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1. Partene skal garantere et barn  
som er i stand til å gjøre danne seg 
egne synspunkter, retten til fritt å gi  
uttrykk for disse synspunkter i alle 
forhold som vedrører barnet, og 
tillegge barnets synspunkter  
behørig vekt i samsvar med dets  
alder og modenhet.

2. For dette formål skal barnet særlig 
gis anledning til å bli hørt i enhver 
rettslig og administrativ saksbehandling 
som angår barnet, enten direkte eller 
gjennom en representant eller et  
egnet organ, på en måte som er i 
samsvar med saksbehandlingsreglene  
i nasjonal rett. 

Gjennom chat, telefon og mail tilbyr  
Kors på halsen en samtalepartner til unge 
under 18 år fra hele landet. Her er det 
barn og unge som selv velger hva de  
ønsker å snakke om. Kors på halsen  
jobber etter Barnekonvensjonens artikkel 
12 og er medlem av paraplyorganisas-
jonen Child Helpline International.  
 
Telefonnummeret til Kors på halsen har 
eksistert siden 1984. Verden og tekno-
logien har utviklet seg og barn og unge 
i dag bruker flere nye kommunikasjons-
kanaler. I 2010 åpnet derfor Kors på 
Halsen et chat-tilbud der barn og unge 
kan chatte med voksne frivillige. Denne 
rapporten er et resultat av dette prosjektet. 
Ved å være tilstede i flere kanaler har 
vi fått enda bedre forståelse av unges 
utfordringer. Vi har sett at det er en lav 
terskel for å kontakte oss. Videre ser vi at 
chat har den laveste terskelen av dem alle. 

Denne rapporten omhandler to temaer.  
Det ene er samarbeid mellom organisa- 
sjoner og offentlig hjelpeapparat, det  
andre er barns rett og behov for  
deltakelse. Målet med rapporten er å se 
på hvordan det står til for dagens unge  
basert på vår opplevelse. Samtidig  
ønsker vi å se på mulige løsninger for 
framtiden basert på erfaringer fra  
utlandet og tanker fra aktører som på 
ulike måter arbeider for barns beste. 

Vi vil benytte anledningen til å takke alle 
som har bidratt til denne rapporten. 

 

Åsne Havnelid 
Generalsekretær, Norges Røde Kors

Kors på halsen startet i 1984 under navnet Røde Kors-telefonen.  
Årlig kontakter 25 000-40 000 barn oss på chat, mail og telefon.  
Chatten ble lansert i 2010. Hele prosjektet ble finansiert med midler  
fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering. 
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faktaspørsmål om generelle tema, 
spørsmål om kropp, skole eller eksisten-
sielle spørsmål. Nærmere 47 prosent av 
samtalene i 2010 handlet om disse mer 
eller mindre hverdagslige temaene. 
 
Så hvorfor velger disse barna å snakke 
med Røde Kors? Hvorfor oss i stedet for 
foreldre, venner eller andre i nærmiljøet?

Det er selvsagt flere mulige forklaringer. 
Barna kan oppfatte temaet som flaut å 
snakke om, det er fint å kunne være  
anonym, voksne i nærmiljøet har ikke tid 
til å snakke ordentlig med barna eller det 
kan være at de unge ikke kan eller ønsker 
å snakke med voksne i nærmiljøet. 

Uansett hvilken forklaring man bruker 
viser vår egen statistikk at de fleste 

Kors på halsen har 30 000 – 40 000 
samtaler med barn hvert år. Per i dag 
har vi ikke et formalisert samarbeid med 
andre organisasjoner eller offentlige 
institusjoner for å fange opp de svakeste. 
150 voksne frivillige snakker daglig med 
barn om deres problemer, undringer og 
rettigheter. Temaene barna snakker med 
Kors på halsen om er like allsidige som i 
livet til befolkningen for øvrig; kjærlighet, 
overgrep, mobbing, vennskap, familie-
hygge, familiekonflikt, kakeoppskrifter 
eller slanking.

Hvorfor velger de oss? Hvorfor ikke 
andre i nærmiljøet? Mange av temaene 
er ikke alvorlige. Med alvorlig menes 
her psykiske plager og lidelser, overgrep 
eller lignende. De vanligste temaene er 
knyttet til fritid, seksualitet, kjærlighet, 

Få studier er gjort på effekten av hjelpetjenester som 
røde kors’ kors på halsen. Finnes det en effekt, og 
hvordan er samarbeidet med det offentlige? det er på 
tide med en selvransakelse rundt det vi driver med. 

 Få studier er gjort på effekten av hjelpetjenester som  
Røde Kors’ Kors på halsen. Finnes det en effekt, og hvordan 
er samarbeidet med det offentlige? Det er på tide med en 

selvransakelse rundt det vi driver med. 

samtalene Kors på halsen har med barn 
og unge omhandler hverdagens  
bekymringer og gleder. I hvilken grad de 
sparer de alvorlige temaene til foreldre 
eller andre voksne i nærmiljøet er  
vanskelig å si. 

DE aLvorLIgE tEmaENE
Dette betyr imidlertid ikke at alvorlige 
tema ikke forekommer. De kommer 
hver dag. Selvmordstanker, selvskad-
ing, overgrep, mobbing eller konflikter 
i familien er vanlige problemstillinger. 
Kors på halsen er på barnas side i disse 
samtalene. 

Scenario fra vår side i en alvorlig sak er 
som følgende: Vi lytter til barnets historie, 
stiller spørsmål og forsøker å forstå  
sammenhengen. Målet i disse samtalene 
er å styrke barnet på at det har ressurser, 
til tross for at livet ser mørkt ut. Deretter 
jobber vi sammen mot mulige løsninger 
for hva som kan gjøre hverdagen litt 
bedre. Vi søker de små stegene. I en sak 
om overgrep eller vold i hjemmet betyr 
dette å bevisstgjøre barnet på hans 
eller hennes rettigheter eller redusere 
barnets skam eller skyldfølelse på grunn 
av voksnes handlinger. Etter det er vår 
involvering mer problematisk. Her starter 
med andre ord dilemmaene.

En del av rollen vår innebærer å informere 
om barnevernet og politiet, eller appellere 
til å snakke med voksne i nærmiljøet 
eller på skolen om hva som har skjedd. 
Det problematiske ved vår kontakt med 

eFFeKt, sAmArbeId og  
selvrAnsAKelse

Tekst: Beate Løwald Solberg,  
prosjektleder i Kors på halsen
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1 I utgangspunktet var dette en komparativ  
effektstudie med formål om å se på effekt av hjelp 
via chat og hjelp via telefon. Funnene fra studien er 
presentert på side 33.

barna er at vi antakelig får vite mer enn 
mange voksne i nærmiljøet, men kan 
gjøre mindre. 

