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SAMMENDRAG 

Oppgaven handler om legers og sykepleiers arbeid med fysiske overgrep mot små barn ved 

sykehus. I oppgaven har jeg forsøkt å sette profesjonens arbeide inn i en kontekst med å 

diskutere tre nivåer av handlingsbetingelser. De tre nivåene er profesjonell selvforståelse, 

institusjonelle rammebetingelser og forholdet til velferdsstaten.  

 

De teoretiske referanserammene er hentet fra arbeider av Erving Goffman, Michael 

Foucault og Pierre Bourdieu. Oppgaven er basert på kvalitative samtaleintervjuer med leger 

og sykepleiere. Relasjonen mellom leger og sykepleiere blir sett ut fra et 

forhandlingsperspektiv. Fokuset har vært rettet mot hva det blir forhandlet om, hvem som 

forhandlet, under hvilke omstendigheter forhandlingene skjer og hva forhandlingene fører 

til. Med Foucault og Bourdieu ses profesjonenes forhandlinger i lys av mer overordnede 

makt- og dominanseforhold som de står i forhold til.  

 

Jeg har gått inn på ulike sammenhenger hvor makten utspiller seg: Synet på barnekroppen, 

profesjonenes forhold til barnas foreldre, profesjonenes forhold til hverandre, og til slutt 

profesjonenes forhold til barnevern og politi. Synet på barnekroppen blir diskutert ut fra en 

drøfting av legers og sykepleiers profesjonstilnytning. Profesjonenes forhold til foreldrene 

belyses ved å se på oppfattelser av foreldrenes klassemessige tilknytning og profesjonenes 

klassemessige tilknytning. Forholdet mellom leger og sykepleiere belyses gjennom en 

diskusjon av et endret makt- og dominanseforhold, og gjennom ulike forhandlinger mellom 

profesjonene. Profesjonens forhold til barnevern og politi belyses ved å diskutere et 
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statusaspekt opp mot samhandlingen. Disse sammenhengene gir hver for seg gir ulike 

muligheter og begrensninger i profesjonenes arbeid med fysiske overgrep. Oppgaven bidrar 

til å forstå hvordan det å kontrollere på mange måter står i strid med terapeutisk 

virksomhet, hva som ligger av definisjonsprosesser i forholdet mellom normalitet og avvik, 

og hvordan det er kan være en viss kontinuitet av de gruppene som kontrolleres i 

velferdssamfunnet.  
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Forord 

Denne oppgaven handler om legers og sykepleiers arbeid med fysiske overgrep mot små 

barn ved to sykehus. Jeg vil takke alle som har hjulpet meg i mål med oppgaven: 

Takk til informantene mine som har gitt av sin tid og delt sine erfaringer med meg. Deres 

fortellinger har vært viktige for oppgavens tema. 

Takk til Karen-Sofie Pettersen som har vært veileder for prosjektet. Jeg har lært mye av 

deg under hele prosessen med å skrive oppgaven. Takk for raske tilbakemeldinger, gode 

råd og for at du alltid har vært tilgjengelig når jeg har hatt behov for veiledning. 

Takk til bibliotektjenesten ved institutt for kriminologi. 

Takk for et godt og inspirerende studiemiljø rundt masterlesesalen i kriminologi. 

Takk til venner og familie som har vist interesse og støtte. 

En stor takk til Øivind og Magnus! Dere har måttet stå på sidelinjen hjemme mens jeg har 

jobbet med oppgaven. 

 

 

 

 

Oslo, november 2008 

Camilla Stub Lundberg 
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Innledning 

I denne masteroppgaven søker jeg å belyse ulike sider ved arbeidet leger og sykepleiere 

gjør med fysiske overgrep mot små barn på sykehus. Det handler om deres tvil og 

usikkerhet ovenfor barn som er i risikosonen for fysiske overgrep eller er utsatt for fysiske 

overgrep. Fysiske overgrep kan være alt fra slag eller vold som fører til blåmerker og/eller 

brudd, til skålding og forgiftninger, og i de mest alvorlige tilfellene barnedrap. Materialet 

mitt viser at det i kategoriseringen av fysiske overgrep ligger mye usikkerhet og 

gråsoneproblematikk. Jeg fokuserer på hvordan profesjonene håndterer usikkerhet rundt 

kategorisering av fysiske overgrep, hva kunnskap, klasse, kjønn og oppfattelser av etnisitet 

betyr for profesjonenes blikk, og hva fokuset etter tegn på barnekroppen betyr for 

profesjonene i sykehuskonteksten.
1
  

 

Sykehus er et av hovedområdene hvor det skal tilbys spesialisert behandling, og 

folkehelsen skal fremmes.
 
Dette innebærer at sykehuset skal arbeide med å behandle og 

forebygge sykdom, skade, lidelse og funksjonshemming. Jeg skal se på om disse 

tradisjonelle oppgavene kan stå i veien for å oppdage fysiske overgrep.  

Profesjonenes handlingsbetingelser på tre nivåer aktualiseres. På det første nivået ser jeg 

legenes og sykepleiernes profesjonelle selvforståelse. På det andre trinnet er fokuset rettet 

mot institusjonelle rammebetingelser. På det tredje trinnet ses profesjonenes 

handlingsbetingelser i forholdet til velferdsstaten.
2
  

 

Som kriminolog har jeg i bakhodet noen av fagets mange grunntemaer i arbeidet med 

masteroppgaven: Hvorfor gir vi noen handlinger merkelappen kriminalitet og andre ikke? 

Hvilke grupper utsettes for den strafferettslige kontrollen, og hvorfor? En tenker seg 

                                                 

1
 I kapitlet om kroppen har jeg vært inspirert av Cecilie Basbergs (2007a) doktorgradsavhandling Det 

bekymrede blikket. En studie av helsesøstrenes handlingsbetingelser. Basberg skriver om betydningen av 

barnets kropp for helsesøster og hennes måte å se og arbeid på.  
2
 Begrepet velferdsstat er en anerkjent betegnelse på det norske samfunnet (Vike m.fl. 2002:10). 

Velferdsstaten kjennetegnes av en relativt omfattende statlig engasjement i forsøket på å skape og sikre 

befolkningen en høy levestandard (ibid). 
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vanligvis at det hovedsakelig er strafferettsinstitusjonene som kontrollerer handlinger som 

anses som brysomme eller avvikende (Høigård 1997). Gjennom arbeidet med fysiske 

overgrep skal jeg vise at sykehuset, og profesjonene, også foretar definisjons- og 

utsilingsprosesser som fører til at handlinger bestemmes som normale eller avvikende. 

Jeg har valgt å knytte diskusjonen om normalitet og avvik til et perspektiv som legger vekt 

på forhandlinger. Forhandlingsperspektivet utarbeidet av Anselm Strauss (1981) med 

medarbeidere, retter søkelyset på hvem som forhandler, hva det forhandles om, og 

rammene for forhandlinger. Mitt materiale viser at leger og sykepleiere forhandler på tre 

nivåer. For det første på et individuelt nivå ved at profesjonenes kunnskapsbase forhandles 

med tidligere erfaringer og med klassetilhørighet. Videre forhandles det på et institusjonelt 

nivå: Forhandlings- perspektivet gjør det mulig å vise hvordan leger og sykepleiere 

forholder seg til hverandre, hvordan det kan influere strukturen på sykehuset, og hva dette 

fører med seg i praksis i arbeidet med fysiske overgrep. Barnevern, politi og helsestasjon 

trekkes også inn i forhandlingene på den måten at de involveres i saker der det kan være 

grunn til å tro at barnet utsettes for fysiske overgrep (eller omsorgssvikt). Det forhandles 

også med foreldre. Til slutt kan man også se sykehusets målformuleringer og profesjonenes 

praksis som en arena for forhandling. Forhandlingene på de ulike nivåene påvirker 

handlingsstrategier i saker hvor det er tvil og usikkerhet, og definisjons- og 

utsilingsprosesser av fysiske overgrep. Forhandlingsperspektivet kan hjelpe oss med å gripe 

makten i de ulike nivåene. Ulike kriminologiske tilnærminger til maktbegrepet blir lagt til 

grunn for å forstå makten mellom relasjonene.  

 

Først i dette kapitlet skal jeg definere fysiske overgrep, og avgrense oppgaven. Deretter gir 

jeg en kort historisk bakgrunn hvor jeg presenterer sykehuset, og hva det er forventet at 

leger og sykepleiere skal gjøre i arbeidet med fysiske overgrep, før og nå. Så introduserer 

jeg problemstillingen.   

Fysiske overgrep 

I Norges offentlige utredning Barnemishandling og omsorgssvikt defineres 

barnemishandling og fysiske overgrep slik: 
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Når barnet blir behandlet eller lever under slike forhold at dets helse (fysisk/psykisk) eller utvikling utsettes 

for skade eller alvorlig fare(NOU 1982:26:8). 

 

Oppmerksomheten rettes mot barnet, dets helse, livsvilkår og utviklingsmuligheter. Er 

barnet truet, betinger det et hjelpende inngrep, eventuelt mot foresattes vilje (ibid). Fysisk 

avstraffelse brukt for å disiplinere og oppdra barn defineres også som fysisk mishandling 

(WHO, 2002 i NKVTS 2007) I Strategi for seksuelle og fysiske overgrep 2005-2009 

anvendes følgende definisjon:  

 

Fysiske overgrep innebærer at en voksen person påfører et barn smerte, kroppslig skade, eller sykdom. 

Mishandlingen kan ta form av slag, med eller uten bruk av en gjenstand, spark, lugging, klyping, biting, 

kasting, brenning, skålding med mer. I de groveste tilfellene kan overgrepene ta form av forgiftning, 

drapsforsøk eller drap. (SOU 2001:72) 

 

Hovedfokus i denne oppgaven er å drøfte hvordan leger og sykepleiere arbeider med 

fysiske overgrep mot små barn ved to ulike sykehus. Fysiske overgrep er begrenset til barn 

som utsettes for vold fra foreldre, steforeldre eller andre foresatte, eller det er mistanke om 

at barnet utsettes for dette. Det kan også tenkes at det er andre nære og voksne personer 

som kjenner barnet godt, som for eksempel en dagmamma. Underveis i oppgaven bruker 

jeg benevnelsen foreldre, for å sette fokus på nærheten i problematikken. Fysisk vold fra 

andre barn og unge i hjem, skole og nærmiljø er ikke inkludert. Arbeidet med fysiske 

overgrep var det jeg var ute etter å forstå. Jeg fant ut underveis i intervjuene at 

omsorgssvikt også var et viktig inntak, for å få flere av sykepleierne til å snakke om sine 

erfaringer. Fysiske overgrep og omsorgssvikt kan også oppstå samtidig. I barnevernloven § 

4-12 (Barnevernloven 1992) defineres omsorgssvikt som:  

 

Alvorlige mangler ved den daglige omsorgen som barnet får, eller alvorlige mangler i forhold til den 

personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder eller utvikling 

 

Jeg forklarer hvorfor jeg avgrenser utvalget av informanter til å gjelde leger og sykepleiere 

i metodekapitlet. Hvorfor jeg avgrenser mot fysiske overgrep er dels på grunn av at jeg har 

funnet mindre litteratur og forskning på fysiske overgrep enn seksuelle overgrep i Norge, 
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og dels grunnet det jeg nevner i 1.2 om omtale i media og seminaret jeg deltok på. Ifølge 

Skjørten, Bjørgo og Olaussen (1999) kom forskning om barnemishandling ‖i en periode i 

skyggen av seksuelle overgrep mot barn, og det er fortsatt er en utfordring å øke kunnskap 

om andre former for overgrep mot barn i familien, enn seksuelle overgrep‖ (Skjørten, 

Bjørgo og Olaussen 1999:66).  

 

Bakgrunn  

De historiske dimensjonene om sykehusets historie er viktige når jeg skal forstå 

spenningsfeltet mellom aktør og struktur, og for å forstå noen av de dilemmaene legene og 

sykepleierne har i sitt daglige virke. En historisk gjennomgang viser også endringer i 

sykehusenes og profesjonenes tilknytningsformer til staten. Dette er et stort spørsmål, og 

det vil være utenfor oppgavens rammer å svare utfyllende på dette. Etter den korte 

historiske gjennomgangen berører jeg de viktigste momentene i statens forventninger til 

leger og sykepleiere i arbeidet med fysiske overgrep. I den forbindelse ser jeg på NOU 

1982:26 Om barnemishandling og omsorgssvikt og Strategi for seksuelle og fysiske 

overgrep 2005-2009.  

 

Ifølge Aina Schøtz (2003) utviklet det seg i perioden fra 1800-tallet – til 1930 tallet det en i 

moderne forstand kan kalle sykehus (Schiøtz 2003:318-319). Sykehusene ble sett på som 

viktige grunnsteiner i det system av sosial sikkerhet og trygghet som ethvert moderne 

samfunn søker å skape. I denne ideologien inngår målsettingen om at ethvert individ skulle 

kunne ha tilgang til sykehusplass og nyte godt av den til enhver tid høyeste medisinske 

kompetanse (ibid). Sykehusene utviklet seg til å bli behandlingsinstitusjoner, 

forskningsinstitusjoner og utdanningsinstitusjoner (ibid:319). Som en rasjonell, 

vitenskapelig fundert institusjon utgjorde sykehusene en hjørnestein i moderniseringen av 

det norske samfunnet (Elstad 2005:257).  

 

Mange sykehus, og andre institusjoner ble i sin tid etablert av private organisasjoner. Da 

sykehusloven ble vedtatt 19.juni 1969, ble samtlige innlemmet i det offentlige tilbudet og 
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gikk inn i velferdsstatens helseprosjekt (Schiøtz 2003).
3
 Store organisasjonsendringer har 

preget helsetjenesten siden den gang. Fra 1980- tallet og utover preget krisebeskrivelser og 

krav om reformer den helsepolitiske debatten. Dette må ses i lys av en generell kritikk av 

staten som vokste fram fra 1960- og 70-tallet (Schiøtz 2003:500). I forhold til 

nyliberalistiske ideer var staten for stor: problemene i økonomien skyldes styringssvikt 

grunnet overregulering. Virkemidlene for å få sykehusene på fote var i tråd med de 

nyliberale ideene, og med dette en omlegging til new public management med neoliberale 

styringsstrategirer og vekt på mål- og resultatstyring, planlegging og dokumentasjon (Vike 

2004).  

 

Styringsrasjonaliteten er virksom ved at staten styrer sin befolkning indirekte gjennom 

institusjonene, mens måloppnåelse kommer sterkt inn i etterkant. Dette merkes nok ekstra 

godt etter den norske sykehusreformen som ble iverksatt 1. januar 2002 (Nerland 2007:11). 

Sykehusreformen innebar i hovedtrekk at staten overtok fylkeskommunenes eieransvar for 

spesialisthelsetjenesten (herunder sykehus).
4
 Tilgjengelighet, kvalitet og kostnads-

effektivitet begrunnet reformen (Ot.prp.nr.66 2000-2001). For sykehuset har de 

økonomiske og organisatoriske innstramninger ført til reduksjon både av det totale antall 

liggeplasser og den gjennomsnittelige liggetiden. Pasienten skal i større grad oppfordres til 

å ta vare på seg selv på godt og på vondt. Jamfør Lipsky (1980) gjør et strukturelt press det 

vanskelig å leve opp til idealnormene i yrkesutøvelsen – som for profesjonenes del er lik 

behandling og omsorg til alle. Er det sånn at organisatoriske endringer med mer vekt på 

rasjonalitet kan stå i motsetning til idealnormene i yrkesutøvelsen? Dette diskuterer jeg 

underveis i oppgaven.  

 

                                                 

 

4
 Institusjonene ble skilt ut fra forvaltningen gjennom fem regionale helseforetak (RHF), Helse Nord, Helse 

Midt-Norge, Helse Vest, Helse Sør-Øst, ledet av profesjonelle styrer (Nerland 2007:11) 
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Før og nå: Profesjonens rolle i saker som omhandler fysiske overgrep 

I Norge ble foreldres rett til å bruke måteholden avstraffelse avskaffet i 1972, og eksplisitt 

gjort ulovlig gjennom en endring av lov om barn og foreldre i 1987 (Strategi 2005-2009:4). 

En kan si at NOU 1982:26, Barnemishandling og omsorgssvikt, kom på en tid da 

barnemishandling gjennom hele 1970 – tallet ble problematisert i dagspressen, og ble sett 

på som et stort og viktig samfunnsproblem (ibid.:28). Her fremgår at: 

 

Leger og annet personell på sykehus har i liten grad engasjert seg for å undersøke om det kan være 

sammenheng mellom skader eller sykelige tilstander hos barn og det forhold barn lever under. Sykehusene er 

sjelden bemannet med fagfolk som har kompetanse for å gjøre et slikt arbeid. Det er etter utvalgets mening 

nødvendig at det legges større vekt på å undersøke omstendighetene rundt eventuelle skader og barnets 

livssituasjon (NOU 1982:26, s.14). 

 

Ifølge den nevnte NOU’en om overgrep har sykehuset sett det på det som sin oppgave å 

behandle skadene, og ikke ønsket eller følt at de har maktet å gå inn i en mer inngående 

utredning (ibid.:75). Det etterlyses flere fagfolk, rutiner på undersøkelser av hvilke forhold 

som kan ha medvirket til eller forårsaket skaden, mer generelt en ‖bearbeiding av inngrodd 

skepsis til andre faggrupper‖ og et fokus på forebygging (ibid.:78). På bakgrunn av dette 

fremmes forslaget om opplysningsplikt for offentlige myndigheter og tjenestemenn 

(deriblant leger og sykepleiere) til barnevernsnemda, for å kunne avdekke hjelpebehov og 

sett inn tiltak.5 Opplysningsplikten § 33 ble innført i helsepersonelloven av 1999, § 33. Jeg 

drøfter opplysningsplikten mer inngående i kapittel fire. Lest mot mitt materiale fremtrer 

interessant nok flere av de samme problemstillingene som presenteres i NOU 1982:26.  

I Regjeringens handlingsplan for seksuelle og fysiske overgrep 2005-2009 blir 

helsetjenesten ofte involvert som den som først fatter mistanke, ved at de skal foreta 

sakkyndige undersøkelser, og yte behandling og hjelp til de utsatte (ibid.:8). Et økt fokus på 

opplysningsplikten vektlegges. I rundskrivet Barnevernet og opplysningsplikten fremgår at 

                                                 

5
 Utvalget er for øvrig engstelig for at mange vil føle det ubehagelig å gi melding, og at det vil være fare for at 

barnets problemer blir bagatellisert, spesielt dersom det ikke føres til konkrete tiltak (NOU 1982:26:130). Det 

påpekes at meldeplikten i seg selv ikke vil sikre at barnet får det bedre (ibid).  
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det må meldes umiddelbart der det er mistanke for å beskytte barnet (Rundskriv Q-

24/2005:30).   

 

Allerede i denne korte presentasjonen synliggjøres at sykehuset og profesjonene både skal 

være en instans som undersøker, behandler og samtidig raskt skal avdekke alvorlige 

overgrep som de så skal melde videre til barnevernstjenesten eller politi.  

I tillegg har de også en viss rolle i forebyggende arbeid. Min antagelse er at kombinasjonen 

forebygging og kontroll kan vanskeliggjøre enkelte typer handlinger. Fra litteraturen om 

vold, barnemishandling og barnevern er dilemmaer knyttet til det å gripe inn i familier vel 

beskrevet og problematisert (Ericsson 1996, Basberg 2007a).  

 

Det profesjonelle byråkrati  

I sykehus er det legehierarki, som tar seg av behandlingen, og et sykepleiehierarki som tar seg av 

pasientpleien, og ved siden av disse et administrasjonshierarki. Eksistensen av parallelle faglige hierarkier, 

gjør den overordnede styringen vanskeligere. I praksis vil det utvikles en rekke blandingsformer, som sikrer 

autonomi hos de profesjonelle, og organisasjonene løser de overordnede ledelsesoppgaver for eksempel rundt 

ressursfordeling og utvikling (Jespersen 1993:11).  

 

I byråkratiet er autoriteten knyttet til posisjonen, hos de profesjonelle til den faglige viten 

og kollegial anerkjennelse (Jespersen 1993:8). Statens krav og målformuleringer til 

sykehusets oppgaver, kommer mellom profesjonelle autonomikrav og den byråkratiske 

styring (ibid). Her mener jeg det utvikles det en slags forhandlet orden. 

 

En vanlig måte å omtale profesjon er å si at de er en type yrker. Et yrke er, med Max 

Webers definisjon, den spesifisering, spesialisering og kombinasjon av en persons 

prestasjoner (Leistungen) som utgjør grunnen til hans muligheter til kontinuerlig 

forsørgelse eller erverv (Weber 1972 i Molander og Terum 2008:19). Hva er det så som 

kjennetegner profesjoner som en type yrker? Ordet profesjon kommer av det greske 

prophaino, som betyr å erklære offentlig (Molander og Terum 2008:20). Profesjoner er 

yrkesgrupper som erklærer noe ikke andre vet. Begrepet profesjon er en type yrkesmessig 
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organisering av arbeid. Personer med en viss utdanning gis retten til å utføre visse 

arbeidsoppgaver, og til å gjøre det mer eller mindre autonomt. Til grunn for denne retten 

ligger en anerkjennelse av arbeidsoppgavenes samfunnsmessige betydning og av deres 

karakter (praksis). Videre har det politiske fellesskap tillit til at yrkesgruppen som i kraft av 

sin kompetanse vil kunne ivareta oppgaver av allmenn interesse. Disse trekkene er vel og 

merke beskrivelse av et idealmønster, som er å finne i ulik grad i de ulike yrker (ibid) 

Trekkene legger i all hovedsak vekt på to hovedoppfattelser av profesjoner – profesjoner er 

funksjonalistiske i den grad at de har en samfunnsmessig rolle, og de har en maktposisjon. 

‖A profession is not an occupation, but a mean of controlling an accupation‖ (Johnson 

1972 i Jespersen 1993:3). 

 

Problemstilling    

Veien fram til problemstillingen var for meg staket fram av nysgjerrighet og opprørthet 

over temaet vold mot barn, og et ønske om å finne svar på konkrete spørsmål om dette 

temaet. Nysgjerrigheten ble for det første vekket av ulike avisartikler våren 2006 som 

fremstilte at vold mot barn er et underrapportert fenomen. Et eksempel er dette:  

 

Ved norske sykehus ser man at rapporteringen av vold mot barn er mangelfull. Selv erfarne barneleger kvier 

seg for å rapportere mistanker om vold utøvet mot barn, fordi de føler at de dermed tråkker over privatlivets 

grenser. Vold mot barn må fram i lyset, og vi må få oversikt over omfanget (Aftenposten, 2006) 

Jeg ønsket å finne ut om dette var tilfelle. Jeg ville også finne ut hvordan leger og 

sykepleiere jobbet med barn som har vært utsatt for vold. En annen inngang til temaet var 

min deltagelse på Stine Sofies Stiftelse sitt seminarkonsept TENK OM… i Oslo 

20.10.2006. Temaet her var vold mot barn, håndtering ved mistanke om vold mot barn og 

krisehåndtering. På dette tidspunktet hadde jeg bestemt meg for at jeg ville skrive om 

hvordan leger og sykepleiere arbeidet med vold mot barn. Seminaret gjorde meg sikrere på 

at dette ville være gjennomførbart å skrive om. To leger på seminaret holdt foredrag om 

hvordan det er å jobbe med fysiske overgrep mot barn. De snakket ut fra egne erfaringer 

om deres arbeid med dette på sykehuset. Etter seminaret satt jeg igjen med et inntrykk av 



 15 

hvor problematisk det virket å arbeide med disse sakene, og at det mangesidige ved dette 

området kan belyses med kriminologiske perspektiver. Perspektivene er for det første 

knyttet an til kontroll, produksjon og reproduksjon av normalitet og avvik, og fremkommer 

gjennom mine samtaler med profesjonene. Det første gjelder sykehuset som arena knyttet 

opp til folkehelsearbeidet. Hvordan viser dette folkehelsearbeidet seg i norske sykehus, og 

hvordan kommer det til uttrykk hos profesjonene i praksis? Hvordan er sykehuset som 

arena for å avdekke avvik, og i hvor stor grad har staten lyktes i å gjøre det til arena for å 

oppdage tilfeller med barn som lever med vold og omsorgssvikt? Profesjonenes arbeid 

forstås ved å se på de som et bindeledd mellom staten og befolkning. Perspektivene er 

knyttet an til hvordan kunnskap, klasse, kjønn og oppfattelser av etnisitet skjærer gjennom 

profesjonenes praksis og kommer til syne i deres tenkning om normalitet og avvik.  

Seminaret bidro til at problemstillingen ble snevret inn på en måte som har gjort det 

gjennomførbart. Min problemstilling formuleres i følgende spørsmål: 

 

 Hvordan arbeider leger og sykepleiere ved barneavdelingen ved to store og ulike 

sykehus fortrinnsvis med fysiske overgrep av små barn? 

 

Jeg vil belyse problemstillingen med følgende underspørsmål: 

 

 Hvordan påvirker profesjonenes selvforståelse leger og sykepleieres arbeid med små 

barn som er utsatt for fysisk vold, eller hvor det er mistanke om at disse barna er utsatt 

for fysisk vold?                                                                                                                              

 Hvordan virker disse institusjonelle rammebetingelser for disse profesjonenes arbeid 

med disse barna?                                                                                                                                     

 På hvilken måte kan et fokus på sykehusets forhold til velferdsstaten gi kunnskaper om 

profesjonenes arbeid med voldsutsatte barn? 

 

Dette innebærer at jeg vil se nærmere på betingelser som må være til stede for at de to 

profesjonene jobber på måter som de selv opplever er tilfredsstillende i forhold til å 

avdekke fysiske overgrep mot små barn. Jeg vil fokusere på om profesjonstilhørighet ved 
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sykehuset kan være en slik betingelse. I forlengelse av dette vil jeg gå nærmere inn på 

hvordan profesjonene arbeider med barn, hvor mye kontakt de har med barn fra barnet er 

lagt inn til det er skrevet ut, og hva kontakten består i. Er det behandling, undersøkelse, 

stell, omsorg eller trøst? Jeg skal også se på forhandlinger mellom profesjonene. Likeledes 

blir kontakten med foreldre sentral, og også forholdet til helsestasjon, barnevern og politi.
6
 

Disse arenaene er viktige for å forstå sykehusets arbeid med vold mot barn, og fremstår 

veldig forskjellig: 

 

 Lav mistanke Middels mistanke  Høy mistanke 

Hvem 

kontaktes? 

Helsestasjon Barnevern Politi (og eventuelt 

barnevern) 

Bekymring? - Dårlig 

vektoppgang  

- Problemer i 

matesituasjon 

- Tannproblemer  

- Omsorgssvikt 

- Påførte fysiske 

skader som brudd, 

blåmerker og 

lignende.  

- Meget alvorlige, 

gjentatte påførte 

fysiske skader på 

barnas kropp. Det 

er fare for at det 

kan skje igjen.  

- Hodeskader (ofte 

SBS)
7
  

 

Hvem 

melder 

bekymring 

videre? 

- Som regel 

sykepleiere; også 

leger 

 

- Lege 

- Sykepleier 

- Lege 

 

Jeg vil se handlingene i en kulturell, sosial og historisk sammenheng. For det første 

innebærer det at det enkelte sykehus, i tillegg til sykehus som institusjon, vil virke styrende 

for profesjonenes arbeid. Det åpner for spørsmål om sykehus sin profesjonsstyrte og 

hierarkiske arena kan påvirke arbeidet med fysiske overgrep. For det andre vil sykehusets 

forhold til den norske staten kunne påvirke arbeidet. Spenningsfeltet mellom taushetsplikt 

og opplysningsplikt vil være en annen slik betingelse. Det å hjelpe har større nærhet til den 

terapeutiske tradisjon, og profesjonenes virkelighet, enn utøvelse av kontroll. Jeg for meg 

                                                 

6
 Det var barnevern, politi og helsestasjon som hyppigst ble nevnt i intervjuene, noe som jeg antar direkte 

henger sammen med oppgavens tema, og derfor er det disse arenaene jeg fokuserer på i oppgaven. Legene og 

sykepleierne samarbeider selvsagt med andre yrkesgrupper og instanser. Det kan være sosionomer, 

fysioterapeuter, rettsmedisinere og barne- og ungdomspsykiatrien.   
6
 SBS (forkortelse for Shaken Baby Syndrom) er en alvorlig form for barnemishandling, der barnet ristes 

kraftig. SBS forårsaker øyebunnsblødninger, og kan være kombinert med slag mot hodet som kan medføre 

fraktur (Sosialpediatri 2007).  
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at disse betingelsene sammen vil påvirke rammen for meningskonstruksjon og 

fortolkninger leger og sykepleiere gjør om fysiske overgrep.  

Avhandlingens oppbygging  

I denne oppgaven skal jeg først ta for meg ulike teoretiske perspektiver som et bakteppe for 

mine diskusjoner av empirien. Deretter tar jeg for meg hvordan jeg utførte prosjektet 

metodisk. I kapittel fire kommer en nærmere klargjøring av profesjonenes institusjonelle 

rammebetingelser, før jeg ser på hvordan legens og sykepleiernes ulike 

profesjonstilknytninger gir ulike syn på hva som kategoriseres som fysiske overgrep. 

Deretter tar jeg for meg hvordan kjønn, klasse og oppfattelser av etnisitet slår gjennom på 

profesjonens kunnskap og skaper ulike forventinger i forhold til foreldre. Så diskuterer jeg 

legers og sykepleiers forhold til hverandre. I kapittel syv ser jeg på andre relasjoner 

profesjonene inngår i: foreldre, barnevern og politi, før jeg avslutter med hva jeg har kalt 

deres uformelle måter å arbeide på, som ikke er synlige sett mot antall meldinger som 

sendes til barnevern og politi. Så oppsummerer jeg oppgaven til slutt. 
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1 TEORETISKE GRUNNLAG 

I dette kapitlet vil jeg presentere det teoretiske grunnlaget for masteroppgaven. Ved hjelp 

av ulike teoretikere konsentrerer jeg meg om det relasjonelle og dynamiske i samspillet 

mellom leger og sykepleiere, foreldre og barnevern/politi. Forholdet mellom disse aktørene 

er ikke fastlagt, men påvirkes av samfunnsendringer og motsatt.  

 

Forholdet mellom leger og sykepleiere, foreldre og helsestasjon/barnevern/politi er også 

samhandling mellom aktører. Jeg skal kort også trekke inn Goffmans (1994) forståelse av 

hvordan samhandling som spill styres. Ved hjelp av forhandlingsperspektivet til Strauss, 

skal jeg se på samhandling som forhandlinger. Samhandlinger som spill, og som 

forhandlinger kan også virke sammen, og hvem som er egnet avhenger av den enkelte 

relasjonen, og situasjonen. Jeg vil også komme inn på betydningen av Foucaults og 

Bourdieus maktforståelse. Med dette søker jeg å bygge bro mellom handling og struktur, 

som er et evig tilbakevendende problem i sosiologi.  

 

Tilbake til Goffman. Fredrik Engelstad (1999) mener det er snakk om en indirekte makt 

som utøves ved at en aktør påvirker de rammebetingelsene som en annen må operere 

innenfor, eller gjennom kommunikativ samhandling - gjennom det som kalles definisjonen 

av situasjonen. Med det såkalte Thomasteoremet (etter den amerikanske sosiologen W.I 

Thomas) sammenfattes dette (Svensson 1998:30):   

 

If men define situations as real, they are real in their consequences.
 8
 

Som Album (1997) velger jeg å forstå Goffman som en normsosiolog der individene er 

bundet av regler som fremstår som gitt i samfunnet (Album 1996:41) De kognitive og 

normative vilkårene for samhandling vektlegges. Det er de sosiale kontekster eller de 

enkelte situasjoner, ikke aktørene, som er i fokus (ibid). Ved symbolbruk kan den indirekte 

makten gjøres mer effektiv (Engelstad 1999:24). Det er stor variasjon i symboler som kan 

                                                 

8
 I essayet Social knowledge and public politics (1976) illustrerer Merton sin kritikk med å snu det velkjente 

Thomas-teoremet på hodet: ―And if men do not define their situations as real, they are nevertheless real in 

their consequences (Merton 1976:175) 
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brukes (ibid). Gjennom symbolbruk kan avsender påvirke mottakers handlinger, men det 

avhenger av at det er et tegn som for alle berørte i sammenhengen har en gitt betydning. 

Slike tegn kan være språk, atferd og gjenstander (Levin og Trost, 2005:123). Leger og 

sykepleiere fanger inn noen observasjoner som mer interessante enn andre. Observasjonene 

henger sammen med symbolene i samhandlingen, og tyder på at noe er på spill, og også det 

motsatte.   

 

Hittil har jeg kort beskrevet makt som noe som springer ut av handlinger. Makt er ikke bare 

utøvelse, men også mulighet for utøvelse, og ikke alltid med identifiserbar hensikt, som 

Michel Foucault og Pierre Bourdieu er opptatt av. I tillegg virker makten sterkere når flere 

mennesker samordnes, slik som sykehuset er et eksempel på. I seg selv kan sykehuset ses 

som en maktfaktor. 

 

Først skal jeg presentere samhandling som forhandlinger ved forhandlingsperspektivet 

utarbeidet av Anselm Strauss med kolleger. Deretter tar jeg for meg det relasjonelle og 

dynamiske ved maktforståelsen til Michel Foucault. For å se hvordan makten utspiller seg 

på en tydeligere måte, henvender jeg meg til Pierre Bourdieu og hans begreper om 

symbolsk makt, felt, habitus og doxa. Med dette som utgangspunkt er håpet mitt å unngå 

hva Per Måseide (1991) mener er to svakheter som har preget medisinsk sosiologi med 

hensyn til analysen av medisinsk makt: 

 

Enten har forholdene vært teoridrevet og strukturelt orientert, uten fokus på den lokale produksjonen og 

styring av maktrelasjoner. Eller så har de fokusert på interaksjonelle aspekter og sett bort fra de strukturelle 

handlingsbetingelsene i medisinsk utøvelse (Måseide 1991:546-547).  

 

Måseides innvending kan også ses i lys av et tilbakevendende problem i samfunnsvitenskap 

som handler om å forsøke å bygge bro mellom aktør og struktur, og hvordan de gjensidig 

påvirker hverandre.  
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Forhandlinger 

I et historisk perspektiv har sykehus lenge blitt karakterisert av en hierarkisk 

organisasjonsstruktur. Helt siden slutten av 1800-tallet, da sykepleierne entret sykehuset 

som en profesjonell gruppe, har legers og sykepleiers relasjoner blitt beskrevet som en 

hierarkisk orden. Da forholdet mellom leger og sykepleiere ble undersøkt på 1970, og det 

meste av 1980– tallet, var det også med en forståelse av etablerte autoriteter (Svensson 

1996:380). Legen hadde fortsatt en sterk og uutfordret posisjon i det medisinske arbeidet, 

og dominerte medisinen ved deres sosiale posisjon og monopol av kunnskap (Freidson 

1970). I det senere har denne forståelsen blitt modifisert. Det viser David Hughes (1988), 

David Porter (1991) Mackaay (1993) og Roland Svensson (1997) i sine studier av 

relasjonen mellom leger og sykepleiere på sykehus i Irland, England og Sverige. 

Gjennomgående viser disse studiene at det er mange midlertidige og situasjonelle forhold 

som kan styrke sykepleiernes muligheter til å påvirke legen (Svensson 1996:380). Denne 

tilnærmingen er aktuell for mitt datamateriale.   

 

I det følgende skal jeg derfor skrive om samhandlinger mellom de to profesjonene på 

sykehusene, og også mellom profesjonene og foreldrene forstått som forhandlinger, 

inspirert av et perspektiv utarbeidet av Anselm Strauss med medarbeidere.
9
 Helsestasjon, 

barnevern, politi trekkes også inn i forhandlingene på den måten at leger og sykepleiere 

rådfører seg med disse aktørene ved mistanke om omsorgssvikt eller fysiske overgrep. 

Forholdet mellom staten og dens styringsrasjonalitet, og sykehusets forståelse av og 

utforming av dette i praksis er også forhandlingsfelt.  

 

I tråd med Strauss teoretiske posisjon som interaksjonist er fokus på forhandlinger i 

relasjonen. Med forhandlinger er det sentrale den sosiale ordenen som springer frem av den 

kontinuerlige, men skiftende samhandlingen mellom mennesker (Strauss 1981:374). 

Kjennetegn på samhandlingen er en stadig forhandling og reforhandling, der målet for 

                                                 

9
 På 1960-tallet utviklet Strauss m.fl. ideen om sykehusets sosiale orden som et produkt av forhandling, der 

sykehusets sosiale organisasjon skal ses som et resultat av en kontinuerlig forhandlingsprosess mellom 

helsevesenets aktører (Svensson 1998:158). 
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aktørene i samhandlingen er å den situasjonen som under de gitte forholdene er mest 

gunstig (ibid.:312). Dette fører an til begrepet forhandlingsorden, et midlertidig resultat av 

forhandlingen, hvor situasjonen og forholdet mellom partene skal forstås inntil videre. 

Forhandlinger, og forsøk på dem, oppstår spesielt der det ikke er klare regler for hvordan 

ting skal gjøres, noe som etterlater en viss grad av usikkerhet/uenighet (Svensson 

1996:381). I datamaterialet mitt fremgår hvordan saker som omhandler fysiske overgrep 

ofte er omgitt av en usikkerhet. Særlig gjelder dette sakene som berører 

gråsoneproblematikken. Det handler også om at fysiske overgrep har sitt utspring i 

problemer i den private sfære. Vi skal se at leger og sykepleiere ikke er så godt trenet til å 

arbeide med denne gråsoneproblematikken. 

