingen 
har utviklet seg i takt med aktuelle metoder og 
ny empiri, samt med terapeutenes erfaring og 
selvutvikling. De involverte etatene har parallelt 
gjennomgått organisasjonsmessige og faglige 
endringsprosesser, men de ovennevnte punkter 

kontroll og behandling hånd-i-hånd (Nordstoga 
1996, 1998). 

Etter noe pause ble prosjektet omgjort til et fast 
tiltak i 1998, med bistand fra Fylkesbarnevernet 
i Vest Agder. I 2008  ble temaområdet utvidet til 
også å omfatte familievold. Bakgrunnen for dette 
var at vold ofte var et tilleggstema for familiene, 
og at TVERS-formatet syntes å være en god 
ramme for også å gi et godt tilbud i forhold til 
dette temaområdet.
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familien. Derfor er det viktig at hele 
familien får hjelp. Det 20 år gamle 
familietiltaket TVERS tar dette på 
alvor.

- Målet er at de enkelte familiemedlemmene skal 
bli tydelige for seg selv, med sin sårbarhet og 
sin styrke, gjennom TVERS-samlingene. Mange 
familier håper at alt skal bli som det var før 
overgrepene. Det blir det ikke. Men samtidig som 
vi forholder oss til smerten, leter vi sammen etter 
ressurser og de små glimt av håp som er der, sier 
en engasjert TVERS- tilrettelegger Sissel Måge 
Aunevik som også er familieterapeut ved ABUP i 
Kristiansand. 

TVERS har i løpet av sine 20 år gitt god hjelp 
til mange familier rammet av overgrep, blant 
annet ved å legge til rette for at familien snakker 
sammen om hvordan de kan takle det som har 
skjedd.  

Gjennom arbeidet i gruppene ønsker de å hjelpe 
den som har vært utsatt for seksuelle overgrep 
til å bygge opp igjen sin selvaktelse. I møte med 
den som har begått seksuelle overgrep, ønsker 
de å være med på å utforske hva som førte til at 
overgrepene ble begått. 

- Ofte trenger også disse ungdommene hjelp til å 
få styrket sitt selvbilde og selvfølelse. De kan ha 
en utrygg tilknytning og traumatiske opplevelser i 
sin historie, selv om de fremstår som ressursrike, 
aktive og helt upåfallende sosiale ungdommer, 
forteller TVERS-terapeuten. De bruker mye tid på 
å få overgriper til å forstå og ta innover seg hva 
seksuelle overgrep gjør med den utsatte. I tillegg

Sissel Måge Aunevik
Familieterapeut ved ABUP i Kristiansand

nye seksuelle overgrep. 

- I dette arbeidet er det viktig for oss å se 
mennesket mer enn handlingene eller 
symptomene. Det er lærerikt å jobbe på tvers av 
kjønn, alder, utdanning og erfaring. Vi ser jo av 
og til situasjoner med ulike briller. Vi lærer mye 
av hverandre. Det gode kollegafelleskapet på 

1.3

Hjelp på TVERS
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tvers gjør mye med tåle-evnen til oss som jobber i 
TVERS. Vi kan blåse ut forvirring og hente styrke i 
hverandre, smiler Sissel Måge Aunevik.

Åpenhet om det vondeste

Terapeutene i TVERS-samlingene legger vekt på 
å spørre de det gjelder for å kartlegge familiens 
egne tanker om ressurser og sårbarheter. 
Familiemedlemmene forteller sine versjoner av 
det som har skjedd, og hvordan det har forandret 
hverdagen.  

Sissel M. Aunevik har vært med i TVERS-arbeidet 
i 8 år. Hun lener seg fram i sofaen og forteller 
inspirert om en måte å arbeide på som hun har 

- Vi spør om mye og forsøker å trygge de unge 
på at her er det ingenting som er dumt, rart eller 
tabu å snakke om. ” Hva trenger du nå?” ”Når 
er det godt å være deg?” ”Når er det vanskelig å 
være deg?” Vi normaliserer og gyldiggjør følelser 
og opplevelser slik at de kjenner det er rom for 
dem sånn de er. Setninger som  dette, kan lette 

har vært gjennom det du har opplevd. Skyld og 
skam rammer ofte feil person.” 

Bygge selvfølelse

- Inngangsporten til å klare snakke om det som 
har skjedd, er ofte at vi snakker om de plagene 
de har i hverdagen ETTER overgrepene, i stedet 
for å gå rett på å fortelle om selve overgrepet , 
forklarer Sissel. 

– Noen ganger kommer beskrivelser i rommet 
med hele familien til stede, andre ganger kan det 
tas i andre rom. Søsken har ofte merket at noe er 

galt, og Aunevik erfarer at det er godt for dem å 
bli hørt og tatt på alvor. Hun er opptatt av at hvert 
familiemedlem skal settes i stand til å ta egne 
gode valg.

- Å bygge selvfølelse og selvaktelse er en viktig 
jobb når mennesker har vært utsatt for overgrep 
eller har utsatt andre for overgrep. Det er ofte 
stor selvforakt både hos overgriper og offer. Vårt 
utgangspunkt er en idé om at alle mennesker 
søker etter verdighet og mening, understreker 
hun.