I tilfeller der barnet ber om vår hjelp og 
oppgir navn, kontakter vi enten barne-
vernet, politiet eller AMK. Det avhenger 
selvsagt av hva saken går ut på. Imidlertid 
er de fleste sakene, der Kors på halsen får 
en rolle, knyttet til barnevernssaker. 

Barna skal kunne stole på at både de og 
vi er anonyme i samtalen og har  
taushetsplikt om innholdet av samtalen. 
Det er grunnleggende for arbeidet vi 
gjør. Hvis barnet likevel ønsker at Kors på 
halsen skal bidra mer aktivt, kan vi gjøre 
følgende: Informere om at barnet kan 
oppgi navnet sitt, informere om at hvis 
hun eller han gjør det må vi, på grunn av 
meldeplikten, videreformidle det vi vet til 
barnevernet. Vi oppfordrer aldri barnet til 
å oppgi anonymiteten før vi er sikre på at 
barnet forstår hva vår plikt og vårt ansvar 
er når vi først har fått den informasjonen. 

Hva SKjEr EttErpå?
Svært få saker med alvorlig tema blir 
meldt videre gjennom Kors på halsen. 
Generelt er barn og unge som kontakter 
oss skeptiske til å gå videre med saken. 
Skepsisen grunner ofte i redsel for hva 
konsekvensen av kontakt med politiet 
eller barnevernet kan bli. Noen har  
negative erfaringer med hjelpeapparatet 
fra før, mens andre er redde for sanksjoner 
i nærmiljøet. Her kan vi ikke garantere 
noe overfor barnet. Vi vil aldri lyve for 

barnet om at kontakt med barnevernet 
eller politiet garanterer en positiv endring 
i livene deres. 

Imidlertid prøver vi å styrke barnet til å 
forsøke å påvirke utfallet ved å gå videre 
med sin historie, enten via oss eller selv 
direkte til barnevernet eller politiet. 
Riktignok skal det ikke mye fantasi til å 
se for seg at en slik vei inn i det offentlige 
krever store ressurser fra en ungdom.

Til tross for at Kors på halsen har 30 000 - 
40 000 samtaler med barn hvert år, har vi 
ikke et formalisert samarbeid med barne-
vernet. Vi har hatt erfaringsutveksling 
med Barnevernsvakta (Alarmtelefonen), 
men i enkeltsaker har vi ingen annen 
rolle eller samarbeid, enn barnet selv 
eller andre borgere som melder fra om 
uverdige forhold. 

To forhold er problematiske her. Det ene 
er at vi som voksenpersoner og del av en 
større organisasjon ikke får mulighet til 
å følge opp barnet. Det kan i første rekke 
være krevende for barnet som har søkt 
Røde Kors for hjelp og støtte. I verste fall 
kan tilliten til voksne generelt falle kraftig. 

Det andre er at vi fra Kors på halsen sin 
side flere ganger har opplevd problemer 
med å få tak i barnevernet eller at de 
ikke ringer tilbake etter at vi har lagt 
igjen beskjed. Konsekvensen kan være 
at barnevernet får saken for sent. Ved 
manglende dialog kan det også bety at 
de kun sitter med deler av informasjonen, 
eksempelvis det de har fått vite via 
telefonsvareren. 
 
EFFEKt og muLIgE LØSNINgEr
Det er store muligheter for å lære og 
finne løsninger ved å se til andre land. 
Kors på halsen er medlem av den  
internasjonale paraplyorganisasjonen 
CHI (Child Helpline International).  
Dette gir mulighet for erfaringsutveksling 
og samarbeid med andre hjelpelinjer for 
barn i Europa. På oppdrag fra Kinder-
telefoon gjennomførte Universitetet i 
Amsterdam i 2007 en effektstudie av barn  
og unges opplevelse av kontakt med 
Kindertelefoon  (Fukkink og Hermans 2007). 
Mer presist fokuserte studien på  
1) tilfredshet ved eget liv, og  
2) opplevd belastning av eget problem 
blant barna som kontaktet Kinder- 
telefoon via chat og telefon. Data ble 
hentet inn rett før, rett etter og en 
måned etter samtalen med Kinder- 
telefoon1. En sentral konklusjonen som 
ble trukket var at svært mange av barna 
hadde så store emosjonelle problemer  
at de burde vært fått hjelp via psykisk  
helsevern eller barnevernet. Det er 
rimelig å anta at det samme gjelder for 
mange unge som kontakter Kors på halsen.

Ut ifra konklusjonen implementerte 
Kindertelefoon og det nederlandske 
barnvernet i 2008 en treveislinje. Det 
innebærer at barnevernet kan bli koblet 
på samtalen mellom barnet og den 
frivillige ved behov. I løpet av perioden 
2008 -2011 har 320 barn blitt videre-
formidlet til barnevernet via denne 
løsningen.  Om ikke annet viser dette at 
det finnes relativt enkle løsninger for å 
øke samarbeidet mellom organisasjoner 
og institusjoner som definitivt vil være til 
barns beste.

FrIvILLIg = uproFESjoNELL?
I hvilken grad vår frivillighet anses som 
uprofesjonalitet hos det offentlige 
hjelpeapparatet, er vanskelig å si.  Det 
ville i alle fall vært trist hvis oppfatninger 
rundt frivilligheten forhindrer et tettere 
samarbeid mellom ulike institusjoner. 
Ingen er frivillige i Kors på halsen på 
bakgrunn av profesjonen de har. Det 
betyr ikke at vi ikke godtar psykologer, 
helsesøstre, barnevernsansatte eller 
andre med yrker tett opp mot tilbudet. 

Det betyr kun at i møte med barna er 
alle frivillige på like fot. De voksne er like 
anonyme som barna. I den grad barnet 
snakker med en profesjonell barne- 
psykiater eller en dataingeniør, vil ikke 
dette komme fram. For dem som kontakter 
Kors på halsen er den voksne kun  
«en voksen». 

Kors på halsen og Kindertelefoon driver 
tjenestene svært likt. Vi kan og bør derfor 
ta lærdom av konklusjonene i rapporten 
fra Universitetet i Amsterdam. Det er 
en målbar positiv effekt for den unge 
å kontakte voksne anonymt om sine 
problemer. 

Kors på halsen har samtaler med barn 
som snakker med oss om tema de ikke 
tør lufte for psykologen. De kontakter 
oss når de er innlagt på psykiatrisk 
avdeling. Vi får samtaler barn ikke tør ta 
videre til barnevernet. Kanskje kan en 
stille spørsmål om det vi driver med er til 
barnets beste når en har den minimale 
kontakten mellom hjelpelinjer og det 
offentlige hjelpeapparatet i mente.  
Dette dilemmaet og de andre trådene 
tatt opp i denne artikkelen vil følges opp 
gjennom hele denne rapporten. 