 

I sin ytterste konsekvens mener Strauss en umulig kan tenke seg en sosial organisasjon uten 

forhandling. Med utgangspunkt i psykiatriske sykehus, spør han hva det er mulig å 

forhandle om, hvordan selvpresentasjon og definering av andre foregår, og hvordan 

rammene for situasjonen inngår som et viktig element i forhandlingene. Forhandlingene er 

preget av de strukturelle rammene som de foregår innenfor. De er ikke tilfeldige, men 

følger bestemte mønstre. Forhandlingsperspektivet vektlegger det ustabile, skiftende og 

usikre ved sosiale ordninger; det sentrale er den midlertidige forhandlingsordenen. 

Overenskomstene som etableres er begrenset i tid, de må hele tiden etableres, fornyes og 

revideres (ibid.:312). Forhandlingsperspektivet kan kaste lys over selve forhandlingene, og 

hva som kommer ut av forhandlingene, mellom lege og sykepleier.  

 

Spørsmål som belyser min problemstilling er hva leger og sykepleiere forhandler om, hvem 

som forhandler, under hvilke forhold forhandlingen skjer og under hvilke betingelser 

forhandlingsordenen revurderes. Samhandlingen mellom leger og sykepleiere er dynamiske 

og vekslende prosesser. Strukturelle forhold påvirker forholdet mellom partene, og 

omvendt: 

 

The conditions for these negotiations between professionals have changed fundamentally during the past 

decade. To begin with, the field of negotiation has widened; rules and norms that once were scarcely 

negotiable are now possible and legitimate to modify. Secondly, the nurse’s position is now much stronger. 
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Nurses today have a very important role in certain respects as regards not only defining the rules for 

interaction on the ward, but also defining the patients’medical status (Svensson 1996:380) 

I samhandlingen er det ikke bare forhandlete ordner. ‖Wherever there are social orders 

there are not only negotiated orders but also coerced orders, manipulated orders, and the 

like‖ (Strauss 1981: 262).  Dette impliserer for meg hvordan forholdet mellom lege og 

sykepleier, eller profesjon og pasient også er et maktforhold. Et maktforhold det stadig må 

forhandles om.  

 

Som Pettersen (2005) ser jeg på hvordan forhandlingsperspektivet kan gripe den makten 

som både legger føringer for og som gjenskapes eller modifiseres som følge av 

forhandlingene (Pettersen 2005:22). Hva er det i enkeltsituasjonen og relasjonen som for 

eksempel kan forklare at sykepleierne av og til benyttet seg av muligheten til, og lykkes i 

sine forhandlinger med legen? Hva er det som gjør at leger og sykepleiere noen ganger 

oppfattet at foreldrene forhandlet seg ut av en mistanke, eller må forhandle seg fram med 

barnevernet om at en sak skal undersøkes nærmere? I det følgende skal jeg ved hjelp av 

noen overordnede maktforståelser søke å forstå hvordan makten utspiller seg i disse 

relasjonene. Når makt i oppgaven diskuteres er det oftest i forbindelse med at noe står på 

spill på tre ulike måter: For det første når maktutøvelse og maktstrukturer holder noen nede 

og befester andres dominerende posisjon (med hensikt eller ikke). For det andre når det er 

kunnskapsregimer som oppfattes som allmenne sannheter om gitte saksforhold og 

relasjoner. Til sist dreier det seg om omsorgsutøvelse og dens betingelser (Basberg 2007b).  

 

Sykehus som regjering og styring: Foucaults makttilnærming 

I medisinske sammenhenger, som i andre hjelpe- og kontrollprofesjoner der velferdsytelse 

forvaltes, henger hjelp og kontroll henger sammen på komplekse måter. Leger og 

sykepleiere behandler i første rekke sykdommer, skader og lidelser, beskjeftiger seg med 

folkehelsearbeid og gir omsorg til pasienten. For eksempel står følgende skrevet på 

nettsiden til Ullevål Universitetssykehus (UUS): 
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Lite er viktigere for livet ditt enn god helse. Det er derfor Ullevål universitetssykehus er til. Enten du har 

brukket armen eller fått livstruende skader eller sykdommer, får du til enhver tid den beste behandlingen vi 

kan oppdrive. Men like viktig for oss er det at du føler deg velkommen og får den omsorgen som hjelper deg 

å bli frisk (Ullevål 2008) 

Samtidig skal helsepersonell gjennom opplysningsplikten §§ 31 og 33 i helsepersonelloven 

av 1999 sende meldinger til barnevern og politi når de har en begrunnet mistanke om 

alvorlige fysiske overgrep eller omsorgssvikt. Via folkehelsearbeidet utøver profesjonene 

indirekte kontroll. Når dilemmaet mellom hjelp og kontroll skal synliggjøres kan det hjelpe 

og se på forholdet mellom ytere og mottakere av velferdstiltak der hjelp og kontroll 

kommer til uttrykk i ulike dimensjoner. I sin studie av helsesøsters handlingsbetingelser 

nevner Basberg (2007b) seks dimensjoner: avhengighet, tid (hvor mye en er sammen), 

direkte inngripen i klienters liv, tilgang til maktressurser, den profesjonelle kunnskapens 

vis a vis klienter, og betydning av omsorg (Basberg 2007b:4). Pasienter er i høy grad 

avhengig av legers kunnskap for å bli frisk. Leger og pasienter møter hverandre sjeldent og 

relativt kortvarig. Sykepleieren møter pasienten i en lengre periode enn legen. Den 

medisinske kunnskap er dominerende. Kunnskapsavstanden er vanligvis høyere fra lege til 

pasient, enn fra sykepleier til pasient. Omsorg fra sykepleier handlet i følge de jeg 

intervjuet om å ville det beste for barnet gjennom trøst og stell: ‖Om ikke barnet har det bra 

her, skal jeg i hvert fall sørge for at det får det fint på sykehuset. Innholdet i omsorgen var 

sykepleierne enige om. For sykepleierne handler det først og fremst om å gjøre godt for 

barnet her og nå‖.  

 

I det følgende vil jeg se legens medisinske kunnskap og sykepleiens vektlegging av omsorg 

i Foucaults maktperspektiv. Jeg vil se hvilke maktteknikker de bruker, og hvordan dette 

styrer og blir formet av ulike relasjonene de inngår i.  

 

Ifølge Fredrik Engelstad (1999) er Michel Foucault en maktteoretiker uten noen teori om 

makt (Engelstad 1999:81). For Foucault handlet det om hvordan makt utøves og virker i 

historisk praksis, i direkte og observerbare sammenhenger, og han er særlig opptatt av 

maktens skapende kraft (ibid.:86) Hans opptatthet av relasjoner, prosesser og situasjoner 

kan åpne opp for å se hvilke forhandlinger og reforhandlinger makten er gjenstand for. 
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Makten er ikke en gitt størrelse, men et forhold som det forhandles om, i tillegg er det også 

en iboende motmakt. Hvordan makt og motmakt utøves avhenger av situasjonen og 

relasjonen (Pettersen 2005:23). 

 

Makten trenger kunnskap for å virke, og kunnskap konstitueres gjennom makten. Enheten 

av makt og kunnskap skaper orden, normalitet og disiplin med sitt eget språk. Dette er 

tydeligere i noen relasjoner enn andre, og knyttes gjerne til institusjoner der det råder 

bestemte forhold, der diskursen vil reproduseres og utsagn gjentas.
10

 Diskurs kan defineres 

som: 

 

… et system for frembringelse av et sett utsagn og praksiser som, ved å innskrive seg i institusjoner og 

fremstå som mer eller mindre normale, er virkelighetskonstituerende for sine bærere og har en viss grad av 

regularitet i et sett sosiale relasjoner (Neumann 2001:18).  

 

Overført til profesjonene vil det si at deres opplevelser, og den viten de innehar, er med på 

å produsere ulike diskurser, og dermed maktutøvelse. Profesjonene må først innhente 

kunnskaper om den syke. De innehenter kunnskap gjennom undersøkelser av kroppen, og 

samhandling med pasienten. På bakgrunn av kunnskapsuthentingen virker makten. Den 

produserer og reproduserer kunnskap. Kunnskapen er konstruert, ikke en realitet.  

Gjennom sin analyse av Klinikkens fødsel (2000) behandler Foucault den medisinske 

praksis utvikling i perioden 1760-1810 (Foucault 2000). I denne perioden kommer til syne 

et nytt blikk, den kliniske observasjon. Den sykes kropp og sykdommens kropp blir ett og 

samme fenomen. Gjennom sykdom skapes en forståelse av hva det vil si å ikke være syk. 

Både individer og befolkningen utsettes for denne medisinens disiplinære kraft: ‖Instanser 

som er siktet mot å helbrede og hjelpe – alle som en – tenderer mot å skape en 

normaliserende myndighet‖ (Mathisen i forordet til Foucault 1994). Leger og sykepleiere 

utøver disiplinære teknikker via overvåking og diagnostisering av pasienter. De arbeider 

                                                 

10
 Det er slike instisjoner – asylet, sykehuset, fengselet, skolen og lignende som er Foucaults objekter 

(Engelstad 1999:89). Her er makten overalt, og den skaper kunnskapsrelaterte, assymmetriske relasjoner 

mellom omskiftelige mennesker. Med vekten på diskursene viser Foucaults at hans interesse ikke er å 

undersøke hva og hvordan mennesket tenker, men å analysere ulike skrifter, 
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med utgangspunkt i normalitet. Gjennom disiplineringen skapes individet, og diagnosen 

blir viktigere enn personen. Her er det ikke plass til noe avvik.   

 

Ved hjelp av gouvernment, eller på norsk regjering, et indirekte styringsperspektiv og en 

oversettelse av Michel Foucaults begrep gouvernmentalitè, skal jeg klargjøre 

sammenhengen mellom stat – profesjon – foreldre.
11

 Ifølge Miller og Rose (1992) kan en si 

at regjering er en politisk rasjonalitet som må forstås som praksiser for ‖the formulation 

and justification of idealized schemata for representing reality, analyzing it and rectifying 

it‖ (Miller og Rose 1992 i Neumann og Sending 2003:238).  Regjeringsbegrepet fanger opp 

de mekanismer som til sammen etablerer individet som et autonomt subjekt som (fritt) 

styrer seg selv med referanse nettopp til etablerte oppfatninger av normalitet (Neumann 

2003:11). Staten styrer sin befolkning direkte via sine institusjoner, og profesjonene, som 

styrer indirekte, blir bindeleddet mellom stat og befolkning ved at de implementerer statlige 

velferdspolitiske målsettinger (Lipsky 1980). Som Kjølsrød viser er det gjennom  

profesjonene ulike befolkningsgrupper erfarer velferdsstaten som normsettende (Kjølsrød 

2005:193). På denne måten adresserer regjeringsbegrepet en usynlig og indirekte form for 

makt som kan egne seg til å belyse legers og sykepleiers praksis.   

 

Når relasjonene forstås i et regjeringsperspektiv vil stat – sykehus, og profesjon – individ 

sette rammen for kunnskapsoverføring. Regjering, ved indirekte styring av foreldre, kan 

lest mot mitt materiale forstås som en praksis der makten virker ved kunnskapsoverføring 

og rådgiving, og der det er ventet at foreldrene og barna skal internalisere dette.  

Foucaults maktforståelse viser at han kan brukes for å analysere flere av profesjonenes 

handlingsbetingelser: Disiplinære teknikker gjør at profesjonene har normalitet som sitt 

utgangspunkt. Ved å utøve regjering synliggjøres en praksis med kunnskapsoverføring og 

rådgiving. På sett og vis er disse maktteknikkene nødvendige for å utføre sykehusets 

oppgaver på en effektiv og produktiv måte (Særlig i en tid der kostnadseffektivitet og 

markedstekning står sterkt). 

                                                 

11
 Regjering er en ny form for maktrelasjon som kommer mellom dominans og strategi, og som er knyttet til 

det refleksive – til hvordan selvet regjerer seg selv (Neumann 2003:21). 
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Hvordan hadde maktteknikkene blitt tolket, dersom Foucault hadde forstått makt som 

repressivt? Ifølge Basberg (2007b) var det ikke hans oppgave å vurdere de ulike 

maktteknikkene, og ulike historiske epokers makt/kunnskapsformer, normativt. Hun 

refererer videre til Ian Hacking som forklarer det slik: ‖Hans prosjekt var å stille dem til 

skue, å vise hvilke handlingsbetingelser som ligger til grunn for og utløse bestemte 

handlingsbetingelser, som igjen legger til rette for at noen utsagt kan ytres overhodet, og så 

bli oppfattet som sannhet, og andre ikke‖ (i Basberg 2007b:13). Det er heller ikke mitt 

ærend å vurdere Foucaults maktformer. Makten uttrykker seg i overensstemmelse med 

rammen for relasjonen, relasjonens innhold, og gjennom forhandlinger. Hva det er i 

relasjonen som setter noe i spill, kan Bourdieus begrep om habitus, felt og symbolsk makt 

og doxa belyse.  

 

Sykehus som felt: Pierre Bourdieus tilnærming til makt 

Bourdieus arbeider om livsstilsforskjeller og om feltet for kulturproduksjon inngår i et mer omfattende 

prosjekt som dreier seg om å analysere makt, eliter, dominanseforhold og sosial ulikhet i Frankrike… Hans 

studier er ledet av en interesse for å avdekke skjulte maktforhold og mekanismer som skaper ulikhet i 

livssjanser… De er basert på noen samlende teoretiske og metodologiske prinsipper, og på noen generelle 

modeller av hva som ligger til grunn for makt og ulikhet, som kan anvendes i studier av andre samfunn enn 

det franske (Engelstad 1999:43) 

 

Med bakgrunn i Bourdieus teoretiske tilnærming til makt skal jeg se på sykehuset som et 

felt som former legenes og sykepleiernes habitus.
12

 Det som kjennetegner feltet er det 

sosiale rommet. Hver felt er et rom, strukturert av posisjoner (Høstaker 2006:172) I dette 

rommet er det strid mellom agenter med ulike posisjoner. Stridene kan ikke reduseres til 

strider i andre felt. Innsatsen i stridene er tilegnelsen av den spesifikke kapitalen som er 

legitim i feltet, eller redefineringen av hva som regnes som kapital. Når jeg forstår 

sykehuset som felt, handler en av stridene ved sykehuset om hva som er det riktige 

medisinske arbeid. Kvaliteten på det medisinske arbeidet er den legitime kapitalen, som 

                                                 

12
 Bourdieu har selv ikke gjort noen analyser av sykehuset som felt, eller medisinen som felt. 
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ifølge Bourdieu da er symbolsk kapital. Sykehuset fungerer i kraft av prosesser som 

Bourdieu ville ha kalt symbolsk makt. Ifølge Bourdieu (1996) er symbolsk makt: 

 

… en makt til å konstituere det gitte gjennom utsagn det, til å få andre til å se og tro på en verdensoppfatning, 

til å bekrefte den eller til å forandre den … uten at det er klart for de involverte at det er snakk om en vilkårlig 

virkelighetsforståelse, samtidig som det heller ikke er klart at alternative virkelighetsforståelser utelukkes… 

slik kan man sikre produksjon og reproduksjonen av de eksisterende maktforståelsene (Bourdieu 1996a:45-

46)  

 

Sykehus som felt har mye symbolsk makt, innad og utad. Innad er den ulikt fordelt. Det er 

et skille mellom dominerende og dominerte. Det er knyttet mer symbolsk kapital til 

legeyrket, og dermed mer symbolsk makt, enn til sykepleieryrket. Historisk sett har legene 

og sykepleierne blitt forstått i et over- og underordnet forhold. Jeg skal vise at dette 

forholdet ikke er fastlagt, men et forhold det til en viss grad kan forhandles om.  

Selv om feltet ifølge Bourdieu er preget av strid, har agentene en felles interesse i feltet.
13

 

Erfaringene individet har, former også habitus, og dermed sykehuset som felt. Ifølge 

Bourdieu er habitus et: 

 

…system av ervervede skjema som i praksistilstanden fungerer som persepsjons- og vurderingskategorier 

eller som klassifiseringsprinsipper, samtidig med at de fungerer som organiseringsprinsipper for handling. 

(Bourdieu, 2006:24)system av ervervede 

 

Med habitusbegrepet søker Bourdieu å overkomme skillet mellom individ og struktur: 

‖habitus er både produkt av og produsent av individets eksistensbetingelser‖ (Bourdieu, 

2006:75). Ut ifra den enkelte agents habitus (individuell habitus) hevder Bourdieu at en 

gruppe eller en klasse også har en habitus. Leger og sykepleiere har egne habitus, som er 

både en individuell og kollektiv habitus. En konsekvens av habitus, som kroppsfilosofi, er 

at kroppen aldri bare kan forstås som et objekt, den er alltid også et subjekt, i den forstand 

                                                 

13
 Habitusbegrepet kaster lys over Liv Finstads beskrivelser av politiblikket. Blikket hos Finstad (2000) er en 

antagelse at det er noe som starter ved en felles kunnskapsbase. Deretter en utforming av samme praksis og 

utøvelse av skjønn, som binder politibetjentene sammen og fører til likeartet atferd i ulike situasjoner (Finstad 

2000). 
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at kroppen også er individets sosiale representasjon av seg selv. Dette drøfter jeg senere i et 

klasseperspektiv. 

 

I situasjoner ved sykehuset der legene og sykepleierne aksepterer dominanseforholdene og 

regler, er bevisstheten preget av doxa som har sammenheng med sykehuset som felt 

(Bourdieu 1998:57).
 14

 Doxa i et felt knytter seg til ‖systemer av forforståelser bygget i 

medlemskapet til et felt‖ (Bourdieu 1998:37). Konsekvensen av doxa for arbeidet med 

fysiske overgrep skal jeg diskutere senere i oppgaven.  

 

Oppsummering 

I dette kapitlet har jeg beskrevet og drøftet noen av de teoretiske perspektivene som kan 

hjelpe meg med å se profesjonenes arbeid med fysiske overgrep med små barn ved 

sykehus. Forholdet mellom profesjonene ser jeg på som samhandling mellom aktører. Det 

gjør jeg også med forholdet til foreldrene, helsestasjon, barnevern og politi. I tillegg 

forhandles det med staten via krav og målsetninger til sykehuset. Det som skjer mellom 

aktørene belyses av forhandlingsperspektivet som er utviklet av Strauss med kolleger 

(1981). Som dem, ser jeg på hva det er mulig å forhandle om, i hvilke situasjoner det ble 

forhandlet og hvilke forhold som førte til forhandlingene. Ved hjelp av Foucault og 

Bourdieu ser jeg på forhandlingene, i lys av mer overordnede makt- og dominanseforhold 

som handlingene er plassert i forhold til. Foucaults opptatthet av relasjoner, prosesser og 

situasjoner åpner opp for å se hvilke forhandlinger og reforhandlinger makten er gjenstand 

for. Makten utøves via maktteknikkene disiplinering og regjering.  Med Bourdieu åpnes 

muligheten opp for å se hva det er i relasjonen som setter noe i spill, belyst via begrepene 

felt, habitus, symbolsk makt og doxa. Alt i alt viser dette at profesjonenes arbeid med 

fysiske overgrep ses i lys av forholdet mellom handling og struktur: Oppgaven bygger på et 

interaksjonistisk perspektiv. På samme tid ses profesjonenes arbeid i lys av den konteksten 

de er en del av.  

                                                 

14
 Begrepet doxa eller det doksiske felt ble introdusert om sider ved samfunn og kultur som blir tatt for gitt av 

folk flest (doxa stammer fra oldgresk og betyr tillitsfylt tro) (Bourideu 1998:67). 
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2 DATA OG METODE 

I dette kapitlet vil jeg diskutere tilnærminger og metoder jeg har valgt for å belyse 

problemstillingen.  Først vil jeg diskutere om intervju som empirisk metode er egnet til å 

belyse problemstillingen min. Så vil jeg drøfte intervju som metode. Deretter skal jeg 

beskrive mine intervjudata. Etter dette skal jeg se nærmere på omstendigheter rundt mine 

intervjuer med utgangspunkt i den kunnskapen intervjuene gir. Metodiske avveininger jeg 

har gjort i prosessen med å innhente materialet, og overveielsene i hvordan materialet blir 

presentert vil også diskuteres. Det dreier seg om kontakten med feltet, og ulike spørsmål 

dette reiser: forskningsetiske spørsmål, relasjonen mellom forsker og utforsket, å forske 

oppover og bortover, feltets makt og kunnskapsproduksjon.  

 

Muligheter og begrensninger ved det kvalitative forskningsintervju 

Som empirisk forskningsmetode har jeg benyttet meg av det kvalitative forskningsintervju.  

Ifølge Steinar Kvale (1997) er dette et intervju som har til formål ‖å innhente beskrivelser 

av den intervjuedes livsverden, med henblikk på fortolkning av de beskrevne fenomener‖ 

(Kvale 1997:21). Denne formen for samtale går dypere enn den spontane 

meningsutvekslingen som finner sted i den hverdagslige samtale, og blir en varsom spørre 

– og – lytte -tilnærming som har til hensikt å frembringe grundig utprøvet kunnskap (ibid.)  

Mitt primære siktemål er å få tak i legers og sykepleiers opplevelser og oppfatninger. Jeg 

forsøker å få en forståelse av hva deres uttalelser betyr, i lys av en bredere sosial og 

kulturell kontekst, og med et teoretisk perspektiv i bakhånd. Med vekt på meningsdannelse 

er kvalitative intervjuer en god metode for å få kunnskaper om profesjonenes arbeid med 

fysiske overgrep mot små barn. Sykehuset kunne vært egnet for observasjon, mens 

tilgangen til å observere deres arbeid med fysiske overgrep er heller liten. Jeg ville også 

opplevd det som uetisk å observere foreldrene og barna. Foreldrene er i en stresset 

situasjon, og det ville vært problematisk og fått samtykke. Derimot valgte jeg å delta på 

flere seminarer ved sykehuset om temaet. Jeg møtte opp ved sykehusene gjerne en time før 

hvert intervju, for å få en viss forståelse av stemningen som eksisterer på sykehus. Dette er 

ikke noe jeg analyserer nærmere, men som kanskje yter profesjonene en viss rettferdighet 
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når de snakker om sin travle hverdag. Jeg opplevde også travelhet i intervjuene via 

avbrytelser, og i min streben med å sette opp tidspunkt for dem. Særlig for legene var det 

vanskelig å finne tid.
15

  

 

Intervju som empirisk inngang gir ulike muligheter og begrensinger. En av de største 

begrensing med intervju som metodisk innfallsvinkel er spørsmål om hvorvidt data kan 

generaliseres. En kan ikke uten videre konkludere med at mine resultater vil gjelde for 

samtlige leger og sykepleiere som jobber med små barn. Utvalget er ikke stort nok til å 

gjøre statistiske generaliseringer, men det er stort nok til å trekke slutninger om 

variasjonsbredde og typiske erfaringer. I sin diskusjon om generalisering av kvalitative 

data, poengterer Agnes Andenæs (2000) at resultatene må tydeliggjøres, det må 

argumenteres for deres troverdighet og presentasjon av data, og det må tas hensyn til 

eksisterende diskurser på feltet (Andenæs 2000: 317-318). Jeg har lagt vekt på å presentere 

materialet på måter som oppleves relevant for andre leger og sykepleiere som arbeider med 

det samme. Intervjuene gav innsikt i ansattes erfaringer og vurderinger rundt temaene jeg 

tok opp med dem. 

 

Oppgaven hadde kanskje sett annerledes ut dersom jeg hadde intervjuet dobbelt så mange 

leger og sykepleiere, intervjuet ved flere forskjellige sykehus, og så videre. I mine rammer 

begrenser det seg hva jeg får tid til. En annen begrensing er at eksklusiv bruk av intervjuer i 

denne studien utgjør en type data som kjennetegnes av en viss sårbarhet. Når jeg intervjuer 

leger og sykepleiere om deres arbeid med fysiske overgrep, kan jeg ikke uten videre anta at 

de beskriver faktiske forhold ved arbeidet..  

 

Problemet er i følge Bourdieu at mye av vår kunnskap er praktisk, og ikke alltid kan fanges 

inn ved at man ser tilbake på ens handling (Bourdieu 1996b:18) Selv arbeider han med å 

vise hvordan våre persepsjonskategorier er betinget av vår posisjon i det sosial rom. 

Aktørenes meningsdannelse skjer i forhold til andre aktører og deres posisjon i det sosiale 

                                                 

15
 Travelheten kan være knyttet til legers arbeidsbetingelser.   
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rom. Dette åpner opp for å se informanters uttalelser i en bredere sosial og kulturell 

kontekst. Det krever mye konstruksjonsarbeid. Mine fremstillinger av profesjonene er 

konstruerte.  

 

Samtidig er intervjudata en gjenspeiling av hvordan informanten forstår egne erfaringer, og 

hvordan informanten oppfatter forskeren (Järvinen 2003). Intervjuet er et møte, hvor minst 

to forutsetninger bryter mot hverandre. Dataene som springer ut av dette møtet er et 

produkt av dette møtet, og dermed meg som intervjuer og den jeg intervjuer felles 

opplevelser og forståelser av verden. Jeg lærte om hvordan leger og sykepleiere forholder 

seg til hverandre, gjennom måten de forholdt seg på til meg. Legene var dominerende 

(pratet mye og fort) under intervjuene, mens sykepleierne var mindre dominerende (ventet 

ofte på oppfølgingsspørsmål).  

 

Muligheter og begrensninger ved rekrutteringen 

Arbeidet med å rekruttere informanter foregikk etter snøballmetoden. Betegnelsen snøball 

skildrer et utvalg som i starten er lite og som gradvis vokser, som en snøball som blir større 

etter hvert som den ruller (Andrews og Vassenden 2007:1). Metoden gir tilgang på 

informanter gjennom kontaktpersoner og deres bekjentskaper (ibid). Jeg skal først forklare 

kort hvordan jeg ved hjelp av snøballmetoden fikk formet mitt utvalg, og hvorfor en slik 

rekruttering var velegnet for min studie. Deretter skal jeg reflektere rundt utvalgsmetoden, 

og se kort på dets fordeler og ulemper.  

 

Utvalget mitt ble til ved at jeg fikk personlig kontakt med to førstekontakter, eller 

portvakter, som så ble bedt om å rekruttere andre til studien. Jeg møtte de for første gang 

20. oktober 2006, ved et seminar Stine-Sofie stiftelsen holdt om fysiske overgrep.
16

 Dette 

var to leger som var anerkjent innen fagbransjen. Arbeidsstedene deres var henholdsvis 

                                                 

16
 Her hadde jeg også en litt ukomfortabel opplevelse. Da jeg snakket med seminarets arrangører i en pause 

formidlet de til meg at ‖vi har ikke pleid å ha et så godt forhold til kriminologer‖. I min relasjon til 

profesjonene opplevde jeg det heldigvis ikke slik. Her var et hovedinntrykk at flesteparten syntes å verdsette 

forskningen jeg gjorde. Profesjonene var åpne for meg, og jeg for dem. Generelt er det vel også få studier 
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Ullevål Universitetssykehus (forkortet UUS) og Akershus Universitetssykehus (forkortet 

AHUS). Her fant jeg også den populasjonen jeg skulle studere.  

 

En kald oktoberdag 2006 spurte jeg litt nervøst om førstekontaktene kjente til noen jeg 

kunne intervjue med lignende kvalifikasjoner eller erfaringer som dem. De kjente til andre. 

Jeg sa jeg ville kontakte de igjen i januar 2007. Jeg gjorde det. I januar fikk jeg en liste over 

aktuelle leger og sykepleiere jeg kunne intervjue i epostinnboksen min fra både UUS og 

AHUS. Av alle de som sto på listen kunne en ikke, og en annen glemte intervjuavtalen. Jeg 

fikk nye navn på listen av disse to. Snøballen rullet videre. Alternativt kunne jeg kontaktet 

sykehusledelsen om å bidra i rekrutteringen av informanter, men jeg benyttet meg av 

kontaktpersonene som jeg møtte på seminaret på grunn av den enkle tilgangen til 

populasjonen jeg skulle studere. En annen grunn til at jeg ikke kontaktet sykehusledelsen, 

var at jeg ville unngå at noen av profesjonene koblet studien for tett til sykehusets 

virksomhet.  

 

I utgangspunktet var planen min å sette sammen et utvalg med ca ti leger fordelt over to 

sykehus. Portvaktene spurte om jeg ville ha med flere profesjoner; sosionomer og 

sykepleiere. Jeg valgte sykepleierne. Altså var mine portvakter med å forme utvalget mitt. 

De kom med forslag til hvilke profesjoner de mente ville passe inn i studien. Dette er det 

særegne ved snøballmetoden.  ‖Informantene tenker ut hvem som kan passe inn i studien 

og de kontakter dem som kan være aktuelle.  Informantene går inn i rollen som 

forskningsassistenter.‖ (Andrews og Vassenden 2007)  

 

Grunnen til at jeg bestemte meg for ikke å inkludere sosionomer er at deres kunnskap først 

trekkes inn når det er konstatert fysisk overgrep: I min avhandling er fokuset mitt på hvilke 

faktorer i samhandlingen mellom pasient og profesjon som fører til mistanke, ikke hvordan 

saksbehandlingen av slike saker foregår etter at mishandling er påvist. Det å inkludere 

sykepleiere antok jeg ville gi prosjektet en mer fruktbar, teoretisk og metodisk 

innfallsvinkel. 
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Til tross for ulikheter har leger og sykepleiere jo på mange måter også mye felles. Gjennom 

sine yrkesaktive liv har de kjennskap til og opplevelser av fysiske overgrep. Men det er 

også mye som skiller dem fra hverandre. De ulike posisjonene har forskjellige ståsteder og 

forskjellig virkelighets -forståelser. Ved å trekke inn sykepleieren antok jeg dermed at jeg 

ville få mer forståelse for hvordan ulike profesjoner ser og forholder seg til barn, og til 

fysisk overgrep. Å trekke inn sykepleiere i utvalget kan også kaste mer lys over det legene 

sier, og omvendt. Det kan jo også vise at selve begrepet overgrep er relasjonelt betinget. 

Innholdet i det er avhengig av hvem som definerer det. Noe som gav meg en gyllen 

mulighet til å studere deres relasjon med hverandre. Sykehus er jo kjent for å være en 

hierarkisk og profesjonsstyrt arena. 

 

Det er mer usikkert om inkludering av sykepleiere bidro til nok spredning i utvalget. 

Snøballsmetodens innebygde problem er at mange informanter vil inngå i det samme 

nettverket. På sett og vis gjorde mine informanter det. Til mitt forsvar var profesjonene fra 

UUS spredt over ulike avdelinger.  

 

På tross av variasjoner i utvalget, kan det jo likevel være at det ikke var så stor spredning 

av erfaringsgrunnlaget hos profesjonene. Det kan reflekteres i at samtlige informanter, 

bortsett fra en, hadde mye eller noe erfaring med slike saker ved UUS. Det kan skygge over 

at dette er et felt med mange gråsoner, som både vil være en fordel, men også ulempe for 

mitt prosjekt. På en måte kan det ses som en fordel at jeg ved UUS snakket med leger og 

sykepleiere som var bevisste og kanskje sikre på fysisk mishandling av små barn. På den 

andre siden kan dette ses som en ulempe fordi denne bevisstheten kan stå i veien for å 

nettopp belyse gråsoneproblematikken. Det er ikke slik at man enten kan mye eller 

ingenting, det er gjerne et kontinuum. Ved AHUS var fordelingen mer sammensatt.  

Selvfølgelig er det på et sykehus langt flere profesjoner enn de to jeg har intervjuet som vil 

ha omgang med barna og deres foreldre på sykehus. Det være seg barnepleiere, 

fysioterapeuter og andre. Jeg intervjuet heller ikke foreldre på sykehusene, og hvordan de 

opplever hjelpen de får der. Antagelig hadde min forståelse av arbeidet til legene og 

sykepleierne sett annerledes ut om dette hadde blitt gjort.                 



 34 

                          

Presentasjon av intervjudata 

Intervjudataene bygger på 11 intervjuer med til sammen seks leger og fem sykepleiere som 

arbeider på barneavdelinger. Ved UUS intervjuet jeg tre leger (to menn og en kvinne) og 

tre sykepleiere (kvinner). Ved AHUS to leger (menn) og tre sykepleiere (kvinner). 

Tallmessig er dermed fordelingen ganske jevn. Alle profesjonene var norske. I intervjuene 

sa flere av profesjonene at de i større grad mistenkte foreldre med utenlandsk opprinnelse 

enn norske. Det kunne vært interessant og intervjuet legers og sykepleiere av utenlandsk 

opprinnelse og deres holdning til dette, og om de hadde samme erfaringen.  

Profesjonene ble ikke bedt om å oppgi sin alder, men jeg vurderer alderen til å være fra ca 

35 til 55. Den eldste var antagelig over 60, og den yngste var ca 30. Intervjuene varte stort 

sett en time. Unntaket var et intervju på godt over to timer. Jeg skal nå kort beskrive hvem 

profesjonene mine var. 

 

Leger 

De fleste av legene hadde relativt lang erfaring som leger, fra ti til 20 år, og hadde arbeidet 

ved ulike avdelinger og sykehus. Flere hadde også praktisert som leger i utlandet. Alle seks 

legene arbeidet på barneavdelinger, mens tre hadde spesialisert seg innen pediatri. Atter to 

jobbet parallelt med forskning, en var klinikksjef. En lege var overlege.  

 

Det krevde en del oppfølging per telefon eller e-post over flere uker for å sette opp avtaler 

om intervju med legene. En av legene jeg skulle intervjue trakk seg rett før avtalt 

intervjutid med begrunnelsen om at det var for mye å gjøre. I ettertid fikk jeg ikke til en ny 

intervjuavtale med denne informanten. En ung sykepleier kom som erstatter. Stort sett 

mente legene på begge sykehus at en time med intervju var mye å avse, og forespeilet meg 

at de kunne snakke med meg i en halv time. Det forsterket oppfatningen min av at legene 

mente de hadde en travel hverdag.
17

  De fleste intervjuene med leger på begge sykehus 

                                                 

17
 I artikkelen Tidspress blant norske leger (Falkum m.fl. 1997) blir opplevelsen av tidspress i et 

representativt utvalg av norske leger undersøkt. Det viste det seg at ca. en femtedel av legene opplevde 

tidspresset som en betydelig belastning (ibid).  
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varte imidlertid ofte lenger enn det de på forhånd hadde forespeilet meg, og 

gjennomsnittstiden var ca 50-55 minutter.  

 

Sykepleiere 

Sykepleiernes arbeidserfaring strakk seg fra gjennomsnittelig fem til ti år. Det var unntak 

som gjelder to sykepleiere som hadde erfaring på godt og vel 20 år. En av sykepleierne ved 

UUS arbeidet også som helsesøster på en helsestasjon. En sykepleier ved UUS hadde i 

tillegg ledererfaring, som kan bidra til andre erfaringer enn de rent kliniske. Mens det var 

vanskelig å kontakte legene, ringte sykepleierne meg for å avtale fremfor motsatt. Det 

virket som de synes det ville være fint å bli intervjuet, eller å få sin stemme hørt. 

 

UUS og AHUS 

Både UUS og AHUS er eid av helse Sør – Øst helseforetak, i forbindelse med at staten 

overtok som eiere etter sykehusreformen. Hvor mange barn som årlig er innom på de ulike 

sykehusene er ikke godt å si. En sykepleier ved UUS gav et estimat på ca 7000-8000 barn. 

Barneklinikken ved UUS, landets største universitetssykehus, er inndelt i seks 

underavdelinger. De er rettet mot små og store barn, og mer eller mindre akutte skader. 

Mine leger og sykepleiere arbeidet ved fire av de seks ulike avdelingene. Ved AHUS var 

det bare en avdeling for barn, barneavdelingen.
18

 Da jeg intervjuet fikk jeg kjennskap til en 

praksis mellom de to sykehusene. På den tiden da jeg gjennomførte intervjuene, april – mai 

2007, sendte AHUS av og til over barnepasienter til UUS, særlig når det gjaldt det alvorlige 

hodeskader hos barn.  

I en studie som ble gjort ved UUS i perioden 1997-2007 ble totalt 37 alvorlige hodeskader 

hos barn undersøkt, og samtlige ble relatert til mistanke om fysiske overgrep (Myhre 2007). 

I studien fant en ingen risikofaktorer hos verken familie og/eller barn. (ibid). Jeg har ikke 

kjennskap til en lignende studie ved AHUS.   

                                                                                                                                                    

 
18

 I august 2008 åpnet Barne- og ungdomsklinikken ved Akershus universitetssykehus som skal være blant 

landets største (AHUS 2008). 
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Intervjuguide og intervjuprosess 

Jeg brukte samme intervjuguide til leger og sykepleiere.
19

 Innholdsmessig var 

intervjuguiden delt opp i tre hovedemner. Første del rettet seg mot deres arbeidssituasjon, 

andre del handlet om deres opplevelser og erfaringer med fysiske overgrep, og tredje del 

handlet om selve behandlingen av sakene. Til hvert hovedemne var det flere spesifiserende 

spørsmål.  

 

Ettersom jeg var ganske nervøs for å intervjue i starten, hadde jeg et arsenal av spørsmål i 

intervjuguiden.
20

 Kanskje ikke helt i samsvar med det kvalitative forskningsintervju, der 

intervjuguiden er temabasert og åpen i formen (Kvale 1997: 76) Etter et par gjennomførte 

intervjuer følte jeg at jeg håndterte intervjuguiden bedre, og jeg løsrev meg gradvis mer fra 

den. For min del handlet ikke de mest vellykkede intervjuene om hvor mye tid som ble 

brukt, hvilken profesjon jeg intervjuet, eller hvor mye de sa. Det handlet om min læring 

som intervjuer.  