Flere av dem som er utsatt for overgrep kjenner 
seg skitne og lite verdt. Da blir det viktig å lete 
seg fram til det som gjør at de kan kjenne seg 
gode nok igjen.

- Hvordan gjør man det?

- Det kan hjelpe å få høre at det ikke var den 
utsattes skyld. Det kan bygge selvfølelse å bli 
trodd. Å få styrket gode sider i seg. Jeg fokuserer 
ofte på hvor modige de har vært som har klart å 
uttrykke til omverdenen at noe var galt. De har 
uttrykt det så tydelig at noen har søkt om hjelp. 
”Det er modig å vise hvor lei deg du var. Det er en 
styrke.” 

Går ikke rundt grøten

- Hva skal til for at familiemedlemmene sier ting 
som de er?

- Vi snakker direkte og vennlig om det som er 
situasjonen.  Vi forteller samtidig at det er de som 
bestemmer helt og fullt hvor mye de vil fortelle. 
Vi respekterer grensene deres. De vet at vi er 
informert på forhånd. Vi er opptatt av åpenhet, 
et direkte språk og liker ikke å gå rundt grøten, 
smiler Sissel, og legger til at det er lite rom for 
forestillinger og spill i behandlingen. – Om ikke 
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familiemedlemmene sier det som det er, kan vi 
ikke få gjort noe med det som virkelig må løses. 
Samtidig trenger noen familiemedlemmer tid og 

tillitsbyggingen så viktig.  Vi går inn og jobber der 
de er. Styrker vi foreldrene, styrker vi også barnet 
og familiens evne til å takle det smertefulle på en 
bedre måte, sier Aunevik.

Normale reaksjoner på overveldende 
handlinger

hjelperne, i TVERS- familiegruppene ha?

- En god hjelper må TÅLE den andres virkelighet, 
tanker, følelser og nederlag. Vi må også ha 
kunnskap om overgrep, traumer, vanlige 
reaksjoner og mestringsstrategier. Terapi er 
endringsarbeid og til det trengs kunnskap. En 
hjelper må kunne skape tillit og lytte til andre, 

møte med alt som kommer opp i samtalene, sier 
Aunevik, som har erfart at mange barn og unge 
blir lettet når de får bekreftet at de ikke er alene 
om sine reaksjoner.
- Normalisering av følelser og reaksjoner som 
de sliter med, åpner dører til tillit og håp om 
at dagene kan bli litt bedre etter hvert. Om 
handlingene er uakseptable og unormale, 
formidler vi at reaksjonene er helt normale, 
understreker Aunevik.
- Hva tror du familiemedlemmene verdsetter hos 
deg som hjelper?

- Jeg håper de jeg skal hjelpe, liker å være seg 
selv hos meg, sier hun ettertenksomt.

Aunevik bruker ofte bildet av en ball på problemet 
familien kommer med. 
– Vi skal ikke overta familiens ball, men se på 
den, utforske den sammen fra ulike ståsteder – 
sammen med familien, sier hun. Sissel er trygg i 
dette arbeidet. Hun har gjort det i mange år. 

- Hva kan være utfordrende i dette arbeidet?

- Det kan bli mange ulike ståsteder og følelser i 
samme rom. Tenk deg hvordan det er for en ung 
overgriper å sitte i samme rom som sine foresatte 
og skulle snakke om noe av det han skammer 
seg mest for. Foreldrene kan være foreldre til 
både den utsatte og overgriper. Dessuten gjør 
historiene noe med oss som hjelpere, minner 
Sissel Aunevik oss på, - vi trenger også å få 
bearbeidet inntrykk. Derfor er det viktig med 

uberørt av andre menneskers lidelse og smerte. 
Før møtene har vi en forberedende prat. Etter 

Sikkerhet og behandling

Sikkerhet og behandling går hånd i hånd i TVERS. 
Grunntanken i all traumebehandling om å gi 
barnet følelse av trygghet, er svært viktig. 

skal til for at du kjenner deg trygg i familien, på 
skolen på fritiden?” Vi gjør alt som er nødvendig 
for at det skal skje, sier TVERS-terapeuten. Her er 
barnevernets rolle svært viktig. Mens terapeutene 
tar ansvar for terapien tar barneverntjenesten 
ansvar for å vurdere beskyttelse, sikkerhet, 
omsorgsituasjon og kan tilby familien hjelpetiltak 
der det er behov for det.

Terapeutene stiller ofte en del spørsmål for 

ham? Hva gjør du når hverdagen føles for 
krevende? 
- Vi går inn der barnet er og jobber videre der. Ved 
å søke å forstå hva som gjør dem trygge, kan vi 
kartlegge og gjøre mer av det samme, sier Sissel 
M. Aunevik.

Sissel M. Aunevik har sammen med kollegaer 
erfart hvordan ikke alle foreldre er like gode 
på omsorg, særlig ikke når kriser oppstår. 
Traumebevisst omsorg fungerer – også i møte 
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med foreldrene. De prøver å forstå, skape 
trygghet sette dem i stand til å møte barna sine. 
Det kan bli mange ambivalente følelser når for 
eksempel en mor får vite at sønnen har forgrepet 
seg på datteren. 