 I hvilken grad vår  
frivillighet anses som 

uprofesjonalitet hos det  
offentlige hjelpeapparatet,  
er vanskelig å si.

«
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Professor kirsten sandberg har jobbet med Barne-
konvensjonen siden den ble vedtatt i 1989. i 2010 ble 
hun utnevnt til medlem av Fns Barnekomité. komiteen 
er verdens viktigste overvåkningsorgan når det gjelder 
barns rettigheter og består av 18 uavhengige eksperter.

Professor Kirsten Sandberg har jobbet med Barne-konvensjonen 
siden den ble vedtatt i 1989.bArneKonvensjonen og HjelpelInjer

Tekst: Kirsten Sandberg, professor i  
offentlig rett, Universitet i Oslo,   
nordisk medlem av FNs barnekomité

Barns rettigheter etter FNs barne-
konvensjon kan deles i tre grupper, 
rett til beskyttelse, til forsørgelse og til 
deltakelse. Barns rett til deltakelse er 
barnekonvensjonens mest radikale idé, 
hvis den skal gjennomføres på en ordentlig 
måte og ikke bare være symbolsk. Det 
er vanskelig for voksne flest å tenke seg 
at barn skal få komme til orde og delta 
i beslutningsprosessene i familien og i 
samfunnet på lik linje med dem selv. Hvis 
denne rettigheten skal virkeliggjøres, 
krever det en omlegging av vår  
tenkemåte i forhold til barn.

Retten til deltakelse er forankret i  
konvensjonens artikkel 12, som sier at et 
barn som er i stand til å danne seg egne 
synspunkter, har rett til å gi uttrykk for 
sitt syn i alle forhold som vedrører ham 
eller henne. Men det er ikke nok at barnet 
får si sin mening. Barnets syn skal tas i 
betraktning og tillegges vekt i samsvar 
med barnets alder og modenhet. 

Retten gjelder ikke bare for det enkelte 
barn i beslutninger som gjelder ham eller 
henne, men også for barn som gruppe 
eller ulike grupper av barn i spørsmål som 
angår dem i barnehagen, skolen, lokal-
samfunnet og på nasjonalt nivå.

Barns rett til deltakelse strekker seg 
lenger enn retten etter artikkel 12; den 
omfatter også barns demokratiske  
rettigheter og deltakelse i samfunnslivet 
i saker som ikke spesielt angår barn. 
Barnet har ytringsfrihet etter artikkel 
13, organisasjonsfrihet etter artikkel 15 
og rett til å motta og spre informasjon 
etter artikkel 17. Dette er rettigheter som 
barnet har på linje med voksne, men som 
det er viktig å fremheve spesielt for barn, 
fordi det ikke er helt selvsagt at barn gjør 
seg gjeldende i samfunnslivet.

I Kors på halsen får barn og unge uttrykt 
sin mening i saker som engasjerer dem 
og opptar dem, enten det gjelder dem 
selv, andre unge eller mer generelle 
spørsmål. På telefon eller internett kan 
de ta opp hva de vil, alt fra rasisme og 
rusmidler til familieproblemer, psykisk 
helse og kjærlighet. 

Man kan lett tenke at retten til å bli hørt 
først og fremst har å gjøre med avgjørelser  
som skal treffes, men den er videre enn 
det. Det å uttrykke seg er en rett i seg 
selv. I diskusjonsforumet på Kors på 
halsens nettsider får barn og unge  
muligheten til å legge frem spørsmål  
eller gi uttrykk for sitt syn og få reaksjoner 

fra andre unge. Innleggene ligger ute 
slik at andre kan lese dem. På den måten 
får de unge meddelt seg, og ikke bare til 
andre unge. Voksne som er interessert i å 
vite hva unge er opptatt av, og hvordan 
barn og unge ser på ulike spørsmål, kan 
finne stoff der. 

Telefonen og chatten har en litt annen 
funksjon, fordi de foregår én til én. Også 
der får barnet sjansen til å uttrykke seg, 
men det foregår ikke i det offentlige rom. 
Like fullt er dette også en side av retten 
til å bli hørt. Barnet møter en voksen 
som lytter og som kan gi barnet direkte 
respons. De voksne som snakker med 
barn og unge vil dessuten samle verdifull 
kunnskap om hva som opptar barn og 
unge, hvilke problemer de har, hvordan 
de blir møtt av hjelpeapparatet osv., som 
kan bringes videre i generell form i 
høringer om slike spørsmål.

Når artikkel 12 sier at det skal legges  
«behørig vekt» på barns synspunkter i 
saker som angår dem, pålegger det  
voksne en plikt til aktivt å forholde seg til 
det barn mener. Barn og unges synspunkter 
må trekkes inn i de vurderingene som 
gjøres i ulike sammenhenger, når løsninger 
skal finnes og valg skal treffes. Det som er 
kommet frem i diskusjonsforumet, eller 

som videreformidles fra de voksne som 
har kontakt med barn og unge via telefon 
eller chat i Kors på halsen, kan brukes på 
den måten. Kors på halsen blir en kanal 
til videreformidling av barn og unges 
synspunkter og kan bidra til at barn og 
unge får påvirke beslutninger.

FNs barnekomité, som følger med på 
hvordan landene oppfyller barnekonven-
sjonen, er opptatt av at barn har tilgang 
til en hjelpelinje for å rapportere om vold, 
seksuelt misbruk, omsorgssvikt osv. Dette 
har klar betydning for oppfyllelsen av 
barns rett til beskyttelse mot slike forhold 
etter barnekonvensjonen artikkel 19. 

For at det skal virke på den måten, er det 
helt nødvendig at hjelpelinjene formidler 
informasjonen videre til hjelpeapparatet, 
slik at barnet følges opp med hjelp og 
støtte.

Men komiteen ser hjelpetelefonen også 
som en side av barns rett til fritt å gi  
uttrykk for sitt syn, og fremholder hvor 
viktig det er at barn og unge kan bidra 
med sine erfaringer og meninger i 
bekjempelsen av vold mot barn. Her blir 
koblingen mellom barns rett til beskyttelse 
og barns rett til å bli hørt tydelig.

Både på denne måten og i videre forstand 
slik det er beskrevet ovenfor, har Kors 
på halsen betydning for barns rett til å 
komme til orde.  Det er ikke tvil om at Kors 
på halsen er med på å styrke barns rett til 
å bli hørt etter barnekonvensjonen.