 

Løsrivelsen gjordet at jeg ikke lenger behøvde å fokusere for mye på de neste spørsmål i 

intervjuguiden. Ifølge Jette Fog (1997) er dette en del av en læringsprosess : ‖Dybest set 

handler læringen om at gjerne det, som forhindrer intervieweren i for alvor at deltage i 

samtalen, at bruge sig selv og være i kontakten.‖ (Fog 1997:95). Læring om 

intervjusituasjonen gjorde at jeg kunne jeg følge opp på enkelttemaer som profesjonene 

selv ville snakke om, og få spontane og rike beskrivelser fra den intervjuedes livsverden. 

For eksempel var det noen leger og sykepleiere som hadde meget god erfaring i arbeid med 

seksuelle overgrep mot barn, og gjerne ville snakke litt om det.  En annen grunn til 

løsrivelsen fra intervjuguiden var at jeg etter noen gjennomførte intervjuer ble mer kjent 

med ovenfor feltet jeg gikk inn i. Jeg ble mer oppmerksom ovenfor profesjonenes 

kunnskap, erfaringer og uttrykksmåter om temaet. Spørsmål ble omformulert etter hvert 

som jeg fant ut hva som fungerte, og nye spørsmål dukket opp.  

                                                 

19
 Intervjuguiden er vedlagt i appendix. 

20
 Arsenalet av spørsmål bidro også til å få klargjort problemstillingen ytterligere. 
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Som et eksempel på uttrykksmåter kan jeg nevne at det tok litt tid før jeg skjønte i hvilken 

sammenheng uttrykket soft-signs ble brukt. Uttrykket ble brukt av en lege i sammenhenger 

der barna viste psykosomatiske plager. Psykosomatiske plager er et uttrykk for hvordan 

påførte fysiske skader (eller psykiske overgrep) kan vise seg gjennom at barnet får 

eksempel vondt i magen. Plagene setter seg, somatiserer, seg i kroppen. En annen 

uttrykksmåte er når sykepleiere snakket om sine bekymringer. Sykepleierne snakket mer 

om det bekymrede blikk enn det mistenksomme blikk. Jeg erfarte noe av det samme som 

Basberg (2007a) skriver om helsesøstre, med sykepleierne jeg intervjuet: ‖temaet 

bekymring viste seg å være et fruktbart inntak ikke bare til å forstå deler av helsesøsters 

erfaringer og vurderinger, men også til å få tak i deler av arbeidets egenart og gjennom 

dette også til helsestasjonsinstituttets relasjon til velferdsstaten‖ (Basberg, 2007a: 11). 

Sykepleiers bekymrede blikk rettet seg vel så mye mot omsorgssvikt som fysiske overgrep. 

Selv om det kvalitative forskningsintervju helst skal ta form som en samtale, er det 

forskjeller mellom den vanlige samtale og intervjusituasjonen. Det var en assymmetri i 

intervjusituasjonen, der det først og fremst var jeg som satte temaene (Kvale 1997). Jeg 

introduserte nye, når temaer var snakket ferdig. Jeg styrte samtalen ved å stille 

oppfølgingsspørsmål. Slik fikk intervjuene et mer eksplorerende preg. De ble empirinære 

der det var profesjonenes empiri som var i fokus. Sett bort fra dette var det jeg som likevel 

hadde regien.  

 

Jeg valgte å bruke diktafon under alle intervjuene. Fordelene ved å bruke diktafon er flere. 

Det er lettere å fokusere på intervjusituasjonen, og informasjonsmengden blir stor   

(Repstad 1998:70). Skulle jeg skrevet ned alt de hadde sagt hadde jeg antagelig gått glipp 

av mye. En ulempe kan være at diktafonene gir en følelse av ubehag for informanten (ibid). 

Det virket som en lege jeg intervjuet var mer oppmerksom på diktafonen enn de andre. 

Dette henger kanskje også sammen med at vedkommende et par dager før intervjuet hadde 

spurt om alt ved prosjektet var meldt som det skulle, og om anonymiteten hans var sikret, 

selv om han hadde fått samme informasjon som de andre profesjonene.  
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Kjønn, alder og klasse 

Mine intervjudata er et produkt av møter mellom meg som forsker, og informanter med 

lege- eller sykepleieryrke (Album 1996:244). Produktet av møtet avhenger av faktorer jeg 

ikke råder over, som kjønn, alder og klasse, og hvordan de spiller inn i min relasjon til 

profesjonene. En forsker som kommer inn i et felt, blir tilskrevet en rolle av dem som skal 

studeres. Kjennetegnene alder og kjønn er de viktigste, men også sosial klasse kan slå 

gjennom og sette preg på rollen (ibid). Intervjusituasjonen er med andre ord en sosial 

situasjon. Relasjonen bærer ulike samfunnsforhold i seg.  

 

Album (1996:244) skriver følgende om feltarbeider han gjorde på sykehus da han var i 

tyveårene:  

 

Menneskene jeg møtte under dette feltarbeidet reagerte annerledes enn dem jeg møtte for femten og tyve år 

siden. Den gangen kunne jeg spille på ungdommelig usikkerhet og nysgjerrighet. Det var som om det var 

rimelig at et ungt menneske vandret omkring i tilsynelatende halvsvime og undret seg over hva andre 

mennesker holdt på med (Album, 1996:244).                                                                                                           

Alder og egenskaper som følger med den, har nok også hatt en viss betydning i relasjonen 

mellom profesjonene og meg. Det at jeg forholdsvis enkelt fikk innpass i sykehuskulturen 

kan kanskje tilskrives alder. Som ung og nysgjerrig student i midten av tjueårene, antar jeg 

at profesjonene ser på meg som mer ufarlig enn en eldre, og erfaren forsker som en kan 

vente seg mer av. Nå har ikke jeg de samme erfaringer som Album (gjentatte studier over 

flere tiår) så jeg kan ikke tilskrive den enkle tilgangen min unge alder for sikkert, men jeg 

antar det er en viktig grunn for at jeg opplevde dette. Alderen gjorde det også enkelt for 

meg å komme i snakk med folk. For eksempel fikk jeg gjennom en informant kontakt med 

en som organiserte medisinske seminarer om fysiske og seksuelle overgrep. Her fikk jeg 

delta, og jeg holdt i tillegg et foredrag om avhandlingen min når den nærmet seg ferdig. 

Denne tilgjengeligheten handlet også kanskje om positivitet til at noen var nysgjerrige på 

det de gjorde. I tillegg til alder, mener jeg kjønnsrelasjonen til profesjonene også har hatt 

noe å si for mine intervjudata. Sykehus og andre organisasjoner er kjønnsdelte arenaer, slik 

at kjønn i mange situasjoner blir viktig kategori. Selv om stadig flere kvinner er leger, og 
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menn er sykepleiere viser mitt materiale en ganske klar kjønnsdeling over profesjonene. 

Med de mannlige profesjonene, som alle var leger, erfarte jeg det slik at de helst ønsket å 

fortelle mer faktabasert om arbeide med fysiske overgrep, fremfor å fortelle om sine 

erfaringer med det. Legene hadde også en mer aktiv væremåte enn sykepleierne, og sitatene 

jeg har fra dem er ofte lengre. Det kan være at mennene gjennom å forsøke å styre 

intervjusituasjonen, slik markerte sin maskulinitet.  

 

Med kvinnene, som var sykepleiere - bortsett fra en kvinnelig lege - var det lettere å få 

tilgang til erfaringsnær kunnskap om arbeid med barna eller om hendelser i arbeidet som 

vakte bekymring. Det kan være at kvinnene satte handlingene sine inn i en sammenheng 

som de mente jeg som kvinne ville forstå. Jeg erfarte hva Tove Thagaard (2004) skriver: 

‖Samme kjønn kan skape grunnlag for en felles forståelse‖ (Thagaard 2004:101). På den 

andre siden kan det være at en felles forståelse gjør at ting som sykepleieren oppfatter som 

selvsagte for oss kvinner ikke blir tatt opp i intervjuet (Wiederberg 1992:297). Selvsagt har 

jo også profesjonene ulike arbeidsoppgaver, slik at legenes og sykepleiers måte å svare på 

kan knyttes mot profesjonsrelatert kunnskap. Samtidig mener mange at 

legeprofesjonaliteten i utgangspunktet er mannlig konstruert, og at kvinner lett ses på som 

mindre profesjonelle, men mer omsorgsfulle, i tråd med ideer om den kvinnelige essens i 

en essentialistisk kjønnsforståelse.  

                                          

Fremstilling av data og etiske utfordringer 

Forskningsetikk omfatter etiske aspekter både ved forskerrollen (rederlighet, habilitet og 

uavhengighet) og forskningsprosessen (mål, metode, involvering av informanter, bruk av 

persondata, og skade på informanter). Her skal jeg fremheve forskningsetiske perspektiver 

knyttet til forskerens forskjellige roller, særlig den i intervjusituasjonen og relasjonene som 

dannes under intervjuet mellom forsker og informant.  

 

I tråd med Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) sine retningslinjer, sendte jeg 

ut et brev med informasjon før jeg etablerte personlig kontakt med profesjonene som 

kontaktpersonene hadde valgt ut til studien. I tillegg til informasjon om prosjektet, ble 
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profesjonene informert om at deltakelse i prosjektet var frivillig, min taushetsplikt og 

anonymisering av data.
21

  I informasjonsskrivet forklarte jeg at jeg ønsket å finne ut 

hvordan leger og sykepleiere arbeider med fysiske overgrep. Ved å være tydelig med hva 

jeg var ute etter i avhandlingen, ville jeg på den ene siden måtte ivareta hensynet og 

interessen ovenfor leger og sykepleiere som arbeidstaker og arbeidet de gjør i forhold til de 

barna som blir utsatt for fysiske overgrep (Basberg 2007a: 54-55). På den andre siden var 

jeg nysgjerrig på hva leger og sykepleiere kan avdekke av dette. Det virket ikke som 

profesjonene oppfattet meg som stemplende, som en lege forteller her: 

 

Jeg vet ikke, men jeg tror at det er i hvert fall et veldig viktig tema det er det, og at man i fra det hold som du 

representerer da engasjerer seg i det og på en måte drar i gang forskning og eventuelt andre tiltak som det 

måtte kunne resultere i siden, det er kjempeviktig. Og det er viktig å holde et fokus på det, at både politi, 

helsestasjon og barnevern selvfølgelig og alle andre som håndterer barn, skole og barnehager og sånt at man 

har et fokus på det, og noenlunde gjennomtenkte retningslinjer for hvordan en skal forholde seg til det. Og at 

man har en pågående debatt om det, det tror jeg er kjempeviktig.   

 

Denne positiviteten kan ha sammenheng med at flere av dem jeg intervjuet meddelte til 

meg at de mente det var urettferdig slik som profesjonene deres ble fremstilt i media når 

det gjaldt saker som omhandlet deres arbeid med fysiske overgrep mot små barn. Som en 

lege er inne på her: ‖Media fokuserer på mørketallene, og gir et ensidig bilde av saken. Vi 

får ikke sjansen til å si det vi mener‖. Ved at spørsmålene mine i intervjuguiden i all 

hovedsak fokuserte på innholdet i profesjonenes arbeid, formen for kontakt med barn, og 

mistanker og bekymringer rundt fysiske overgrep mot barn løste jeg til en viss grad denne 

fremstillingen, og fikk også de svarene jeg var ute etter.  

 

I et av intervjuene fikk jeg et tilbud om å bli med på et seminar i regi av NKVTS (Norsk 

Kunnskapssenter for Vold og Traumatisk Stress) om temaene fysiske og seksuelle 

overgrep. Her deltok rettsmedisinere, leger og sykepleiere. Jeg ble med. Under dette 

seminaret ble jeg etter hvert klar over at arrangøren også forventet noe tilbake for min 

deltagelse. Selvfølgelig var jeg ikke forpliktet til å være til disposisjon på denne måten. Det 

                                                 

21
 Informasjonsskriv er vedlagt i appendix. 
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går utover den tradisjonelle forskerrollen som fordrer distanse til feltet (Alver og Øyen 

1997:69). Ved neste seminar presenterte jeg oppgaven min. Etter presentasjonen fikk de 

anledning til å stille meg spørsmål. Dette engasjementet trenger ikke uten videre å være 

problemfritt, fordi nærhet kan true forskerens krav om en distansert holdning. Ifølge Alver 

og Øyen (1997) er forskere på kultur og samfunn ofte ‖medspillere på den arenaen de 

forsker på. Nærheten til temaet kan undertiden true den distanserte holdning som forskeren 

også må ha til sitt felt‖ (Alver og Øyen 1997:69). For meg innebar seminaret at jeg fikk 

muligheter til å få svar på hvordan deltagerne på seminaret forstod hovedfunnene mine, for 

dem innebar det at jeg gav noe tilbake. Det var ikke bare for å være grei at jeg holdt en 

presentasjon. Det var begrunnet i muligheten for å få tilbakemelding av mine midlertidige 

funn, og jeg tror ikke at dette har truet min distanserte holdning.
22

  

 

Den nasjonale forskningsetiske komitè for samfunnsfag, jus og humaniora (NESH) sine 

etiske retningslinjer er tenkt som grunnlag for å opparbeide forskningsetisk bevissthet  

Retningslinjene hjalp meg med å reflektere over håndtering av min forskerrolle mens jeg 

jobbet med avhandlingen. Jeg vil først og fremst fokusere på makten mellom forsker og det 

feltet jeg forsket på. I NESH (2006) sine etiske retningslinjer fremgår at forskere har et 

spesielt ansvar for utsatte gruppers interesser i løpet av hele forskningsprosessen (NESH 

2006)
 
 Jeg intervjuet ikke grupper som er utsatte. Dette blir ikke i like stor grad tatt stilling 

til i retningslinjene. Faren ved å stigmatisere grupper når en forsker oppover eller bortover 

er selvsagt ikke i like stor grad tilstede som når en forsker på utsatte grupper. De kan selv ta 

til motstand om de er uenige i hvordan deres arbeide eller forståelse av seg selv blir 

framstilt.  

 

Retningslinjene legger føringer for hvordan en skal forholde seg til relasjonen mellom 

forsker og utforsket, som kan ses i sammenheng med maktrelasjon mellom forsker og 

utforskede som er innbakt i intervjusituasjonen (Pettersen 2005:84). Fredrik Engelstad 

påpeker viktige aspekter ved relasjonen mellom forsker og utforskede. Inspirert av Michel 

                                                 

22
 Deltagerne var enig i flere av funnene. En deltager kritiserte meg for ikke å ha intervjuet mannlige 

sykepleiere, som en antydning av at kjønn har mye å si, selv om det er snakk om samme profesjon.  
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Foucault sammenligner Engelstad (2003) relasjonen i intervjusituasjonen med et 

skriftemål. I likhet med skriftemålet vil subjektet i en intervjusituasjon: 

 

... fortelle alt om seg selv til en annen som inntar en rent lyttende holdning. … Mottakeren derimot gir ikke 

noe tilbake. Det gjør at syndernes selvransakelse blir en kilde til innordning og til og med hengivenhet i 

forhold til mottakeren og det han eller hun representerer… Informasjonen som avgis kan under visse 

omstendigheter brukes av mottakeren for andre formål, slik at skriftemålet innebærer et tap av kontroll for 

den angrende synder (Engelstad 2003:231) 

 

I det kvalitative forskningsintervju ligger den reelle makten hos forskeren, fordi det er 

forskeren som i sitt arbeid definerer profesjonenes virkelighet. Når oppgaven er ferdig 

skrevet er det min presentasjon av deres virkelighet som presenteres, og det kan bryte med 

deres forståelse. Det kan derfor være at de er uenige med min fremstilling av dem. I 

tolkningsarbeidet har jeg fremhevet ulike rammebetingelser som påvirker arbeidet med 

fysiske overgrep. På denne måten vil profesjonens arbeide i større grad kunne forstås 

kollektivt, og ikke som en bedømmelse av den enkeltes arbeid.
23

   

 

Pierre Bourdieu (1996) er opptatt av viktigheten av en refleksiv sosiologi. En må hele tiden 

gjennomføre sin forskning med bevisst oppmerksomhet mot sin egen posisjon, 

internaliserte strukturer, og hvordan de kan ødelegge eller styre min objektivitet (Bourdieu 

og Wacquant, 1996). Jeg må være bevisst egne sosiale posisjoner i feltet og gjenkjenne 

forholdene som både struktur og agent gjør mulig diskurser, teorier og observasjoner. I 

tillegg må jeg være bevisst mine egne interesser i det akademiske felt, videre gjøre 

eksplisitt de praksiser og strukturer for å forstå hva som implisitt i feltets praksis (ibid). Så 

lenge jeg er klar over at kunnskap er situert, og er åpen om mitt ståsted i forhold til det jeg 

studerer, kan jeg slik jeg forstår Bourdieu (1996) være personlig og likevel oppfylle 

forskningsetiske krav. Den kunnskapen som gjør oppgaven mulig er for å følge Bourdieu 

preget av ulike sosiale posisjoner og forforståelser, og er også et produkt av mitt 

fortolkningsarbeid. I utgangspunktet var min forforståelse preget av hvorfor, eller om det er 

                                                 

23
 Innenfor oppgavens rammer fikk jeg ikke mulighet til å la de jeg intervjuet lese gjennom oppgaven før jeg 

leverte den. 
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så mye mørketall med arbeidet med fysiske overgrep slik det ble fremstilt i media. En 

forforståelse som til en viss grad stemte, men undertiden ble modifisert av at profesjonene 

gjør mye mer enn akkurat det som resulterer i meldinger til barnevern eller politi. 

Fortolkningsarbeidet er preget av en kriminologisk bakgrunn. I oppgaven er det 

kriminologiske temaer som er i fokus for diskusjon.  

 

Anonymiteten i oppgaven er sikret ved at intervjudata framstilles slik at ikke skal være 

mulighet for å gjenkjenne profesjonene. Profesjonene refereres til ut fra 

profesjonstilknytning, erfaring og aldersgruppe. For eksempel kan jeg velge å omtale et 

sitat fra en informant fortalt av en sykepleier i slutten trettiårene, eller en erfaren lege i 

slutten av femtiårene. Eventuelt kunne jeg laget fiktive navn på profesjonene. At jeg ikke 

gjorde dette handlet om at jeg vil synliggjøre at spørsmålene som ble stilt først og fremst 

hadde et omdreiningspunkt rundt deres profesjonsutøvelse. Jeg har valgt å navngi 

sykehusene. Å navngi sykehusene skaper synlighet i teksten. Sykehusene er dessuten av en 

slik størrelse at jeg mener profesjonenes anonymitet ikke vil bli svekket.  

 

Oppsummering 

I denne oppgaven har jeg drøftet hvorvidt det kvalitative forskningsintervju er godt egnet 

for å belyse min problemstilling. Jeg har beskrevet utvalget som datamaterialet bygger på, 

og videre forklart og problematisert min rekruttering av leger og sykepleiere etter 

snøballmetoden. Jeg har også drøftet hvordan faktorer som alder, kjønn og klasse påvirket 

intervjukonteksten. I tillegg har jeg diskutert etiske utfordringer som oppgaven byr på. Alt i 

alt har jeg vurdert at det kvalitative forskningsintervju er velegnet for å få god innsikt i 

profesjonenes vurderinger og erfaringer rundt temaene jeg tok opp med dem. 
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3 INSTITUSJONELLE RAMMEBETINGELSER 

I dette kapitlet skal jeg beskrive de to profesjonenes ramme- eller handlingsbetingelser. 

Handlingsbetingelsene er med på å klargjøre muligheter og begrensninger i profesjonenes 

arbeid med fysiske overgrep mot barn. I profesjonssosiologien er profesjoners ramme- eller 

handlingsbetingelser vel beskrevet og problematisert. Profesjonenes handlingsbetingelser 

knytter seg til tilgang på ressurser, tid, kompetanse og arbeidsdeling mellom yrkesgrupper 

(Basberg 2007a). I tillegg kommer profesjonenes institusjonelle plassering i en større 

samfunnsmessig kontekst, deres historie og plassering i nåtiden. Det samme gjelder fokus 

på de statlige og politiske målene profesjonene er forventet svare på, og det som er mulig å 

svare på i praksis i sykehuset. Praksis er det utøvende rommet mellom 

handlingsbetingelsene og skjønnssondringer. På sosial og helsedepartementets sider står at 

sykehuset skal ivareta følgende oppgaver:
24

 

 

Sykehus skal tilby befolkningen spesialisert behandling. I tillegg har sykehusene oppgaver innen forskning, 

utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. Videre skal sykehusene bidra til å fremme folkehelsen, 

motvirke sykdom, skade, lidelse og funksjonshemming, tilby likeverdige tjenester tilpasset pasientenes 

behov, sikre tjenestenes kvalitet, pasientenes tilgjengelighet til tjenesten og best mulig bruk av ressursene. 

(sett inn). 

 

Når jeg tar for meg handlingsbetingelser på individ-, institusjons- og et statlig nivå blir 

utfordringen med å få nivåene som knytter struktur og aktør sammen tydelig. I min 

oppgave dreier denne utfordringen om å skape sammenheng mellom min empiri og de 

ulike handlingsbetingelsene. Det handler også om å få frem om måten de ulike 

profesjonene arbeider på i dag kan forklares ut fra et historisk perspektiv. 

I det følgende skal jeg se på sykehuset som behandlingsarena, og dets rolle i 

folkehelsearbeidet. Deretter gir jeg et kort historisk riss over profesjonenes utvikling, og 

hvor de står i dag. Tilslutt tar jeg for meg taushetsplikt og opplysningsplikt som en del av 

                                                 

24
 I spesialisthelsetjenesteloven § 1 står at formålet først og fremst er å sikre folkehelsen, å motvirke sykdom, 

skade, lidelse og funksjonshemming, sikre tjenestetilbudets kvalitet, bidra til et likeverdig behandlingstilbud, 

sikre best mulig ressursbruk, tjenestetilbudet tilpasse pasientenes behov og til slutt en god tilgjengelighet 

(Spesialisthelsetjenesteloven 1999). Jeg fremstiller sosial og helsedepartementet sin beskrivelse av sykehus i 

teksten fordi den er mer beskrivende. Dessuten kommer behandlingsaspektet bedre fram, noe som jeg anser 

som viktig.  
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de statlige og politiske mål. Dette er en viktig handlingsbetingelse for profesjonene, fordi 

taushetsplikten berører tilliten til profesjonens arbeid i sykehuset. Profesjonene er avhengig 

av tillit for å få legitimitet både fra pasienten og befolkningen. 

 

Sykehus som behandlingsarena  

Sykehuset skal gi befolkningen spesialisert behandling. Staten har det overordnede ansvar 

for at befolkningen gis nødvendig spesialist helsetjeneste (herunder sykehustjenester). 

Behandlingen som gjøres aktualiserer derfor forholdet mellom statlige politikkområder, 

statlig styring (og styringsrasjonalitet) og institusjonelle praksiser: 

 

Sykehus og fødestuer skal straks motta pasienter som trenger somatisk helsehjelp, når det er etter de 

foreliggende opplysninger må antas at den hjelp institusjonen eller avdelingen kan gi er påtrengende 

nødvendig (Moelven 2006:18) 

 

Med ‖påtrengende nødvendig‖ forstås at det foreligger alvorlige tilstander (Moelven 

2006:18). Det skal legges vekt på om det er fare for liv eller om det er fare for akutt 

forverring av helsetilstand. Dette omfatter situasjoner der det er akutt behov for 

undersøkelse/behandling for å gjenopprette og eller vedlikeholde vitale funksjoner, for å 

forhindre og/eller begrense alvorlig funksjonsnedsettelse som følge av skade og sykdom, 

og/eller gi adekvat smertelindring av kortvarig art (ibid). Denne bestemmelsen fanger først 

og fremst opp de situasjoner som krever livreddende innsats. I tillegg gjelder bestemmelsen 

nødvendige tiltak for å avverge en alvorlig helseskade (ibid). Barn som behandles på 

sykehuset har dermed sykdommer/skader/lidelser som er alvorlige og akutte.  

 

I forskriftene § 3-8 til spesialisthelsetjenesteloven presiseres det at barn under 18 år skal 

legges inn på en barneavdeling, og at personalet ved barneavdelingen må ha kunnskap om 

barns utvikling og behov og informere og veilede foreldre om barns mulige reaksjoner i 

forbindelse med sykdommen og institusjonsoppholdet (Spesialisthelsetjenesteloven 1999). 

(Dette gjelder også saker som omfatter barnemishandling, såfremt foreldrene ikke er under 

etterforskning av politiet og fratatt samværsrett med barnet (Dahle 2005)). 
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Stort sett kommer pasienter til sykehuset via henvisning fra lege. Det er heller ikke uvanlig 

at pasienter oppsøker somatiske sykehus direkte uten henvisning fra allmennlege. Ifølge 

dem jeg intervjuet fikk barna oftest behandling via henvisninger fra lege, men det hendte 

også at foreldrene kom direkte med barnet. I flere innleggelser kan det derfor være at det 

har gått litt tid fra sykdommen/skaden/lidelsen utartet seg, til barnet kom på sykehus.  

 

I konkrete utrednings- (diagnostiserings-) og behandlingssituasjoner hvor profesjonene 

samarbeider, skal leger ta beslutninger om utredning og behandling i spesifikke medisinske 

spørsmål, jamfør helsepersonelloven § 4, tredje ledd. Det betyr at sykepleierne må innordne 

seg legens beslutninger. Ved delegering fra for eksempel lege til sykepleier er sykepleieren 

underlagt den behandlede legen som medhjelper. Dersom sykepleieren er faglig uenig i 

legens beslutninger og de innebærer faglig uansvarlighet, gjelder ikke dette lenger. I 

oppgaven min fremgår hvordan sykepleier i visse situasjoner forhandler med legen.  

 

Behandling på sykehuset kan videre tolkes bredt eller smalt. En kan for eksempel tenke seg 

at alt arbeide på sykehus kan tenkes som behandling i tråd med at det er sykehusets 

primære oppgave, eller at det kun er det arbeidet som gjøres etter at diagnosen er satt som 

kan kalles å behandle. En smal forståelse av begrepet behandling er satt på ‖spissen i det 

kontrollerbare – i det som man rasjonelt kan planlegge, i pillene, i de operative inngrep, 

ikke så meget i samværet‖ (Løchen 1976:62). Det som er sikkert er at behandling preger 

innholdet av hva som gjøres på sykehuset. I sin sammenligning av psykiatriske og 

somatiske sykehus, mener jeg Løchens (1976) beskrivelse av hva han kaller det 

alminnelige sykehuset, på mange måter treffende for sykehus slik det fremstår i dag (selv 

om sykdomspanoramaet har endret seg til mer kroniske sykdommer, krever behandling 

deretter, og organisering etter mer markedsliberalistiske idealer). 

 

Det somatiske sykehuset kommer med presise behandlingsmessige tilbud som på 

spesifikke og direkte måter sikter på de klare, avgrensbare somatiske tilstandene der 

forløpet kan beskrives. Den moderne sykehusorganisasjon har kommet i stand fordi 

behandlingens kompleksitet krever apparatur og kompetent personell til å betjene dem. 
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Sykehusorganisasjonen rasjonaliserer og standardiserer behandlingen, engasjerer mange 

yrkesgrupper i rasjonelle tiltak understøttet av sakkunnskap og apparatur og utfører dermed 

en særlig krevende teknisk oppgave. All aktivitet tar i prinsippet sikte på tilstander som det 

går an å diagnostisere (Løchen 1976:62). 

 

Det fine ved Løchens (1976) beskrivelse er at det synliggjør det avgrensbare ved 

diagnostiseringen. Det er det lite avgrensende som gjør det vanskelig å kategorisere fysiske 

overgrep, fordi de har utspring i en annen sfære enn de rent kroppslige 

skader/sykdommer/lidelser.  

 

Sykehus og folkehelsearbeid 

Staten skal gjennom sykehuset fremme folkehelsen og motvirke sykdom, skade, lidelse og 

funksjonshemning. Folkehelsearbeidet setter profesjonenes forhold til staten på 

dagsordenen:  

 

Totalt sett er folkehelsearbeid samfunnets samlede innsats for å opprettholde, bedre og 

fremme folkehelsen. I dette ligger nødvendigheten av å styrke verdier som gir det enkelte 

individ og grupper mulighet for ansvar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll over 

eget liv og situasjon (Glavin og Erdal 2000:30) 

 

Helsevesenet utgjør kun en liten del av dette arbeidet. Det er sagt at helsetjenestens innsats 

i det helsefremmende arbeidet kun utgjør 10 % av helheten (Glavin og Erdal 2000:31). I 

sammenheng med folkehelsearbeidet er forebygging et mye brukt uttrykk. Det kan 

defineres som reduksjon i sykdommer, skader, sosiale problemer, dødelighet og reduksjon 

av risikofaktorer (ibid). Målet er å redusere risikoen og å fjerne faktorer som kan føre til at 

problemer oppstår. Giertsen (1994) ordlegger seg slik om forebygging: 

 

Ideen om forebygging er knyttet til den moderne tenkemåte og kommer fra opplysningstiden med sin 

optimistiske tro op at det fins en Utvikling med retning Framover, og at det går an å forbedre samfunnet. 
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Tanken om forebygging har sitt utspring i naturvitenskapen, i medisinen, med sine erfaringer om at det går an 

å finne årsaken til sykdommen og dermed helbrede og til og med forebygge den (Giertsen 1994:296).  

 

Mer presist utfører sykehus sekundærforebyggende - (hindre videreutvikling eller 

tilbakefall av sykdommer, skader med mer) og tertiærforebyggende arbeid (hindre negative 

virkinger av skade som allerede er oppstått) (Glavin og Erdal 2000:31). 

 

I arbeidet med fysiske overgrep tar det forebyggende arbeid leger og sykepleiere utfører i 

all hovedsak form på to ulike måter. For det første er det sekundærforebygging via 

opplæring av pasienter som spesifisert gjennom spesialisthelsetjenesteloven § 3-8. 

Folkehelse bærer denne virksomheten, på grunn av statens - og samfunnets ansvar for at 

foreldrene skal bli godt egnet til å gjøre barnet til et gagns menneske (Basberg 2007a). Av 

opplæringen, eller rådgivingen, som den oftest tar form som i mitt materiale, følger 

standarder for hva som er normalt. I dette ligger forventninger og kunnskap om barnas 

normale utvikling og helse, der det normale skaper avvik gjennom dets motsatser. Dette 

poenget kan belyses med Molander og Terums (2008) påpeking av at profesjonelle 

tjenester er endringsorienterte. Utgangspunktet er en motsetning mellom to verdener eller 

to tilstander: for eksempel frisk/syk, udannet/dannet, unormal/normal eller ikke 

fungerende/fungerende. Helsetjenesten er et redskap for å lede over fra den ene verdenen til 

den andre (ibid).  

 

For det andre utføres tertiærforebyggende arbeid gjennom å melde saker til 

barneverntjenesten jamfør § 33 i helsepersonelloven om opplysningsplikt- og rett til 

barneverntjenesten, og til politiet jamfør § 31 i samme lov. Det å få hjelpetiltak til familien, 

eller få barnet ut av en uheldig omsorgssituasjon er forebyggende for barnets helse og 

utvikling. Hvorvidt de sekundærforebyggende tiltak via rådgiving faktisk følges opp i 

praksis er vanskelig å måle, og det å melde er heller sikkert ikke fører til at det faktisk skjer 

noe. Forebygging er en usikker affære i forhold til behandling. 
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Taushetsplikt- og opplysningsplikt/rett 

Profesjonene har som hovedregel taushetsplikt om pasientforhold, jamfør 

helsepersonelloven av 1999, § 21. 
25

 Bestemmelsene om profesjonene, opplysningsplikt og 

opplysningsrett til sosialtjenesten og barneverntjenesten er et unntak (ibid). 26 

Opplysningsplikten jamfør § 33 inntrer når profesjonene ‖finner grunn til å tro at barnet 

blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgsvikt‖, eller 

der barnet har vist ‖vedvarende og alvorlige atferdsvansker". En person som ved 

helseinstitusjonen ha ansvaret for utleveringen av slike opplysninger.  

 

Når profesjonene finner at opplysningsplikten inntrer plikter profesjonene av eget tiltak å 

melde fra til barneverntjenesten, jamfør annet ledd.
 27

  Kravet til alvorlighet må ses i 

sammenheng med formålet bak taushetsplikten (ibid). Det er ikke krav til sikker viten om 

den alvorlige situasjonen for å sette taushetsplikten til side, det holder med grunn til å tro at 

et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre alvorlige former for alvorlig 

taushetsplikt (ibid). Etter pålegg fra barneverntjenesten kan også profesjonene 

opplysningsplikt inntre, jamfør tredje ledd (ibid.: 19). Opplysninger skal gis også til politiet 

etter § 31 i samme lov, men disse bygger da på forutsetningene om at dette er nødvendig ut 

fra for å avverge alvorlig skade på barnet. Det må foretas en konkret vurdering ut fra 

barnets situasjon og muligheter for oppfølging. 

 

Opplysningsplikten åpner opp for et etisk dilemma når en skal hjelpe en klient som ikke tør 

gi relevante opplysninger av redsel for at de skal bli brukt til kontrollformål gjennom å 

melde til barnevern eller politi (Kjønstad 2001:17). Ruyter (2007) mener en liberal praksis 

                                                 

25
 § 21 Hovedregel om taushetsplikt: Profesjonene skal hindre at andre får adgang eller kjennskap til 

opplysninger om folks- legems eller sykdomsforhold eller andre personlige forhold som de får vite om i 

egenskap av å være profesjonene (Helsepersonelloven 1999) 
26

 Situasjoner som kan gjøre opplysningsretten i § 23 nummer fire aktuell er like alvorlige som de som 

fremkaller opplysningsplikten i §§ 31 og 33 (Rundskriv Q-24/2005:19). Forskjellen er at i motsetning til 

opplysningsplikten inntrer opplysningsretten i situasjoner hvor den eventuelle skadevoldende handling enda 

ikke har skjedd, men der hvor profesjonene mener det kan være risiko for at alvorlige overgrep kan skje 

(ibid).  
27

 Saker som gjelder omsorgssvikt eller mishandling har økt fra 3177 i 1997 til 5446 slike saker i 2006 

(Barnevernsstatisikken 2007). Av disse stod lege/sykehus i 2006 for 323 av meldingene i saker som gjaldt 

omsorgssvikt og mishandling (ibid).   
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av meldeplikten kan undergrave den tilliten som er helt nødvendig for at foreldre med 

alvorlige vansker ber hjelpeapparatet om hjelp før problemene blir for store til at det kan 

gjøres noe med dem (Ruyter 2007:91).
28

 

 

Mellom taushetsplikt og opplysningsplikt er også et spenningsfelt mellom profesjonenes 

faglige - og skjønnsbaserte sondringer mellom størrelsene hjelp og kontroll. I denne 

sondringen ligger implisitt at det å opprettholde og inngå tillit ovenfor pasienten er en 

viktig handlingsbetingelse for profesjonene. 
29

 I slike relasjoner er det ofte snakk om en 

gjensidig tillit. For legene og sykepleierne handler det om å kunne stole på at pasienten gir 

korrekte opplysninger om sykdommen. Korrekt diagnose er ofte avhengig av korrekt 

sykehistorie. Dette gjelder også selvsagt fysiske overgrep, selv om det knappest kan kalles 

en diagnose, men snarere en situasjonsbeskrivelse. I tillegg handler det om at pasienten får 

tillit i relasjonen til legen og sykepleieren slik at de ønsker å komme tilbake til sykehuset 

dersom de trenger behandling igjen. Å inngå tillit knytter direkte an til taushetspliktens 

bestemmelser, og mer indirekte mot yrkesetiske retningslinjer og yrkesetikk som 

nærhetsetikk, selv om dette ikke problematiseres direkte av profesjonene. 

 

Sykepleiers utdanning og profesjonsutvikling 

Utdanningen synliggjør rollen som bindeledd mellom stat og befolkning. I nasjonal 

rammeplan for sykepleie står det at sykepleiers kompetanse skal bestå av følgende: 

 

Pleie, omsorg og behandling utgjør hjørnesteinene i sykepleiernes kompetanse. Sykepleieren forholder seg til 

pleie og kontinuerlig omsorg for den syke ut fra hvordan det erfares å være syk, og ut fra kunnskap om de 

                                                 

28
 Diskusjonen rundt krisesentrenes meldeplikt belyser dette dilemmaet. Helse- og familieminister Laila 

Dåvøy ønsket å endre barnevernloven i 2005, slik at krisesentrene skulle få obligatorisk plikt til å melde fra til 

barnevernet ved fare for at barn kan bli utsatt for vold eller bli vitne til vold. Leder Tove Smaadahl i 

Krisesentersekreteriatet mente at en slik meldeplikt kunne føre til at kvinner ikke våget å oppsøke 

krisesentrene fordi de ble redde for å miste omsorgen for barna sine (Sandberg 2005) 
29

 Selvsagt er det også andre områder der tillit er viktig i profesjonsområdet. De er samfunnsoppdraget 

(sertifisering, autorisasjon), arbeidsorganisasjonen, samarbeidet mellom profesjonelle, kontrollordningene og 

profesjonene tillitsbyggende/brytende rolle i samfunnet (Grimen 2008:197) 
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enkelte sykdommers årsak, diagnostikk og prognose. Sykepleierne skal også ha kompetanse i forhold til 

helsefremmende og forebyggende arbeid (Kunnskapsdepartementet 2008:4) 

Det kan være vanskelig å forene pleie og kontinuerlig omsorg i en stresset sykehushverdag. 

Som Løchen skriver: ‖det er vanskelig for pleiepersonalet å omsette idealene i praksis uten 

meget store anstrengelser, blant annet fordi denne gruppen også utsetter pasientene for 

disiplin og kontrollerende tiltak, de blir offer for behandlingsideologien‖ (Løchen 

1976:117).  