- Noen ganger rører overgrep i familien ved egen 
oppveksthistorie. I gruppene i TVERS er vi noe 
sammen og noe tid foreldre og barn/ung hver for 
seg med ulike hjelpere.

Faglig forankring og veiledning

Aunevik tror en utfordring i slike prosjekt er å få 
samarbeidet mellom terapeutene til å fungere når 

at vi sympatiserer med dem vi snakker med og at 
uenighet oppstår også i behandlergruppen. Det 

TVERS har i følge Aunevik fått uvurderlig hjelp 
av RVTS Sør ved Heine Steinkopf. De har hatt tid 

prosesser under veiledning. På den måten har 
de fått mulighet til å vokse - og ikke fortsette 
med det som ikke er bra i hjelperrollen. Hun 
tror alle slike tiltak må ha en faglig forankring. 
Traumebevisst omsorg og prinsippene i 
traumebehandling har vært grunnpilarer også i 
dette arbeidet, sier hun.

- Har dette arbeidet i TVERS forandret deg på 
noen måte?

- Jeg er nok blitt mer realistisk. Har muligens 
vært litt godtroende – men skal man få hjulpet 
dem som virkelig har det vondt eller har utført 
handlinger som gjør andre vondt, må en tåle å 
høre sannhetene om det som har skjedd, ikke 
pynte på virkeligheten.

- Er det noe som har gjort spesielt inntrykk på 
deg i arbeidet i TVERS?

en ung gutt som har vært til behandling over tid 

i dag.” Det er en god dag på jobben, sier Sissel 
Aunevik som jobber på tross og på tvers.
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2.1 Teoretisk grunnlag for TVERS

Det er tre overordnete prinsipper for arbeidet i 

vold, både innad i familien og mellom familien 
og fagfolk fra ulike involverte etater, slik 
at overgreps- og voldserfaringer kan bli en 
psykologisk realitet for alle berørte personer.

for å endre destruktive familiemønstre og 
bearbeide samspill og relasjoner.

hjelp knyttes til den terapeutiske prosessen i 
behandlingen.

I det følgende presenteres de teoretiske 
hovedmodellene for det terapeutiske arbeidet i 

 2.1.1 Systemisk familieterapi

Det sentrale innenfor systemisk familieterapi 
er fokus på relasjoner mellom medlemmene 
av familien. Et system kan være den henviste 
familien, men det er i tillegg et terapeutisk 
system bestående av terapeutene i TVERS og 
barnevernstjenesten. I TVERS tenker vi at en 
familie har en egen identitet, målsetting, kultur og 
verdi. Målet er at fokuset skal være på samspillet 
mellom de ulike elementene innen systemet 
heller enn studiet av symptomer.

 2.1.2 Narrativ terapi

Fra et narrativt perspektiv har vi fokus på 
familiens mestringshistorie. Ønsket er at 
terapiprosessen blir en nyskriving av 

klientens/familiens livshistorie som er mer 
sammenhengende og mindre smertefull å leve 
med. Vi tenker at historiene vi forteller om oss 
selv ikke er nøytrale i virkningene de har på våre 
liv. De har en virkelig effekt på hva vi gjør og 
skrittene vi tar i livet. Målet er å hjelpe klienter ut 
av skam og offerhistorier til historier om mestring 
og verdighet.

 2.1.3 Faseorientert behandling av  
  kompleks traumatisering

Den faseorienterte behandlingsmodellen 

stabilisering og symptomreduksjon, behandling av 
traumatiske minner og personlighetsintegrering 
og rehabilitering. Hver behandlingsfase har 
sine problemområder som må arbeides med og 
ferdigheter som må trenes opp. Alt terapeutisk 
arbeid foregår innen rammen av en god allianse 
mellom klient og terapeut. 

 2.1.4 Sensorimotorisk psykoterapi

Den sensorimotoriske tilnærmingen til 
psykoterapi er en kroppsorientert terapiform 
som kombinerer kognitive og emosjonelle 
tilnærminger, verbal dialog og fysiske 
intervensjoner. Kroppens opplevelse ”her og nå” 
er utgangspunktet for det terapeutiske fokuset 
mer enn den verbale fremstillingen. Gjennom 
oppmerksomt nærvær på kroppslige sensasjoner, 
tanker og forestillinger som oppstår spontant 
i terapi, kan vi være sammen med klienten i 
utforskning og forandring. 

2.0: TEORETISKE GRUNNLAG OG MÅLSETNINGER
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 2.1.5 Mentalisering

in mind”. Ved å være opptatt av egne og andres 
mentale tilstander kan egne og andres handlinger 
tolkes som meningsfulle ytringer av det indre liv. 
Det kan være fortolkninger av egnes og andres 
behov, ønsker, følelser og fornuft. Vi forsøker 
gjennom mentalisering å se oss selv fra utsiden 
og andre fra innsiden. Psykiske lidelser kan 
beskrives som redusert evne til mentalisering. 
Mentaliseringskompetanse er også nyttig i det 
tverretatlige samarbeidet.