FNs barnekomité er 
opptatt av at barn har 

tilgang til en hjelpelinje
«
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Foreldrene dine bestemmer jo litt hvordan du skal se ut og sånt til du er 18, sånn jeg har skjønt det. 
Når du er i stand til å ha egne meninger, skal du informeres og gis anledning til å uttale deg. Din mening skal 
tillegges vekt i samsvar med hvor gammel du er og hvor moden du er.  Dem skal ikke bestemme SÅ mye, synes jeg, 
uansett om du er 10 eller 12. Jeg synes det blir for drøyt av dem. Du skal selv bestemme om du skal ha langt 
hår eller ikke, eller om du skal ha pannelugg eller håret på siden, om du skal ha den i hestehale eller slett. 
Selv får jeg bestemme frisyre, bare det ikke blir for kort, men jeg får ikke farge håret. Jeg får stripe det og 
sånt, men ikke noe mer. 

Bare snakk med dem, les om dine rettigheter på temasidene og sånt. Det er du som skal gå med håret, ikke dem. 
RawR 

Si at du er gammel nok til å bestemme hva frisyre du vil ha :-) også må du nekte å gå til frisøren når de bes-
tiller ny time, sånn at de skjønner alvoret :-)  
FoRelSKet16

Jeg forteller bare moren min den samme gamle leksa mi HVeR gang jeg ikke får lov til noe. (Jeg er 15 i dag,  
men-) Jeg var også 12 år da jeg for første gang skulle få farge håret. Jeg sa at - om håret mitt blir stygt 
mamma, så er det jo ikke din skyld, og vi tReNGeR ikke holde hender i byen om du blir flau over å gå med en 
fake-brunette? og hvis du er redd for å bli flau over meg når vi er med andre, så er du bare egoistisk,  
jeg er trossalt et menneske jeg og, så jeg får bestemme hvem jeg skal være. Skal jeg liksom gå rundt å si  
“mamma, nå skal du barbere halve hodet og farge håret ditt grønt, fordi jeg vil det”? Nei, ikke sant! 
Martinethedreamer96

Da du er 12 år skal du kunne bestemme litt slikt selv!  
aNNeKG

På www.korspåhalsen.no diskuterer barn og unge livet, rettigheter 
og temaer de generelt er opptatt av. det kan se slik ut.

 BeSteMMe oVeR Mitt eGet HÅR
Jeg er en 12 år gammel jente, som gjerne vil bestemme over mitt eget hår. Jeg får ikke lov til å klippe det 
som jeg vil hos frisøren, for det er det alltiD foreldrene mine som bestemmer. De vil at jeg skal ha det kort, 
og skal snart bestille time. Jeg vil faktisk beholde lengden på håret mitt, for jeg ser helt (beklager språket) 
FoRJÆVliG ut med kort hår. Har ganske lyst til å få sånn sveis folk kaller “emo hår”. Jeg er DRittlei av at 
mamma og pappa skal mase om at jeg må sette op håret i en hestehale, at jeg ikke får lov til å farge det  
 og alt sånt tull ... noen tips om hva jeg kan gjøre eller evt si til dem? Nightwave
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offentlige og Røde Kors, er inneforstått 
med når og hvor Røde Kors opptrer som 
støtteaktør. 

BarNEKoNvENSjoNEN
Barnekonvensjonen ble utformet i 1989. 
Norge ratifiserte konvensjonen i 1991. 
Konvensjonen er i dag inkorporert i 
Menneskerettsloven av 1999 og gitt 
forrang foran norsk lov, jf. § 3. Det betyr 
at dersom det er motstrid mellom norsk 
lov og barnekonvensjonens bestemmelser, 
så skal konvensjonen gå foran. Selv om 
barns rettigheter både i Norge og i resten 
av verden blir krenket hver dag, har 
barnekonvensjonen hatt og vil fortsatt 
ha stor betydning. Først og fremst har 
den bidratt til å sette barns rettigheter 
på dagsorden. 

Røde Kors har vært anerkjent som støtte-
aktør for norske myndigheter i væpnet 
konflikt siden 1907. Med resolusjonen fra 
2009 ble Røde Kors anerkjent for det  
humanitære arbeidet som utføres i 
fredstid. 

Resolusjonen uttrykker også klart at  
rollen som støtteaktør kun gjelder  
områder der norske myndigheter 
er pålagt oppgaver enten gjennom 
internasjonale konvensjoner, nasjonal 
lovgivning eller ved politiske beslutninger. 
Samtidig kan Røde Kors kun opptre som 
støtteaktør så lenge det er i tråd med 
organisasjonens syv prinsipper: Humanitet, 
upartiskhet, nøytralitet, uavhengighet, 
frivillighet, enhet og universalitet.   
Støtteaktørrollen skal formaliseres på en 
eller annen måte slik at begge parter, det 

21. august 2009 anerkjente kongen i statsråd røde kors som  
humanitær støtteaktør for norske myndigheter i fredstid.  
resolusjonen anerkjenner at røde kors, på enkelte humanitære  
områder, har bedre tilgang til sårbare grupper enn myndighetene. 

21. august 2009 anerkjente Kongen i statsråd Røde Kors som  
humanitær støtteaktør for norske myndigheter i fredstid.  
Resolusjonen anerkjenner at Røde Kors, på enkelte humanitære  
områder, har bedre tilgang til sårbare grupper enn  
myndighetene. 

støtteAKtør For norsKe  
myndIgHeter 

Tekst: Charlotte Bayegan
Juridisk rådgiver for menneske- 
rettigheter Folkerettseksjonen,  
Norges Røde Kors
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Kors på halsen er et Røde Kors-tilbud 
som yter humanitet på områder der 
norske myndigheter har forpliktelser etter 
Barnekonvensjonen. 1 Tilbudet legger til 
rette for at barn og unge kan uttrykke 
sine meninger i samtaler med voksne.  
Barn og unges rett til å uttrykke sin  
mening er en del av retten til å bli hørt 
som følger av barnekonvensjonen art. 12. 

uttaLELSEr Fra FNS BarNEKomIté 
Det er et sentralt prinsipp i barne-
konvensjonen at barn skal få uttale seg. 
Det utgjør en viktig del av barns rett til 
medbestemmelse. FNs Barnekomité ga 
i januar 2010 anbefaling til Norge om å 
fortsette arbeidet med å styrke barne-
konvensjonens artikkel 12 om barns rett 
til å bli hørt. I anbefaling nr. 25 uttaler 
komiteen følgende:  

«The Committee recommends that the 
State party continue and strengthen  
efforts to fully implement article 12 of the 
Convention and promote due respect for 
the views of the child at any age in admin-
istrative and judicial proceedings, including 
child custody hearings, immigration cases, 
and in society at large. The Committee also 
recommends that the State party promote 
the participation of children, assist them 
to effectively exercise this right and ensure 
that due weight is given to their views in 
all matters that concern them in the family, 
school, other children’s institutions, the  
community, national policy formation and 
in the evaluation of plans, programmes 
and policies.» 