 

Sykepleien vokste fram fra annen halvdel av 1800 – tallet, som et privat anliggende 

(Schiøtz 2003:169). Hovedsakelig ble sykepleierne rekruttert fra bygdenes lavere og fra 

midtre lag, og noe fra arbeiderklassen i byene (ibid). Drivkreftene bak sykepleien var de 

frivillige organisasjoner som samarbeidet med staten om finansiering av driften og 

utdanning av sykepleiere, initiativtakere med faglig tyngde fra høyere samfunnslag, og 

selvsagt fremveksten av sykepleiestanden (ibid:166).  

 

Opprinnelig hadde sykepleien utgangspunkt i et religiøst verdigrunnlag. Verdigrunnlaget 

formet en yrkesidentitet der sykepleierens andreorientering og underordning var sentrale 

elementer (ibid:455).
30

 Forholdet til pasientene og til underordnet personale ble 

sammenlignet med den gode mors omsorg for sine barn – uegennyttig, tjenende, 

tilstedeværende, kjærlig, streng og oppdragende (Schiøtz 2003:455). Yrkesrollen ble 

forbundet med det som kalles en biologisk forankret kvinnelighet eller essens, og også med 

å være underordnet legen.  

 

Sporene etter kjønn og klasse som møtes under underordning og hierarkisert kvinnelighet 

er dermed tydelige (ibid). 
31

 Ifølge Ericsson (1996) er det nettopp det kvinnelige ved 

yrkesrollen som er kilden til mange av problemene har møtt på veien mot profesjonalitet: 

                                                 

30
 Andre-orientering betyr at arbeidsoppgavene som utføres her og nå er underordnet sin målsetting som er de 

forventede resultatene av arbeidet på lengre sikt (Basberg 2007a:15) 
31

 Samtidig kan helsevesenet ses som en arena for kvinnefrigjøring, der jordmødrene og sykepleierne var 

blant de som fikk plass i det offentlige rom som yrkesaktive kvinner (Schiøtz 2003:127). 
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Mannlighet som norm er innvevd i yrkes- og organisasjonslivets struktur og virkemåte på en slik måte at 

kvinners kunnskap, ferdigheter og kvalifikasjoner har en tendens til å bli usynliggjort og utdefinert. 

Mannlighet og profesjonalitet er henger sammen med det moderne samfunnets skille mellom den private og 

offentlige sfære[…] Normen om den objektiviserte mannlighet henger sammen med hvordan det offentlige 

livets organisasjoner bør fungere […] Kvinnelig er ikke faglig (Ericsson 1996:130-131) 

 

Legene bidro til utformingen av sykepleiere (og jordmødre) gjennom deres økte behov for 

assistanse, behov for styrking av arbeidet for de syke og å fremme hygienen (ibid). Legene 

begrenset sykepleiernes myndighetsområder ved å sette grenser for hvor langt deres faglige 

kompetanse skulle strekke seg - gjennom innholdet i hva som var viktig å lære, og senere 

stillingens innhold (Schiøtz 2003:127). Samtidig tok sykepleiernes kamp for høyere status 

gjennom profesjonalisering (i 1948) utgangspunkt i mannlige profesjonsmodeller, særlig 

legene (Ericsson 1996:128).  

 

Enkelte analyser som er inspirert av Foucault beskriver hvordan pleiearbeidets rutiner som 

underordnet medisinens dominans, også er en forlengelse av medisinens kontroll- og 

overvåkningsteknikker (Hamran 1996:132). Med utgangspunkt i Foucault kan man hevde 

at den medisinske metode har gjort en bestemt type rasjonalitet mulig. Kroppen blir 

oppfattet som avgrenset, oppdelelig og analyserbar. Påstanden er at sykepleien gjennom 

sine rutiner knyttet til ro, mat, sengeleie og renslighet har objektivert pasienten som en 

parallell til de medisinske metoders objektivering. Rutinene fremstilles dermed som noe 

ytre og tvingende, og dermed en motsetning til omsorgsutøvelse (ibid).   

 

Når sykepleierarbeidet konfronteres med forventningene staten har til driften av sykehuset; 

å oppdage at barn utsettes for vold og omsorgssvikt og intervenere tidlig (Strategi 2005-

2009:7), har sykepleieren en vanskelig rolle å fylle. Profesjonen er underordnet legen. 

Kjønn virker uformelt. Sykehuset er en hierarkisk og profesjonsstyrt (maskulin?) arena. 

Omsorgen og pleien er presset av effektiviseringsreformer i sykehuset. Samtidig er det 

oppgavene som gjøres i tråd med omsorgen (som observasjon, stell og trøst) som i 

oppgaven fremtrer som sentrale for å oppdage fysiske overgrep (og/eller omsorgssvikt)– 
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sykepleierne forteller at de forsøker å ta seg tid der det er ‖en magefølelse om at noe er galt 

med barnet‖. I slike situasjoner forhandles det også av og til med legen.  

 

Legers profesjonsutvikling 

Legene som yrkesgruppe (primært var fra embets- og kjøpmannstanden) vokste nærmest 

fram i kraft av seg selv (Schiøtz 2003:169). 
32

 Så tidlig som fra slutten av 1600 – tallet fikk 

legene, via lovgivning, monopol på sitt kunnskapsfelt (ibid). Slik fikk de et godt grunnlag 

for å forhandle med myndighetene, sentralt og lokalt om sine rettigheter.  

27. juni 1912 ble loven om de offentlige legeforretninger (legeloven) vedtatt av det norske 

Storting. 
33

 Som ideologisk basis for lovforslaget var folkehelsens betydning for nasjonens 

framgang og vekst (ibid.:152-153). Loven definerte den offentlige legeadministrasjon, 

forebyggende arbeid og offentlig hygiene (som bidro til å legge fundamentet for det senere 

så aktive folkehelsearbeidet) (ibid.:154). Gjennom uformingen av legeloven gikk staten i 

samarbeid med legeprofesjonen – staten var blitt avhengig av profesjonen i arbeidet med 

folkehelsen (ibid.:153). Legene fikk dessuten muligheten til å fremme sine 

profesjonsinteresser og utvide sin myndighet og sitt ansvarsområde. Fra å være rettet mot 

hovedsakelig prognose og diagnose skulle leger også jobbe med forebygging (ibid) 

 

På bakgrunn av profesjonsbeskrivelsen innledningsvis, kan en si at legene ses som er et 

fremgangsrikt eksempel på profesjonaliseringen, drevet fram av både indre og ytre krefter. 

De har makt, status og selvstendighet i arbeidet. De har en høy utdanningskapital som 

uttrykker en høy kulturell kapital, og som gir økonomisk kapital. De er ofte rekruttert fra 

middelklassen eller høyere, og de har ofte vært menn (Nylehn og Støkken 2002:161). Dette 

er legitime bytteverdier i samfunnet, og gir legene symbolsk kapital: De har makt til å 

definere virkeligheten gjennom sine klassifiseringer. Samtidig er det åpenbart at legens 

vilkår har endret seg de siste tiårene. Utfordringene kommer fra flere hold; nedenfra - fra 

                                                 

32
 Interessant nok finnes det ikke en lignende rammeplan for legers utdanning som sykepleiers. 

33
 Loven eksemplifiserer på mange måter statens økende behov for profesjoners kompetanse i 

styringsprosessen (Schiøtz 2003:152). 
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pasientene grunnet et endret sykdomspanorama (flere kroniske sykdommer) og andre 

yrkesgrupper (sykepleierne ønsker mer autonomi) og fra staten som søker å kontrollere det 

medisinske arbeidet etter en markedsstyrte kost/nytte modeller (Svensson 1998:85). Legers 

legitimitet hviler i korrekte diagnoser og effektiv behandling. Medisinen per se har en 

bakgrunn i en naturvitenskapelig tenkemåte, som stiller krav til å analysere og ‖klassifisere 

naturgenstande ud fra synlige træk, transkribere dem og gjøre dem til en diskurs for å 

kunne identfisere et hvilket som helst individ‖ (Foucault 2000:136). I arbeidet med fysiske 

overgrep er det ofte snakk om diffuse kjennetegn, som ikke alltid heller er sammenlignbare. 

Min antagelse er at den naturvitenskapelige tenkemåte gjør det vanskeligere for legene å se 

fysiske overgrep. Dette diskuterer jeg senere i oppgaven.  

 

Oppsummering 

I dette kapitlet har jeg diskutert legers og sykepleiers handlingsbetingelser. Hovedfokus har 

vært på tilgang på ressurser, tid, kompetanse og arbeidsdelingen mellom leger og 

sykepleiere. Et annet fokus har vært profesjonenes institusjonelle plassering i en større 

samfunnsmessig kontekst, deres historie og plassering i nåtiden, og de statlige og politiske 

målene som det er forventet skal vise seg i legers og sykepleiers praksis. I sum har jeg 

belyst hvordan legers og sykepleiers tradisjonelle arbeidsoppgaver ved sykehuset og 

profesjonelt gir ulike mulighetsbetingelser i arbeidet med fysiske overgrep mot små barn.  
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4 LEGER, SYKEPLEIERE OG BARNEKROPPEN 

 I dette kapitlet vil jeg se nærmere på legers og sykepleiers måte å se og arbeide med 

barnets kropp på, og hvordan det kan påvirke arbeidet med fysiske overgrep. Barnets kropp 

som en meningsbærende enhet skal av leger og sykepleiere sjekkes for tegn på skader og 

sykdommer. Med barnets kropp som tas prøver av, sjekkes for skader og lignende kommer 

anledningen leger og sykepleiere kan gripe dersom de velger å overse, eller ikke se, tegn 

fra barnets kropp om at noe er galt. Når jeg i det følgende skriver om kroppen er 

hovedfokus på hvorvidt legers og sykepleiers forankring i den naturvitenskapelige 

tenkemåten (medisin); sykepleiere også i den humanvitenskapelige tenkemåten, og om 

deres profesjonelle selvforståelse i behandling, påvirker hva som søkes informasjon om fra 

barnekroppen. Fremmer eller hemmer deres arbeid og selvforståelse i å se tegn på 

barnekroppen utover de rent somatiske, som i det sosiale feltet barnet er en del av? Jeg 

fokuserer også på betydningen av profesjonenes kroppsliggjorte idealer for hva som er 

tilfredsstillende foreldrearbeid. Dette knyttes an til profesjonenes klassetilhørighet (og også 

barnets), og hvorvidt det får betydning for hvordan barnekroppen leses.   

 

Perspektiver på kropp 

Før jeg går videre og presenterer Bourdieu og Foucault som teoretiske perspektiver på 

kropp, skal jeg svært kort oppsummere noe av det som har blitt sagt om kroppen i ulike fag. 

Fra en dualistisk teori om kroppen som skiller klart mellom kropp og sjel, og en 

dominering av intellektualistiske handlingsforståelser (som aktørteori og spillteori) mener 

Åse Strandbu (2006) at det nå argumenteres for ‖the need to place the socialized lived 

body, and the incorporating practices that shape its structures, at the center of the analysis 

of social action‖ (Bourdieu og Wacquant 1996 i Strandbu 2006). Kate Cregan (2006) 

tematiserer også noe lignende om kroppen, og skriver blant annet hvordan Michel Foucault 

og Pierre Bourdieu forstår den: ―They cover the ways in which the body has been 

constituted or modified through external and internalised power relations‖ (Cregan 

2006:11). Det er snakk om sosiale mekanismer og historiske prosesser som bringer 

samfunnet inn i kroppen (Schilling 2003:63).  
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For Michel Foucault er kroppen okkupert av de sosiale institusjonene, og en mottaker av 

sosial mening. Det er kroppen som diskurs det fokuseres på (Foucault 2000). Ifølge 

Lilleaas (2002) er ikke kroppen hos Foucault bare diskursiv: Han er også opptatt av 

koblingen mellom den daglige praksis, og omfanget av institusjonenes maktutøvelse 

(Lilleaas 2002:37). Den historiske bevegelsen fra det tradisjonelle samfunns disiplinering 

av kroppen til disiplinering av sjelen i det moderne samfunn, og hvordan mennesker 

internaliserer normer og verdier i et selv-overvåkingsprosjekt blir avdekket (Basberg 

2007a:146).
34

  

 

Et epistemologisk syn på kroppen som Foucault anvender gjør at kroppen som et materielt 

eller biologisk fenomen kommer i bakgrunnen. Dette gir ikke et godt inntak til folks 

erfaringer av og eventuell overskriding av diskurser (Strandbu 2006:37-38). På tross av at 

kroppen ses på som et produkt av konstruerte diskurser, kan det likevel hevdes at Foucault 

er opptatt av kroppen som en helhet når han undersøker effekten av vitenskapens tanker og 

de disiplinerende teknologiers innvirkning på kroppen (ibid).  

 

Jeg ser det slik at Bourdieu greier å fylle opp der Foucault kanskje ikke strekker til. 

Foucault er opptatt av avvik og normalitet, men i mindre hvordan slike prosesser er knyttet 

til lagdelingen i samfunnet. Bourdieu er mer tydelig i forhold til dette.   

 

For Pierre Bourdieu er kroppen ‖en sosial nødvendighet som er blitt til natur, som er 

omformet til motoriske skjemaer og kroppslige reflekser‖ (Bourdieu 2006).   

Nøkkelbegrepene i hans kroppsteori er habitus og kroppslig hexis, og hvordan kroppen 

innehar fysisk kapital i det moderne samfunnet. Habitus er et system av disposisjoner, av 

kroppsliggjorte vaner og tanker, som den enkelte (eller grupper) tilegner seg gjennom 

praktisk erfaring i et felt (ibid) Kroppen innehar makt, status og distinktive symbolske 

former, som gir verdi i sosiale felter, eller kan overføres til andre kapitalformer (Schilling 

                                                 

34
 Schilling (2003) skriver at moderniteten har bidratt til en økende grad av kontroll over kropper; ‖that  

nation states in general, and medical professions in particular, have been able to exert over the bodies of their 

citizens‖  (Schilling 2003:2). 
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2003:111). I sitt begrep om hexis, (som er nært relatert til habitus) innarbeider Bourdieu 

hvordan det er en sammenheng mellom kroppslige vaner og skikker. ‖Bodily hexis or 

embodiment, is the political expression of all the factors that make up one`s habitus – and 

embodied or embedded in our physical being‖ (Cregan 2006:67).  

 

En vanlig kritikk mot Bourdieu går ofte ut på at habitus fastholder kroppen i en 

determinerende og strukturalistisk logikk, hvor kroppen hovedsakelig er en bærer av 

kulturelle koder (det skilles heller ikke mellom kulturer), og det er en liten plass til en 

fenomenologisk forståelse av kroppen som levd (Strandbu 2006:41). Det er de kulturelle 

kodene som profesjonens habitus bærer jeg er opptatt av. 

 

I forhold til temaet for denne masteroppgaven betyr gjennomgangen av Foucualt at den 

medisinske diskurs om kroppen som objekt påvirker måten profesjonene arbeider med 

fysiske overgrep på. De ulike historiske disiplineringsteknikker Foucault beskriver kan 

kaste lys over profesjoners kroppsvaner, som en form for medisinsk disiplineringsprosess 

Habitus og hexis kan utdype ytterligere hvordan profesjonenes ulike arbeidsmetoder 

kommer til syne, variasjonene i disse, og hvordan kroppsspråk kan leses. De to teoretikerne 

vil, som Basberg (2007a) beskriver det, sammen gripe hvordan den symbolske makten 

griper kroppen og utvikler seg som tankemønstre og kroppsvaner. Symbolsk makt er 

makten til å få en bestemt virkelighetsforståelse til å framstå som objektiv og sann 

(Bourdieu 1996a) Legers og sykepleiers diskurser om barnas kropp ved sykehus som felt er 

også en effekt av symbolsk makt, det som gjør at legene sitter med definisjonsmakten over 

hva tegnene på barnas kropp forteller.   

 

Samtidig var kanskje ikke Foucault og Bourdieu i sine arbeider opptatt av barnekroppen? 

Jeg ser for meg at barnekroppen er noe uferdig habitus og hexis som ikke diskursene er 

innskrevet i. Er dermed barnekroppen mindre kultur og mer biologi enn voksne kropper? 
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Leger og barnekroppen 

Små barn på sykehuset tydeliggjøres gjennom barnekroppen som skal undersøkes. Legers 

særlige fokus på barnekroppen i et medisinsk perspektiv betyr informasjon om ulike 

sykdommer og lidelser, mangeltilstander på barnet, feilernæring og psykosomatiske 

lidelser. Som en lege reflekterte: ‖her fokuserer vi på kroppen … i forhold til mange 

instanser som fokuserer på sjelen som barnevernet, psykologer og så videre, og det kan 

gjøre det lettere å komme hit til oss og få hjelp‖. 

 

Når leger skal finne ut hva som feiler små barn, er det først og fremst ytre tegn på barnas 

kropp som blåmerker, brudd, forbrenninger og annet som er retningsførende for en 

utredning og deretter diagnosesetting, slik det fremgår av dette samtaleutdraget:  

 

C: Hvor lite var barnet? 

L: Så vidt jeg husker var det noen måneder gammelt, det var en baby da som måtte bæres og løftes. Det var 

typiske trekk ved det man kaller shaken baby syndrome. Blitt ristet kraftig. 

C: Hva forklarte familien skaden med? 

L: De stilte seg vel uforstående til… det var jo aktuelt å søke andre forklaringer, og det eneste aktuelle var 

misdannelse i blodkarene i hjernen som gjorde at det hadde skjedd blødninger. Veldig høyt blodtrykk kunne 

ha gjort det, men det var det ikke. Sånne misdannelser fant man ikke for øvrig, så det var helt usannsynlig. Og 

så kunne det ha vært en blødertilstand, men det fant man heller ikke.  

C: Så da utelukker man sykdommer.  

L: Man må utelukke alle mulige sykdommer.  

  

Sitatet ovenfor er et eksempel på hvordan legens blikk er rettet mot kroppslige årsaker til 

symptomer barnet kommer med på sykehuset. Legens blikk mot barnas kroppslige årsaker, 

gjør at barnet per se blir kropp ved sykehuset. At symptomene kan være et tegn på påførte 

skader vurderes etter at andre sykdommer er utelukket. Dette er et viktig trekk ved 

medisinsk faktaproduksjon. Det gjelder å fjerne kjedene av usikkerhet (Måseide 1996:217).  

 

I følge Ole Berg (1987) har medisinen sin egen faglige logikk. Den er skapende i sin søken 

etter forklaringer, og kjennetegnes ved at den: 
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… søker etter årsaken til det observerte fenomen, for eksempel sykdom, i en eller annen underliggende 

tilstand, ved å redusere de observerbare symptomer til en bestemt årsak og ved å inndele den menneskelige 

organismen i avgrensbare områder (Kjølsrød 1996:29).   

 

Det er denne reduksjonistiske tenkning som preger legenes tenkning, ja det er til og med 

hovedparadigmet medisinerne orienterer seg etter hevder Berg (i tillegg til normen om å 

hjelpe det syke mennesket). Noe tilsvarende skriver Christie (2005) i artikkelen Ordet 

fanger, hvor han sammenligner tenkemåten innen rettspsykiatri og strafferett. Begge har en 

reduksjonistisk tilnærming: ‖Det dreier seg om detaljerte instrukser om hvordan de enkelte 

handlinger skal vurderes, og så er det bare å slå opp i en tabell. Satt på spissen trengs det 

nærmest ikke å snakke med angjeldende‖. Straffeutmålingstabeller, og diagnosetabeller 

holder for å finne ut hva som foreligger. Christie påpeker fire like trekk ved jurister, 

psykologer og leger: 

 

  1. De er trenet til å sette ord på bestemte handlinger, og på personene som utøver disse handlinger. 

  2. De er autorisert til å anvende disse ordene. 

  3. Ordene autoriserer andre til å anvende makt mot dem som får disse ordene på seg. 

  4. Ordene er tunge å vaske av. To profesjoner i samspill om å si hvem jeg er. Da er jeg vel slik.          

(Christie 2005) 

 

Disse fire trekkene gjør i følge Christie profesjonene mindre egnet til å møte hele, 

kompliserte mennesker. Den sosiale rammens betydning blir nærmest borte. Han ønsker 

seg derfor ‖maktens psykologiske og medisinske utøvere nærmere de humanistiske fag. 

For; slik kan handlingene forstås på andre måter, de kan gis andre meninger‖. Jeg er enig 

med Christie at de sosiale rammer burde kommet mer fram i lyset når handlinger vurderes. 

Slik ville legene kanskje få flere verktøy for å oppdage fysiske overgrep mot små barn. Jeg 

er imidlertid litt usikker på om jeg vil at handlingen skal forstås på andre måter enn hva det 

er, slik at barn blir beskyttet. Samtidig er medisinen betinget av kulturelle og sosiale 

forhold som jeg tidligere har beskrevet.  

 

Ved å fokusere på kroppen er det mulig å sette fokus på en vanemessig tenkning som leger 

tilegner seg gjennom en medisinsk utdanning og praksis. Denne kroppslige praksisen – å 
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lete etter kroppslige årsaker til sykdommer eller lidelser – kan være en del av en leges 

habitus. Habitus er det som utvikler strategier som gjør oss i stand til å møte ulike 

situasjoner, som i legenes arbeid med barnekroppen blir opprettholdt og reprodusert både 

av krav til seg selv og krav fra andre. For eksempel overlot sykepleierne i mitt materiale 

diagnostiseringen til legene. Et inntrykk er dermed at sykepleierne godkjenner denne 

formen for profesjonshierarki, (eller maktrelasjoner risset inn i kroppen, som Bourdieu 

kanskje ville ha sagt det). Men bare tilsynelatende - for som flere sykepleiere uttrykker – 

‖jeg skulle ønsket jeg jobbet mer for å påvirke legene‖. Det er altså både strukturelle og 

kulturelle føringer som bidrar til at kroppen oppfattes som noe en skal lete etter objektiv og 

nøytral kunnskap fra, og denne letingen er overlatt til legene. 

 

Legenes kliniske blikk 

Legenes diskurser om kroppen mener jeg henger sammen med forståelsesformene som 

ligger til grunn i den naturvitenskapelige tenkemåten. Svært forenklet innebærer denne 

tenkemåten en søken etter å forklare hendelser og lovmessige sammenhenger (naturlover) i 

den levende og den ikke-levende naturen (Wikipedia 2008a). Medisinen er jo først og 

fremst en vitenskap om mennesket, men bruker naturvitenskapelige metoder i 

undersøkelsen av mennesket.  

 

Denne måten å forholde seg til kroppen på er objektiv, beskyttet av medisinsk 

vitenskapelighet og retter fokus bort fra pasientens individuelle jeg. Dette kan ses i lys av 

hvordan Foucault (2000) mener at det vokste fram et nytt legeblikk i begynnelsen av 1800-

tallet, og dermed en ny måte å nærme seg pasienten på (ibid). Pasienten forvandles fra et 

talende subjekt til et objekt som legen kan granske, mate og kle av, knekke, lytte og kjenne 

på (ibid). Den syke blir et objektivt kroppsobjekt gjennom legenes naturvitenskapelige 

diskurs. Karin Johannison (2004) i Tecknen: läkaren och konsten att läsa kroppar  

er opptatt av legenes kliniske blikk. Symptomer forvandles til tegn gjennom et blikk som 

søker, tolker og klassifiserer: 
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Redan med läkarns første blick på pasienten har tolkningen inletts. I den blir hennes kropp en värld av tecken 

som han läser genom sin egen. I den spelas också bilder upp av den normale kroppen och den avvikande, av 

hur kön, klass, personlighet och temperament sätter läsbara märken i jagets mjuka yta (Johannison 2004:15) 

 

I sitatet nedenfor kommer til syne hvordan legen ‖leser den syke barnekroppen til et 

objektivt kroppsobjekt‖: 

 

C: Hva gjør du når et barn kommer inn med en skade?  

L: Det blir en medisinsk utredning, hvis det for eksempel er hjerneblødning da, så blir det jo å se om hvorfor 

barnet har hjerneblødning, passer det med fallhøyde hvis det var et fall som beskrives, hvis det ikke var noe 

fall eller noe årsak over hodet så er det jo enda mer uforklarlig at barnet skal få hjerneblødning. Så man 

utreder alle mulige blødningstendenser med bløderfaktorer og blodårefaktorer og blodplatefaktorer, altså 

funksjonene til blodplate, så det er flere nivåer man undersøker på. Ser på røntgen, MR undersøkelser og 

blodåresystemet i hjernen for å se om det er svakheter der. Det er da eksempel på blødning i hjerne, er det 

brudd i skallen eller andre steder, er det da å se på skjelettstyrke. Er det en forklaring på at skjelettet brekker. 

Er det D-vitamin mangel, er det skjelettmisdannelser, altså beinmisdannelser i beinenes stoffskifte. Så det er 

flere ting som kan være naturlige sykdommer som da gjør at barnet får uforklarlige brudd. Det må man da 

utrede. 

 

I tråd med en naturvitenskapelig diskurs vil jeg hevde at når legene skal finne ut hva som 

feiler barnekroppen, gir de kroppen et gjenstandspreg, med egenskaper som kan fastslås 

gjennom såkalte objektive målinger. Dette resultatet er imidlertid ikke entydig, her finnes 

flere unntak i intervjumaterialet. Over halvparten av legene (oftest de med mange års 

erfaring i fysiske overgrep) var ‖orientert mot å hele tiden ha det i bakhodet at det kan være 

fysiske overgrep‖. En lege sa: ‖Flere tenker at det kan være påførte skader nå enn før, det 

har vært en markant endring de siste tre årene vil jeg si‖.  Det som kompliserte denne 

tankegangen var ifølge samme lege hvordan det var vanskelig å holde fokus på somatiske 

og psykiske tegn på kroppen samtidig: ‖Det blir en form for tiltro til sykehistorien. Når du 

har forklaringen til den er det liksom det som er fokuset. Du tenker ikke at dette kan være 

påførte skader‖. Helhetsinntrykket mitt er dermed at legene i mitt materiale stort ser etter 

objektive tegn fra kroppen som en form for sann viten om hva som feiler barnet, samtidig 

som det alltid skjer en viss forhandling. Når legene får mistanke om fysiske overgrep er 

derfor første bærende alarmsignal kjente alvorlige tegn fra kroppen. Som oftest er det 
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alvorlige hodeskader. Deretter skal skaden matches med sykehistorien. Når skaden og dets 

historie ikke matcher er det enda mer mistenkelig: 

 

C: Hva er det som gjør at dere klarer å skille ut skadene fra mishandling?  

L: Hvis de kommer inn med hodeskader, så er det en sykehistorie som ikke inneholder en alvorlig nok skade, 

hvis det ikke samsvarer mellom sykehistorien og skaden så holder det med en skade. Når du får den 

mistanken og vil underbygge den, så utreder man videre og da er man ofte mye sikrere om man finner gamle 

skader andre steder, eller tegn på at hodet har vært skadet før. For det er sånn at barnemishandling ofte er en 

repetert handling. Det en form for kronisk tilstand, som ikke stopper før en skiller overgriper og barn. Du kan 

jo ikke se alle, for det er ikke alltid en finner gamle skader, men ofte finner man det, og da kan du regne med 

at det sjelden er den første skaden de komme inn med. Det er klart at for å se gamle skader og være sikker så 

må man se store ting da. Når det gjelder øyebunnsblødninger så er det vist som ved at hodeskader hos 

spedbarn ved en risteskade, hodet slenger fram og tilbake, så øyebunnsblødninger i denne skademekanismen 

er mye hyppigere enn i bilulykker og sånt noe.  

 

I legens praksis er det i første omgang barnekroppen som er bærer av det potensielt 

avvikende. Noe som bekrefter den naturvitenskapelige diskurs: Arbeidet skal være et 

produkt av medisinske prosedyrer og kunnskap, sammen med logiske analyser (Måseide 

1996:215). De kroppslige tegnene blir først relevante og får konsekvenser når de 

identifiseres, defineres og gis en forklaring, som sykehistorien kan bidra med. En kan 

derfor si at legene regjerer seg selv i forhold til sin fagtilhørighet, slik at den 

naturvitenskapelige diskurs vil produseres og reproduseres på sykehuset. Det er jo også på 

mange måter viktig. Hvem skulle ellers vært spesialister på behandling av ulike 

sykdommer? Samtidig er jeg usikker på om en avgrensing av det ytre og det observerbare 

gjør det vanskelig for legene å oppdage avvik utover det rent somatiske, som i det sosiale 

feltet barnet er en del av. I sin gjennomgang av Legekårsundersøkelse og kartlegging av 

offentlige instansers registreringsrutiner for voldsofferarbeid (herunder lege og legevakt) i 

Buskerud Fylke kommer Hjemdal og Stefansen fram til at leger og medisinske instanser 

tolker sitt ansvar som relativt avgrenset (Hjemdal og Stefansen 2003:43)
 35

. De behandler 

                                                 

35
 Legekårsundersøkelsen er en årviss omnibusundersøkelse gjennomført av Legeforeningens 

forskningsinstitutt av et representativt antall norske leger (Hjemdal og Stefansen 2003:9).  
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og følge opp de medisinske skadene volden har medført, først og fremst de somatiske (men 

til en viss grad også psykiske traumer og skadefølger) (ibid).  

 

Noe lignende kommer Anne-Luise Kirkengen (2005) fram til i sin beskrivelse og analyse 

av det medisinske feltet. I følge Kirkengen er det ikke gode nok erkjennelsesforbindelser 

mellom den observerte fysiske kroppen, og mennesket som er den levende kroppen. I det 

medisinske feltet, hevder Kirkengen, er legen trenet til å fastsette årsakssammenhenger 

mellom observerte tegn på kroppen og atferd. Bakenforliggende årsaker vil ikke bli 

oppdaget (ibid). De fleste legene i mitt datamateriale mente vel også at det å se 

bakenforliggende årsaker til sykdom ligger utenfor deres oppgaver. Samtidig setter de 

diagnoser på bakgrunn av en medisinsk utredning av barnekroppen og sykehistorien. 

Legenes vektlegging av sykehistorien mener jeg kan være legens måte å vektlegge 

bakenforliggende årsaker på, selv om det kanskje er en doksisk del av deres arbeid. 

 

Min antagelse er også at mulighetene til å oppdage avvik kompliseres av 

opplysningsplikten som kommer fra statlig hold. Opplysningsplikten tolkes av legene i 

retning av at de ønsker å være nærmest 100 % sikre før de melder en mistanke. Det er 

sikkert også nyanser mellom ulike spesialiseringer. Som en erfaren lege i førtiårene sa:  

 

Travle kirurger, som vil operere og har en arbeidssituasjon i en setting der de går inn for å løse et problem. 

Sånn er tankegangen. Så det er ikke det at – de gjør jo jobben kjempebra, men jobben deres er å fikse skaden. 

Det er litt sånn at om tante Anna har brukket lårhalsen, så fikser de lårhalsen, det at hun bor hjemme og er 

halvsenil, det bryr de seg ikke om.  

 

I enda større grad tror jeg også at kravet om sikkerhet før en melder, kan leses som uttrykk 

for den fagdiskursen de er en del av. Senere i samme intervjusamtale sa legen det slik: 

 

Det ligger jo litt i helsevesenets natur det at vi skal være flinke og klare å gjøre det meste. Veldig mange er 

redde for å gå i vannet og ta feil da når de går inn og undersøker om det har foregått noe som ikke har vært 

riktig. 
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I det store og det hele kan en si at sitatet over berører helsevesenets legitimitet i det 

moderne. Medisinen skal være selve budbringeren om modernitetens fortreffelighet 

understreker Løchen (1996:44). Dette får konsekvenser for meldinger til barnevernet.  

 

Å lese kroppsspråk 

I tillegg til legenes kroppsteknikker, arbeidsmetoder og – arbeidsoppgaver i arbeidet med 

fysiske overgrep gir Bourdieus begreper hexis og habitus en mulighet til å lese kroppsspråk 

hos voksne og barn som meningsbærende ytringer. Ytringene er med på å uttrykke 

menneskets kulturelle (og klassemessige) betydning, og er historisk avgrenset. De helt små 

barna som undersøkelsesobjekt har en mangel på språklig kommunikasjon, noe som gjør 

barnet mer kroppslig til stede enn voksne. Her forklarer en lege med mange års erfaring i 

arbeidet med fysiske overgrep sitt inntrykk av aldersgruppen: 

 

C: Hvordan er aldersgruppen på disse som regel? 

L: De minste. Det er egentlig babyer mest. Jeg har sett opp til 1 ½ år. Det er de minste barna som mer utsatt 

for alvorlige fysiske overgrep altså. Det er ikke det at eldre barn ikke blir det. Men de er ikke så hardt skadet. 

Jeg har ikke opplevd de fra en intensiv setting.  

 

Å lese kroppsspråk kan være et godt utgangspunkt når en skal kommunisere med små barn, 

som ikke alltid har noe språk. Det kan riktignok skape utfordringer når leger og sykepleiere 

skal kommunisere med små barn. Legen problematiserte sjelden dette. 

 

Sykepleiernes observasjon 

Det var gjennom sykepleiers vektlegging av observasjoner av samspill mellom foreldre og 

barn, at utfordringen med å jobbe med små barn ble synliggjort. Ifølge sykepleierne er en 

observasjon en beskrivelse uten tolkninger. For eksempel forklarte en ung sykepleier at 

‖jeg kan skrive at ungen har møkk i håret og bleieutslett i barnets journal, men jeg kan ikke 

skrive at jeg synes moren behandler ungen på en dårlig måte liksom, eller at hun er 

rusmisbruker‖. Det er et ideal å skille mellom observasjon og tolkning. Stort sett kan 
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sykepleiernes observasjoner deles i fire ulike bolker. For det første helheten og alle tingene, 

for det andre hvordan foreldre dekket barnas grunnleggende behov, for det tredje barnas 

selvpresentasjon og så til slutt foreldres presentasjon – og støtte – til barnet:  

 

C: Det er vel kanskje vanskelig når barna er små, hvordan snakke med dem liksom. 

S: Ja, og så tenker man på Bjugn ikke sant. Det der hvor man legger ordene i munnen på dem. Altså hvordan 

prate med dem, og hvis dem er så små at de kanskje ikke prater.  

C: Da har man ikke så mye å gå på ut fra skadene da? 

S: Nei, en har ikke det, og hvis en føler at foreldrene er omsorgsfulle på avdelingen. Det er jo ikke lett å tro at 

de skal ha gjort noe heller.  

 

Foreldre med alvorlig syke og/eller skadde barn er ofte i krise. Sykepleierne forventer at 

foreldrene skal verne sine barn. Dersom ikke dette skjer ser det ut til at sykepleiere blir 

oppmerksomme på eventuelle avvik i samspillet, som det fremgår her:  

 

C: Når du snakker litt om definisjonen [av fysiske overgrep], tenker du da at det er blandingsformer, at de går 

litt inn i hverandre som blandingsformer, eller at dere kaller de noe annet? 

S: I forhold til. For å gi et eksempel så hadde jeg et tilfelle med en jente på fire år, det er en del år siden, som 

kom sammen med sin mor, og det første hun gjorde når jeg kom inn i rommet var å komme til meg og 

begynne å grine, så sa hun: mamma må gå. Og det er jo veldig unormal reaksjon hos en unge på fire år som 

normalt.. Barn blir jo ofte veldig redde når de er på sykehus, og er opptatt av foreldre. Og da husker jeg at… 

Hun var veldig ustelt. Det er på en måte en del av pakka. En gjør seg jo opp tanker i tillegg. Og da når hun 

reagerte slik så synes jeg det var påfallende, og jeg tok det opp med overlegen som var på vakt. Overlegen 

hadde ikke noe tanker om fysisk mishandling. Jeg vet ikke, men når hun reagerer slik, så er det noe som ikke 

stemmer da. Jeg tar kanskje med de i mistanken om fysisk vold som de som kommer inn med hjernerystelse 

og har ramlet ned trappen, hvis du skjønner hva jeg mener da.  

 

I materialet mitt er det en tendens til at mye av det sykepleierens legger merke til som 

bekymringsverdig i samspillsituasjoner ofte dreier seg om generelle avvik i det de oppfatter 

som normalt samspill med foreldre. I tillegg legger sykepleierne merke til generell ustelthet 

hos barnet; som bleieutslett, møkkete klær eller fettbelegg i hår. Her forteller en sykepleier 

i trettiårene om hvilke samspill hun velger å observere ekstra: 
36

 

                                                 

36
 Dette er noe jeg kun spurte sykepleierne om og ikke legene.  
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C: Hvordan er erfaringene med omsorgsgiverne? Hva observerer du av samspill? 

S: Jeg vet ikke, du får bare sånn ekkel magefølelse og så ser du litt på hvordan er det de kommuniserer med 

barnet, snakker de over det eller? Det er veldig vanlig når foreldre er her å verne de på en måte, men det er 

mange måter å verne om de. Gi støtte, trøste… Ja. Det er litt vanskelig å forklare. Men det er bare noen ting 

som gjør at du velger å observere det litt ekstra. Men det er liksom den her kommunikasjonen på en måte. 

Måten de gjør ting på, blir de lei seg på vegne av barnet ikke sant, eller er de bare litt avvisende og vil holde 

seg litt unna. Det er lett å kunne tro en ting, så kan det bare være en form for krise, slik at det er måten de 

kommer seg gjennom det når barnet er sykt. Jeg tror på en måte at når man får… så skal man følge det videre 

hvis man synes det er litt sånn rart.  

 

Vektleggingen på observasjoner i samspill og ustelthet hos barnet viser at sykepleierne i 

mindre grad enn legene er sosialisert inn i en naturvitenskapelig og objektiverende måte å 

forholde seg til kroppen på. Sykepleiers arbeid, og oppgaver krever en mer 

humanvitenskapelig tilnærming. Det være seg å observere samspill mellom foreldre og 

barn, foreldres tidsbruk med barna, eller ha mer hverdagslige samtaler med foreldre. 