 2.1.6 Kunnskap fra 
  Familievoldsfeltet

Psykolog Per Isdal, Alternativ til vold (ATV), 

”Vold er enhver handling rettet mot en annen 
person som gjennom at denne handlingen 
skader, smerter, skremmer eller krenker, får 
denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller 
slutte å gjøre noe den vil. Voldsutøvelse er ofte 
et uttrykk for avmakt, samtidig som voldsutøver 
må ta ansvar for volden. Å leve med vold i 
familien er ofte gjennomgripende og påvirker 
alle livsområder for familiemedlemmene”. ATV 
har utviklet modeller for arbeid med voldsutøver, 
deres partnere og deres barn. Sikkerhetsarbeid 
og fokus på at utøver må ta ansvar for 
volden, og vise dette tydelig overfor de øvrige 
familiemedlemmene, er viktige ingredienser i 
deres tilnærming.

2.2 Målsettinger 

 2.2.1 Overordnete målsettinger:

    voldserfaringer

    enkelt familiemedlem.

 2.2.2 Konkrete behandlings
  målset tinger:

    eller overgrep

    overgriper/voldsutøver

   erkjenne  sine handlinger og ta ansvar for
   disse

    forhold i familien

   og erkjenne risikosituasjoner

Behandlingsmålsettingen kan variere fra 
familie til familie. Ved henvisningen presenterer 
barnevernet de tema som de ønsker at TVERS 
skal arbeide med. 
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TVERS har imidlertid som målsetting å 

til familiemedlemmenes behov, uten å gå 
på kompromiss med tiltakets overordnede 
målsetting. Dette innebærer at terapeutene har 

(Nordstoga 1996, 1998). Kompleksiteten i 
disse sakene er stor, og terapeutene må kunne 
forholde seg til at ulike familiemedlemmer kan ha 
ulike bestillinger til behandlingsprosessen. 

I tillegg kan behandlingstema endres underveis 
i behandlingen dersom nye opplysninger eller 
prosesser tilsier dette. Ved å velge å inkludere 

omfatter behandlingen en rekke forhold som ofte 

imidlertid mangfoldet i den kontekst familien 
lever i, både innad og i forhold til fagfolk fra 
ulike virksomheter. Fürniss (1991) poengterer at 
familieterapi løsrevet fra familiens øvrige liv kan 
være direkte antiterapeutisk. 

3.1 Samarbeidsavtale

Tiltaket er forankret i en samarbeidsavtale 
mellom etatene som er involvert, og har 
underskrift fra etatslederne. De involverte 
etatene er Familiekontoret i Vest Agder, Sørlandet 
Sykehus v/klinikksjef for psykisk helse og 
avhengighetsbehandling, og RVTS-sør. Etatene 
forplikter seg til å legge til rette for at TVERS kan 
drives som det beskrives i denne manualen, 
og etatene forplikter seg til å avgi tilstrekkelige 
ressurser til å drifte terapeutgruppen, og at 
terapeutgruppen får nødvendig tid til veiledning 
og fordypning (se appendix).

3.2 Styringsgruppe

Styringsgruppen består av enhetsledere ved 
de ulike etatene som drifter TVERS. Pr i dag 
består gruppen av leder for Familiekontoret 
i Vest Agder, leder for BUP i Kristiansand, og 
leder for ARA poliklinikk (avdeling for rus-og 
avhengighetsbehandling). De to siste enhetene 
hører inn under Sørlandet sykehus. I tillegg møter 
TVERS-teamet i styringsgruppen. 

3.3 Behandlingsteamet

TVERS består per 2010 av tre terapeuter med ulik 

og en psykolog. Alle har videreutdanning i 
familieterapi, samt lang og variert klinisk praksis. 
Det er for øvrig ønskelig med variasjon ift alder og 
kjønn i behandlingsteamet.

3.0: ORGANISERING OG              
        ADMINISTRATIVE RUTINER
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3.4 Administrative rutiner

TVERS terapeutene har fast møtested og 
møtetidspunkt;; på Familiekontoret i Vest- Agder 
hver tirsdag mellom kl 12-1530. Terapeutene har 
avsatt 10% stilling hver til arbeidet med TVERS. 
De mottar lønn fra sine respektive arbeidsgivere.

ABUP har et administrativt og faglig meransvar 

    ABUP

    systemet

    fører journalene

    kontaktperson for familiene og 
    barnevernstjenesten

I tillegg blir de voksne familiemedlemmene 
registrert som klienter ved Familiekontoret. 
Journal her føres etter Lov om Familievern, noe 
som bl.a. innebærer at journalen slettes etter 3 
år, og at det ikke settes diagnoser.

3.5 Henvisning

Alle henvisninger av barn og familier til TVERS 
må være i samarbeid med barnevernstjenesten. 
Det skal foreligge et vedtak jf. Lov om 
barnevernstjenester. Barnevernstjenesten må 
forplikte seg på å delta i prosessen i TVERS for å 
sikre kontroll og beskyttelse av barna. 