FNs Barnekomité sier uttrykkelig at 
Norge må legge til rette for at barn 
aktivt kan få delta i samfunnsdebatten 
og i saker som berører dem. Det er ikke 
mange slike arenaer i Norge og det er vel 
nettopp derfor Kors på halsen opplever 
stor pågang. Det viser at behovet er 
stort blant barn og unge i Norge for å 
kunne uttrykke sine meninger til voksen-

personer. Kors på halsen har klart å skape 
en tillit blant barn og unge slik at de tør 
fortelle om saker som opptar dem. Det er 
imidlertid viktig at barn og unge som tar 
kontakt med Kors på halsen for å snakke 
om alvorlige forhold, også opplever at de 
blir tatt på alvor og kan øve innflytelse 
over egen livssituasjon.  

aLLE tILgjENgLIgE rESSurSEr
Barnevernet har ansvaret i Norge for å 
sikre at utsatte barn og unge får  
nødvendig omsorg. Barnevernet har ikke 
lov til å overføre offentlige oppgaver til 
andre aktører. Loven praktiseres av barne-
vernet som et forbud mot å samarbeide 
med andre organisasjoner om barn og 
unges omsorgssituasjon. Dette er feil. 

Kors på halsen har ikke et formalisert 
samarbeid med barnevernet. Kors på 
halsen samarbeider imidlertid godt med 
barnevernsvakta (Alarmtelefonen) hvor 
det utveksles erfaringer. Det er imidlertid 
et dilemma at samarbeidet ikke er tettere.  
Kors på halsen kan i enkelttilfeller ha 
samtaler med barn og unge som lever 
under uverdige forhold, og hvor barne-
vernet absolutt burde blitt koblet inn. 
Kors på halsen melder fra til barnevernet 
i de tilfeller meldeplikten inntrer.  
Men det er ikke alltid barnevernet har tid 
eller kapasitet til å se nærmere på disse. 

Eksempelet kan sees i sammenheng 
med barnekonvensjonens bestemmelser. 
Barnekonvensjonen gjelder primært 
forholdet mellom stat og individ. 

1 Statene har både positive og negative forpliktelser 
etter barnekonvensjonen. Positive forpliktelser 
betyr å aktivt verksette tiltak for å sikre at rettig-
hetene etter barnekonvensjonen kan gjennom-
føres,  negative forpliktelser innebærer at staten 
skal avstå fra å gjøre inngrep i barns rettigheter.

Barnekomiteen vektlegger imidlertid at 
statene bør ha en mer helhetlig  
tilnærming til barnekonvensjonen og at 
de bør bruke alle tilgjengelige ressurser 
for å styrke konvensjonens bestemmelser. 
Det betyr at myndighetene så vel som  
enkeltindivid og organisasjoner har et 
felles ansvar for å sikre barn og unges 
rettigheter. Kors på halsen er et tilbud 
som går rett i kjernen av barnekonven-
sjonens artikkel 12 og barns rett til å bli 
hørt. Kors på Halsen opptrer på denne 
måten som støtteaktør for norske  
myndigheter og er med å oppfylle 
barnekonvensjonens bestemmelser. 
Dette viser viktigheten av å legge til 
rette for organisasjoners engasjement på 
barnefeltet. Et godt samarbeid mellom 
det offentlige, organisasjoner og  
enkeltindivider vil i større grad kunne 
bidra til at flere barn og unge får oppfylt 
sine rettigheter etter barnekonvensjonen. 

Barnevernet har ikke
lov til å overføre  

offentlige oppgaver til andre 
aktører. Loven praktiseres av 
barnevernet som et forbud 
mot å samarbeide med  
andre organisasjoner om barn 
og unges omsorgssituasjon. 
Dette er feil.

«

Barnekomiteen  
vektlegger at statene 

bør bruke alle tilgjengelige 
ressurser for å styrke  
konvensjonens bestemmelser.

«
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Mange jobber for barns beste. Vi har spurt noen av dem 
om hva de tenker om tettere samarbeid mellom den  

frivillige og offentlig sektor. 
 

Mer presist stilte vi spørsmålet: Bør det offentlige  
hjelpeapparatet og frivillige organisasjoner  

samarbeide systematisk om konkrete og  
individuelle barnesaker?

mange jobber for barns beste. Vi har spurt noen av dem 
om hva de tenker om tettere samarbeid mellom den 
frivillige og offentlig sektor. 

mer presist stilte vi spørsmålet: Bør det offentlige 
hjelpeapparatet og frivillige organisasjoner samarbeide 
systematisk om konkrete og individuelle barnesaker?
  

rEIDar HjErmaN,  
Barneombud

Barn skal synes, barn skal ses. Alle barn er 
forskjellige. Men noe har de felles, de er i 
kontakt med voksne mennesker utenfor familien. Når barn 
får vanskelige liv, enten på grunn av eller på tross av familie-
forholdene de har hjemme, da er det viktig at de ses og  
oppdages slik at de kan få hjelp. De er jo ikke alene, disse 
barna, men lever i en hverdag som er et konglomerat av  
frivillige, lærere, hjelpere og venner. De frivillige organisas-
jonene er en viktig del av mange barns liv, og jeg er opptatt 
av at også disse kjenner sitt ansvar når det gjelder å si i fra om 
eller på vegne av barn som trenger noe mer enn det de har. 
Om ikke de frivillige voksne som er sammen med barn dag ut 
og dag inn har formell aktivitets- og meldeplikt til barnevern 
og politi, er det på ingen måte lov å sitte med åpne øyne og 
se en barndom gå i grøfta.

De frivillige organisasjonene er kraften i lokalsamfunnet. 
Dette forplikter. Det må settes inn mye kraft der det er lite fra 
før. Det skal et helt samfunn til for at et barn skal få en lykkelig 
og utviklende oppvekst.

SoNja aSKELaND, 
 alarmtelefonen (Barnevernsvakta)

Jeg har tenkt mye på problemstillingen, og må si at jeg 
umiddelbart ikke synes det skal være et formalisert, systema-
tisk samarbeid mellom frivillige organisasjoner og offentlig 
hjelpeapparat. Dette fordi det bringer opp spørsmål om 
faglighet, taushetsplikt, mandat, roller, rettigheter, lovverk 
og så videre… Jeg tenker at det offentlige skal ha ansvar for 
de konkrete og individuelle barnesakene, og at de frivillige 
organisasjonene skal være et supplement. Når det er sagt er 
jeg ikke i tvil om at frivillige organisasjoner kan bidra med 
mye, og selvsagt kan de brukes i veldig mange saker – men 
det er en vurdering som skal tas i hver enkelt sak. 