Samtidig er mange av sykepleiers arbeidsoppgaver av teknisk medisinsk art og rettet mot 

kroppen, som for eksempel å gi medisiner, sette sprøyter og å passe på tekniske apparater.  

Hva som er med på å forme grensefeltet mellom normalitet og avvik er dannet gjennom 

erfaringer og forventninger om hva med normale samspill. Av og til vil sykepleiers 

kunnskap og den referanserammen som denne kunnskapen modifiseres av egne 

foreldreerfaringer og middelklassetilknytning (som har egne diskurser om hva som er en 

sunn barnekropp). Uansett om sykepleier mener det er stor eller lite grunn til å bekymre seg 

over barnas helsetilstand, eller kropp, er det nærliggende å forstå deres (og legenes) arbeid 

hvor den sosialt konstruerte kroppen står sentralt. Dette knytter an til Foucaults 

kroppsforståelse. Det er sosialt konstruerte standarder for hva som er en sunn kropp, rett 

vekst og språklig/motorisk utvikling hos barn.  

 

 

Oppsummering 

I dette kapitlet har jeg sett på legers og sykepleiers forhold til barnekroppen. Ved hjelp av 

ulike teoretiske perspektiver har jeg fått mulighet til å diskutere hvordan legers og 

sykepleiers ulike teoretiske forankringer ser ut til å påvirke hva som søkes informasjon om 
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fra barnet. Legens naturvitenskapelige tilnærming gir føringer for at barnekroppen 

oppfattes som noe en skal hente objektiv og nøytral kunnskap fra. Barnet blir kropp, og er 

antagelig mer biologi og mindre kultur enn voksne kropper. Sykepleiers vektlegging av 

observasjoner av samspill mellom foreldre og barn er i tråd med en mer 

humanvitenskapelig tilnærming. Alt i alt kan det virke som sykepleiers 

humanvitenskapelige tilnærming er velegnet til å se de sosiale forholdene rundt fysiske 

overgrep (og omsorgssvikt). Samtidig er det både strukturelle og kulturelle føringer som 

gjør at letingen etter hva som er galt overlates til legene.  
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5 LEGER, SYKEPLEIERE OG FORELDRE 

I dette kapitlet skal jeg se på legers og sykepleiers samhandling med foreldre slik leger og 

sykepleierne oppfatter det. Foreldre er en viktig brikke i definisjonsarbeidet med fysisk 

overgrep, fordi det ofte dreier seg om barn som er så små at de ikke kan snakke. I 

samhandlingen mellom leger/sykepleiere og foreldre fastslås fakta som legger føringer for 

behandling barnet skal få, og hvordan behandlingsløpet skal være.  

 

Ved mistanke om fysiske overgrep kan profesjonene trekke inn faktorer som kjønn, klasse, 

oppfattelser av etnisitet og sosiale problemer. Disse faktorene går utover det 

medisinskfaglige i situasjonsdefinisjonen.
 37 

 En kan si at profesjonenes maktutøvelse 

fremtrer gjennom ulike konstruksjoner der kjønn, klasse, etnisitet og sosiale problemer er 

elementer som skaper et bilde av hvem som utfører fysiske overgrep mot barn.
 38

  

 

Inspirert av Bourdieus begrep om klasse, symbolsk makt og habitus kan vi se hvordan 

legers og sykepleiers kunnskaper og forståelse av overgrep fremstår i et klasseperspektiv. 

Oppfattelse av foreldre med mye symbolsk kapital, og motsatt lite symbolsk kapital virker 

ulikt inn på profesjonenes oppfattelser og håndteringer. Foucaults begrep om regjering blir 

sentralt for å sette fokus på profesjonenes arbeid som et bindeledd mellom stat og 

befolkning, og i lys av denne bindingen skal jeg skal vise at begrepet kan hjelpe oss med å 

kaste lys over legers og sykepleiers vurderinger av foreldre. 

 

Først i kapitlet skal jeg diskutere hva som kan kjennetegne relasjonen mellom 

leger/sykepleiere og foreldre. Deretter skal jeg se hvordan dette kan påvirke legers og 

sykepleiers ulike omgang med foreldre, og deres diskurser om kjønn, klasse og etnisitet. Til 

slutt diskuterer jeg om diskursene kan skyldes ulike betingelser for sosial kontroll.  

 

                                                 

37
 Mitt analytiske utgangspunkt er kjønn, klasse og etnisitet slik det er formidlet i feltet selv.  

38
 Etnisitet er en kollektiv identitet knyttet til forestillinger om kulturelt fellesskap som følge av (oftest) et 

antatt felles opphav (Wikipedia 2008b). Begrepene innvandrer og etnisitet ble brukt av profesjonene om 

hverandre, men jeg tolket profesjonenes forståelse av innvandrer som nært knyttet til ovenstående definisjon 

av etnisitet. 

http://no.wikipedia.org/wiki/Identitet
http://no.wikipedia.org/wiki/Kultur
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Relasjonen mellom leger/sykepleiere og foreldre 

Relasjonen mellom særlig lege og foreldre kan i første omgang ses i et perspektiv som 

legger vekt på symbolsk makt, der de dominerte foreldre selv bidrar til dominansen 

gjennom å ikke kunne gjøre annet enn å gi sin tilslutning til de prinsippene, 

klassifikasjonsskjemaene og vurderingskriteriene som favoriserer den dominante i 

situasjonen. Den symbolske makten ovenfor foreldre kan også ses i lys av profesjonenes 

taushetsplikt, og den tilliten de ønsker å ha til sine pasienter. Som en sykepleier i trettiårene 

formulerte seg: ‖Hadde man meldt mye, ville kanskje tillitsforholdet mellom sykehuset og 

foreldre blitt litt skurring på‖.  

 

Foreldrene er avhengig av særlig legers teoretiske og praktiske kunnskap, men også av 

sykepleiers omsorg, for å få behandlet barnet sitt. Foucaults styringsperspektiv hjelper oss å 

se sykepleiers bruk av maktteknologier, blant disse er pastoral makt. Begrepet pastoral 

makt er en analogi til kirkens og statens tradisjonelle makt. Prestemakt virker gjennom 

prestenes vilje til å ofre seg selv for frelse og livet i menigheten, og den gir tilgang til de 

troendes sjelsliv. Ifølge Holmes (2002) har sykepleieren en pastoral makt i forhold til 

pasienter, også barna og barnas foreldre, via rettledning, veiledning og omsorg for 

pasienter, der det også forventes at pasientene styrer seg selv i henhold til dette (Vågan og 

Grimen 2008:417)  

 

Makten ovenfor foreldre er på mange måter produktiv - slik Foucault vurderer at makt er. I 

lys av dette kan en forstå sykepleieres fortellinger om mishandlingssaker hvor foreldrene 

ble lettet over å få hjelp til å komme ut av sin vanskelige situasjon: ‖Jeg husker det var en 

mor som sa, nå må du bare ta ungen altså, for nå greier ikke jeg mer. Jeg tror det løste seg 

da, og sånn blir det vel gjerne og‖. Järvinen og Mik-Mayer (2003) diskuterer også 

velferdsinstitusjonenes maktutøvelse, generelt sett, både den synlige og den usynlige. De 

mener at denne maktbruken ikke er et entydig undertrykkende fenomen, men kan 

analyseres som en produktiv makt, der det primære mål er å hjelpe klienten (ibid.:233).  
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På samme tid som profesjonene hjelper foreldrene, utøver de også kontroll. Når 

profesjonene utøver regjering, arbeider de på oppdrag fra staten, samtidig som de skal 

arbeide for foreldrene og barna. Dette representerer et dilemma. I behandlingen skal 

profesjonene hjelpe barn og foreldre, samtidig som profesjonene er satt til å hjelpe 

mennesker velferdsstaten har sett som sin oppgave å fokusere på, og dette kan være med å 

påvirke profesjonenes konstruksjoner, som fremtrer gjennom kjønn, klasse, etnisitet og 

sosiale problemer. Klienter skapes i møtet mellom individer og velferdsinstitusjoner, 

skriver Järvinen og Mik-Mayer (2003). Jeg ser for meg at det er dette som skjer når 

profesjonene samhandler med foreldre. Hjemme er foreldrene pappa eller mamma til 

barnet, det er i relasjonen til profesjonene at ‖klientgjørelsen‖ blir til. Klientgjørelse 

handler om den prosessen der:  

 

….. menneskelige problemer oversættes til systemsprog; hvor individets situation avklares du fra insitutionelt 

fastlagte diagnoser og forståelsesrammer; hvor klienter tilpasses kategorier, der modsvarer de foranstaltninger 

og handllingsmodeller velfærdsinstitusjonene krever (Järvinen og Mik-Mayer 2003:10)
39

 

 

Samhandlingen mellom lege/sykepleier og foreldre er en avspeiling av et institusjonelt 

betinget maktforhold, og er en del av sykehusets doxa. Leger og sykepleiere sosialiserer 

foreldre og barna til de riktige forventninger avspeilet i sykehusets (og velferdsstatens) 

prioriteringer (Lipsky 1980:61-63).  

 

Leger og sykepleiere har som sagt symbolsk makt, og mandat til å utøve regjering, selv om 

foreldre kan yte motmakt. Foreldrenes motmakt kom til uttrykk når profesjonene oppfattet 

at de fortalte en sykehistorie som profesjonene mente ikke svarte til barnets skade. Det er 

nærliggende at dette også handler om impression management, eller inntrykksstyring: Den 

enkelte foreldre er bevisst hvorledes han/hun oppfattes, og virker på profesjonene gjennom 

å påvirke deres oppfatninger (Goffman 1994). Selv om sistnevnte ligger utenfor oppgavens 

                                                 

39
 Det er dermed ikke sagt at foreldrene vil være hjelpesløse ofre for institusjonaliserte praksisformer og 

forståelsesmodeller, men i denne oppgaven er det legers og sykepleiere jeg har intervjuet, og deres 

problemforståelser.  
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tema, er det med på å synliggjøre kompleksiteten i samhandlingen med foreldre, og hva 

dette kan ha å si for situasjonsdefinisjonen.  

 

Ulik kontakt 

I kraft av sin profesjonstilhørighet på sykehuset, har leger og sykepleiere ulik kontakt med 

foreldre. En erfaren lege i førtiårene forklarer det slik: 

 

Vi er jo tilstede et kvarter ikke sant på sånne visitt og i løpet av den tiden er det vanskelig å danne seg et 

inntrykk. Og det er klart at foreldre oppfører seg også annerledes i samspill med oss enn de gjør med en 

rengjøringsassistent, en hjelpepleier, sykepleiere og andre. Når de har med oss å gjøre er de jo ofte mer 

høflige og appellerende sånn, og sånn er det bare…  

 

Det primære med legers visitt slik det framgår av intervjuene er å samle inn kunnskap som 

kan forklare årsaken til barnets sykdom/skade. Å løse det medisinskfaglige knyttet til de 

barnas kroppslige skader står i sentrum, og fordi det ved alvorlige fysiske overgrep oftest er 

snakk om små barn, som ikke kan snakke, vektlegges foreldres forklaring av sykehistorien. 

Sykepleierne ser foreldre over lengre tid, og i andre situasjoner enn legen:  

 

Ja, vi er jo som regel de første familiene møter da. Vi snakker med foreldrene om det vi ser på barnet. På 

sengepost hadde jeg jo mer kontakt med familien, og særlig de som var der over lang tid. Du var jo der, og 

det var på en måte deg foreldrene snakket med. Du ble på en måte en sosial person for dem da. Mens her er 

det jo ofte veldig liten tid til noe sosialt med foreldrene da. Du kommer inn og gjør det du skal, undersøker 

ungen, og du blir ikke så veldig kjent med foreldrene her.  

 

Samhandlingen mellom sykepleiere og foreldre har en mer uformell karakter enn legenes 

samhandling med foreldre. Samhandlingen kan ses som en prosess der det ikke bare er 

foreldre per se som defineres, men de blir også produsert til sykehusets kategorier. 

Samhandlingen kan også være bærer av et byråkratisk språk som preges av analogisk 

tenkning – profesjonene sammenligner foreldrene med andre foreldrekategorier som er på 

sykehuset (Järvinen og Mik-Mayer 2003:16).   
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Järvinen og Mik-Mayer (2003) fokuserer på fire institusjonelt skapte paradokser i møtet 

mellom klient og system, som også er aktuelle i legers/sykepleiers samhandling med 

foreldre i ulik grad (Järvinen og Mikmayer 2003:19). For det første er legers og sykepleiers 

arbeid en form for individfokusert forandring. Det er primært individet som skal forandres i 

velferdsinstitusjoner. For det annet arbeider velferdsinstitusjoners personale med ofte to 

målsetninger: de skal både diagnostisere og kontrollere og gi omsorg og støtte dem. Et 

tredje paradoks er at sykehuset skal tilby ensartet behandling, og samtidig ta høyde for det 

særegne i situasjonen. For det fjerde dreier det seg om arbeidets serviceideal – i tråd med 

velferdsstatens brukerperspektiv (ibid) I det hverdagslige er ikke disse paradoksene like 

problematiske. Profesjonene ser som oftest på foreldres nærhet som garantist for gode 

handlinger, og antar at intimiteten mellom barn og foreldres innebærer en beskyttelse for 

barn. Når dette ikke lenger er tilfellet opplever profesjonene det ubehagelig, og 

paradoksene kommer mer til overflaten. Profesjonenes skal behandle og gi omsorg der 

barnas og foreldres behov er sammenfallende. Noen ganger blir profesjonene usikker på 

om disse behovene fortsatt er sammenfallende, som en lege i femtiårene her snakker om: 

 

C: Hvordan opplever du det å jobbe med slike saker? Hva gjør det vanskelig eller lett? 

L: Det er forferdelig tungt fordi det er klart at som lege har man ikke noe ønske om å utøve en kontrollerende 

eller nærmest en politifunksjon ovenfor folk. Ingen av oss synes det er morsomt eller tiltalende å holde på 

med, men det er jo selvfølgelig en unnlatelsessynd å prøve å skjære klar av det av makelighetshensyn til seg 

selv da. Så det er jo noe en gjør ikke av glede men av plikt på en måte. Det fordi det er ubehagelig. Vissheten 

av eller fornemmelsen av at foreldre på en måte står for omsorgssvikt er jo fryktelig i seg selv, og hvis 

foreldre gjør fysisk skade på et barn slik at det havner på sykehus så er det jo en katastrofe får en si. Det er jo 

ikke noe hyggelig å jobbe med det.  

C: Deres viktigste oppgave er å behandle? 

L: Ja vi ønsker både fornøyde foreldre og barn, så den type problemstilling er ikke… 

C: Dere har ikke gått inn med spørsmål til foreldres historier? 

L: Ja… I noen tilfeller, men da kan jeg egentlig ikke si fra egen erfaring, men det jeg har hørt er vanlig er 

disponerende familier, og så er det jo kulturelle forskjeller, altså folk som kommer fra andre land, kulturer 

som har litt mer tradisjon for fysiske overgrep. Det sies jo også at de som, foreldre som begår overgrep mot 

barn er de som selv er utsatt for det i sin oppvekst da, at det gir stor økning av risiko.  
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Det kan se ut som at legen vurderer at en mistanke om overgrep innebærer et brudd med 

behandlerrollen. Åkerstrøm (1997) er inne på noe lignende i artikkelen Att Anmäla våld – 

en praktikk innom lokala kulturer. Her diskuterer Åkerstrøm innsattes vold mot ansatte ved 

psykiatri og sykehjem, og ser i denne forbindelse på de ansattes meldepraksis i forhold til 

arbeidsskademeldinger og meldinger til politi. Meldinger til politi innebærer i motsetning 

til arbeidsskademeldinger negative konsekvenser for pasienten: ‖man utlämner de patienter 

man är satt värna om‖ (Åkerstrøm 1997:128). En slik handling går ifølge Åkerstrøm på 

tvers av yrkesrollen, som er å gi omsorg, hjelpe og behandle. Satt på spissen mener hun at 

dette gjelder hele pleieområdet (ibid) 

 

Kontrollen som hjelp, og hjelpen som kontroll 

Kanskje er sondringen mellom behandling og kontroll en kunstig oppdeling? I praksis vil jo 

dimensjonene ofte smelte sammen i møtet mellom profesjonene og pasient, slik at 

kontrollen vil fungere som en hjelp, og hjelpen som kontroll (Järvinen og Mik-Mayer 

2003:233). På den ene siden kan de to dimensjonene ses i sammenheng med hvordan 

profesjonene selv beskriver sitt arbeide med fysiske overgrep. Legene og sykepleierne vil 

helst ikke snakke om sitt arbeide som uttrykk for kontroll. Det primære er for legene å 

behandle skadene barnet kommer med. For sykepleierne er det mest sentralt å gi omsorg til 

barnet.  

 

På den andre siden kan de to dimensjonene forstås som et uttrykk for samfunnssystemets 

strukturelle innretninger (Eidheim 1991:1). Når Foucault (1994) drøfter disiplinering som 

maktteknikk er han opptatt av hvordan institusjoner som fengsel, skoler og sykehus styrer 

befolkningen ved å disiplinere og normalisere deres normer og holdninger. I disse 

institusjonene er makten og kontrollen overalt. Hvor kommer hjelpen inn? David Garland 

(1985) skriver at hjelpeideologien i velferdsstaten var en støtte til de maktsterkes måte å 

tenke på, preget av industriens fremvekst (i Eidheim 1991:4). Anne-Lise Seip (1984) er 

inne på at noe lignende skjedde i Norge i sosialhjelpsstaten (perioden før velferdsstaten): 

 

Nye grupper blir skilt ut fra fattigloven, nye sosialpolitiske oppgaver ble tatt opp i kommunene¸ et sentralt 

sosialt administrasjonsapparat ble skapt, et fagmiljø vokste fram, den private innsatsen økte og det ble skapt 
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et samhandlingsmønster med det offentlige. Alle disse prosessene var gjensidig avhengig av hverandre (Seip 

1984 i Eidheim 1991) 

 

Hjelpebegrepets opprinnelse i velferdsstaten kommer fra de øverste samfunnsklassene, via 

veldedighet og statlig dirigering (Eidheim 1991:29). Hjelpen har en iboende kontroll, som 

er rettet mot dem som har minst makt (ibid). Når sykehuset har behandling som sin 

viktigste funksjon, postuleres dette som et gode i velferdsstaten, fordi behandling faktisk 

hjelper pasientene til å bli friske. I behandlingen ligger satt på spissen også en godtakelse 

av en maktstruktur som er skjult, og skapt av de øverste samfunnsklassene. Bak 

behandlerrollen, ligger det mekanismer som kan fremme makt, kontroll og disiplinering 

(Pettersen 2005:231).   

 

Ifølge Moelven (2006) var det samfunnets behov for å overvåke helsetilstanden i 

befolkningen, og behovet for å kunne drive planlegging av tiltak, som dannet grunnlaget 

for meldeplikten (Moelven 2006:265). I forlengelse av dette kan en kanskje tegne et bilde 

av opplysningsplikten der en ser for seg at barnemishandling og omsorgssvikt er et område 

som kan løses med overvåking og straff. Mens barnet behandles og hjelpes, kontrolleres og 

klassifiseres samtidig foreldrene. Lena Marita Dypevik (2008) beskriver hvordan støtte og 

kontroll går inn i hverandre i friomsorgen (frivården):   

 

Kontrollen må være tilstede ellers fungerer ikke støtten, men det er kontroll i positiv retning. Støtten og 

kontrollen står i en interaksjon til hverandre. Kontrollen blir motivert med at den er nødvendig for støtten, jo 

mer kontroll og innsyn man har i klientens liv, desto bedre kan hjelpen utformes. Derfor er kontrollen en 

ufravikelig del av støtten. Med kontrollen følger kunnskap som gjør det lettere å definere og forstå klientens 

situasjon, og dermed øker muligheten for å hjelpe (Svensson 2001 i Dypevik 2008:44) 

 

Selv om kontrollen er mer synlig og innlysende ved friomsorgen, enn ved sykehuset og for 

profesjonene, er det med på å vise hvordan hjelp og kontroll er vevd inn i hverandre på 

komplekse måter, som er vanlig i forvaltningen av velferdsytelser (Pettersen 2005:23)  

Dersom profesjonene ikke skulle behandle eller gi omsorg, kunne en jo spørre seg selv 

hvordan kontrollen skulle foregå? Eller hvordan profesjonenes arbeid med fysiske overgrep 

da skulle sett ut? For å få til behandling må også pasientene til en viss grad kontrolleres. 
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Først da blir det tydelig hvordan kontroll og hjelp smelter sammen til en enhet (Eidheim 

1991:23).  

 

Før jeg diskuterer legers og sykepleiers diskurser om kjønn, klasse og (oppfattelser av) 

etnisitet skal jeg kort beskrive hovedpunktene i Bourdieus klasseforståelse og hvordan hans 

klasseforståelse kan kobles mot foreldres kropp. Foreldres sosialiserte kropp blir en 

veiviser mot sosiale problemer, og også mot vurderinger av kjønn, klasse og oppfattelser av 

etnisitet. Det er kanskje disse vurderingene og oppfattelsene som gjør en kontrollørrolle 

synlig? 

 

Bourdieu og klasse 

Ifølge Wilken (2008) renoverte Bourdieu noen av Marx` sentrale begreper for å nytenke 

Max Webers opposisjon mellom klasse og stand (Wilken og Andreassen 2008:52). Med 

dette grepet skapte Bourdieu en analysemodell som kan forklare distinksjon og konflikt i 

avanserte samfunn (ibid). Innenfor denne rammen reduseres ikke klasseanalysen til en 

analyse av økonomiske relasjoner. Klasseanalysen forholder seg også seg til symbolske 

relasjoner og til klassifikasjonsprosesser, der kultur er viktig (ibid). Noe lignende skriver 

Chancer og Watkins (2006): 

 

Bourdieu’s theoretial conceptualization of class represents an immense broadening beyond the nineteenth-

century ideas of Marx, they allow us to see how habitus is affected not only by class position but by systems 

of racial classification and gendered forms of accultarations as well (Chancer og Watkins 2006:101). 

 

Bourdieu (1987) mener at en klasse skal defineres teoretisk som et sett av individer med 

omtrent samme posisjoner i rommet, der disse individene antas å utvikle disposisjoner og 

interesser med klare fellestrekk (Bourdieu 1987:14). For å samle de mest mulig like 

individene forenkler Bourdieu det sosiale rommet til et tredimensjonalt rom der 

dimensjonene er mengde kapital, sammensetningen av den og endringer i kapital over tid. 

Habitus gjør det mulig å omforme kapitalbegrepet slik at en kan lage en form for 

handlingsteori (ibid).  
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Habitus rommer kroppsliggjorte sosiale og kulturelle bakgrunner, som sammen med en 

spesiell faglig forankring (lege og sykepleier) gir et spesifikt blikk som gir grunnlag for 

bestemte handlinger. Habitus gjør at agentene er bærere av klasseforholdene i kroppen, 

gjennom dens smak og uttrykk. Den fysiske holdnings variasjoner, og hvordan 

profesjonene har meningskategorier rundt dette tolker jeg i et klasseperspektiv.  

 

Vurderinger av foreldrene 

Når sykepleieren pratet om kjønn, klasse og oppfattelser av etnisitet var det ofte i 

spesifikke sammenhenger. De var knyttet til vurderinger av foreldres kunnskap om, og 

evne til å stille opp for barnet på sykehuset: som mental støtte i form av omsorg og trøst, og 

at de fysisk i stor grad var tilsted på sykehuset for å følge med på behandlingen av barnet. 

En nyutdannet sykepleier i trettiårene sa det slik:  

 

C: Har du noen arbeidserfaring med slike overgrep? 

S: Det var et barn som… Den ene jeg tenkte på var en jente på åtte år, som var nummer tre av fire søsken, de 

hadde og en unge på seks uker som hadde et kraniebrudd, og hun hadde angivelig da ramlet ned trappen. Det 

stoler en på en måte på da, men det var andre omstendigheter rundt den familiesituasjonen som gjorde at alle 

stilte litt spørsmål ved det egentlig. Det var en del sosiale problemer i den familien. Far var med på sykehuset, 

men ville helst bare gå hjem, og når ungen ligger der med kraniebrudd da, så skal de være til observasjon, det 

er fare for blødninger og en er redd for det, og selv de som har en tydelig hjernerystelse skal jo være innlagt 

på observasjon i fire timer. Det er da den kritiske … Men han var veldig opptatt at han skulle gå hjem, han så 

ikke ut til å skjønne alvoret i situasjonen, og så var han ute og røykte hele natten. Jeg var på nattevakt den ene 

natten.  

 

Mye av det sykepleier sier her som årsak til hennes mistanke om fysiske overgrep, kan 

relateres til observasjoner ved situasjonen som kommer utenom den primære behandling av 

selve skaden til barnet, kraniebruddet. Forhold utenom den medisinske diskursen gjøres 

relevant i hennes vurdering. I en annen samtale inngikk observasjonene tydeligere i 

spørsmålet om sosiale problemers betydning for blikket mot fysiske overgrep, her med en 

mer erfaren sykepleier: 
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C: Er det noe med familiene der overgrep skjer? 

S: Vet du hva, man blir jo litt lett farget på en måte. Hvis man går litt mer luskete kledd, man har ikke gredd 

håret ikke sant. Jeg vet ikke, men hvis det kan lukte alkohol, hvis barnet kommer i fra beredskapshjem, så en 

blir kanskje litt farget ut av det da, jeg må si det.  

 

Som Bourdieu kanskje ville ha sagt det: kroppen formes av habitus, og kroppen uttrykker 

habitus. Kroppsholdning, vekt, tannhelse, livsstilssykdommer, kroppslukt med mer, er 

relatert til agentenes individuelle og kollektive habitus, fordi sosial habitus blant annet 

kommer til uttrykk gjennom hvordan en kler og ter seg på (Bourdieu 1987). Dette kan 

innebære at for forhold som alkohol og rusbruk, psykiske problemer, og fravær av gode 

nettverk, blir den sosiale kroppen foreldrene kommer med viktig fordi den kan indikere 

sosiale problemer. 

 

For legene handlet det ofte mindre om situasjonelle beskrivelser som hos sykepleierne, og 

mer i retning av forklaringer på type familier. Legenes forklaringer ses i lys av leger og 

sykepleier sine ulike arbeidsoppgaver, og ulike omgang med foreldre. Her snakker en 

erfaren lege i femtiårene: 

 

C: Har du noen tanker eller erfaringer om hvem det er som utfører fysiske overgrep? 

L: Det er ofte lukkete familier, litt sånn isolerte familier, sterke rigide lederposisjoner, patriarkalske familier 

kanskje uten så mye kontakt med venner og nettverk. Det er en del innvandrer hvor det er vanlig at far får lov 

til å være ute mens mor får så vidt lov til å gå på tur til butikken med burka omtrent.  

 

Her trekker legen mange slutninger ut i fra et begrenset tilfang av opplysninger. Det er 

interessant, og som nevnt bryter det med kapitlet om kroppen, hvor legen i liten grad 

vektlegger sosiale faktorer rundt kategoriseringen av fysiske overgrep. I neste avsnitt skal 

jeg vise hvordan konstruksjonene av kjønn virker inn på profesjonenes oppfattelse av hvem 

som utfører fysiske overgrep.  
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Mandighet gjør vold - mor gjør sjelden det 

Både leger og sykepleiere var opptatt av at det ofte er menn som utfører fysiske overgrep 

mot barn:
 40

 

 

 I de sakene jeg har vært borti så har det, der det beviselig er, der det er sterke føringer for at det er overgrep, 

så er det ofte en mannlig bekjent, eller et nært familiemedlem 

 

Det kan virke som konstruksjonen av kjønn, eller kjønnets symbolikk, i interaksjonen 

mellom leger/sykepleiere og foreldre filtreres som mandighet gjør kriminalitet (Levin og 

Trost 2005:157). En annen lege sa det slik: 

 

Jeg tror vel egentlig at det oftest eksploderer for menn, men det kan jo være at det er rett og slett de som 

meldes til meg, og at terskelen over å oppdage det og få mistanke på mødre er høyere sånn at de ikke blir 

henvist til oss. 

 

Her pekes det på et interessant skille. Legen snakker om menn i stedet for fedre, og mødre 

som mødre, og ikke kvinner. Det kan virke som det er forventet at mødre har den primære 

omsorgen for barnet. Menn viser ikke i alle tilfeller til fedre, men også stefedre og 

lignende.  Ifølge Kari Wærness (2001) er omsorgspraksisen kjønnet på grunn av 

økonomiske skiller mellom kvinner og menn, ulik tilknytning til lønnsarbeidet og 

forskjellige forventninger til moderskap og farskap (Wærness 2001:264-265). 

Forventningene om kjønn, sier altså noe om samfunnet generelt. Forventingene om en 

kjønnet omsorg i mitt materiale gjør det antagelig vanskeligere å tro at mødre kan utføre 

fysiske overgrep, noe som også en erfaren sykepleier er inne på her: ‖Mor er jo 

omsorgspersonen, så det er jo kjempevanskelig‖. I bourdieansk tapning kan dette forstås 

som at maskulinitet forbindes med å gjøre mandighet i form av vold. Det er dette Bourdieu 

mener gjør menn til ofre for deres dominans over kvinnen (Bourdieu 2001:49). ‖Male 

privilege is also a trap, and has its negative side in the permanent tension and contention, 

                                                 

40
 I SSBs kriminalstatistikk (2005) stod menn for 4652 av 5306 forbrytelser mot liv, legeme og helbred.  
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sometimes verging on the absurd, imposed on every man to assert his manliness in all 

circumstances‖ (Bourdieu 2001:51).  

 

En annen erfaren lege fremhevet et skille mellom type overgrep menn gjør, og type mødre 

gjør. Mens menn oftest er overrepresentert som overgriperen for skader, som risting og 

slag, og vridning av ben, kommer mødre oftere på statistikken representert ved 

forgiftninger, på drukninger og brannskader. Dersom mødre en sjelden gang var inne i 

bildet som overgriper var det forbundet med psykiatrisk sykdom, rusproblematikk hos mor 

eller Münchausen by Proxy (MBP).
41

 Mannen/far som en som utøver fysiske overgrep 

fremtrer i større grad konstruert gjennom oppfattelser av stefaren og av fedre med etnisk 

minoritetsbakgrunn som voldsutøvere. Synet på stefaren som voldsutøver er sannsynligvis 

også forbundet med endringer i familier og foreldreskapet. Samlivsbrudd er vanligere blant 

gifte og samboende enn før (Leira 2005:267). Dette fører til at en stigende andel av barn i 

kortere eller lengre perioder av oppveksten vil ha daglig kontakt med bare den ene av sine 

biologiske foreldre, og de fleste barna blir boende hos mor. Som Kari Killèn (2004) er inne 

på kan separasjons- og skilsmisseproblemer gjøre seg gjeldende i ulike 

omsorgssviktsituasjoner, de kan utløse og forsterke omsorgssvikt, og her kan stefaren 

utføre fysiske overgrep mot barn (Killèn 2004:494). 

 

Marginalisering i kriminologien er jo også et relativt vanlig tema. For eksempel har 

kriminologen Ericsson (1996), med barnevernet som utgangspunkt, beskrevet hvorledes 

klasse- og kjønnsforhold innvirker på hjelpe- og kontrollapparatet syn på voldsutøveren 

(Ericsson 1996:142). Legers og sykepleiers oppfatninger av hvem som utfører fysiske 

overgrep må ses derfor ses i lys av en bredere sosial- og kontrollpolitisk virksomhet med 

lange historiske røtter. Folk som har behøvd hjelp til sin livsførsel, har blitt utsatt for 

kontroll av både det offentlige og privatveldedige institusjoner, gjennom utviklingen av 

medisinsk vitenskapeliggjøring av medisinske problemer, medikalisering (ibid).  

                                                 

41
 Betegnelsen MBP brukes om en omsorgsperson som skader barnet for å tilfredsstille egne psykiske behov. 

Fenomenet er ofte knyttet til psykiatrisk sykdom hos mor kombinert med dysfunksjonelle familierelasjoner 

(Sosialpediatri 2007). 
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Noe lignende skriver Pringle (2007) i en svensk studie utført av ulike aktører i helse- og 

sykepleie, barneomsorg og sosialtjenesten. Her ses fokuset på grupper med spesielle behov, 

i sammenheng med diskriminerende maktrelasjoner utgått fra velferdssystemet, i 

forlengelse av dette også i barne- og familiepolitikk samt dets berørende praksis (Pringle 

2007:236).  

 

Foucaults regjeringsbegrep kan hjelpe oss til å forstå hvordan velferdssamfunnets 

diskriminerende maktrelasjoner også kan ha sammenheng med de økende krav som stilles 

til regjering av selvet; fordi det alltid vil være noen som ikke klarer å regjere seg selv. Som 

nevnt innledningsvis fikk nyliberalistisk tankegods innpass i Norge på grunn av en generell 

kritikk som i all hovedsak handlet om for mye statlig styring, og også et for dyrt og 

ueffektivt sykehus. Det er langt rimeligere om individet kan klare å regjere seg selv. I 

overensstemmelse med nyliberalismen er forebygging individrettet, også i medisinen 

(Hydle 2003:175) Forebygging som er individrettet gir en kunnskap som muliggjør 

planlegging av hvert individ. Kunnskapen gir makt til å avdekke og forhindre sykdom. (En 

kan jo også tenke seg at forebygging står i motsetning til behandling: Med forebygging skal 

individet ansvarliggjøres, og i behandlingen gjøres individet til objekt). Det er snakk om en 

ny medisinsk styringsrasjonalitet. Den innebærer at: 

 

… Normaliseringspraksisene er utvidet fra å håndtere de avvikende – syke og kriminelle – til i tillegg å 

håndtere dem som har en risiko for å bli syke eller kriminelle (Hydle 2003:174). 

 

I materialet mitt fremstår atferd som et resultat av ulike risikofaktorer som biologisk kjønn, 

dimensjoner som etnisk tilhørighet, og tilhørighet av sosial klasse, men også mellom andre 

sosialefaktorer som kan knyttes til marginalisering. Under intervjuene plasserte 

profesjonene visse risikanter hvor kategoriene kjønn, klasse og etnisitet spiller inn. 

Dimensjonene kjønn, klasse og etnisitet vil slik produseres og reproduseres på 

sykehusfeltet: de påvirker legers og sykepleiers syn på foreldre og av 

sykdomssymptomene, og i forlengelse av dette også kanskje for diagnosen som blir stilt, og 

forholdet mellom normalitet og avvik. Betyr dette at profesjoner blir blinde for overgrep 
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som utføres av folk som faller utenfor disse kategoriene? Vil middelklassen slippe unna 

med omsorg som ikke er heldig?  

 

Nicole Hennum (2002) fastslår at middelklassens forståelse av riktig barneoppdragelse har 

sammenheng med fagdiskursen om det samme. I løpet av 1990 tallet har middelklassens 

verdier om barneoppdragelse ifølge Hennum blitt normsettende i samfunnet. Ekspertenes 

diskurs om barneoppdragelse kan sies å være en del av middelklassens kapital, det vil si at 

barneoppdragelsen er preget av moderne barnepsykologi (Hennum 2002:29) 

 

For å følge Hennum kan faktorene kjønn, klasse, (oppfattelser av) etnisitet og sosiale 

problemer reflektere legers - og sykepleiers tilhørighet i middel- og øvre middelklasse. 

Dette setter Bourdieus klasseforståelse i spill, og blir synlig gjennom observerte forskjeller 

mellom ulike kulturer for barneoppdragelse, der middel- og den høyere klasse har de 

dominerende og legitime verdier. Samhandlingen mellom profesjonene og foreldre kan  

ofte være preget av ulike maktforhold: 

 

 The encounters between the helping professions (armed with the authority of their specialized knowledge 

and state sanction) and the recipients of their services particularly in the socio –economic strata who depend 

on that service on help of some kind, or have to depend on it by legal coercion are encounters of different 

power relationships (Jamrozic and Nocella 1998:76) 

 

Samtidig har forventningene om risiko antagelig å gjøre med sykehusets, og profesjonenes 

tilknytning til velferdsstaten, som Ericsson er inne på, og som blir synlig via Foucaults 

regjeringsbegrep. Med velferdsstatens ekspansjon, kommer det ikke bare en større materiell 

likhet i befolkningen, men også betingelser for stigmatisering som knytter seg til 

mottakelsen av sosiale ytelser (Høilund og Juul 2005:130).  

 

Stress og tidsklemma 

I intervjuene fremhevet to erfarne leger stress og tidsklemma som en generell risikofaktor; 

som et alternativ til kjønn, klasse og oppfattelser av etnisitet. En sa det slik: 
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C: Er det noen risikofaktorer ute og går? 

L: Det har vi trodd gjennom lang tid at det skulle være de mest belastede familiene, sosioøkonomisk dårlig 

stilte familier. Vi får inn fra alle typer familier her. Så det som synes å være fellesnevneren kanskje mest her 

så er stress et stikkord. At man er i tidsklemma. Dersom barnet ikke passer inn i det mønsteret som man har 

behov for der og da for å klare alt det andre man skal gjøre i livet så kan det bli krasj. 

 

Den andre legen berettet det slik: 

C: Er det vanlig at mishandling blir gjentatt? 

L: Det vet jeg ikke nok om, det vil jeg tro. Ofte er det kronisk mishandling, det er ikke engangsforeteelse. Du 

har jo de også, frustrerte foreldre som har kjempedårlig tid, og ungene som ligger og hyler og skriker og vil 

ikke i barnehagen. 

C: Tidsklemma. 