Barnevernstjenesten (evt sammen med 
andre henvisere) tar kontakt med den TVERS 
terapeuten som er ansatt i ABUP for å avtale en 
anonym drøfting. Dersom terapeutene mener 
at familien kan nyttiggjøre seg tilbudet i TVERS, 
informerer barnevernstjenesten familien om 
TVERS sin måte å arbeide på. Det må innhentes 
skriftlig samtykke fra foreldrene. Deretter 
sender Barnevernstjenesten søknad til TVERS 
via ABUP. Saksbehandler i den kommunale 
barnevernstjenesten er forpliktet til å følge 
familiene i behandlingen.
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3.6 Hva skal til for å drive TVERS?

 3.6.1 Forpliktende 
  samarbeidsavtaler

Styringsgruppen må utforme en skriftlig 
samarbeisavtale, som implementeres i de 
respektive etaters fag- og virksomhetsplaner.. 
Der arbeidet ikke er forankret til fag- og 
virksomhetsplaner, kan avgjørelser om drift og 
videreutvikling bli personavhengig fordi ledere 
kommer og går. Opprettholdelse av et veletablert 
arbeid kan ikke avhenge av skifte i virksomhetens 
lederskap. I tillegg kommer det forhold at et 

Det åpner for muligheten til at ansvarsfølelsen 
reduseres og «eierskapet» blir uklart. TVERS har 
hatt positive erfaringer med at én etat har hatt 
et klart meransvar for koordinering, praktisk 
tilrettelegging og oppfølging av  kompetansetiltak.  
Forslag til samarbeidsavtale er vedlagt 
(appendix).

 3.6.2 Støtte i ledelsen

Ledelsen i terapeutenes respektive virksomheter 
har en sentral rolle for å legitimere TVERS-
arbeidet innad på arbeidsplassen, blant annet 
i forhold til tids- og rombruk. Likeledes har 
lederne ansvar for å skaffe en ny terapeut 
til TVERS dersom den erfarne slutter. TVERS 
har gode erfaringer med at lederne danner 
en styringsgruppe, og har også god erfaring 
med en instans som fungerer som en  ”ytre” 
pådriver.  Pr i dag har RVTS-sør denne funksjonen 
i Kristiansand.  For TVERS-team som ikke har 
mulighet til en slik ”ytre” hjelpeinstans bør ansvar 
for innkalling til styringsgrupper rullere mellom 
lederne.

 3.6.3 Et godt og forpliktende 
  samarbeid med 
  barnevernstjenesten

Det er vesentlig med et godt samarbeid med 
den henvisende barnevernstjenesten. Det 
kreves et godt forarbeid sammen med TVERS-
teamet, slik at en oppnår en felles forståelse av 
problemene og hvordan en skal forholde seg i 
terapiprosessen, med gjensidig forståelse for 
ulikhet og ulike roller.  Det blir viktig å utvikle en 
prosessforståelse, og at barnevernstjenesten ser 
betydningen av å prioritere deltakelse i TVERS-
behandlingen. Se for øvrig punkt 4.2.

 3.6.4 Forståelse for bruk av tid

Tverretatlig samarbeid er tidkrevende. Sakene i 
TVERS er kompliserte, og krever tid til forarbeid, 
planlegging og koordinering av både etatene 
og de aktivitetene som settes i verk. Arbeidet i 
TVERS kan også medføre reisetid til familiens 
hjemkommune. Mange av familiene som kommer 
til behandling er såkalte ”multiproblemfamilier”, 
som krever en viss lengde i terapiforløpet, og 
utholdenhet fra TVERS-teamet. I en kontekst 
hvor det stilles krav om produksjon og effektivitet 
er det viktig at det gis rom for nødvendig og 
tidkrevende prosesser i TVERS arbeidet.

 3.6.5 Tilgang på gode lokaler

Tilgang på lekerom, rom med enveisspeil og 
muligheter til individualsamtaler med ulike 
familiemedlemmer på samme tidspunkt, er 
viktig for å kunne benytte en familietilpasset 
tilnærming. Terapeutene vet ikke alltid på forhånd 
hvilken form dagens behandling vil ha. Behovet 

som blir stående tomme når andre terapeuter 
kunne ha benyttet dem, er ikke populært der det 
ikke er overskudd av kontorkapasitet. 
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 3.6.6 Faste møtetider

Det er vesentlig at teamet har et fast treffpunkt 
hver uke. Tre terapeuter fra tre ulike virksomheter 
slipper stadig samordning av sine avtalebøker. 
Hver enkelt kan planlegge sin arbeidstid. Det er 
forutsigbart for kolleger og samarbeidspartnere 
på arbeidsplassen. Det er forutsigbart for 
saksbehandler i kommunal barneverntjeneste, og 
for familiene som deltar i behandlingen. 

 3.6.7 Mulighet for å utvikle teamet

En «indre» forutsetning for et tilbud som TVERS, 
er at terapeutene får mulighet til å utvikle et 
velfungerende team. Et sterkt fellesskap er av 

    kriminalitet

    mennesker

For det første kreves tillit og kjennskap 
til hverandres teoretiske kompetanse og 
terapeutiske ferdigheter. For det andre er det 
nødvendig med en atmosfære av åpenhet og 
ærlighet der følelsesmessige reaksjoner kan ha 
plass, og der man tåler hverandres ulikheter, 
ressurser og begrensninger.
I tillegg må det fremheves som helt vesentlig med 
fast ekstern veiledning til TVERS-teamet.