BARN OG DELTAKELSE

sAmArbeId mellom  
myndIgHeter og FrIvIllIgHeten?
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pEtEr IrgENS,  
BrIS (Barns rätt i samhället), Sverige 

På det generelle plan, ja. Om det kan tjene barnet, bør vi 
samarbeide. Overfor myndighetene kan vi løfte politiske 
saker og så videre. Men det er også saker vi ikke vil røre 
ettersom det er samfunnets eller myndighetenes oppgave. 
På det individuelle planet bør vi samarbeide noen ganger. 
Hos oss i BRIS har vi en individuell oppfølgingstjeneste. Det 
betyr at når et barn har det ille, kan den frivillige tilby barnet 
å snakke med en ansatt. Barnet kan så gi den ansatte et  
oppdrag, for eksempel å finne en sosial-tjenestekontakt.  
Barnet forteller bare hvor i landet det bor og er derfor 
fortsatt anonyme. Vi ansatte finner så en person i sosial-
tjenesten som vi ringer til og forklarer situasjonen. Når vi så 
snakker med barnet kan vi si at «nå har jeg snakket med Lena 
i sosialtjeneste der du bor, og hun virket veldig ok. Du kan 
fortelle det samme til henne som du sa til meg, og du er 
fortsatt anonym. Om hun virker ok og kan hjelpe deg, kan 
du si hvem du er». BRIS har et godt rykte i Sverige, så de vet 
hvem vi er. Vi må huske at de utsatte barna lever i «sin»  
verden der de har lært å overleve. Ber de om hjelp, kan de 
miste kontrollen og det kan være skremmende. Konkret  
samarbeid kan derfor være helt fantastisk. Sosialtjenesten 
må jo få tak i barna de skal hjelpe og det kan vi fra vår  
barneorienterte posisjon bidra med på en bra måte.

jaNNE raaNES,  
Leder av redd Barnas Norgesprogram

Redd Barna arbeider systematisk med å styrke barns rett til å 
bli hørt og det er en viktig oppgave å sikre at barns egne  
erfaringer blir inkludert i beslutnings-prosesser som gjelder 
barn, både i enkeltsaker og i spørsmål som angår barn som 
gruppe. Her har organisasjonene en viktig rolle.  
Rettighetsbruddene barn opplever er ofte illustrerende for 
utfordringer utover det ene tilfellet og vi mener det gir et 
godt og varig resultat for mange barn når problem- 
stillingene heves til politisk nivå. Ansvaret for å løse  
situasjonen for det enkelte barnet påhviler det offentlige, 
men Redd Barna ser at frivillig sektor kan gi sitt bidrag.  

Gjennom Redd Barnas frivillig arbeid bl.a. på flyktningfeltet 
og skolefeltet kommer våre frivillige og ansatte i tett  
kontakt med barn som kan være i vanskelige livssituasjoner. 
Vi legger vekt på det ansvaret vi som organisasjon har for å 
melde fra om bekymring for et barn i de tilfellene vi får slik 
kunnskap.  Våre frivillige skal ha god kjenneskap til  
beskyttelsesmekanismene for barn i Norge og framgangs-
måter for å melde fra om bekymring for et barn f. eks til  
barnevernet. 

BARN OG DELTAKELSE BARN OG DELTAKELSE
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Jeg bruker mail-funksjonen ofte. tror nesten jeg misbruker den, men grunnen er at jeg tenker litt for mye.

Jeg brukte mailfunksjonen. endte ikke opp med noe mer enn jeg kom hit med. Hjalp ikke, så tok saken i egne 
hender og konfronterte mine problemer. Går nå til psykolog og håper på å bli bedre... Har prøvd å komme meg 
inn på chatte-funksjonen, men er alltid opptatt på tidene de er åpne, så får aldri vært inne. ZoReK

Ja! Jeg har prøvd chatten! Røde kors gjør en utrolig bra jobb!! Har fått mye hjelp via chatten, men har aldri 
prøvd å ringe. tør ikke. er vel litt redd for å bli oppdaga, dessuten er jeg redd det vil bli pinlige pauser..  
Noen som har erfaring med telefontingen? ellie96

Hva er chatt funksjonen? : o SooNy

Det er godt å høre du har fått så god hjelp av de i Røde Kors, og jeg vil si meg enig i at det er en kjempe fin 
tjeneste. Jeg har både prøvd chatt-, telefon- og mailtjenesten og alle er like bra, men chatten er over lang 
ventetid, så den bruker jeg ikke. Synes Røde Kors gjør en bra jobb og hjelper barn og ungdom i Norge! Det er 
tommel opp og masse ros! Utrolig bra og det er godt å høre at mange har fått god hjelp, selv om kanskje ikke 
alle er like fornøyde. el MUNDo al ReVéS

Jeg ringte også en gang, men syns det ble litt for “nært”.  
liker bedre chatten :) JM

            CHat-FUNKSJoNeN 
er ikke så kjent her enda, så jeg vet ikke om det allerede er hundre slike 
tråder, men vil rose Røde Kors sine frivillige. Den (nye?) chat-funksjonen 
er utrolig bra, jeg fikk MaSSe hjelp! Så tusen takk for at dere lyttet og         
støttet meg. 

       Har dere benyttet dere av den, eller har dere brukt telefon-  
                   eller mail-funksjonen, og hjalp det for dere? 

På www.korspåhalsen.no diskuterer barn og unge livet, rettigheter 
og temaer de generelt er opptatt av. det kan se slik ut.
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kommunikasjon. For det andre er  
målsetningen å få en framdrift i  
situasjonen. Sist, men ikke minst, er 
målet om å nå tak i roten til problemet 
eller den grunnleggende følelsen for at 
situasjonen har blitt fastlåst. 

Konflikthåndtering på individnivå  
handler i stor grad om å tørre å stille  
vanskelige spørsmål, unngå å plassere 
skyld, reflektere sammen over hva som 
egentlig har skjedd og å skape mulige 
scenario for framtiden.  Det  
handler også om å tillate sinne,  
frustrasjon og sorg. I en samtale med 
Kors på halsen er partene likeverdige. 
Den frivillige er ikke aktiv part av  
konflikten, men vet heller ikke mer  
enn den unge velger å fortelle.  
Dette betyr i praksis at den frivillige 

Målet for enhver chat Røde Kors  
gjennomfører, er å bidra til refleksjon  
og endring hos barnet. Et slikt mål krever 
klare midler, valg og rammer. 

Ti prosent av alle chattene vi besvarte 
det første året var krisepreget. Mange av 
de tunge samtalene Røde Kors har med 
barn og unge er knyttet til konflikt;  
konflikt med seg selv, konflikt med 
familien eller konflikt med det offentlige 
hjelpeapparatet. De er i en situasjon de 
ikke vet hvordan de skal takle eller  
komme seg ut av. Med dette som 
utgangspunkt var det naturlig å bygge 
chatmetode rundt konflikthåndtering.