L: Ja, tidsklemma ja. Det er nesten sånn affektmord skulle jeg til å si, det har en forståelig sammenheng, uten 

at det er akseptabelt 

 

Stress og tidsklemme beskrives på måter som gir forståelse for handlinger som omfatter 

vold mot barn. På den andre siden kan vi si at faktorer som kjønn, klasse og oppfattelser av 

etnisitet oftest brukes som en forklaring uten at det dermed gjør handlingene mer forståelig 

og akseptable. Det kan være at flere av profesjonene selv relaterer seg til slike 

stressituasjoner, og at gjenkjennelse gjør det mer forståelig og akseptabelt. Vanligvis er 

tidsklemma forbundet med middel- og øvre middelklasse, hvor ofte leger og sykepleiere 

befinner seg klassemessig. Tidsklemme er et begrep som viser til at foreldre opplever at det 

er vanskelig å kombinere familieliv med et krevende yrkesliv og karriereutvikling. Mange 

foreldre har gitt uttrykk for at de ikke syns at døgnet har mange nok timer for både barn og 

arbeidsliv. Samtidig er kravene til foreldreskap blitt mer komplekse, som ifølge Skogstrøm 

(2005) har skapt forestillingen om at barna aldri blir gitt nok tid av sine foreldre. Når stress 

og tidsklemme fremtrer på denne måten, blir det for profesjonene vanskeligere å gå inn i 

overgrepssaker i ressurssterke familier. En av de samme legene sa det slik:  

 

Det er menneskelig å kvie seg dersom en har familier som er veldig sterke, og har mange gode argumenter for 

at sånn er det, enn en unge som kommer fra en familie der de ikke er så veldig ressurssterke.  
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En skulle tro at profesjonene (særlig leger) ville være den dominerende, som den 

kunnskapsmessige sett overlegne i forhold til foreldre, og dermed skulle tørre å si fra til 

foreldre eller melde fra til barnevern eller politi ved mistanke uavhengig av hvor 

ressurssterk foreldrene synes å være. Hvorfor er det slik at frykten for å ta feil i 

definisjonen av fysiske overgrep synes å øke parallelt med foreldres ressurser? 
42

  

 

Ulike betingelser for sosial kontroll 

Andreas Hansens (2007) er i sin masteroppgave om SFO og meldeplikten opptatt av 

kontrollbetingelser:  

 

Skille mellom kontroll i formelle relasjoner og kontroll i nære relasjoner illustrerer problemet med 

håndhevelse av meldeplikten innen SFO. Ansatte i SFO er utsatt for primærkontroll fra barnas foreldre som 

de står i et nært forhold til. Det er vanskelig for de ansatte å kombinere kontroll på vegne av barnevernet, 

samtidig som de utfører en hjelpefunksjon for foreldre til barn i SFO… I nære forhold er ikke det å anmelde 

en så naturlig løsning.  (Hansen 2007:103) 
43

 

 

Kan dette resonnementet knyttes til mitt materiale? Den klassemessige avstanden er 

antagelig større mellom leger og foreldre, enn den er mellom SFO ansatte og foreldre. 

Basert på at leger og sykepleiere ser barn og foreldre over en forholdsvis tidsbegrenset 

periode, og leger kortere enn sykepleiere (i mottak ofte ikke lenger enn et par timer, i 

sengepost et par døgn) burde det blitt sendt flere meldinger fra sykehus til 

barnevernstjenesten? At sykepleieren ser foreldre over lengre tid enn legen, i tillegg til 

oppfatningen av at leger skal melde, kan være med på å forklare hvorfor hun sjeldent 

melder til barnevernstjenesten. Men hva med legene? Kan nærhet og avstand i kontrollen 

også ha å gjøre med nærhet til ulike klasser, eller hvem leger og sykepleiere identifiserer 

                                                 

42
 I tillegg er barneleger samtidig ventet å ha barnas beste som et utgangspunkt for behandling (Sosialpediatri 

2007:3). Det å få barnet ut fra et uheldig oppvekstmiljø bør prioriteres fremfor opprettholdelse av tillit til 

foreldre. En kan jo tenke seg at forskjellige normer står på spill: skal barnet eller foreldres autonomi 

beskyttes?  
43

 Åkerstrøm (1997) beskriver noe lignende: ‖På vårdavdelninger lär man dessutom känna patienterna under 

längre tid, varför det sannolikt känns mer främmande att polisanmäla en patient‖ (Åkerstrøm 1997:129) 
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seg med?
44

 Pål Gulbrandsen (2000) hevder at medisinere rekrutteres fra en relativt snever 

gruppe hvis livsførsel og livserfaring er annerledes enn mange av pasientenes. Den 

klasserelaterte livsstilen og erfaringen Gulbrandsen har møtt hos studenter og kolleger, 

mener han kan føre til at man angriper de mindre privilegertes livsstil og påfører dem skam 

(Gulbrandsen 2000). I følge Elisabeth Backe-Hansen (1995) fremstår barnemishandling i 

barnevernets sakspapirer som et klassespesifikt fenomen (Backe-Hansen 1995:16). Hun 

viser at de familiene som kommer i barnevernets søkelys, som oftest sliter med økonomi, 

bolig, helse og forhold til arbeidslivet (ibid). Dette innebærer at det er vanskelig å legge 

merke til denne type overgrep når det skjer i høyere sosiale lag (ibid)   

 

Det kan med andre ord være interessante sammenhenger mellom de ulike posisjonene i det 

sosiale rommet mellom lege/sykepleier og pasient og karakteristika ved de grupperingene 

som oftest meldes til barnevern og politi. Med Bourdieu åpnes muligheten opp for at det 

sosiale rommet med profesjonene og pasient påvirkes av styrkeforholdet mellom 

forskjellige typer kapital, slik at foreldre med mye symbolsk kapital, og motsatt lite 

symbolsk kapital virker ulikt inn på profesjonenes oppfattelser og håndteringer. Slik vil 

dimensjonene kjønn, klasse og (oppfattelser av) etnisitet produseres og reproduseres på 

sykehuset.  I Den gode fiende skriver Christie og Bruun (2003) at et lovbrudd vanligvis blir 

anmeldt til politiet når gjerningsmannen ligner den offisielle kriminalstatistikks typiske 

forbryterbilde, det vil si når det er en dårlig utdannet ung mann fra byenes laveste sosiale 

lag. For legene og sykepleierne fremstår det enklere å mistenke de som ifølge profesjonene 

har sosiale problemer, eller fremstår gjennom ulike vurderinger der hvor sosiale problemer, 

kjønn, klasse og oppfattelser av etnisitet blir forstått som risikokategorier.  

 

Konsekvenser ved bruk av diagnostiske kategorier er velkjent fra temaer som omhandler 

stempling og stigmatisering i psykiatrien, og er godt beskrevet i Løchens (1976) bok 

Idealer og realiteter i et psykiatrisk sykehus. For Løchen bidrar den diagnostiske kultur til 

faktiske konsekvenser for dem som blir diagnostisert (Løchen 1976: 215). For legene og 

                                                 

44
 På sykehuset er pasientgruppen mangeartet, og en gjenspeiling av Oslos etter hvert mindre homogene 

befolkning (Oslo Kommune 2008).  
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sykepleierne jeg intervjuet bidrar risikofaktorene til en ekstra tvil og usikkerhet i forholdet 

mellom hva som er fysiske overgrep og hva som ikke er det. Profesjonenes fortellinger om 

foreldre baseres ofte på forventinger, og handler ikke alltid om faktisk kunnskap om det 

saken gjelder. Noe som også profesjonene også er klar over, som denne legen: ‖en kan jo 

ikke legge det til grunn, en skal jo forholde seg nøytral, men det er ikke uten grunn at man 

følger ekstra nøye med‖.  I det store og det hele synliggjør dette også noen utfordringer ved 

å være profesjonell i en sfære som berører avvik som går ut over den medisinske diskursen, 

en annen sfære enn det legene og sykepleierne vanligvis skal håndtere.  

 

 

Oppsummering 

I dette kapitlet har jeg sett på legers og sykepleiers samhandling med foreldre. I 

samhandlingen har leger og sykepleiere symbolsk makt, og mandat til å utøve regjering, 

selv om foreldrene gir motmakt. Makten kommer til syne når profesjonenes fastslår fakta 

av hvem som utfører fysiske overgrep, der sosiale problemer, kjønn, klasse og oppfattelser 

er sentrale elementer og som skaper et bilde av hvem som utfører fysiske overgrep. Stress 

og tidsklemma brukes som en akseptabel forståelse. Dette henger sammen med legers og 

sykepleiers tilhørighet til middelklassen eller høyere, og deres diskurser om en god 

barndom, men også profesjonens og sykehusets nære forbindelse til velferdsstaten.  

Kategoriseringene mener jeg kan ses som et brudd med profesjonenes behandlerrolle, og 

gjør kontrollørrollen synlig, selv om profesjonene helst ikke vil snakke om kontroll som en 

del av sin yrkesutøvelse. I et større bilde belyser kategoriseringene hvordan hjelp og 

kontroll er vevet sammen på komplekse måter i sosiale velferdsrelasjoner, og at sosiale 

velferdsrelasjoner kan ses som maktrelasjoner - der kategoriseringene kan ses i lys av en 

bredere sosial- og kontrollpolitisk virksomhet med lange historiske røtter.   
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6 FORHOLDET MELLOM LEGER OG SYKEPLEIERE 

I dette kapitlet skal jeg ta for meg forholdet mellom leger og sykepleier på sykehus slik det 

framgår av datamaterialet. Fra et historisk perspektiv, har sykehus lenge hatt en hierarkisk 

og profesjonsdominert struktur. Helt siden sykepleie som profesjonell gruppe entret 

pleiearbeidet mot slutten av 1800 – tallet har deres relasjoner med legen blitt karakterisert 

av en slik hierarkisk orden (Svensson 1996) Dette forholdet har vært rotfestet i samfunnets 

statusdifferensiering, kvinners posisjon i samfunnet og den biomedisinske orienteringen av 

pleie i seg selv. Som nevnt har flere studier i det siste vist at legers og sykepleiers forhold 

til hverandre er i ferd med å endre seg (ibid).    

 

Mitt utgangspunkt er at en forhandlet orden gir en god teoretisk base for å tolke forholdet 

mellom leger og sykepleiere: 

 

A professional attempt to set the standards of his work and to control his working conditions must be handled 

with an eye to the claims of others, who also have a stake in that situation. As professional enter and travel 

among institutions, their professional identities are likely to be deeply affected by the particular institutional 

conditions they encounter (Strauss 1981:141) 

 

Jeg ser på samhandlingen mellom leger og sykepleiere som forhandlinger som inspirert av 

Strauss (1981). Sykehusets sosiale orden er et resultat av en kontinuerlig 

forhandlingsprosess mellom helsevesenets aktører, men innenfor sykehusets strukturelle 

rammer. Jeg skal se nærmere på hva det forhandles om, under hvilke forhold 

forhandlingene skjer, hva de fører til, og hvorvidt de får implikasjoner for 

forhandlingsordenen (ibid). De formelle posisjonene leger og sykepleiere innehar på 

sykehuset, sammen med ulike rutiner og manualer, og andre instruksjoner er viktige for å 

forstå relasjonen mellom leger og sykepleiere. Men de kan bare beskrive en del av den 

sosiale interaksjonen og de sosiale normer som eksisterer på sykehuset. 

 

I kapitlet skal jeg se på om forholdene for forhandlingene mellom de profesjonelle har 

endret seg. Det mikrososiale samspillet mellom sykepleiere og leger kobles med 

makrososiale prosesser. Jeg ser forholdet mellom leger og sykepleiere ut ifra hvordan de 
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jobber med små barn som utsettes for fysiske overgrep, eller mistenkes for dette. 

Forhandlingene mellom leger og sykepleiere ses også i lys av mer overordnede makt- og 

dominanseforhold som forhandlingene står i forhold til. Først skal jeg gi et kort historisk 

riss over profesjonens posisjon ovenfor hverandre slik det ofte er forstått. 

 

Kort historisk riss 

I selve rekrutteringen til helseprofesjonene, lå det an til et klasse- og kjønnskille. Dermed ble det også etablert 

tradisjoner og oppfatninger som siden har hengt ved, selv om dagens virkelighet på mange måter er vesentlig 

forskjellig fra 1800-tallssamfunnet (Schiøtz 2003:126). 

 

Det har tradisjonelt vært knyttet høyere status og prestisje til legeyrket enn sykepleieyrket. 

Legeyrket har tradisjonelt vært besatt av menn. Mannsdominansen, det høye inntakskrav til 

å komme inn på medisinutdanningen, og utdanningens lengde er faktorer som forklarer 

hvorfor det er knyttet så mye anerkjennelse og prestisje til legeyrket. Anerkjennelse og 

prestisje gir symbolsk makt. I datamaterialet mitt kommer legenes symbolske makt særlig 

til uttrykk ved deres overordnede posisjon i forhold til sykepleierne, og også at 

sykepleierne i høy grad slutter deg til dette dominansforholdet.  

 

Men dette dominanseforholdet er ikke fastlagt en gang for alle. Når sykepleierne 

protesterer er det på grunn av en bevissthet om det vilkårlige ved dette forholdet. I et 

Bourdieus perspektiv kan vi si at sykepleierne søker å nøytralisere de faktiske 

selvfølgelighetene i feltets doxa. Legers symbolske makt er ikke alltid en gitt størrelse, men 

et forhold det forhandles om. For å si det med Foucault – sykepleierne regjerer seg ikke 

alltid etter legenes dominans. Det har å gjøre med at fysiske overgrep ofte bringer med seg 

en definitorisk uklarhet. Uklarhet utfordrer medisinens doxa - en naturvitenskapelig årsak -

virkning tekning. Med dette som bakgrunn ser jeg på forhandlingene mellom leger og 

sykepleiere som makten er gjenstand for.  
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Sykepleierne om legen 

C: Men hva generelt består kontakten din med barnet i da? 

S: Når det kommer inn så er egentlig kontakten ganske kort. Jeg tar i mot dem og gjør de undersøkelser som 

må gjøres, så er legen der. Og så ordner jeg det som legen har forordnet av nye undersøkelser. Og hvis de skal 

legges inn da legger jeg det fra meg til de i avdelingen, så går jeg tilbake til mottak.  

 

Sykepleiers arbeidsoppgaver er på mange måter formet av legen. Legen setter grenser for 

hva sykepleier skal gjøre. Sykepleier setter ikke spørsmålstegn ved denne praksisen. Her 

forhandles det ikke. Legene har ‖kontrol med deres arbeide: De beskytter deres kulturelle 

kapital, de arbeider seg op ad de økonomiske og statusmæssige stiger, de sikrer seg makten 

over deres arbejdsbetingelser‖ (Cohen 1994:192).  

 

I tråd med legers symbolske makt i relasjonen her, virket det også som sykepleierne godtok 

at legen skal sende meldinger til barnevern og politi. På tross av at det er lagt opp i 

helsepersonelloven at alt profesjonene skal melde fra der det er grunn til å tro at har skjedd 

fysiske overgrep og/eller omsorgssvikt.  

 

C: Føler du at dersom du er bekymret for noe, så er det lett å si fra til leger?                                                      

S: Både ja og nei. Vi har en ganske mye lavere terskel for å kontakte barnevern og mistenke ting enn det 

legene har, for det er jo legene som på en måte må ta det siste skrittet. I hvert fall hvis vi skal anmelde noe. 

Hvis vi skal anmelde noe, hvis det er vold, tror jeg det er legene som må gjøre det. Av og til føler jeg de vil 

være 150 % sikre før de gjør noe.  

 

Sykepleieren avgrenser seg mot situasjoner som innebærer bruk av opplysningsplikten, 

særlig de som involverer vold. Det er nærmest et slags doksisk prinsipp. Det tas for gitt. 

Det er legen som bestemmer når vold skal meldes, som henger sammen med legens 

symbolske makt i relasjonen. Dette var det enighet om blant sykepleierne: ‖det er legene 

som melder og melde kan jeg gjøre på privaten liksom, legen tar jo den faglige biten, og 

melder så tar jeg det andre med samspill og sånt‖: 

 

C: Hva er det som skjer da, når et barn kommer inn her? Hva blir din oppgave da? 
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S: Her ligger jo ikke barna så lenge, for det er jo mottak. Jeg tror, i hvert fall når jeg begynte på helsesøster så 

fikk jeg greie på at vi som sykepleiere kan sende en bekymringsmelding, og det er det ikke noe kultur for på 

et sykehus.  

C: Det er ikke det? 

S: Nei. At sykepleiere reagerer, nei. Jeg visste ikke at jeg kunne det. At jeg kunne gjøre det på egenhånd. Og 

jeg har hørt med mine kolleger da, etter jeg har lært det. Mange som ikke visste det, og så tror jeg det ville 

blitt litt rart om du plutselig gjorde det.  

C: Har du sendt noen bekymringsmelding? 

S: Nei. Ikke sånn konkrete bekymringsmeldinger. Jeg har på en måte rapportert videre, sagt det til… Jeg føler 

liksom at det er en legeoppgave da, og det er nok sikkert fordi det er ikke kultur for det. Dessverre, må man 

kanskje si. Det burde egentlig sykepleiere få mer opplysning om føler jeg da, om akkurat det. Hva kan du 

gjøre, og hvem kan du…. På egenhånd liksom.  

 

Sykepleieren overlater til legen å sende bekymringsmeldinger der det er mistanke om 

fysiske overgrep. Legen oppfattes av sykepleieren som den som tar avgjørende 

beslutninger, noe som belyses senere i samme samtale; ‖det mest positive ved måten jeg 

jobber med fysiske overgrep på, er å være tilgjengelig ved bekymring og mistanke; jeg var 

litt mer på doktorer at nå må dere passe på, det kan jo være en positiv ting da‖. Hun sier 

også at det ikke er noe kultur for sykepleiere å sende bekymringsmeldinger på sykehus. 

Dette kan skyldes flere faktorer. Sykehuset som en profesjonsstyrt og hierarkisk arena. 

Legene i materialet mitt er menn, og sykepleierne er kvinner. Sykehusets funksjoner er 

først og fremst behandling av skader/sykdommer/lidelse. Kjernen i sykepleiers omsorg 

beskrives av sykepleierne som en form for her – og - nå godhet for barnet. For å si det på 

en mer pragmatisk måte - det sendes heller ikke så mye meldinger fra sykehus. 

Barnevernsstatistikken viser også at sykehus sender få bekymringsmeldinger i forhold til 

andre instanser. I 2007 stod lege/sykehus for ca 5 % av meldingene som gjaldt 

omsorgssvikt og mishandling (Barnevernstatistikken 2007). Foreldre var den instansen som 

hadde sendt flest meldinger. 

 

Mens det i teorien (via opplysningspliktens utforming) er gitt at alt profesjonene oppfordres 

til å melde, er det ikke slik det skjer i praksis.
 
Det kan tolkes som en grense for regjering 

som styringsform, ved at sykepleier ikke opptrer i den posisjonen staten har satt opp for 
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henne. Imidlertid er det liten tvil om at det ligger forventninger til hva sykepleiere de skal 

gjøre med bekymringer gjennom lovgivningen. Flere av profesjonene uttrykte at de flere 

ganger har gått hjem fra jobben med en følelse at ‖det var noe med den ungen‖, uten og tatt 

affære, eller ikke tatt nok affære. Men det at sykepleier ikke opptrer i den posisjonen staten 

har satt opp for henne bunner i komplekse strukturelle og organisatoriske føringer som 

sykehus og profesjon legger på henne. At lover ikke alltid virker som tilsiktet er 

rettsosiologer særlig opptatt av: en vekselvirkning mellom retten og samfunnsforholdene 

gjør at lover ikke alltid virker som tilsiktet. 

 

Rutiner for leger, men ikke for sykepleiere 

Rutinene for hva leger og sykepleiere skulle gjøre ved mistanke om fysiske overgrep fantes 

ifølge profesjonene bare på legenivå. Som nevnt innledningsvis benytter legene ved UUS 

veilederen i Sosialpediatri 2007.  I følge veilederen skal det letes etter kroppslige tegn som 

spesifikke blåmerker, brudd, brannskader, forgiftninger, og kvelning og SBS 

(Sosialpediatri 2007).  

 

Ved AHUS var det etter profesjonenes kjennskap ikke manualer for hvordan en skal gå 

frem, og hva en skal se etter ved fysiske overgrep for noen av profesjonene. Noe av dette 

kan nok tilskrives at barna med alvorlige hodeskader ofte ble overført til UUS, eller 

Rikshospitalet, for en videre utredning.
45

 Mangelen på rutiner i arbeid med vold erkjennes 

både i faglitteraturen og i den offentlige debatt.
 
Som barnevernutvalgets innstilling fra 

1982, Strategi for seksuelle og fysiske overgrep 2005-2009 og Hjemdals og Stefansens 

kartlegging av hjelpeapparatets rutiner rundt registrering av vold (2003). Kristin Dahle 

påpeker at det mangler rutiner på sykepleienivå (Dahle m.fl. 2005:37).  

 

Jeg tror ikke det er tilfeldig at det ikke er skriftlige rutiner i form av manualer og lignende 

på sykepleienivå ved fysiske overgrep ved UUS eller AHUS. Det er ventet at legene er 

                                                 

45
 Derimot var manualer for seksuelle overgrep tilgjengelig ved begge sykehusene. Noe som kan kaste lys 

over hva jeg nevnte innledningsvis. Det har generelt vært et større fokus på seksuelle overgrep i de siste tjue 

årene.  
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eksperter på å tolke kroppslige tegn. Ekspertstatusen produseres og reproduseres, også 

deres habitus og symbolske makt, gjennom rutiner på legenivå som legene selv har skrevet, 

og ved at leger melder vold. Strauss (1981) mener for øvrig tendensen til å vektlegge 

skrevne regler som en del av strukturen, er et byråkratisk trekk (Strauss 1981:314). I tillegg 

regelstyring (fastlagt hvordan saker skal avgjøres) som et trekk ved byråkratiske 

organisasjoner, fremhever Christie (1997) universalisme (like saker skal behandles likt) og 

følelsnøytralitet (skal ikke gi etter for følelsene) (Christie 1997:94). Til en viss grad er nok 

disse trekkene til stedet ved AHUS og UUS, men ved fysiske overgrep krever arbeidet ofte 

en mer skjønn- og holdningspreget karakter, noe som jeg antar vil utfordre disse trekkene. 

  

Mangel på skriftlige rutiner henger nok også noe sammen med at sykepleiers oppgaver og 

utførelser i sin helhet har et mer humanvitenskapelig tilsnitt med vekt på omsorg. Dette gir 

andre meningskategorier og situasjonsdefinisjoner enn legenes naturvitenskapelige 

tenkemåte. I kraft av sykepleiers oppgaver og utførelser er det kanskje heller ikke forventet 

at sykepleier skal ha like sentral rolle i arbeidet med fysiske overgrep. Hun overlater også 

mesteparten av det definitoriske arbeidet til legen. Finstad er i Politiblikket opptatt av at 

ulike situasjonsdefinisjoner preges av følgende:  

 

Ens egen fortolkning bestemmer hvordan vi opplever det som skjer med oss og rundt oss, avhengig av 

hvordan vi selv er plassert i hendelsen og hvilket tankeskjema vi fortolker på grunnlag av. Det politiet 

bedømmer som nødvendig maktmisbruk, kan den andre ærlig oppleve som politivold (Finstad 2000:295).  

 

Skjørten, Bjørgo og Olaussen (1999) er opptatt av det samme. De skriver at den sosiale 

konteksten som en handling inngår i ofte vil avgjøre om handlingen vil bli oppfattet som en 

voldsytring (Skjørten, Bjørgo og Olaussen 1999:15). Harde knyttneveslag vil av de aller 

fleste bli oppfattet av vold i alle sammenhenger, men dersom slagene faller i en boksering, 

er de fullt legitime som idrettshandlinger. Forståelse og definisjon av hva som anses for 

vold, er kontekstavhengig (ibid).  

 

Med utgangspunkt i et annet felt, religionsantropologien, beskriver Douglas (1977) 

hvordan ubestemmeligheten skaper behov for å fjerne usikkerhet og (gjen)skape orden (i 
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Finstad 2000). Med et slikt perspektiv kan man si at når det er mistanke om fysiske 

overgrep, er det legens ansvar å skape orden. Ved omsorgssvikt er det sykepleiernes ansvar 

å skape orden. Omsorgssvikt og fysiske overgrep kan selvsagt også opptre samtidig. Slike 

komplekse situasjoner krever godt samarbeid mellom leger og sykepleiere.  

 

Strukturelle trekk ved barneavdelingen  

Når sykepleiere snakket om samarbeidet med legen, var det ulike dimensjoner som trådde 

fram oftere enn andre: De strukturelle trekk ved barneavdelingen, legens stilling og 

interesse. Som kanskje Goffman (1994) ville ha sagt: leger og sykepleiere gjør 

inntrykkskontroll på flere måter, og for å få til en passende presentasjon har de flere ting å 

spille på - som kjønn, alder og deres myndighet i kraft av profesjonen (Goffman 1994) 

 

Ulikheten i barneavdelingens struktur mener jeg kan være en del av forklaringen på 

hvordan sykepleierne opplevde samarbeidet med legene. Det er tydelige forskjeller mellom 

organiseringen av barneavdelingene ved de to sykehusene som mine informanter var ansatt 

ved. UUS sin barneklinikk, som den heter, er organisert i seks underavdelinger. Ved UUS 

ble sykepleiers relasjon til legene beskrevet i mer nøytrale vendinger. En sykepleier 

forklarte at man skal ha et samarbeid med leger i saker med mistanke om fysiske overgrep. 

En annen ønsket seg et slikt tverrfaglig samarbeid, for da hun kunne gjøre det en observerte 

med samspill på en måte konkret. AHUS sin barneavdeling er enhetlig. Samtlige 

sykepleiere på AHUS snakket i positive ordlag om samarbeidet mellom leger og 

sykepleiere: 

 

C: Du føler det er et godt samarbeid mellom leger og sykepleiere? 

S: Jeg synes det. Og barneavdelingen er på en måte unik. De som jobber på ortopedisk eller kirurgen de 

titulerer hverandre, ikke sant vi titulerer våre leger med fornavn. Men ortopedene eller kirurgene her på huset 

tituleres med etternavn, det er ikke det samme samarbeidet som vi har her da. Og det er en del som synes det 

er befriende når de kommer hit. Det synes jeg bør være et must når en jobber med barn på en måte.  

 

I beskrivelsen av sykepleiers oppfattelse av samarbeidet med legene er det ikke den typiske 
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dominerende legen som beskrives, men en lege som hører på sykepleierne, og gir dem en 

form for gjensidighet ved at sykepleieren ikke behøver å titulere legen med etternavn. Jeg 

tror kanskje barnas rolle i dette også er med på definere forhandlingsordenen, som når 

sykepleieren sier at ‖her hvor vi jobber med barn så må vi være på fornavn med 

hverandre‖. 

 

En annen sykepleier ved AHUS sa det slik: ‖Generelt synes jeg samarbeidet er veldig bra. 

Her har man et ganske tett samarbeid med legene‖. Ved AHUS var det også ukentlige 

tverrfaglige møter der flere yrkesgrupper tok opp litt spesielle barn og komplekse barn:  

 

S: Vi har ukentlige tverrfaglige møter. Det er fysioterapeuter, så er det sosionom, så er det spesialpedagog og 

skole, så er det sykepleier og lege. Alle som er inne i avdelingen egentlig. Hvis det er barn som er over et år 

da, så kunne vi hatt vurdering av en spesialpedagog, og en vurdering av en fysioterapeut, for å se på 

utviklingsmønster og alt mulig sånt.  

 

Sykepleierne ved AHUS fortalte også at det i arbeidet var rom for å føre mer uformelle 

samtaler, småprating, men legene på kontoret: 

 

C: Det er lett å si fra om sånne ting som bekymringer til legen? 

S: Ja, vi har et rom der vi sitter sammen, skriver og gjør arbeid. Da kan jo lege og sykepleier sitte kanskje og 

prate litt sammen – er det bare meg som synes det her er rart eller? Noen ganger har jeg valgt å si det før 

legen går inn fordi jeg lurer på om jeg farger legen på en måte. Andre ganger har jeg spurt i etterkant. Men 

jeg synes ikke det gjør noe å spørre i forkant, jeg synes det er greit at de gjøres bevisst på ting… 

 

Slike situasjoner er med på å fremme bånd slik at legen fremstår mer sympatisk, og som 

over tid kanskje kan motarbeide sykehuset som en hierarkisk og profesjonsstyrt arena.
46

 

Christie viser gjennom sitt forfatterskap hvordan nærhet og avstand er meningsskapende i 

sine relasjoner. Nærheten i tid og rom som barneavdelingen ved UUS legger opp til kan 

være med å fremme et bånd der kan oppstå større forståelse for hverandres 

profesjonsutøvelse.  

                                                 

46
 Det kan være at samarbeidet mellom sykepleiere og leger oppleves best på AHUS, fordi flere barna her har 

mindre komplekse problemstillinger enn barna på UUS. Som nevnt svis, sender AHUS over barna med de 

alvorligste sykdommene til UUS. 
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At nærhet er viktig fremgår i en tverrsnittsundersøkelse, utført i 1998, 2000 og 2001 blant 

leger, sykepleiere og hjelpepleiere om deres opplevelse av arbeidet i sykehus (Krogstad 

m.fl. 2002).  Her viste det seg at sykepleieres arbeidstrivsel så ut til å være større på de små 

enn de store sykehusene Godt tverrfaglig samarbeid og det at ens forslag blir hørt var 

viktige faktorer trivselen. Dette ble også vektlagt av sykepleierne ved AHUS.  

 

Det faktum at sykepleierne ved AHUS trakk fram at de var mer fornøyde med samarbeidet 

med legene, tolker jeg ikke som at sykepleierne ved UUS var misfornøyde. Måten å snakke 

om dette samarbeidet på har kanskje mer å gjøre med strukturelle rammer for arbeidet som 

stort sykehus, mange ansatte og mange avdelinger.  

 

Struktur og forhandling 

I tillegg til å gi inntrykk av å være mer fornøyd med samarbeidet med legene, inngikk 

sykepleierne ved AHUS oftere i forhandlinger enn sykepleierne på UUS. Som en erfaren 

sykepleier i femtiårene ved AHUS fortalte: 

 

C: Hvordan er det med taushetsplikten og samarbeid? 

S: Det går på å få det ut av huset her. Noen kunne tenke seg å melde ting veldig fort tror jeg, mens andre vil 

ikke. Vi sykepleierne vil kanskje melde fort, mens legene henger litt igjen på det tror jeg… 

C: Så er det legene som melder til slutt eller? 

S: Til barnevernet kan vi sende bekymringsmelding. Når det gjelder med barnevern har vi noen diskusjoner 

av og til, hvor vil veldig gjerne synes at barnevernet skal inn fordi vi synes det, og legen – nei – de synes ikke 

det da. 

C: Hva ender det med da? 

S: Da må vi diskutere det ordentlig igjennom til vi blir enige. Enten venter vi og setter inn tiltak fra oss med 

tett oppfølging og at de kan ivareta barnet sitt, eller så får vi viljen våres og sender en bekymringsmelding til 

barnevernet. 

C: Og da kan det gjøres uavhengig av legene? 

S: Ja vi og kan det. Men den bekymringsmeldingen trenger ikke det å skje noe mer annet enn at den bare 

ligger der…  
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Utdraget viser hvordan forhandlingen mellom sykepleier og lege kan gi midlertidige 

endringer i maktbalansen og forhandlingsordenen mellom dem. Sykepleiers og legers basis 

for å jobbe sammen blir rekonstituert gjennom forhandling (Strauss 1981:374). Noe 

tilsvarende beskriver Abbott (1998) i boken The Systems of Professions; 

kunnskapsgrensene er ikke fastlagt en gang for alle (i Dahle 2008:220). Arbeidsdelingen 

kan utfordres og reforhandles, grensene kan forskyves eller flyttes ut, og relasjonen mellom 

den autonome profesjonen og den avhengige semiprofesjonen rekonstitueres på nytt 

grunnlag.
47

 

 

I følge sykepleierne forhandler de oftest med legene om omsorgssvikt. Over halvparten av 

sykepleierne totalt sett i materialet hadde også sendt flere meldinger til barnevernet 

vedrørende omsorgssvikt. Forhandlingene ved AHUS endte ikke alltid med at sykepleier 

fikk igjennom sitt ønske om å sende melding til barnevernet. Samtidig viser forhandlingene 

hva sykepleier anser som sitt domene, hun får markert seg, og hun forsøker også å stå på 

dette.  

 

Når situasjonsdefineringen legges til grunn, kan formuleringer som påstand mot påstand, 

og ord mot ord også omskrives til definisjon mot definisjon eller opplevelse mot opplevelse 

(Finstad 2000). En annen sykepleier ved AHUS ordla seg slik om sine opplevelser:  

C: Kan du fortelle om en bekymring du har hatt?                                                                                                

S: Det var et barn her vi virkelig, men det var kanskje mest omsorgssvikt,– dårlig tannstatus, skitne klær, - da 

var jeg litt i post for å følge opp det. Vi ville melde det til barnevernet. Vi var en seks-syv sykepleiere som 

ville melde det. Da ville vi ha legen også til å melde.                                                                                          

C: Hva skjedde da?                                                                                                                                               

S: Legen fortalte at vi måtte følge ekstra godt med foreldrene, og gi de råd.                                                                                          

Samtidig som sykepleiere forhandler om omsorgssvikt vil det være de mer stabile 

institusjonelle strukturer av regler og statuser som preger samhandlingen med legene. 

                                                 

47
 I profesjonslitteraturen og i den offentlige diskursen blir noen yrker omtalt som semiprofesjoner. Semi 

betyr halv. Sykepleierprofesjonen blir omtalt som semiprofesjon fordi de manglet hva Abbott (1988) kalte 

råderett over et avgrensbart felt. Relasjonen mellom semiprofesjon og profesjon ifølge Etzioni (1969) er 

preget av en kjønnet karakter (i Dahle 2008:219). .  
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Rutiner og manualer for fysiske overgrep finnes som sagt bare på legenivå. Noe lignende 

finnes ikke for omsorgssvikt, verken for leger eller sykepleiere. Dette gir omsorgssvikten 

en skjønnspreget karakter. Ifølge Svensson (1996), i sine studer av fem svenske sykehus, er 

det inkluderingen av det sosiale som gjør at sykepleieren oftere inngår i forhandlinger. 

Svensson beskriver to tendenser som er viktige i forhandlingskonteksten. Den første 

tendensen er at sykehuset er omgitt av en et endret sykdomspanorama. Det skaper et behov 

for ny kunnskap. Når sykehus i økende grad må håndtere kroniske sykdommer, har 

medisinens kunnskapsbase endret seg i tråd med dette. Det krever at det kliniske blikket ser 

ut over kroppen, og inkluderer det sosiale større grad. Den andre tendensen som er viktig er 

den nye arbeidsorganiseringen som har blitt utviklet ved sykehus og i avdelinger, som en 

konsekvens av den endrete kunnskapssituasjonen (Svensson 1996:385). For å følge 

Svensson kan en tenke seg at legene i større grad er avhengige av sykepleierne i arbeidet 

med fysiske overgrep mot små barn, fordi det krever at det sosiale må vurderes i større 

grad, og dette fremmer muligheten for forhandlinger mellom profesjonene.  

 

Stilling og interesse 

I forhandlingene virket legens stilling, personlighet og konteksten (kjønn?), inn på 

relasjonen. Jeg skal se på om disse dimensjonene påvirker om sykepleier fulgte sin 

bekymring til legen, eller sa legen i mot dersom legen ikke ville melde og sykepleieren 

ville. Her forteller en sykepleier med en del års erfaring om hva legens interesse og 

personlighet kan ha å si for forhandlingene: 

 

C: Hvordan var samarbeidet med legene da? 

S: Ja, jeg sa fra til legene at jeg synes dette var rart…. Noen ganger kan det virke som at legene vil være 150 

% sikre før de melder noe. Men det er igjen personavhengig. Jeg tror kanskje også at interesse er ganske 

viktig. For det er jo liksom legen som tar hånd om dette… Og vi har jo noen som er mye flinkere til å stå på 

enn andre da…  

  

En nyutdannet sykepleier vektla legens stilling; ‖det kan jo hende at den personen er 

overlege og sånne ting da, at det har med stillingen å gjøre. Jeg har tatt det opp med 

overlegen på vakt. Det blir overlegen som eventuelt melder barnevernet da‖. I den grad jeg 
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fikk inntrykk at sykepleiers stilling/erfaring kunne ha betydning for forhandling med legen 

var det på bakgrunn av at det var den eldste sykepleieren som også hadde sendt flest 

bekymringsmeldinger. Denne sykepleieren hadde da også jobbet spesielt med 

omsorgssvikt- og overgrepsproblematikk i flere tiår, noe som jeg antar gir en viss respekt 

hos legen. Slike funn tyder på at organisasjonsteori, som ofte er utviklet fra byråkratiet og 

andre formaliserte organisasjoner, kanskje trenger modifikasjoner for at de skal passe til 

sykehus. Legers og sykepleiers roller er ikke gitt en gang for alle. Som Strauss mener jeg 

status derimot påvirker mange dimensjoner ved interaksjonen: retning, intensitet, timing og 

innhold (Strauss 1981:375).  

 

Kjønnede diskurser 

Ingen av sykepleierne problematiserte kjønn i relasjonen dem i mellom. Alle sykepleierne 

var kvinner, alle legene bortsett fra en var menn. Dette gav meg en grunn til å tenke over 

om kjønn rett og slett ikke hadde noen innvirkning på relasjonen, eller om kjønn i 

relasjonen var noe de tok for gitt som de ikke registrerte eller reflekterte over. Sykehus og 

andre organisasjoner er jo ofte forstått som kjønnsdelte arenaer. Kvinner har jo tradisjonelt 

søkt seg til sykepleie, og det er fortsatt færre mannlige sykepleiere enn kvinner. Den 

økende andel kvinnelige leger, spesialiserer seg i de mindre prestisjefylte 

spesialiseringsområdene, som gjør at den maskuline dominansen opprettholdes (Dahle 

2008). En skulle tro at det er sannsynlig at kjønn i mange situasjoner blir en viktig kategori, 

selv om det ligger sterke føringer for hvordan lege og sykepleier gjennom sin 

profesjonstilhørighet er forventet å opptre i sitt arbeide.   