4.1 Arbeidsform

Når det er praktisk mulig, møtes terapeutene 
en halv time i forkant av familiesamtalene. 
Som regel møter også representanten for 
det kommunale barnevernet til formøtet. 
Enkelte ganger vurderes det som viktigere 
at barnevernarbeideren kjører sammen med 

en rekke eksempler på at bilturene til og fra 
behandling har fått stor betydning både for 
tillitsbygging mellom familie og barnevern og for 
selve behandlingsprosessen.

I formøtet drøftes de eventuelle 
telefonhenvendelser som er kommet fra 
barnevernet eller familien siden sist. Ut fra dette, 
samt fra oppsummeringen fra forrige samtale, 
settes det opp en plan for dagen. Planen er 

i møtet med familien. I praksis er dette mer 
regelen enn unntaket, blant annet fordi man aldri 
på forhånd vet hvem av familiemedlemmene som 
møter til timen. 

som råder i behandlingen. Dette gjelder for det 
første i det praktiske arbeidet, der tre terapeuter 
er involvert samtidig og har likeverdig ansvar og 
oppgaver. For det andre er terapeutene i stor grad 
lydhøre for familiemedlemmenes innspill og er 
åpne for deres behov for tilnærming til tema. Det 
er imidlertid klart at det er terapeutene som skal 
styre samtalene. Det er ikke lagt et fast mønster 
for hvem av de tre terapeutene som leder ordet 
og hvordan samtalen skal forløpe. Det typiske er 
heller at hver terapeut får fullføre sitt utspill og 

belyse temaet fra ulike innfallsvinkler, jf. teorier 

4.0 DET PRAKTISKE ARBEIDET
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Samtalene foregår som regel samlet med hele 
familien. Enkelte ganger får familiemedlemmene 
parallelle individualsamtaler, eller familien deles i 
en foreldregruppe og en barnegruppe. I de tilfeller 
hvor det velges individuelle samtaler, opprettes 
faste terapeut–klientpar. Som avslutning på 
dagens samtaler samles alle i plenum og 
deler det viktigste av innholdet fra individual-/
gruppesamtalene. Avtaler avlyses ikke selv om en 
av terapeutene er syk eller fraværende av andre 
grunner. 

4.2 Barnevernets rolle

Det er et særtrekk ved TVERS at 
barnevernkuratoren deltar i behandlingen 
og danner en arbeidsgruppe sammen 
med terapeutene. Dette innebærer at det 
foregår normativ tilnærming (barnevern) 
og terapi i samme rom. Ulike faglige og 
organisatoriske ståsted innebærer ofte ulike 
virkelighetsoppfatninger. Det kan oppstå 
særlige utfordrende situasjoner når en har ulike 
oppfatninger av grad, omgang og konsekvenser 
av overgrep og vold. Et nært samarbeid krever 
stor respekt for hverandres arbeidsfelt og 
faglige forståelse. Samarbeidspartnernes ønske 
om lojalitet i et godt samarbeidsklima kan 
redusere evne og vilje til å ta opp uenigheter. 
Underliggende materiale kan skape uuttalte 
frustrasjoner. Igjen nevnes bruk av ekstern 

løse slike situasjoner. Samtidig vil det ofte 
også være positive konsekvenser, ved at 
barnevernstjenesten får et mer helhetlig forhold 
til prosessene i familiene, og at familiene kan 
oppleve at det blir større samsvar mellom 
det barnevernet gjør utenom TVERS og den 
terapeutiske prosessen  i behandlingstilbudet.

4.3 Samarbeid mellom terapeutene

Møte med familier hvor det har foregått seksuelle 
overgrep og/eller vold gjør nødvendigvis 

også de ulike familiemedlemmene svært 
forskjellige versjoner av «virkeligheten» og 
overgrepsrelasjonen. I kontakten mellom 
terapeut/barnevernarbeider og det enkelte 
familiemedlem kan det oppstå sterke følelser og 
sympatier. Dette kan medføre at fagpersonene 
«adopterer» virkelighetsoppfatningen til det 
familiemedlemmet de har mest med å gjøre eller 
som de av ulike grunner sympatiserer mest med.. 
I en samarbeidsgruppe kan det derfor utspille 
seg store uenigheter om faglig forståelse og 
valg av tilnærming. En slik situasjon kan ifølge 

et fenomen som innebærer at terapeutene 

og spiller ut familiens problemer seg imellom. 

og fortolkes og dermed gi viktig informasjon 
om familiens nonverbale budskap. Potensielle 

faglige ressurser (Søftestad 2004). Om utfallet av 
uenighetene blir negative eller positive kan være 
avhengig av behandlingsteamets mulighet for å 
benytte ekstern veileder med et nøytralt ståsted i 
forhold til den aktuelle saken. 