Tre elementer ved konflikthåndtering 
gjør det spesielt egnet til bruk i chat.  
For det første er det en nøytral, vennlig  

Chat er et kjekt medium. Hvordan fungerer det  
til samtaler om selvmord og selvskading? 

Chat er et kjekt medium. Hvordan fungerer det til 
samtaler om selvmord og selvskading? 

CHAt; medIet og metoden

Tekst: Beate Løwald Solberg,  
prosjektleder i Kors på halsen
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tar rollen som nøytral tredjepart i alle 
samtaler. Oppgaven blir derfor å forsøke 
å forstå, og å få den unge til å reflektere 
over situasjonen, årsaker og virkninger. 
Et viktig poeng er også, i mangel av et 
godt norsk ord, empowerment; at barnet 
selv kan bidra for å påvirke utfallet av 
situasjonen.

BEgrENSE tEmatIKKEN
Alle chatter begynner med at det lages 
en «kontrakt» for samtalen, mer presist 
om hva tematikken skal være. I enhver 
konflikt er det et poeng å identifisere  
elementene av konflikten  
(Christy 2003:18).  

Dette kan i seg selv være en utfordring. 
Å bli enige om rammene for samtalen, 
kan gjøre det lettere. Når livet oppleves 
kaotisk, kan det være vanskelig for de 
fleste å skille ett element fra et annet. 
Ved mentalt å separere delene av livet 
blir det også en mer håndgripelig masse 
å forholde seg til (jeg slåss med broren 
min, foreldrene mine reagerer ikke, ingen 
liker meg, skolen går dårlig og dessuten 
har hunden min blitt syk). Summen av 
problemer blir en uformelig masse, mens 
stykkevis og delt kan én og én ting hånd-
teres. Objektivt sett virker en slik vinkling 
åpenbar. Når det gjelder eget liv, kan folk 
flest, voksne og barn, ha store vansker 
med nettopp dette.

KoNtroLL, rammEr og StruKtur
At den unge bestemmer tema, betyr 
ikke at vi lar han eller hun kontrollere 
samtalen. En dialog fordrer likeverdige 
parter. Den frivillige sjekker ut tematikken, 
blir enig med barnet om avgrensing og 
sørger for framdrift. Å skape rammer og 
struktur i samtalen er helt sentralt for å 
gi rom for alle elementer innen et tema. 
Avgrensning åpner for å gå i dybden.

et eksempel: 
•	 Du	vil	snakke	om	at	du	krangler	med		
 broren din? Er det riktig? 
•	 Ja.	Og	at	hunden	min	er	syk. 
•	 Er	det	ok	om	vi	starter	med	å	snakke		
 om at du og broren din krangler?
•	 Ok	

Sanser Se, lukte, høre, føle Høre Se (skriften)

Non verbal info Kroppsspråk Nei Nei

Anonymitet Nei Til dels (stemme) Ja

Følelsesmessig tilstand Se og høre etter Høre etter Spørre etter

Terskel for kontakt Høy Middels  Lav

Hastighet på samtalen Høy Middels Lav

 tyPe samtaler i det Virkelige liV (irl) teleFon CHat

BrutaLt ærLIg – på EN goD måtE
Som et ansiktløst og stemmeløst medium 
har chat klare begrensninger. Det er 
for eksempel umulig å være helt sikker 
på tilstanden til personen i den andre 
enden. Imidlertid åpner begrensningene 
også for muligheter. Fraværet av stemme, 
blikkontakt og kroppsspråk gir samtalene 
en helt annen karakter enn andre typer 
samtaler. Dialogen blir mer konkret. 

For å unngå misforståelser, som lett kan 
oppstå, blir språket svært direkte. Det er 
kun skrift man forholder seg til og det er 
heller ikke rom for lange resonnementer. 
Den åpenbare anonymiteten åpner opp  
for større grad av utlevering eller  
ærlighet. Dialog om vanskelige tema blir 
derfor mer konkret i chat enn i andre 
typer samtaler. Man må aktivt spørre  
etter sinnstilstand. Det er lite potensial for 
tolkning. Det blir dermed mer stuerent
og naturlig å stille de vanskelige 
spørsmålene. I tillegg går samtalene 
relativt sakte som gjør det lett å følge 
en tanketråd. Summa summarum blir 
terskelen for å åpne seg svært lav.

aKtIv roLLE I EgEt LIv
Kors på halsen jatter ikke med barn og 
unge. Unge forventer at voksne kan 
hjelpe. Det er imidlertid sjelden Kors på 
halsen setter i gang konkrete tiltak for å 
hjelpe barn. Både de frivillige og de unge 
er anonyme. Ja, hva gjør vi egentlig da? 
Styrke selvfølelse, økt tro på egne evner 
og styrker, åpne øynene for muligheter, 
er det vi gjør. Mange trenger mer, men 
alle trenger dette. Hvis vi kan bidra til at 
én bit av livet er lettere å takle etter en 
samtale, har vi kommet et langt steg. 
Målet med samtalene er altså å gjøre 
problemene mer håndterlige samt å 
bevisstgjøre barn og unge på egne  
ressurser. Det er i tråd med tankegodset og 
de juridiske linjene som ligger i barne-
konvensjonens artikkel 12. Man kan 
bruke tid til å reflektere over hvorfor så 
mange barn ser seg som ute av stand til 
å påvirke eget liv. Å se seg selv som en 
aktiv part, erkjenne at man har mulighet 
til å påvirke er av stor verdi. Det kan  
innebære å gå fra et tankesett som  
offer til et tankesett der barnet ser  
egne muligheter. 
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Motivasjon er helt sentralt ettersom 
ikke alle barn ønsker hjelp. Når dette 
er avklart, kan barnevernet inkluderes i 
samtalen. Barnet er dermed ikke alene i 
den aller første kontakten med offentlig 
hjelpeapparat. I samtalen kan barnet, 
den frivillige og personen fra barne- 
vernet sammen snakke om neste steg 
mot å hjelpe barnet til et bedre liv.

– Før noe gjøres fra vår side, må vi 
etablere en felles forståelse og en avtale 
med barnet. Først og fremst må han eller 
hun ønske om å få hjelp. Kindertelefoon 
er bare mellomleddet. Imidlertid kreves 
det en gjensidig forståelse fra barne- 
vernet. Vi i Kindertelefoon avgjør om 
saken er alvorlig eller ikke. Hvis vi ser 
den som alvorlig, involverer vi barne-
vernet. Har vi først koblet barnevernet 
inn i samtalen, kan de ikke overprøve 

– Vi mottok flere sterkt alvorlige saker 
etter at vi startet med chat. Barna fortalte 
om emosjonelle problemer, mishandling 
og omsorgssvikt, sier Erik Ott, leder for 
Kindertelefoon i Amsterdam. 