 

I en studie Davies (2001) gjorde på et svensk sykehus om kjønnsrelasjoner fant hun først ut 

at sykepleierne avviste at legens kjønn hadde noen som helst betydning (i Dahle 2008:227). 

Legens personlighet var det viktigste. Det var etter et lengre feltarbeid at Davies fant ut 

hvordan dagliglivet på avdelingen var fullt av episoder som viste at kjønn og 

kjønnsrelasjoner hadde stor betydning i form av at mannlige leger hadde mer autoritet. 

Kjønnsproblematikken, ifølge Davies (2001), handlet derfor om mye mer enn det 
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sykepleierne hadde sett eller ønsket å se (ibid). Dette kan minne om Bourdieus (1995) 

symbolske makt.  

 

Karin Wiederberg (1995) skriver i Kunnskapens kjønn at kjønnsarbeidsdelingen i utviklede 

kapitalistiske industriland plasserer kvinner i konkret arbeid, der tar hånd om råvaren, og 

foredler dem til mannen kan sluttføre produktet. ‖Sykepleieren sorterer pasienten og deres 

skavanker til et beslutningsgrunnlag for legen‖ (Wiederberg 1995:149). Erfaringen fra 

konkret arbeid gir en erfaring med nærhet til andre. Som sådan passer kvinnelig solidaritet 

dårlig inn i de organisasjonsformene som er etablert av mennene, ifølge Wiederberg (ibid).  

 

Det som aktualiserer spørsmålet om kjønnede handlinger er legenes og sykepleiers 

diskurser som kjønnede diskurser. Sykepleiers diskurser er mer humanvitenskapelige og 

rettet mot omsorg og pleie. Sykepleiers valg av strategier i avvikssaker er ofte preget av at 

de tar en formell stilling til omsorgssvikt, men ikke til fysiske overgrep. De overlater det til 

legen, den overordnede, å ta stilling til slike saker. Med dette finner jeg til dels gjenklang 

for Wiederbergs synspunkter i mitt eget materiale, og det kommer også til syne der leger 

snakker om sykepleierne. Samtidig ligger det sterke føringer for hvordan sykepleiearbeidet 

skal utføres.  

 

Leger om sykepleierne                                                                                                

Det er interessant i seg selv at legene jeg intervjuet hadde lite å si om samarbeidet med 

sykepleierne. Mens samtlige sykepleiere snakket om sin relasjon til legen i noen grad, var 

det kun et par leger som snakket om samarbeidet med sykepleier. Siden legers svar på 

samme spørsmål om samarbeid, men i forhold til sykepleier, tydeligvis gis en annen 

mening, kan det forstås på bakgrunn av at de har en annen posisjon i relasjonen. I denne 

relasjonen er legen ofte dominerende, og sykepleieren dominert. Dette kan kanskje være et 

bilde på at det var få spørsmål i intervjuguiden som var knyttet til maktforholdet mellom 

leger og sykepleiere, og sykepleiernes underordning til legene. 
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De to legene som fremhevet sitt samarbeid med sykepleierne var begge fra AHUS. Ved 

AHUS har sykepleierne allerede beskrevet sitt samarbeid med legen som godt. Legers 

språklige representasjoner rettet seg mot at sykepleiere er viktige å rådføre seg med hvis 

‖det er ting som skurrer‖:   

 

C: Hvordan er samarbeidet med sykepleierne på avdelingen?                                                                             

L: Systemet er jo slik at legene, de som er i vakt ikke sant og tar i mot pasienter, da tar de i mot 15-20 

pasienter i løpet av et døgn. De blir relativt ofte kortvarig vurdert i mottakelsen. Men blir de vurdert til å 

trenge innleggelse, får de som prinsipp en fast sykepleier å forholde seg til. Og da har man gjerne et forslag til 

en diagnose på barnet. Og så er det sånn at alle barn som blir innlagt, de blir presentert på morgenmøtet neste 

dag i legegruppa, og da vil den øvrige legegruppa komme med spørsmål om hvorfor tror du det er det, og 

hvorfor tror du ikke det er det? Så har vi en sånn previsitt etter, der vi snakker med sykepleierne om hvordan, 

ja hva som måtte ha skjedd med barnet. Har barnet grått om natten, virker mor rar eller lukter det alkohol av 

far ikke sant – hva som helst. Fordi de er jo nær pasienten. Så hvis det er ting som skurrer så tar vi opp det 

spesifikt de gangene man lurer på om det er noe som ikke stemmer helt. Da går man inn begge parter, både 

leger og sykepleiere. Litt avhengig av hvor sterk mistanken er så kan man jo gjøre mer med det.  

 

Legen ovenfor vektlegger at sykepleier gjennom sine arbeidsoppgaver er mer nær 

pasienten, som frembringer en form for kunnskap som kan hjelpe legen i sine avgjørelser i 

saker hvor han er usikker. Den andre legen ved AHUS sa det slik:  

 

C: Sykepleiere – har du noe samarbeid med de i forhold til observasjon av foreldrene? 

L: Ja vi jobber jo sammen med dem, de blir jo en del av et team da. Sykepleiere er jo våre øyne og øre på 

mange måter, de observasjonene som de gjør er jo ofte det som primer oss, det som gjør oss oppmerksom på 

problemet. Det er viktig for oss.  

C: Dere går kanskje inn mer og gjør undersøkelser.  

L: Vi er jo til stede et kvarter ikke sant på sånne visitt og i løpet av den tiden er det vanskelig å danne seg et 

inntrykk. Og det er klart at foreldre oppfører seg også annerledes i samspill med oss enn de gjør med en 

rengjøringsassistent, en hjelpepleier, sykepleiere og andre. Når de har med oss å gjøre er de jo ofte mer 

høflige og appellerende sånn er det bare…  

 

I følge sykepleierne var det en utfordring at de opplevde at legene vil være 150 % sikre før 

de sender en melding, og legene alltid vil vente før de sender en melding. Samtidig 

vektlegger legen sykepleiers observasjoner, og mener det er disse som gjør han 
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oppmerksom på ulike problemer. Legene hører antagelig på øynene og ørene mer enn hva 

sykepleieren selv tror. Totalt sett synes det synes å være flere uformelle uklarheter i forhold 

til å melde saker, til tross for at det er låst fast at alle helsepersonell skal melde. Det kunne 

vært et tiltak å gi meldeansvar til oversykepleier ved omsorgssvikt, eller at i hvert fall en 

overordnet sykepleier sammen med legen melder. Det er sykepleierne som greier å fange  

helheten i omsorgen. 

 

Oppsummering 

I dette kapitlet har jeg sett på legers og sykepleiers forhold til hverandre. Gjennom å 

fokusere på forhandlinger i denne relasjonen har jeg fått vist at det tradisjonelle makt - og 

dominanseforholdet mellom leger og sykepleiere ikke er fastlagt en gang for alle. Jeg har 

vist at nærhet er meningsskapende - nærheten i struktur synes å legge føringer for at 

sykepleier forhandler med legen. Det er ved omsorgssvikt at sykepleierne forhandler med 

legene, og melder til barnevernet. Samtidig har barnas rolle noe å si for 

forhandlingsordenen. I sum kan kapitlet belyse hvordan forhandlingene mellom leger og 

sykepleiere kan ses som et eksempel på at også tradisjonelle makt- og dominanseforholdet 

kanskje ikke er fastlagt per se, men at det er et forhold det til en viss grad kan forhandles 

om.  
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7 LEGER OG SYKEPLEIERE OM BARNEVERN OG POLITI  

I dette kapitlet tar jeg utgangspunkt i handlingsbetingelser som er med på å utgjøre 

samspillet med barnevern og politi. Politi og barnevern utgjør en sentral del av de tiltak 

som samfunnet møter avvikere med. De har ulike tolkningsrammer, roller og utgangspunkt 

som igjen gir andre definisjoner på avvik. For politiet er kontakten med brukerne basert på 

at de har vært utsatt for vold, for barnevernet er volden en del av et større situasjonsbilde, 

og for leger og sykepleiere er skadene, den direkte årsaken til at de henvender seg til 

instansen for å få hjelp (Hjemdal og Stefansen 2003:6). Dette gir ulike forståelser av hva 

vold er og hvordan det skal forstås. Følgene av dette kan bli at i de situasjoner hvor politiet 

ser familiebråk, ser kanskje barnevernet vold i nær familie og leger/sykepleiere 

barnemishandling.  

 

Etter opplysningsplikten § 33 i helsepersonelloven av 1999 skal leger og sykepleiere ‖når 

det er grunn til å tro at det har skjedd alvorlige fysiske overgrep eller omsorgssvikt‖ melde 

fra til barnevern. Politi skal kontaktes når en tror at barnet er i risikosonen for gjentatte 

overgrep etter § 31 i samme lov. Jeg fokuserer på i hvilken grad profesjonene er tilfredse 

med samarbeidet med den enkelte instans. Hva som ligger i ordet samarbeid, er ikke 

definert, men etter intervjuene kan det gå i retning av å henvise til, få henvisninger av, få 

eller gi råd, eller inngå i en relasjon der hver instans yter sin del for å gi et mer helhetlig 

bilde av familiens situasjon. Det må også tas i betraktning at profesjonene i sitt arbeide 

forholder seg til ulike barnevernstjenester, ulike politikamre, og igjen ulike personer her.
 

Det er 15 barnevernstjenester i Oslo, en barnevernsvakt som tar i mot henvendelser i 

akuttsaker på kveldstid og i helgen, og fem politikamre i Oslo Politidistrikt.  
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I dette kapitlet skal jeg se på hvilke begrensninger eller muligheter profesjonene ser i 

samarbeidet med barnevernet og politiet, og hvordan mulighetene og begrensingene 

påvirker særlig meldepraksisen.  

Leger og sykepleiere om barnevernet  

Retningsgivende for barnevernets prioriteringer i dag er å sikre at barn og unge som lever 

under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til 

rett tid, og å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår (Lov om barneverntjenester 

17. juli nr. 100. 1992, §1). I dette ligger barnevernets dobbeltrolle; som støtte ved 

hjelpetiltak de kan sette inn (som barnehageplass, støttekontakt, avlastningstiltak og 

lignende), og igangsettere av tvangstiltak gjennom omsorgsovertakelse. Det er denne 

dobbeltrollen, med de konsekvenser ulike barnevernstiltak gir, som gjør at leger og 

sykepleiere er tilbakeholdende med å melde barnevernet. Det kan også ha å gjøre med 

foreldres negative holdninger mot barnevernet som en lege i trettiårene her påpeker: 

 

Det er ofte foreldre opplever barnevernet som veldig truende, de aller fleste blir så aggressive mot det. Så det 

er holdninger til barnevernet. Det er det som gjør terskelen, det er det som gjør det vanskelig å si, du jeg er 

bekymret og vi melder til barnevernet… når det gjelder barnevernet tror jeg folk er veldig redde for å bli gått 

veldig etter i sømmene. 

 

Det er forventet fra statlig hold at leger og sykepleiere skal gi foreldre beskjed før det skal 

meldes til barnevernet: ‖vi melder stort sett alltid med foreldres vitende, om en ikke med 

deres vilje‖.
 48

 Å informere foreldre er ‖ubehagelig, men nødvendig‖, og blir for både leger 

og sykepleiere en barriere mot å ta opp mistanken, når det er snakk om å melde til 

barnevernet. 

Hovedsakelig blir leger og sykepleiere involvert i barnevernets tjenester på tre ulike måter i 

arbeidet med fysiske overgrep. Det er for det første i saker hvor det er grunn til å tro at et 

                                                 

48
 Ses i sammenheng med barnevernlovens §6-4, første ledd. Her understrekes prinsippet om at barnevernet i 

første omgang skal samarbeide med, gi informasjon til og innhente samtykke fra brukeren, for å øke 

tillitsforholdet. I de alvorlige sakene der mistanken må holdes skjult for å beskytte barnet, fortalte 

profesjonene at det ikke alltid var hensiktsmessig at foreldre ble informert før en eventuell melding skulle 

gjøres.  
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barn er utsatt for fysiske overgrep (og omsorgssvikt). Her har profesjonene plikt til å gi 

opplysninger til barneverntjenesten. For det annet kan barnevernet innhente opplysninger 

som er belagt på taushetsplikt ved å gi pålegg om det. Til slutt kan barneverntjenesten 

videreformidle opplysninger belagt med taushetsplikt når det er nødvendig for å ivareta 

barnets interesser (Strategi 2005-2009:6). Her er fokus først og fremst rettet mot legers og 

sykepleiers plikt til å gi opplysninger, fordi det er de jeg har intervjuet og ikke barnevern.  

Gjennomgangen av legers og sykepleiers samarbeid med barnevern viser særlig tre 

gjennomgående problemer: For det første er det vanskelig å få til en dialog. For det andre 

erfarer legene og sykepleierne at barnevernet ikke griper inn når de skal. For det tredje 

erfarer de at det skal flere meldinger til før noe skjer.
49

  Forventinger til og konkrete 

erfaringer med barnevernet, virker for profesjonene som en handlingsbetingelse som ofte 

gjør at terskelen for å melde blir høyere. Med dette kommer også en spenning mellom 

hensynet til det enkelte barnet, og hva som er til det beste for barnet. Profesjonene forteller 

at det ikke er sikkert det å melde barnevernet er den beste løsningen for barnet. De frykter 

at volden kan eskalere etter en intervensjon. I tillegg skal jeg diskutere noen forestillinger 

om barnevernet som jeg mener er interessante.  

 

Lite dialog  

Opplevelsen av lite tilbakemelding fra barnevernet om de sakene profesjonene har meldt, 

gjør det vanskelig å være i dialog med barnevernet. For både leger og sykepleiere ble det en 

forklaring på svekket tillit til barnevernet, og hvorfor de i noen tilfeller ikke sendte 

bekymringsmeldinger. En sykepleier i trettiårene sa det slik: ‖Barnevernet kan hente inn 

informasjon alle plasser, vi får ikke engang høre hvordan det går med det vi meldte Hva er 

vitsen med å melde, når jeg ikke aner hvordan det går med saken‖? En lege fortalte dette: 

‖vi får ikke vært i dialog med barnevernet om saken blir fulgt opp og virkningene av den, 

heller ikke om den blir henlagt. Og så vi tror at når en sak blir meldt så holder det, og vi 

                                                 

49
 To sykepleiere jeg intervjuet forklarte også at familier i realiteten kan flytte til et nytt sted, før barnevernet 

får gjort noe. Det kan virke som det tar lang tid før barnevernet foretar seg noe.  
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melder ikke samme sak igjen, i realiteten burde vi nok ha meldt hver gang i tilfelle de har 

henlagt saken‖. At barnevernet gir lite tilbakemelding er velkjent. Hansen skriver at SFO 

ønsket gjennomgående mer tilbakemelding (Hansen 2007:55). Erdal og Glavin fremhever 

at samarbeidende instanser som barnehager, helsestasjoner, skolehelsetjenester og skoler 

opplever at de ikke alltid får nødvendig tilbakemelding (Erdal og Glavin 2000:56) 

Enveiskommunikasjonen handler også om taushetspliktens bestemmelser, og symboliserer 

at det er barnevernet som har vært og er den sentrale institusjonen i vårt samfunn med 

ansvar for barn i en vanskelig posisjon (Kjønstad 2001:88). Barnevernet har aldri en 

lovbestemt plikt til å gi opplysninger til andre samarbeidende instanser som barnehager, 

helsestasjoner, skolehelsetjenester og skoler. På den andre siden har de en ganske utstrakt 

rett til å innhente opplysninger så lenge de holder seg innenfor det som er nødvendig for å 

løse deres oppgaver, og hjelpe barnet. (Kjønstad 2001:86-87)  

Staten gjennom barne- og familiedepartementet (Bufetat) har flere ganger pekt på behovet 

for tverrfaglig samarbeid. Det er positivitet til tverrfaglig samarbeid fra statlig hold. 

Hensynet til personvern synes å stå sterkt i praksis. Erdal og Glavin (2000) har gjort 

erfaringer om at samarbeidende instanser ikke alltid får nødvendig informasjon i saker som 

fattes i barnevernet, og foreslår en løsning: Det er viktig at barnevernet gir opplysninger 

tilbake dersom de ønsker å bygge opp et tillitsforhold til samarbeidende instanser. 

Barnevernet kan gi tilbakemelding på om de undersøker saken, om den er henlagt, eller om 

den er sendt videre til andre. Det fremmer samarbeidet som barnevernet er avhengig av. 

(ibid) 

Om løsningen vil være egnet, er ikke godt å si, fordi legers og sykepleiers motivasjon for å 

melde barnevernet også handler om hvilken profesjon som melder saken, kunnskap og 

holdninger om barnevernet og vold mot barn, og erfaring i slike saker. Det som er sikkert, 

er at sykehusets samordning og samarbeid med andre instanser, som barnevernet, er viktig 

fordi det vil skape en mer samlet vurdering av barnets hjelpebehov, og gjøre at barnets 

interesser blir opprettholdt. Det kan også hjelpe til å motvirke gråsoneproblematikk, det vil 

si saker hvor behov og ansvarsområder ligger i grenseland mellom flere instansers 
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arbeidsområde (Hjemdal og Stefansen 2003:57). I mitt datamateriale er det ofte i gråsonen 

at usikkerhetene oppstår i forhold til tale eller taushet:  

 

L: Det er egentlig min kjepphest etter å ha sett gjennom det er ofte det at de er kjempefortvilte – det er ofte 

ikke de alvorligste skadene egentlig, for det gikk bra, der er det ikke aktuelt med noen politianmelding, men 

noe som barnevernet kan plukke opp. En del av dem er nok barn i risikosonen. 

C: Det var små barn dette gjaldt? 

L: Det var små barn.  

C: Da er det kanskje greit at barnevernet gjør et hjemmebesøk likevel, selv om det ikke er så alvorlig? 

L: Der har man forsømt seg fullstendig. Der har vi mye mindre rutiner på det som sagt.  

 

Profesjonenes andre erfaringer med barnevernet, handlet om at barnevernet trengte flere 

meldinger før det får noen konsekvenser.
 
Kanskje har dette å gjøre med barnevernets 

additive tankegang. At det trengs flere meldinger før det skjer noe er for både leger og 

sykepleiere med på å skape en forestilling om at det ikke nytter å sende en melding til 

barnevernet. Dette kan antagelig medvirke til at listen for hva som skal meldes blir høyere 

for legene og sykepleierne. Backe-Hansen (1995) viser at barnevernets måte å utføre 

beslutningsprosesser er preget av diskurser av løpende framstillinger av saksforhold som 

strekker seg over tid, hvor ulike parter deltar, og de er innrettet mot å få en viss beslutning 

akseptabel nok i forhold til juridiske og profesjonelle kriterier (Backe-Hansen 1995:76).  

 

En diskusjon omkring offentlig og privat sfære kan kaste lys over profesjonenes terskel mot 

å involvere barnevernet, eller motstand mot å gripe inn i saker som omhandler vold mot 

barn (Østrem 2004). Jeg vil i det følgende se vold mot barn, i lys av forståelsen av offentlig 

og privat sfære. Skillet mellom offentlig og privat kan forklare hvorfor det ikke 

interveneres oftere. Når det er snakk om å sende en bekymringsmelding beveger 

profesjonene seg over grensen mellom offentlig og privat. Barnet ses på som tilhører av det 

private, og det er en motstand mot å bevege seg fra det offentlig og det private, som 

genereres av foreldres forestillinger om barnevern, og også profesjonenes egne 

oppfatninger.  
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Som jeg har vært inne på før i kapittel syv representerer leger og sykepleiere utvilsomt en 

maktfaktor til forhold til familien, gjennom sitt mandat til å utøve regjering. Det som ofte 

vektlegges er imidlertid maktposisjonen ovenfor foreldre, og ikke avmakten ovenfor 

barnet. Å melde til barnevernet, gjøres ofte ensbetydende med konsekvensen ‖å ta barna fra 

foreldre‖:  

 

C: Hvordan er erfaringene med barnevernet? 

S: Med melding så skulle barnevernet være til nytte da, det er jo en hjelpeinstans. Men de har et veldig rykte 

på seg for å… man har inntrykk at de prøver å ta foreldrene. Det er mange som er av den oppfatningen. På 

den annen side kan en ikke akkurat si at jeg har den største troen på barnevernet heller. I forhold til saker jeg 

konkret har hørt om mishandling, når barnet kommer tilbake til familien sin og… det finnes kanskje 

solskinnshistorier også… men jeg har ikke helt troen på de heller.  

C: Man får kanskje et inntrykk av at det tar lang tid før det skjer noe.  

S: Og det er veldig høy terskel for å gjøre noe. Det er ikke alltid løsningen er å ta ungen fra hjemmet heller… 

det mener jeg absolutt ikke. Men at de kan få hjelp og veiledning håndtere ungene sine i de familiene som har 

problemer.  

 

Sykepleieren ovenfor synes også å være klar over at barnevernets har legitimitet gjennom 

at det er viktig å hjelpe barn og unge i ekstremt vanskelige situasjoner til et bedre liv.  

Dessuten er det som en lege påpekte: 

 

… godt å ha barnevernet likevel for de kan jo sikre barnet uavhengig av en rettskonstellasjon. For det er jo 

veldig vanskelig å få noen dom i disse sakene. Det er kjempevanskelig å få dom, og det blir anker og anker.  

 

Barnevernet setter inn hjelpetiltak oftere enn de vurderer omsorgsovertakelse.
 50

 På tross av 

dette står likevel konstruksjonen om barnevernet som en trussel og potensiell omsorgstaker. 

Med konstruksjonen kommer erfaringer og holdninger om at barnevernet av og til griper 

inn der de ikke burde, og motsatt; lar være å gripe inn der de burde: Noe som synes å 

modifiseres med flere tidligere erfaringer med det å melde, profesjonstilhørighet (leger 

                                                 

50
 Sammenlignet med andre land skjer for øvrig omsorgsovertakelse sjeldent i Norge (Backe-Hansen 

1995:16). I 2007 hadde det offentlige overtatt omsorgen for 7 710 barn og unge, eller 18 prosent av alle barn 

og unge med tiltak (Barnevernstatistikken 2007). 
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hadde sendt flere meldinger) og opplæringskurs om dette. Dersom barnevernet i større grad 

av profesjonene skal ses som en hjelp fremfor en trussel, blir spørsmålet hva som skal til 

for at dette skal skje.  

Konstruksjonen om barnevernet som en trussel, og potensiell omsorgstaker er for øvrig 

ikke særegent leger og sykepleiere. Backe-Hansen (1995) fremhever to årsaker til at 

barnevernet får kritisk omtale i media. Begge har å gjøre med tjenestens opplevde 

legitimitet å gjøre. For det første kritiseres barnevernets valg av klienter, enten fordi noen 

barn feilaktig velges inn i systemet, eller fordi noen barn ikke får hjelp som de burde. 

Kritikk for å gjøre noe uten grunn rammer som oftest saker som gjelder små barn, der 

barnevernstjenesten foreslår plassering utenfor hjemmet og foreldrene er uenig. Dette 

reflekterer en viktig ideologi i vårt samfunn som er at foreldre er best egnet til å ta vare på 

sine barn. For det andre kritiseres barnevernet for dets måte å håndtere den makten 

tjenesten har på (Backe-Hansen 1995:11).  

 

Status 

Det mellommenneskelige rommet mellom barnevern og psykiatri har et statusaspekt hevder 

Waal (1993) (i Hennum 1997:39). Har medisin høyere status enn barnevern? Status her 

defineres her som en posisjon som er knyttet til en verdi som settes på arbeidet og 

utdanningen (ibid). Barnevernet er ideologisk og politisk forankret og skal sikre barn og 

unge nødvendig omsorg, medisinen er teoretisk forankret og skal tilby befolkningen 

spesialisert behandling. Medisinen har høy legitimitet i samfunnet gjennom 

behandlingsaspektet. Mens medisinen berettiges av det prestisjefylte begrepet behandling, 

skal barnevernet gi omsorg. Barnevernets oppgaver ligger innenfor et arbeidsfelt, hvor 

samfunnets svakere stilte dominerer (ibid). Som Bourdieu (1996) forklarer i avsnittet 

nedenfor kan vi knytte et historisk maktaspekt mellom sykehus, profesjon og barnevern 

opp mot samhandlingen:  

 

Relatively well provided for with both forms of capital (economic and cultural, but not sufficiently integrated 

into economic life to put their capital to work within it (specially lawyers and doctors) invest in their 

children’s education but also and above all in consumer goods capable of symbolizing the possession of the 
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material and cultural means of conforming to the rules governing the bourgeois style of life and thereby 

guaranteeing a social capital or capital of social relationships which provide, if necessary, useful supports: a 

capital of honourability and respectability (Bourdieu 1996c:97) 

Det er kanskje ulikheten i status som gjør at flesteparten av profesjonene har negative 

oppfatninger av barnevernet. Det var de mest erfarne av legene og sykepleierne som 

forhandlet med barnevernet, som en lege gjør her:  

 

C: Hvordan er erfaringene med barnevernet? 

L: Der varierer det hvordan de tar de sakene. Og det forbauser oss litt for de er jo inne i mange flere kontakter 

med foreldrene.. Så vi har opplevd situasjoner der de har opptrådt ikke så smart kanskje. Det har hendt at vi 

har barn inne her, og de har kommet og tatt barnet den dagen de skulle gå hjem, fra sykehuset, altså ved 

utskrivingen. Altså uten at foreldrene ble informert om det da. Men det er klart at det varierer. Innenfor Oslo 

er det 15 forskjellige barnevern i bydelene ikke sant.  

C: Det er kanskje noen som er mer eller mindre effektive av disse? 

L: Ja, det er det. Barnevernet etter vår erfaring, i hvert fall tidligere, meldte lite før. I dag snakker vi med 

barnevernet, og oppfordrer de faktisk til å melde.  

 

En erfaren sykepleier sa det slik: 

 

C: Hvordan arbeides det med barnevern? 

S: Jeg har jo snakket med barnevern i årevis, og jeg ser jo det at de trenger mer skolering. De kan ikke sette 

inn sånne unge, her bør det være garva folk da. Som har litt livserfaring og som kan veilede. Det er nesten 

sånn at de spør meg hva de skal skrive. Kanskje du må skrive til oss sier jeg. Det er fint når det er en offentlig 

instans at vi har det i journalen. Det er ofte barnevernet, også politiet, er usikre, og jeg må notere hva de skal 

skrive. 

 

Profesjonene er opptatt av at det også i barnevernet råder usikkerhet med henhold til å se 

situasjonen og å sette inn tiltak. Det er heller ikke gitt at saken er en barnevernssak, noe 

som har å gjøre med de skjønnsmessige sondringer lovteksten åpner for, og hva som 

vurderes som de beste konsekvenser for barnet.  
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Et personlig blikk 

Mishandling er så lite konkret. Noe som jeg oppfatter som ekkelt og ustelt er ikke sikkert at andre gjør det. 

Det blir veldig personavhengig ikke sant, og subjektive oppfatninger 

 

Det skjønnspregete rommet til lovteksten, etterlater rom for egne holdninger og erfaringer. 

I følge Hennum (1997) kan det være problematisk at de fleste lover som regulerer avvik og 

innleggelse eller plassering på institusjon er skjønnspreget. På den ene siden gir de 

fleksibilitet og mulighet til å tilpasse avvik eller sykdom i forhold til tid, sted, og behov 

(Hennum 1997:31). På den andre siden kan skjønnsutøvelser ha negative sider. Ved 

sykehuset er det ofte en travel hverdag. Prioriteringer må gjøres:  

 

C: Hva er vanskelig i arbeidet med fysiske overgrep? 

L: Det må ikke forventes at vi skal finne ut av alle mishandlingssituasjoner her altså, dersom det ikke er 

akutte ting. Det er mange muligheter i et akuttsykehus å overse ting. Det er veldig typisk at vi oppdager de 

sakene der kart og terreng ikke stemmer i roligere perioder, som om sommeren, hvor det ikke er like mye 

infeksjonssykdommer. Det betyr ikke at de ikke er der i travle perioder, men da ser vi dem ikke. 

 

Som jeg har vært inne på flere ganger tidligere i oppgaven er det mellom statens 

målformuleringer og krav på den ene side, og praksis på den andre siden, at den medisinske 

kunnskapens normalitetsbestemmelser formes som noe objektivt som går veien om 

kroppen. Gjennom sin vitenskapeliggjøring skaper medisinen normalitet, den er 

disiplinerende og produktiv, og viser også hvordan samfunnet tenker seg normalitet 

(Foucault 2000). I opplysningsplikten § 33, kan en si at det normale skapes gjennom 

motsatsene i formuleringen ‖hva det er grunn til å tro er omsorgssvikt eller fysiske 

overgrep‖, og også de ulike spesifiseringene som ligger i barnevernloven. Konsekvensen er 

at fysiske overgrep søkes identifisert via en rekke patogene faktorer på individnivå, mens 

årsakene ofte ligger på det strukturelle nivå, som bedømmes i forhold til et vagt formulert 

normalitetsbegrep. På det strukturelle nivå kan en for eksempel tenke seg sosioøkonomisk 

ulikhet som kan føre til dårlig helse og forskjeller mellom sosiale lag.  Forutsetningen for å 

kategorisere, er at objekter av samme kategori utgjør en enhet. I følge Foucault (1982) 
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finnes ingen slik enhet. Som eksempel viser han til galskapens mangfoldighet. Galskap 

peker ikke mot ett og samme objekt, ‖det dreier seg ikke om de samme sykdommer; det 

handler ikke om de samme dårer‖ (Foucault 1982 i Østrem 2004). Når jeg i denne 

oppgaven tematiserer fysiske overgrep mot barn, er det med forbehold at det ikke er en 

enhetlig kategori. Fysiske overgrep mot barn omfattes av en vid juridisk definisjon, og 

mishandling kan være mer eller mindre grovt.  

 

Problemet er at ‖behandlingsideologien indikerer en klarhet og en vidensbase, der ikke 

eksisterer på familiearbejdets område, det finnes ikke vidensbaserede kriterier for hva et 

godt foreldreskap er eller hvordan symptomer skal fortolkes‖ (Järvinen og Mik-Mayer 

(2003:239). I lys av et fenomenologisk perspektiv viser profesjonenes utsagn at blikk, 

persepsjon og forståelse av måten verden fremtrer, henger sammen med erfaringer og 

referanserammer som påvirker den profesjonelle kunnskapen. Det viser og det komplekse 

forholdet mellom normalitet og avvik. Leger og sykepleiere har i kraft av 

profesjonstilknytning ulike diagnoseredskap de bruker. Satt på spissen, har legen barnas 

kropp og sykepleieren har samspill mellom foreldre og barn. Dette blir særlig synlig i 

gråsoneproblematikk, hvor en er i tvil, men ikke sikker på om noe er galt. Det skal et 

alvorlig avvik til før noe er galt utover det normale. Som oftest er det legen, i kraft av 

sykehus- og profesjonshierarkiet, som avgjør om noe bør meldes eller ikke. 

Gråsoneproblematikken er samtidig vel så mye sykepleierens felt, i kraft av sine 

observasjoner. På samme tid oppfattes barnevernet av profesjonene som en gråsone, og de 

skal jo også håndtere gråsonesakene. De diffuse avvikene, eller gråsoneproblematikken, 

forblir ofte bare det, og det har å gjøre med dets uklare natur. Det gir en terminologisk og 

definitorisk uklarhet, som leder til usikkert hvor i hjelpeapparatet avviket egentlig hører 

hjemme. Det vil vanskeliggjøre sammenlikninger på tvers av instanser, og er et velkjent 

problem fra forskning om vold (Hjemdal og Stefansen 2003:6). 

 

Samarbeid med politiet 

Politiet kontaktes når det er snakk om fare for gjentatte fysiske overgrep på barnet. I de 

senere år har politiet satt fokus på familievold, og politiets arbeid med vold i nære 
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relasjoner er fra 15. april 2002 er regulert i egen politiinstruks (Politidirektoratet 2002). 
51

 

Legene, fordi det er de som melder politiet, forteller nærmest utelukkende at de synes 

politiet håndterer vold mot barn på en tilfredsstillende måte, som her:  

 

C: Har det hendt at barnevernet eller politi har kommet hit til sykehuset? 

L: Ja, det hender. Men vi har jo en tett forbindelse mellom, og der synes jeg at politiet er spesielt flinke, for at 

de står i kontakt med oss og kommer ikke med blålys og uniform, men de kommer ofte i sivil, og ofte i en 

periode da vi sier at nå er det kanskje gunstig å ta kontakt. Av og til velger de selvfølgelig det selv, hvis de vil 

gjøre åstedsundersøkelse og sånn. Så det hender at de kommer samme dag som vi melder. Men de gjør det på 

en fin måte slik at erfaringen min er at politiet gjør en vel så bra jobb i det som vi gjør i kontakt med 

foreldrene  

 

En annen lege forklarte ‖at politiet har mye mer kommet på banen om hvordan vi ikke skal 

ødelegge etterforskningen. Så det har vært et fokus på det i avdelingen … politiet har lært 

oss opp til verstefallstenkning, det har vært nyttig‖.    

 

Formodentlig kan det være entydigheten i politiets arbeid og tiltak som gjør det lettere for 

legene å samarbeide med dem. Politiet forbindes med kontroll og etterforskning. 

Foreldrene er enten uskyldig eller ei. Ifølge legene har heller ikke foreldrene negative 

oppfatninger av politiet. Det er ikke noe tvil, usikkerhet eller gråsoneproblematikk som det 

er i de sakene der det kan være snakk om å involvere barnevernet. Politiet kommer også 

raskt til unnsetning, noe som antagelig passer sykehusets travle hverdag.  

 

Godt over halvparten av barna som kommer til begge sykehusene innlegges dessuten bare 

poliklinisk for et par timer. De barna som har behov for å legges inn på sengepost har 

alvorlige skader i form av ulike brudd, brannskader, pustestans med mer. Sett i forhold til 

denne referanserammen skal det antagelig et tydelig brudd til før det legges merke til som 

                                                 

51
 Politiet skal utøve en sentral rolle i voldsforebyggende tiltak gjennom tverretatlig samarbeid, og det er 

opprettet familievoldskoordinatorer i alle politidistriktene som skal koordinere politiets arbeid med disse 

sakene (Politidirektoratet 2002).  
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noe avvikende. Dette kan belyse hvorfor profesjonene opplever at det finnes gode rutiner 

på de alvorlige fysiske overgrepene (som SBS eller Münchausen by proxy), men ikke på de 

mindre alvorlige:  

 

De alvorlige sakene, de ligger jo lenge i sykehuset, flere faggrupper er jo involvert og man har etter hvert fått 

en del kunnskap om de barna. Det er litt med den fagligheten som har utviklet seg, at man har lært litt om 

hvordan det ser ut og hva man ikke kan bortforklare. Man har lært mer om SBS og den type skade. Man har 

sett gjennom materiale flere steder sånn at vitenskapen ligger der klarere.  

 

I forlengelse av dette kan det hende at samarbeidet med politiet oppfattes bedre enn med 

barnevernet fordi det er flere rutiner på de alvorlige skadene, og at det har blitt utviklet mer 

kunnskap om de alvorlige skadene.  

 

Oppsummering 

I dette kapitlet har jeg sett på legers og sykepleiers oppfatninger av og erfaringer med 

samarbeid til barnevern og politi. Profesjonenes erfaringer og oppfatninger med 

barnevernet gjør terskelen for å melde til barnevernet høyere. Profesjonens oppfatninger av 

barnevern har blitt belyst ved å diskutere et statusaspekt opp mot samhandlingen, der 

medisinen har høyere status enn barnevernet. Legene er alt i alt fornøyde med samarbeidet 

til politi. I et større bilde belyses det hvordan et godt tverrfaglig samarbeid generelt kan 

gjøre det enklere å avdekke fysiske overgrep mot barn, eller andre voldshandlinger.  
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8 UFORMELLE HANDLINGER  

Dette kapitlet handler først og fremst om hendelser som i liten grad tematiseres i legers og 

sykepleiers arbeid med fysiske overgrep. Når noe befinner seg i det doksiske felt, er det så 

selvsagt og naturlig at man ikke tenker mer over det, og det trenger ingen eksplisitt 

forklare. I dette kapitlet er jeg opptatt av arbeidsoppgaver som utføres og håndteres 

rutinemessig av profesjonene og som er selvsagte og naturlige. Dette doksiske rommet er 

ikke det jeg i første omgang la merke til under arbeidet med oppgaven, når mitt mål var 

arbeidet med fysiske overgrep, og hvorfor ikke profesjonene meldte oftere til barnevern. 

Det beste for å vise hvordan profesjonene arbeider med fysiske overgrep er antagelig å ikke 

fokusere på antall meldinger. Som en erfaren lege i førtiårene sa det:  

 

Det bør ikke være et slikt fokus på antall meldinger som sendes. Man må ha en god arbeidsstruktur, med god 

faglighet og utredning, det er den medisinske delen som vi kan forholde oss til.   