4.4 Utforming av behandlingsplaner

For hver enkelt sak som har tilbud i TVERS blir 
det utarbeidet en behandlingsplan. Disse variere 
noe i forhold til om det handler om en sak med 
ofre for seksuelle overgrep eller vold, eller om 
saken i utgangspunktet dreier seg om tilbud til 
barn som har forgrepet seg på andre barn. En 
generell behandlingsplan vil kunne se ut som 

4.0 DET PRAKTISKE ARBEIDET
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 4.4.1 Generell behandlingsplan

1. Bakgrunn for henvisning

2. Navn på medarbeidere, TVERS-    
    teamet og den kommunale      
    barnevernstjenesten

3. Hvordan skal ansvarsfordelingen          
    være;; Barnvernstjenesten (BVT) –     
    omsorgsvurdering,  TVERS – terapi

1. BVT og foresatte (utdeling av ASEBA,    
     evt andre kartleggingsredskaper,       
     f.eks AUDIT/DUDIT, se appendix)
2. BVT og hele familien

    anamneseintervju med foreldre, 
    individualsamtaler med søsken og 
    indivualsamtaler for henvist klient.

5. Oppsummering / informasjon om 
    behandlingsplan og avklaring av 
    prosjektet for terapien, sammen med 
    familien og BVT

 4.4.2 Behandlingsplan for unge   
  med bekymringsfull seksuell  
  atferd / overgripere:

1. Kontaktetablering

2. ASAP og ERASOR (se Appendix)

3. Aktuelle tema 

   (se Appendix)

4. Samtaler om aktuelle tema

5. Forberede mediasjon dersom dette er 
    vurdert som hensiktsmessig

6. Mediasjon (se egen mal, Appendix)

7. Samtaler og regelmessig evaluering med 
    BVT og familien

 4.4.3 Behandlingsplan for unge som  
  har vært utsatt for eller vært  
  vitne til seksuelle overgrep og  
  familievold:

1. Kontaktetablering 

2. CDES – PTSI (se Appendix) 
 
3. Aktuelle tema

 

4. Samtaler om aktuelle tema

 4.4.4 Avslutning av behandlingen i  
  TVERS

Avslutning av behandlingen er en beslutning 
som tas i felleskap med TVERS-teamet, BVT 
og familien. Det vurderes om det er aktuelt å 
henvise familien eller enkelte familiemedlemmer 
videre til annen behandling. 
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Behandlingsprosess - Unge overgripere

Behandlingsprosess - Ofre for overgrep
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7.0 APPENDIX

ASAP
Asap er kort for ”Adolescent Sexual Abuse Project” (Beckett, Gerhold, C.K.E. & Brown, 2002, 
oversatt og bearbeidet av Eili Knudsen Ingnes og Helle Kleive, Betanien BUP/v27, Bergen), og 
er en pakke med 9 spørreskjema laget for utredning av unge overgripere. Instrumentene måler 
personlighetskarakteristikker som er vurdert som relevante i forhold til utvikling og gjentakelsesfare 
av overgriperatferd hos ungdom. Kontaktperson: Inger Lise Andersen, RVTS-sør, eller Helle Kleive, 
Betanien BUP/v27.  

Erasor
Erasor er kort for Esimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Residivism (Worling & Curven, 
2001). Erasor er laget som et hjelpeverktøy for å estimere risikoen for nye sedelighetsforbrytelser for 
individer i alderen 12-18 år som tidligere har begått et seksuelt overgrep. Testen tar utgangspunkt i 25 
risikofaktorer som skåres i henhold til en grundig prosedyre. Kontaktperson: Inger Lise Andersen, RVTS-
sør, eller Helle Kleive, Betanien BUP/v27.

Mediasjon
Med mediasjon menes nøye planlagt ”møte” mellom overgriper/voldsutøver og offer. Det må 
understrekes at dette ikke skal gjøres i alle tilfeller, men når det vurderes at det er tjenelig både for 
offeret og overgriper. Det kreves en nøye prosess med begge parter, hvor det blir tydelig at overgriper 
tar ansvar for sine handlinger, og ønsker å møte offeret for å vise ansvar og gi en beklagelse. 
Prinsippene for mediasjon som benyttes i TVERS er hentet fra JANUS senteret i København. 
Kontaktperson: Sissel Aunevik, ABUP Kristiansand.

SARA
SARA er en sjekkliste for bedømming av risiko for fremtidig partnervold (Kropp, Hart & Belfrage, 2005, 
oversatt Jim Nøttestad, Brøset kompetansesenter for sikkerhets, fengsels-og rettspsykiatri. Bruken av 
SARA krever bakgrunnskunnskap og trening. Kontakt: Jim Nøttestad, St Olavs hospital, avd Brøset.

Abuse Index
Abuse Index (Goodman & Fallon, 1995, oversatt av Iselin Sætre, ATV) er et spørreskjema med 32 
ledd som beskriver ulike typer mishandling, målgruppen er kvinner som har levd i voldelig parforhold. 
Skjemaet er bra både som dokumentasjon og som en bevisstgjørende prosess for kvinnene. 
Kontaktperson: Heine Steinkopf, RVTS-sør, eller ATV (Alternativ til vold).

CDES-PTSI
CDES-PTSI (Stolbach, 1997, oversatt av W. Fjeldsbø og A. Blindheim, 2009) er et kartleggingsredskap 
for traumesymptomer og dissosiasjon hos barn. Består av 37 ledd hvor barn skal sammenlikne seg 
med andre barn. Kontaktperson: Heine Steinkopf, RVTS-sør, eller Sissel Aunevik, ABUP Kristiansand.