 

Profesjonene har et omfattende mandat i forhandlingsfeltet mellom staten og dens 

styringsrasjonalitet, og institusjonsnivåets forståelse av og praktisering av 

målformuleringene. Lest mot mitt materiale spesifiseres to fortellinger gjennom de 

mulighetene og begrensningene dette legger på profesjonenes arbeide med fysiske 

overgrep: En offisiell fortelling om den formelle virksomheten, og en uoffisiell fortelling 

om den formelle og uformelle virksomheten (Basberg 2007a:113). Som Hennum (1997) 

også er inne på: ‖parallelt til den offisielle, velstrukturerte og planlagte versjonen av 

institusjonen, løper det en uoffisiell presentasjon av oppgavene og rollene som bygger på 

de ansattes forståelse av hva de er eller bør være‖ (Hennum 1997:73).  

Leger og sykepleiere gjør en hel del uformelt ovenfor barn i risikosonen for fysiske 

overgrep, uten at dette alltid vil registreres som handlinger for å forebygge eller gripe inn 

ovenfor fysiske overgrep noen steder. Resultatet av intervjuene viser at det er fem tydelig 

uformelle oppfølginger av forhold som vekker bekymring: veiledning og rådgiving til 

foreldre, til kolleger og andre instanser, kontakte helsestasjon, journalføring av 

opplysninger og å holde igjen barnet på sykehuset for beskyttelse og videre utredning.  
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Jeg skal gå gjennom de fem uformelle oppfølgingene en etter en. Deretter skal jeg se på 

hva de uformelle handlingene står i forhold til. I denne forbindelse diskuterer jeg ideologi, 

nærhet til staten, og de personlige utfordringene med det å arbeide med fysiske overgrep.  

 

Veiledning og rådgiving 

En uformell oppfølging er rådgiving og veiledning til foreldre som hjemlet i 

spesialisthelsetjenestelovgivningen § 3-8. De aller fleste legene og sykepleierne oppgav at 

rådgiving til foreldre var en typisk del av hverdagen på sykehus, som ikke nødvendigvis 

var knyttet opp mot arbeidet med fysiske overgrep. En erfaren lege i førtiårene påpeker 

følgende: 

C: Gir dere selv råd til foreldrene? 

L: Det gjør vi jo daglig. De spør jo oss veldig ofte om råd foreldrene. Når kan jeg slutte og amme, osv. Er 

barnet normalt utviklet? Altså 100 000 spørsmål daglig. Problemet er heller der foreldrene ikke spør. Jeg blir 

veldig glad egentlig hvis jeg mistenker, eller har en litt ubehagelig følelse om en unge, så kommer foreldrene 

og spør oss om hjelp til å løse et eller annet problem. Det er alltid veldig, veldig positivt synes jeg. Foreldre 

som mishandler ungene sine de kommer ikke og spør om hjelp til å takle ditt og datt altså. De prøver heller å 

skjule det. 

 

 

Betydningen av rådgivingen, kan kanskje etterspores i konkrete endringer i de enkelte 

familiers liv, men da er det kanskje usikkert om endringen skyldes det enkelte rådet. Dette 

er et erkjent dilemma som berører selve det forebyggende folkehelsearbeidet, som de 

forventede resultatene av arbeidet av ligger langt fram i tid.  

 

De uformelle arbeidsmetoder viser hvorfor det er vanskelig å finne entydige svar på 

spørsmålene knyttet til det å gripe inn eller å la være. Det ligger mye mellom det å gripe 

inn og å la være å gjøre noe. Leger og sykepleiere gjør mye mer enn det som dokumenteres 

i journaler og lignende. Blant annet var det en erfaren lege i femtiårene som selv hadde tatt 

på seg stillingen som en rådgiver ved UUS: 
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L: Jeg blir oftest oppringt av andre institusjoner rundt om kring på huset. Det er også leger og profesjonene 

rundt omkring i byen da som trenger å drøfte saker, så det er jo mer at de tar kontakt med meg da. For å drøfte 

og rådføre seg med hvordan det er vi skal gjøres utredning, og om det skal gjøres utredning, og om vi skal la 

være å gjøre noe som helst. Men jeg synes det er økt fokus på det med mistanke om overgrep, at folk tenker 

mye lettere påført skade nå enn tidligere, sånn at jeg får ganske ofte henvendelser, senest nu for en halvtime 

siden.                                                                                                                                                                          

C: Er det lett å kontakte deg? 

L: Ja… De kan i hvert fall rådføre seg her, og så diskutere saken. Så det er jo litt av den jobben jeg har her…. 

Det er jo ikke formalisert, og vi får jo ikke noe økonomisk ut av den jobben. Det er en jobb som ikke vises i 

hverdagen. Vi får ikke lov til å ta noen takst eller pasientkontakt takst for det da. Egentlig burde vi ikke ha 

gjort det, for det blir ikke premiert på noe slags vis. Så den dagen Helse Øst sier vi må jobbe fortere så kan 

jeg ikke gjøre dagens rådføring med dagens takstsystem.  

C: Du får ofte henvendelser? 

L: Ja, jeg gjør det. Det er flere ganger i uken. Senest nå for en halvtime side. Hvis det blir vanskelig for dem, 

hender det at jeg gjør meldingen. Jeg har gjort mange meldinger til politi og barnevern. 

 

Den type rådgiving som legen gjør viser betydningen av fagpersoner med stor interesse for 

fagfeltet. Her gjør legen på eget initiativ rådgiving til avdelinger på eget sykehus, men også 

til andre sykehus i nærheten, som ikke er lønnet på noen måte. Legens rådgiving bidrar til 

flere saker som angår fysiske overgrep blir meldt. At en enkeltperson kan ha mye å si for 

antall meldinger som blir sendt, påpeker Åkerstrøm (1997). Da en arbeidsleder som var 

interessert i å dokumentere arbeidsskademeldinger som følge av vold mot ansatte i 

psykiatri, ble erstattet av en ny arbeidsleder som ikke var like opptatt av dette, resulterte det 

i færre arbeidsskademeldinger (ibid).  

 

Kontakte helsestasjon  

Ved UUS og AHUS hadde leger og sykepleiere kontakt med helsestasjonen på to ulike 

måter: For det første gjennom å sende epikriser, for det andre å spørre om råd. I saker der 

det var en liten mistanke om at barnet var i risikosonen for fysiske overgrep eller 

omsorgssvikt, ble epikrisen sendt for å få en grundigere undersøkelse enn på sykehuset. 

Med andre ord ble helsestasjoner benyttet der det var en enda lavere mistanke om fysiske 

overgrep eller omsorgssvikt enn dersom barnevern skulle blitt kontaktet. Stort sett leger, 
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men også av og til sykepleiere gjorde dette, og fordelen er ifølge en erfaren lege ‖det gir en 

høyere grad av egenkontroll‖. Senere i samme samtale sa den samme legen:  

 

C: Hva gjør dere når det er lav mistanke? 

L: Vi kontakter gjerne helsestasjon og ber dem kle av barnet og ta en litt mer grundig kontroll på de vanlige 

vaksinasjonskontrollene som barnet likevel skal gjøre på helsestasjonen. Da sier jeg til foreldre at jeg har vært 

i kontakt med helsestasjon, og at de må regne med å gjøre litt mer avkledning og kanskje litt mer at barnet blir 

undersøkt på helsestasjon enn den vanlig kjappe vaksineringen.  

 

Hvor ofte muligheten for å kontakte helsestasjoner ved bekymringer ble tatt i bruk varierte. 

Det synes som om noen informanter nærmest gjorde det automatisk, mens andre kom frem 

til at de oftere burde ha benyttet muligheten til det, og da særlig hva angår den såkalte 

gråsonegruppen: 

 

C: Hva gjør dere med vet-ikke gruppen? 

L: Det som er med den vet-ikke gruppen det er i tillegg til barnemishandling som er en gråsone mot 

omsorgssvikt, som åpenbart har passet for dårlig på, og skadet seg, det er barn som har blitt gått fra på 

stellebordet eller gått fra på en høy sofa eller… man har ikke noen holdepunkter på at de faktisk har slått 

ungen. Det er ikke aktuelt med noen politianmelding, men noe som barnevernet kan plukke opp. En del av 

dem er nok barn i risikosonen. Der har man forsømt seg fullstendig. Der har vi mye mindre rutiner på det som 

sagt. Vi kan skrive en epikrise til helsestasjoner, men det må vi bruke oftere.  

 

Profesjonene ringte som sagt også helsestasjoner for å spørre om råd. Særlig fortalte 

sykepleiere detaljert om hvordan dette kunne foregå, som her: 

 

C: Hva gjør du dersom du er bekymret for litt mer banale ting? 

S: Det hender jeg har ringt helsesøster på helsestasjon, det er jo ikke noe galt i det. Det er vel greit på en måte. 

De ser barnet utenom, i en annen rolle. Det trenger jo ikke å være noe fysisk, det kan være med 

matesituasjoner, får de den omsorgen de trenger. Da kan man snakke med dem. Det kan være så mye diffuse 

ting, dårlig vektoppgang. Helsestasjon er en kjempefin samarbeidspartner, det er ofte de kan ringe hit og 

spørre om råd og sånne ting og. Da trenger det ikke å være begrunnet, da kan man bare synse liksom… 
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Helsestasjoner har ikke noe ris bak speilet som barnevernet har gjennom sine hjelpe- og 

kontrolltiltak. Det kan gjøre det mindre risikabelt å kontakte helsestasjonen, og sykepleier 

ringer for å snakke litt løst og fast om sine bekymringer over barn og foreldre.   

 

Journalføring, muntlig formidling og å holde igjen barnet 

Handlingsalternativ nummer tre er dokumentering i journalføring. Journalføring gjøres 

uavhengig av mistanke eller ikke. Fordelen ved gode journaler ved mistanke er at annet 

helsepersonell som har med barnet å gjøre ved en senere anledning, får vite at andre har 

hatt mistanke om at det har forekommet mishandling. For begge profesjoner synes 

dilemmaet å være hvor svak eller sterk mistanken skal være før man journalfører 

opplysninger utenom behandlingsaspektet. For sykepleiere hvordan mistanken skal skrives 

ned på en objektiv måte: ‖Vi får jo beskjed om at vi skal jo bare dokumentere det som er 

konkret da på en måte, vi skal aldri ha med synsinger, eller at jeg synes ikke moren steller 

ungen sin godt nok. Sånne ting på en måte skal du ikke ha med‖. Følgen av 

objektivitetskrav for sykepleiere er at bekymringen oftere formidles muntlig til leger, som 

et alternativ fire for uformelle handlinger. Til slutt kommer at barnet holdes igjen på 

sykehus med bakgrunn i å kunne utrede eller beskytte barnet der det er mistanke.  

 

Med andre ord gjør leger og sykepleiere en hel del arbeid med fysiske overgrep gjennom de 

uformelle arbeidsmetodene jeg hittil har nevnt. Hvordan vil dette slå ut på arbeidet med 

fysiske overgrep i praksis? Følgen kan bli at når det oppdages svikt i det sosiale som kan 

være skadelige for barnet, vil profesjonene søke gjennom uformelle handlingsstrategier å 

bedre foreldres evne til selv å klare omsorgen, fremfor å bruke de mer autoritative 

muligheter opplysningsplikten gir mulighet til.  

 

Kanskje er det blant annet en uavklart lovgivning, profesjonens selvforståelse, forhold til 

velferdsstaten og forventingene til barnevernet, som er med på å åpne opp for de uformelle 

handlingene? Dette involverer definisjonsprosesser som avgjør om noe er så alvorlig at en 

må gripe inn, og hvordan det gir effekter på profesjonenes arbeid. Jeg tenker her også på 
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hvordan prosesser som innebærer kunnskap, kjønn, klasse og etnisitet slår gjennom på 

arbeidet med fysiske overgrep.   

 

Ideologi og nærhet til staten 

Hvor står profesjonene ideologisk? Hvor sterkt relaterer de seg til betydningen av 

sykehuset som arbeidsplass? Profesjonenes posisjon er å betrakte som et mellomledd 

mellom sykehus, med sine ideologiske prinsipper, og statens krav og målformuleringer til 

disse. I utgangspunktet ligger medisinens ideologiske forankring først og fremst i 

behandling og folkehelsearbeid, mens sykepleiens opprinnelse står nære omsorg og er 

andreordensorientert. Andreorientering betyr at arbeidsoppgavene som utføres her og nå er 

underordnet sin målsetting, som er de forventede resultatene av arbeidet på lengre sikt. 

(Basberg 2007a:15) Jeg skal se på hvordan de tradisjonelle oppgavene kan stå i veien for å 

arbeide med fysiske overgrep mot små barn. 

 

Sykehusets ideologiske grunnlag i velferdsstaten er tuftet på universalistiske prinsipper, og 

de har utviklet seg til å bli naturlige sentra for undersøkelse og behandling av sykdommer, 

forsknings- og utdanningsinstitusjoner (Schiøtz 2003:310). Helsedirektør Karl Evang 

vektla det universalistiske prinsippet i lovforslaget til den nye sykehusloven 1946 (som ble 

vedtatt 19. juni 1969): ‖ethvert individ skal ha tilgang til sykehusplass og kunne nyte godt 

av den til enhver tid høyeste kompetanse‖ (Schiøtz 2003:319).   

 

Inspirert av Kant, kommenterer Bourdieu (1996) medisinens nærhet til staten: 

 

… det teologiske, den juridiske og medisinske fakultetet er de som er i stand til å gi regjeringen det starkaste 

og mest varaktige indflytandet over folket, de kontrolleres også mest direkt av regjeringen, er minst 

selvstendige i forhållande til denna, samtidigt som de mest direkt är ålagda att forma och kontrollera både hur 

vetande kontrolleres i praktiken och de vardagliga brukarna av vetandet; prestar, domare, läkare (Bourdieu 

1996c:96).  
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Følger en dette resonnementet, er altså medisinen nære knyttet til staten. Dette er 

tilsvarende Foucaults analyser av forholdet mellom medisin og samfunn. De viser at den 

medisinske forskning og de samfunnsskapte sammenhenger har hatt suksess via alliansen 

samfunn – forskning, myndigheter – leger (Foucault 2000).  Jeg tenker også på hvordan 

Schiøtz påpeker at ‖visst var staten profesjonens mentor helt fra 1603, og hvordan det 

gjennom uformingen av legeloven ble det tydeliggjort hvordan staten gikk i samarbeid med 

legeprofesjonen – den var blitt avhengig av profesjonen i arbeidet med folkehelsen‖ 

(Schiøtz 2003:169).  

 

Dette setter regjeringsbegrepet til Foucault i spill. Velferdsstaten er avhengig av legen og 

sykepleieren for å få satt politikernes velferdstjenester ut i livet. ‖Myndighetene tar ansvar 

for innbyggernes velferd, mens profesjonene yter tjenester til befolkningen på det 

offentliges vegne‖ (Kjølsrød 2005:186). Når velferdsstaten vokser gjennom nye reformer, 

blir legene og sykepleierne trukket inn i kontraktsmessige relasjoner til staten (ibid). 

Innledningsvis fremhevet jeg sykehusreformen, men det har også vært andre reformer i 

helsevesenet de siste tiårene som karakteriseres av en nyliberalistisk markedstenkning og 

kostnadseffektivitet. Samtidig som profesjonene er underlagt disse institusjonelle rammer 

som fordrer en rask og effektiv behandling, skal de også se og behandle hvert barn etter sin 

situasjon. Rask og effektiv behandling er ikke alltid forenlig i arbeidet med fysiske 

overgrep, som ofte krever lange utredninger og er kostbare. Som en lege i femtiårene sa 

det: ‖Det blir det der med forventning om å finne noe, du kan ikke kjøre alle gjennom de 

kostbare undersøkelsene, samtidig så er det jo en belastning for barnet‖. 

 

Hvordan er opplysningsplikten og sanksjonsmulighetene knyttet til dette? Sett i forhold 

statens krav om rask og effektiv behandling og folkehelsearbeid, er direkte kontroll 

gjennom sanksjonsmulighetene opplysningsplikten, kanskje mer som en bioppgave å regne. 

I den grad sykehuset har ansvar for kontrolltiltak har de en liten grad av forpliktelse til å 

avsette særlige ressurser til å bistå voldsofre eller forebygge vold, og det er en liten del av 

arbeidet, sett i forhold til behandling, folkehelsearbeid og omsorg, selv om folkehelsearbeid 

kan betegnes som en indirekte og usynlig kontroll gjennom normalisering (Basberg 2007a) 
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Spørsmålet blir da om det er de mer tradisjonelle arbeidsoppgavene som blir en hindring 

for å gripe inn. Som en erfaren lege sa det; ‖Hvis barnet har en skade, må de jo få hjelp i 

forhold til det. Det er jo reparerbart det her når det gjelder skader‖.  

Systemets ideologi legger en ramme for hvordan fysiske overgrep kan forstås. Det er 

antagelig ikke å forvente at profesjonene skal være spesialister på å oppdage diffuse avvik 

som går utover den medisinske normalitetsbestemmelsen, hvor objektive tegn fra kroppen 

betraktes som svaret på hva som er galt. Som jeg skal vise i neste avsnitt er det er også en 

personlig utfordring å arbeide med fysiske overgrep mot små barn. 

                                                                                                                                                                           

En personlig utfordring 

Kari Killèn (2004) er opptatt av de personlige og kunnskapsmessige aspekter ved det å 

oppdage omsorgssvikt. Egne foreldreerfaringer påvirker profesjonenes kunnskap, noe som 

kan gjøre de mindre skjerpet mot å se fysiske overgrep. Dette bemerket både leger og 

sykepleiere: ‖jeg tenker liksom, hvem har ikke mistet ungen sin fra stellebordet… det er jo 

ganske safe å tro på det, mange har jo det, eller hvem hadde ikke blitt smågal om ungen 

hadde skreket hele tiden‖. Sentralt hos Killèn (2004) er hvordan hun peker på at 

overlevelsesstrategier handler om en motstand blant profesjonene mot å erkjenne fysiske 

overgrep og omsorgssvikt, noe som også er synlig i mitt materiale. En sykepleier i 

trettiårene forklarte det slik: 

 

C: Er det noen grunn til at man gjør for lite? 

S: Det er en stor påkjenning å gå inn i en sånn sak. Det gjør at en kanskje distanserer seg litt, og tenker som så 

at det er en fæl tanke, og at det vil gå bra på en måte… Og det der diffuse med omsorgssvikt, vanskjøtsel og 

barnemishandling, det er så mange grader, det gjør det vanskelig å definere.   

 

Ovenfor formulerer sykepleieren seg med at det nok går bra, noe som for å bruke Killèns 

terminologi kan illustrere overidentifisering, som en av behandlers overlevelsesstrategier 

for å verge seg selv (Killèn 2004:72-73).
52

 Behandlers tro på foreldrenes omsorgsevne blir 

                                                 

52
 De andre overlevelsesstrategier Killèn (2004) diskuterer er: bagatellisering, problemforflytning, 

distansering og ansvarsforskrivelse, reduksjon av kompleksiteten, normtenkning og rolleforvirring og 

rollebytte (Killèn 2004:72-82). 
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overvurdert, og man regner med at det ordner seg nok, de går gjennom en vanskelig tid nå 

(ibid).
 53

 For øvrig mener jeg disse strategiene kan være et uttrykk for forholdet mellom 

profesjonsetikk og nærhetsetikk. I tillegg likner det hva Halldis Leira kaller 

parallellprosesser, som viser til at hjelperen mottar klientens energi og følelser (Leira 

2002:33). Den energien hjelperne til barn og unge mottar, er redsel, avmakt og prisgitthet 

(ibid).  

 

I likhet med Killèn (2004) mener Leira (2002) det er ubehagelig å ta inn over seg at barn 

lider. Leira drøfter dette i et videre perspektiv og belyser voldens usynlighet i lys av kjønn 

og makt:   

 

Samfunnet har ikke i samme grad motstand mot kunnskap om arbeidet til de voldelige mennenes hjelpere 

som det har mot kunnskap om voldsutsatte kvinner. Hjelperne til de aggressive mennene kommuniserer en 

maskulinitet som skaper trygghet. Hjelperne til kvinnene og barna kommuniserer noe annet. Vi 

kommuniserer fare og anklage. Det er motstandsgenererende. Derfor blir kvinnene og barna fort borte (Leira 

2002:35) 

 

Løsningen for både Leira og Killèn er at den sosialt konstruerte samfunnsordenen må 

endres til en virkelighet der vold mot barn finnes for at profesjonene skal oppdage det. Som 

også en informant fastslo:  

 

… det krever at man har det i bakhodet hele tiden, det er lett at det fokuset forsvinner mellom sakene, og så er 

det også en grusom tanke, det er begrenset hvor mye man kan ha fokus på.   

 

Generelt er det en økende oppmerksomhet mot vold i privatsfæren. Blant annet har tre 

statlige handlingsplaner mot den private volden blitt lansert siden årtusenskiftet; om vold 

mot kvinner, om vold i nære relasjoner, og om seksuelle og fysiske overgrep mot barn.
 

Handlingsplanene inneholder en rekke tiltak og utviklingsprosjekter for å fremskaffe 

kunnskap og etablere ordninger for å hindre vold og for å lindre den lidelsen volden skaper.  
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Men, som jeg har vært inne på handler det ikke bare om rett fokus, men om de muligheter 

og begrensninger som ligger i legers og sykepleiers institusjonelle og strukturelle 

omgivelser, som Basberg (2007) kritiserer Killèn (2004) for å mangle sensitivitet ovenfor 

(Basberg 2007a:119). Noe som jeg støtter henne i. ‖Det dreier seg også om 

pendelsvingninger fra fysiske overgrep, til seksuelle og til fysiske igjen nå av ulike 

årsaker‖, som en lege sa. Noe tilsvarende sa sykepleieren med mest erfaring: ‖Drømmen er 

at faget skal stå der og ha begge deler i seg på samme tid, men dette styres ikke av oss vet 

du, men det er jo rart, i medisinen er man opptrent i å ha fokus på flere sykdommer 

samtidig‖. 

  

Totalt sett peker dette på definisjonen av fysiske overgrep er formet av samfunnsforhold og 

samfunnsutvikling (og profesjonenes oppfatninger av deres arbeid). Vold mot barn bør 

samtidig i sin essens forstås som en enighetskategori fordi det bryter mot allmennmoralen 

(Olaussen 2004:38). Olaussen (2004) peker for eksempel på at handlingskategorien 

kriminalitet viser til og bygger på allmenn enighet om moralske spørsmål av typen: retten 

til liv, minimum av livskvalitet og trygghet ol. For å gjøre en potensiell lang diskusjon kort. 

Ulike teoretiske perspektiver speiler de ulike bildene av voldens konsekvenser (ibid).  

 

 

Oppsummering 

I dette kapitlet har jeg sett på legers og sykepleiers uformelle handlingsstrategier som en 

del av profesjonenes doksiske rom. De uformelle handlingene viser at det ligger mye 

mellom det å gripe inn, og å la være å gjøre noe. I praksis betyr de uformelle handlingene 

at profesjonene ofte prøver å bedre foreldres evne til å ta vare på barna selv 

folkehelsearbeidet, istedenfor å bruke autoritet som opplysningsplikten gir mulighet til. 

Dette er i tråd med folkehelsearbeidet. Alt i alt betyr de uformelle handlingene at arbeidet 

med fysiske overgrep ikke bare handler om rett fokus, men om de muligheter og 

begrensninger som ligger i legers og sykepleiers profesjonelle selvforståelse, institusjonelle 

rammebetingelser og forholdet til velferdsstaten.  
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9 AVSLUTNING 

I innledningen til oppgaven spurte jeg hvorfor vi gir noen handlinger merkelappen 

kriminalitet og andre ikke, og hvilke grupper som utsettes for den strafferettslige kontrollen 

og hvorfor. Jeg ønsket å belyse at det også foregår definisjons- og utsilingsprosesser ved 

sykehuset som fører til at handlinger bestemmes som normale eller avvikende. Dette har 

jeg søkt å gjøre gjennom oppgavens tema - hvordan leger og sykepleiere arbeider med 

fysiske overgrep mot små barn ved sykehus. Deretter argumenterte jeg for å søke etter 

svarene innenfor perspektiver og teoretiske arbeider som vektlegger kompleksiteten 

mellom makt (og motstand) og forholdet mellom handling og struktur.  

 

Gjennom å fokusere på de ulike relasjonene leger og sykepleiere inngår i, har jeg belyst 

forhandlinger og forhandlingsordener som på hver sin måte står i forhold til ulike makt- og 

dominanseforhold. For å gjøre dette mulig har jeg tatt for meg handlingsbetingelser på tre 

ulike nivåer. Legers og sykepleiers profesjonelle selvforståelse, institusjonelle 

rammebetingelser og forholdet til velferdsstaten. Det kan virke som sykehusets 

tradisjonelle oppgaver står i veien for å oppdage fysiske overgrep (og omsorgssvikt) slik 

arbeidet fremstår i praksis. Dette skyldes også at leger og sykepleiere arbeider med 

utgangspunkt i normalitet, som også involverer ulike definisjonsprosesser som knytter de 

tre ulike nivåene sammen 

 

Hensikten med dette kapitlet er å vurdere noen av de svar og kunnskaper som avhandlingen 

har gitt. For det første vil jeg se om mine kunnskaper som oppgaven har gitt representerer 

noe som er forskjellig i forhold til andre fremstillinger av arbeidet med vold mot barn. For 

det annet vil jeg diskutere oppgavens relevans for mer allmenne spørsmål knyttet til studier 

av andre velferdsrelasjoner, eller voldsforskning mer generelt.  

 

Gir oppgaven nye kunnskaper om legers og sykepleiers arbeid med fysiske 

overgrep mot små barn ved sykehus? 
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Denne oppgaven handler ikke bare om hvordan leger og sykepleiere generelt arbeider med 

fysiske overgrep mot små barn ved sykehus. Den handler også om enkeltmenneskers 

erfaringer og vurderinger av å jobbe med problemstillinger knyttet til vold mot små barn. 

Samtidig er enkeltmenneskers måter å forholde seg til arbeidet på en del av deres 

profesjonelle habitus, deres kulturelle og sosiale kroppsliggjorte vaner, og et produkt av en 

medisinsk disiplineringsprosess hvor legene tradisjonelt har hatt mer symbolsk makt enn 

sykepleieren. Legers og sykepleiers ulike teoretiske og praktiske tilnærminger er en del av 

deres kulturelle reproduksjon. I flere sammenhenger har jeg sett på hvordan makt knyttet til 

makt utspiller seg. Det gjorde jeg først via barnekroppen. 

 

Legene fokus på kropp gjør at barnet oppfattes som noe en kan hente objektiv og nøytral 

kunnskap fra. Tegn fra kroppen er et verktøy for å kunne sette rett diagnose. Barnet blir til 

kropp, med de følgene av at det sosiale i situasjonen i mindre grad vektlegges. Legers 

fortrinn ligger i deres muligheter til å oppdage de alvorlige fysiske overgrepene, der 

tegnene fra kroppen er klare og alvorlige nok til ‖at det er grunn til å tro at det har skjedd 

fysiske overgrep‖, og politiet kan meldes. Jeg antok at sykepleiers fokus på barns 

omsorgssituasjon vil gjøre dem i større grad enn legen i stand til å se helheten i omsorgen 

rundt barnet, som gir sykepleierne muligheter til å oppdage fysiske overgrep og 

omsorgssvikt . Spørsmålet er da hvordan sykepleier får tatt i bruk dette verktøyet ved 

sykehus som er kjent for å være en profesjonsstyrt og hierarkisk arena?  

 

Inspirert av Strauss (1981) og forhandlinger har jeg sett på forholdet mellom leger og 

sykepleiere. Det har hjulpet meg til å se hvordan leger og sykepleiere selv mener at de 

posisjonerer seg ovenfor hverandre, hva som skal for at sykepleiere forhandler med leger 

ved sykehus, og hva det er i situasjonen som gjør at sykepleiere inngår i forhandlinger. 

Forholdet mellom leger og sykepleiere er tradisjonelt et kjønnet maktforhold. Ved hjelp av 

forhandlingsperspektivet har jeg unngått å se på det som et fastlagt maktforhold, men at det 

til en viss grad kan forhandles om makten. Sykepleiers forhandlinger forstås særlig i 

sammenheng med strukturelle trekk ved de to barneavdelingene, og endrede makrososiale 
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prosesser. Det at profesjonene jobber med barn per se antok jeg også var med på å definere 

forhandlingsordenen mellom leger og sykepleiere.  

 

En annen sammenheng hvor makten utspiller seg er hvordan profesjonenes fastslår fakta 

om  kjønn, klasse, oppfattelse av etnisitet og sosiale problemer, og hvordan dette er 

elementer som kan bidra til å skape et bilde av hvem som utfører fysiske overgrep mot 

barn. Oppfattelse av foreldre med mye symbolsk kapital, og motsatt lite symbolsk kapital 

virker ulikt inn på profesjonenes oppfattelser og håndteringer, slik at det er foreldrene med 

minst symbolsk kapital som ofte vil mistenkes som utøvere av fysisk overgrep. Dette er på 

mange måter i tråd med annen kriminologisk litteratur der marginalisering av allerede 

utsatte grupper er et hovedtema. Denne litteraturen kan belyse hvordan forholdet til 

velferdsstaten og dets tilhørende diskriminerende maktrelasjoner kan påvirke 

definisjonsprosessene av fysiske overgrep.. Satt på spissen kan man si at behandling også 

innebærer en godtakelse av en maktstruktur som er skjult, og som er skapt av de øverste 

samfunnsklassene. Med dette mener jeg at det er en nærhet mellom profesjonens arbeid og 

velferdsstatens prioriteringer, og denne nærheten legger en ramme for hvordan fysiske 

overgrep kan forstås. Når leger og sykepleiere behandler og gir omsorg til pasienter gjør de 

ikke bare et terapeutisk arbeid med utgangspunkt i normalisering, men de utfører også 

indirekte kontroll for staten i form av et pålagt folkehelsearbeid, og direkte kontroll i form 

av å følge opplysningsplikten. Når profesjonene drar grenser for hva som er fysiske 

overgrep, og hva som ikke er det, kan denne meningsdannelsen ses i lys av statens 

virksomme styringsrasjonalitet, der foreldrene har gått fra å være pasienter til risikanter. 

Hvilke foreldre profesjonene forstår som risikanter er ikke tilfeldig, men ses i lys av en 

historisk sosial- og kontrollpolitisk virksomhet der de som har behøvd hjelp ofte er 

marginaliserte grupper, og som vil produseres og reproduseres på sykehuset. I forholdet til 

profesjonenes arbeid med fysiske overgrep vil det si at vold som utføres i de høyere 

klasser, ikke like lett vil legges merke til.  

 

Jeg har belyst hvordan samarbeidsforholdene mellom barnevern og politi ser ut til å skape 

ulike muligheter og begrensinger for profesjonene i arbeidet med fysiske overgrep, særlig i 
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forhold til legers og sykepleiers meldepraksis. Gjennom å fokusere på legers og sykepleiers 

oppfattelser av og erfaringer med barnevern, fikk jeg en anledning til å drøfte et 

statusaspekt i samhandlingen, og også til å se det mangesidige ved profesjonenes 

maktutøvelse. Profesjonenes oppfattelse av politiet var preget av respekt for politiets 

kontrollfunksjon, og leger generelt har gode erfaringer med å samarbeide med politi.  

 

Via de uformelle arbeidsmetodene synliggjøres hvordan det oppstår en slags forhandlet 

orden mellom staten og dens styringsrasjonalitet, og institusjonsnivåets forståelse av og 

praktisering av målformuleringene. Det er rett og slett ikke alltid styringsambisjoner, som 

opplysningsplikten, imøtekommer praksis, og særlig kanskje ikke i et felt preget av mye 

autonomi hos profesjonene, som ved sykehuset.  

 

Oppgaven viser under ett hvordan sykehuset som behandlingsarena er preget av en 

tvetydighet mellom å hjelpe via behandling og omsorg, og å utøve kontroll. Det ser ut til at 

tvetydigheten er noe profesjonene reflekterer lite over, men som jeg åpnet opp for å 

diskutere gjennom ulike teoretiske perspektiver. Dilemmaet med hjelp og kontroll 

postuleres som vanlig i velferdsrelasjoner, og min oppgave bidrar til å belyse det fra en 

annen vinkel enn der hvor kontroll er mer åpenbart i relasjonen som barnevern, psykiatri 

eller fengsel. Oppgaven min belyser også hvordan forhandlingene mellom leger og 

sykepleiere kan ses som et eksempel på at også tradisjonelle makt- og dominanseforholdet 

kanskje ikke er fastlagt per se, men at makt i alle tilfeller er noe det til en viss grad kan 

forhandles om, og som er produktivt i tråd med Foucaults makttilnærming. I tillegg setter 

oppgaven fokus på hvor viktig det er å fremme samarbeid mellom ulike instanser slik at det 

blir lettere å synliggjøre fysiske overgrep mot barn, og antagelig også vold generelt.  
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11 APPENDIX  

Intervjuguide 

Tema 1) Yrkesbakgrunn 

1) Hvilken stilling har du? 

1.1) Hvor lenge har du jobbet som det? 

 

2) Har du vært lenge på avdelingen du nå jobber på?  

 

3) Har du noen erfaringer med å jobbe på barneavdelinger ved andre sykehus? 

 

Tema 2) Fra tro til tvil: Hva vekker mistanke om fysiske overgrep mot små barn?: 

Med dette prosjektet er målet å få kunnskaper om hvordan leger og sykepleiere jobber med 

dette. Temaet for intervjuet er å snakke om fysiske overgrep ut fra ulike vinkler. 

 

4) Har du flere ganger i de senere årene hatt mistanke om fysiske overgrep?  

 

5) Er det noe spesielt du er oppmerksom på som vekker mistanken?  For eksempel 

blåmerker der en vanligvis ikke får blåmerker, barnets måte å være på og lignende? 

 

6) Hvordan forholdt du deg til denne mistanken? 

 

7) Er det bestemte rutiner og føringer du skal følge ved mistanke om vold mot barn? 

7.1) Er disse nedfelt noe sted?  

7.2) Er du pålagt å følge de?  

7.3) Samarbeid med andre yrkesgrupper? 

 

8) Hvordan opplever du det å jobbe med slike saker?  

8.1)Hvilke forhold gjør at det er vanskelig å jobbe med slike saker? Hva gjør sakene 

eventuelt lette å jobbe med? 
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Tema 3) Kontakten med barnet og omsorgsgiver: 

9) Hvor mye kontakt har du med barnet før det skrives ut? 

9.1) Hva består kontakten i (undersøkelse, stell, omsorg, trøst osv.)? 

 

10) Hvilke erfaringer har du med kontakten til omsorgsgiver/e som har med seg barnet? 

10.1) Hvordan og hvor mye? 

 

Tema 4): Erfaringer rundt hvilke barn som rammes  

11) Med utgangspunktet i de erfaringene du har, er det mulig å peke på noen særtrekk ved 

barn som blir utsatt? Som kolikkbarn, eller barn med ulike medfødte svakheter? 

 

12) Har du noen tanker om hvem det er som utfører vold mot barna? 

 

13) Tror du at de fleste fysiske overgrep mot barn blir rapportert fra sykehuset/denne 

avdelingen?  

13.1) Hvor blir de rapportert? 

13.2) Hva tror du årsaken er til disse? 

13.3) Kjenner du til praksisen ved andre sykehus? 

 

14) Tror du det blir oppdaget flere eller færre barn i dag enn tidligere? 

 

15) Hvor mange barn tror du årlig blir utsatt for fysiske overgrep er i Norge?  

15.1) Finnes det noen oversikt over antallet? 

 

Tema 5): Tanker rundt forhold ved det å jobbe med fysiske overgrep mot små barn: 

16) Kan du trekke fram tre forhold som beskriver det mest positive ved måtene 

legene/sykepleierene jobber med fysiske overgrep mot små barn? 

16.1) Hvilke forhold kunne vært bedre? 

16.2) Eventuelt hvilke tre tiltak kunne settes inn og gjøre dette arbeidet lettere? 
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Har du noe annet du vil si som vi ikke har snakket om? 

Synes du det er noe viktig vi ikke har vært innom, som du vil snakke om? 
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Informasjonsskriv 

Som en del av masterutdanningen i kriminologi skal jeg utføre et prosjekt hvor temaet er 

fysiske overgrep mot små barn. Dette er noe vi har lite kunnskap om, og jeg skal gjennom 

prosjektet belyse temaet fra ulike vinkler ved å intervjue leger og sykepleiere. Med dette 

informasjonsskrivet forespør jeg om deres deltakelse til dette prosjektet.  

 

Mitt navn er Camilla Stub Lundberg. Jeg er masterstudent ved institutt for kriminologi og 

rettssosiologi ved Universitetet i Oslo. Min veileder, Karen Sofie Pettersen, er ansatt på 

samme sted, og vil være med å sikre riktig behandling av innsamlede opplysninger. 

 

Din deltakelse vil bestå i at jeg utfører et intervju med deg, med båndopptaker. Dette tar ca 

en time. Intervjuet vil ta form som en samtale hvor vi drøfter erfaringer med å avdekke 

fysiske overgrep mot barn. Hovedsakelig kommer jeg til å spørre deg om hvilke forhold du 

er oppmerksom på ved barnet som vekker mistanke om fysiske overgrep. Av interesse er 

også hvordan du forholder deg i sitasjoner med mistanke om fysiske overgrep. Det 

viktigste for meg er å få lære om dine erfaringer med å jobbe med slike saker. Hvilke 

forhold gjør det vanskelig å jobbe med slike saker, eller eventuelt lett? 

 

Deltakelse er frivillig, og et samtykke kan trekkes tilbake på et hvilket som helst tidspunkt 

uten at man må oppgi noen grunn, og uten negative konsekvenser. Som forsker er jeg 

underlagt taushetsplikt. Det innebærer at all bruk og formidling av informasjon som kan 

skade deg blir hindret. Etter endt prosjekt 15. august 2008 blir alle personopplysninger 

anonymiserte. Prosjektet er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS.  
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Camilla Stub Lundberg  
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