ASEBA
ASEBA, eller Child Behaviour Checklist (Achenbach & Rescorla, 2007) burde være velkjent for ansatte 
innenfor psykisk helse for barn og unge. ASEBA er en generell symptom sjekkliste, og brukes mye som 

for barnet selv, foreldrene, og skole. Bestilles fra R-BUP.

DUDIT/AUDIT

versjon Landheim & Bakken) er et screeninginstrument for stoffmisbruk med 11 ledd. Anvendes når det 
er mistanke om rus hos foreldre og/eller eldre barn. Kontaktsted: Østnorsk kompetansesenter for rus 
og avhengighet.

er på samme måte et screeninginstrument for å kartlegge misbruk av alkohol, 10 ledd. 
Kontakt: Østnorsk kompetansesenter for rus og avhengighet.



SAMARBEIDSAVTALE ”TVERS”

Partene forplikter seg til å legge til rette for at TVERS kan drives og utvikles som et tverretatlig 
familiebehandlingstilbud ved seksuelle overgrep og vold mot barn. Virksomheten baseres på den 
modellen som er utviklet for TVERS. Dette innebærer at partene avgir tilstrekkelig ressurser til å drifte 
terapeutgruppen, at terapeutgruppen får nødvendig tid til veiledning og fordypning og at partene deltar i 
styringsgruppen for TVERS 

Partene skal legge til rette for at erfaringene fra TVERS kan videreformidles lokalt i region sør og 
nasjonalt. 

Partene skal bidra til at TVERS utvikles til et tilbud som kan ”eksporteres” til andre deler av region sør 

     avdeling – for tiden DPS Lovisenlund

     erfaringene fra TVERS

Mandat for styringsgruppen vedlegges samarbeidsavtalen.

Samarbeidsavtalen evalueres årlig, første gang ………............

Kristiansand..............

Anders Wahlstedt     Frode Olsen              Ivar Kjellevik 
  Klinikksjef KFH   Leder Familiekontoret i Vest-Agder    Leder RVTS Sør



SAMTYKKEERKLÆRING

Vår familie vil delta i behandlingsopplegget TVERS, og går med på de prinsipper 
som er beskrevet nedenfor.

Samtykket er frivillig og kan trekkes tilbake når som helst. 

1. Dette samtykket innebærer unntak fra taushetsplikten overfor alle medlemmene i TVERS.   

      sitter bak speil under behandlingssamtalene.

      eksterne veiledere.

      Her vil familien alltid bli orientert i forkant og kan forbeholde seg retten til å trekke denne  
      godkjenningen tilbake. 

2. Behandlingsgruppen består av representant fra Voksenpsykiatrien, Familiekontoret og ABUP. I   
 tillegg kommer barnevernets saksbehandler fra familiens hjemkommune.

3. Samtalene kan bli tatt opp på video. Dette vil familien alltid bli gjort kjent med i forkant.   
 Eventuelle opptak vil bli slettet senest 2 år etter at terapien er avsluttet. 

4. Vi er kjent med at barnevernstjenesten etter loven har ansvar for å sikre at barn ikke blir utsatt for  
 fysisk eller psykisk skade. Barnevernet kan sette i verk tiltak overfor familien og /eller barnet   
 dersom det blir vurdert som nødvendig. 

Vi gjør oppmerksom på at dokumentasjon av helsehjelp føres i journal ved Avdeling for barn og unges 
psykiske helse (ABUP).

Familiekontoret vil registrere kontakten i eget journalsystem for å dokumentere hjelpen som ytes på 
vegne av deres enhet.  

Kristiansand, den ……………………………………..





TVERS er et tilbud for ung overgriper med 
familie, eller barn/ung utsatt for overgrep 
med familie. Det er enten biologiske foreldre 
eller fosterforeldre som møter sammen med 
den utsatte/overgriper og søsken. TVERS 
legger til rette for at hele familien kan møtes 
dersom overgrep har funnet sted. De ulike 
familiemedlemmene får komme med sine 
opplevelser, tanker, følelser og spørsmål. 
Sammen øver de på å forholde seg til det som 
er skjedd og på å takle hverdagen videre. 
Bildet blir tydeligere og hjelpen ofte bedre. 

TVERS lar aldri overgriper og overgrepsutsatte 

overgripere med familier til behandling.

TVERS er et samarbeid mellom 
Barnevernstjenesten, ABUP, 
Familievernkontoret og voksenpsykiatrien. 
I samlingene som holdes på 
familievernkontoret, møter hver familie, 2 
fra ABUP, 1 fra voksenpsykiatrien og 1 fra 
Familievernkontoret.

Barnet med familie møtes i starten 2-3 ganger 
i måneden og en gang i måneden mot slutten. 
Tilbudet varer gjerne i 1-2 år. Det er alltid 
Barnevernstjenesten som henviser til TVERS.

Familievernkontoret  i  Vest-Agder

TVERS 20 ÅR

Barneverntjenesten

Voksenpsykiatri