Graden av alvorlighet gjorde de frivillige 
hjelpeløse. Løsningen var å implemen-
tere en treveislinje mot barnevernet. 
Når et barn er i krise og har behov for 
konkret hjelp, inkluderer den frivillige 
fra Kindertelefoon en person fra barne-
vernet i samtalen. Ordningen har nå vært 
i drift i tre år.

HvorDaN DEt vIrKEr
Et par ting må være på plass før 
Kindertelefoon inkluderer barnetvernet. 
Barnet må ønske hjelp. Den frivillige må 
vurdere alvoret i situasjonen, og aktivt 
motivere barnet til å søke hjelp.  

antallet alvorlige samtaler via chat gjorde at 
kindertelefoon i 2004 startet arbeidet med en  
treveislinje der de kobler barnevernet inn i samtalen.  
det fordret en ny form for samarbeid.

antallet alvorlige samtaler via chat gjorde at Kindertelefoon  
i 2004 startet arbeidet med en treveislinje der de kobler  
barnevernet inn i samtalen. Det fordret en ny form for  
samarbeid.

KInderteleFoon og bArnevernet  
på sAmme lInje

Tekst: Beate Løwald Solberg
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ansvaret og tar det derfra. Noen barn 
ringer oss tilbake for å takke for hjelpen, 
ikke noe mer enn det. Når vi har henvist, 
er saken henvist.

INtErNE og EKStErNE ENDrINgEr
Kindertelefoon har ansvaret for  
opplæring av ansatte i barnevernet, så 
vel som egne frivillige. Det viktigste har 
vært trening i kommunikasjon.
– Å trene arbeiderne i barnevernet i å 
kommunisere med barn, har vært det 
viktigste. Det er vår spesialitet. Barne-
vernet er mest vant til å kommunisere 
med voksne, sier Ott.

Trelinjetjenesten er en nasjonal løsning 
og alle Kindertelefoons kontorer er 
involvert. Det har betydd omfattende 

opplæring for å få løsingen til å fungere. 
400 ansatte i barnevernet og 800 frivillige 
er blitt kurset. De skal både trenes og 
holdes trent.

– Vi kan ikke sette et barn i en situasjon 
der de blir overført, og barnevernet ikke 
vet hva de skal gjøre med samtalen. 
Barnevernet må være kjent med systemet 
og tilbudet. Det har derfor vært viktig 
at vi informert og lære opp disse også, 
forteller Ott.

Det tok nesten et år fra ideen om trelinje-
tilbudet var sådd til arbeidet kunne 
starte i Kindertelefoon. Både internt og 
eksternt har de møtt utfordringer. De 
frivillige måtte justere sine metoder fra 
et fokus på støtte, hvor de hjalp barnet 

vår beslutning. Hvilke konkrete tiltak 
som settes inn for å hjelpe barnet etter 
samtalen, er det selvsagt opp til barne-
vernet å avgjøre, forteller Ott.

IKKE aNoNymt
Barn som ringer Kindertelefoon er anon-
yme. Imidlertid krever hjelpelinjen at 
barna oppgir navn eller telefonnummer 
før de inkluderer barnevernet.
– Det er to grunner til dette. Barna som 
ringer eller chatter med oss kommer til 
et Kindertelefoon-kontoret med en ledig 
linje. Vi har 18 kontorer i hele Nederland.  
Det innebærer at et barn fra Rotterdam 
kan nå oss i Amsterdam. Vi må derfor  
involvere det rette barnevernkontoret for 
å sikre barnet hjelp. Dernest ser vi dette 
som en terskel for å unngå useriøse over-
føringer. Det er helt sentralt at begge 
parter, barnet og den frivillige, er blitt 
enige om de grunnleggende vilkårene 
og forventninger før man inkluderer 
barnevernet.

– Vi i Norge opplever at mange barn er 
skeptiske til å si hvem de er. De er utrygge 
på hva som skjer når det er gjort.  
Opplever dere det samme?

– Ja, det samme skjer her. Mange barn 
må kontakte oss mange ganger før de 
bestemmer seg for å få virkelig hjelp, sier 
Erik Ott.

– Hvordan er tallene? Har dere henvist 
mange barn gjennom denne løsningen?

- Vi har ikke et rush av saker vi over-
fører. Det kan gå to måneder uten noen 
tilfeller, men vi kan også ha to-tre tilfeller 
på en uke. Dette er selvfølgelig flaske-
halsen når vi må forsvare tjenesten. Vi 
har hatt 30-40 saker i Amsterdam i 2011. 
Styret sier det er mye arbeid for et så lite 
antall. Men disse barna får virkelig hjelp. 
Når du redder ett barn fra omsorgssvikt 
eller overgrep, er det viktig, sier Ott.

– På hvilken måte er dere involvert i 
saken etter henvisning? Holdes dere 
informert eller lukker dere saken etter 
henvisningen?

– Vel, prosessen er slik: Dersom kontoret 
i Amsterdam overfører et barn til 
barnevernet i en annen region, vil jeg 
kontakte min Kindertelefoon-kollega i 
den regionen dagen etter og sjekke ut 
selve henvisningen. Målet er å gi den 
aktuelle frivillige en tilbakemelding. Men 
når vi har gjort en aktiv henvisning er 
ikke vi lenger involvert. Barnevernet har  

til å hjelpe seg selv, mot en rolle der de 
aktivt inviterer barn, noen ganger om og 
om igjen, til å motta hjelp.
– Vi måtte bryte en gammel kultur. Det 
inkluderte metodene og adferden til de 
frivillige. De måtte endre rollen fra lyttere 
til å ta en mer aktiv rolle for å hjelpe 
barna mot å ønske å bli overført. De 
frivillige måtte begynne å tenke på aktiv 
intervensjon når de snakket med barna, 
sier Ott.

FrEmtIDEN
Etter tre år i drift, evaluerte Kinder-
telefoon tjenesten i september 2011. 
De så på utfordringer, hindringer og 
muligheter, både med tanke på egen 
praksis og for å bedre samarbeidet med 
barnevernet ytterligere.

– Vedlikehold er et vedvarende  problem. 
Hvordan holde folk motivert og inter-
essert? Det er en kontinuerlig prosess. 
Internt er det ganske lett. Eksternt er det 
vanskeligere, forteller Ott.
Han planlegger nå mer opplæring og 
informasjon overfor barnevernet.
– Vi ønsker å fortsette denne tjenesten, 
men trenger noen justeringer. Vi må 
fokusere på mer informasjon og  
trening for barnevernet om prosessen 
som følger med treveislinjen. Dette vil 
bli gjort fire ganger i året sammen med 
våre frivillige. Videre trenger vi å gi våre 
frivillige bedre opplæring i motivasjons-
teknikker. Den største flaskehalsen er å 
motivere barn som lever under uverdige 
forhold til å ønske å tørre å motta hjelp, 
sier Erik Ott. 

 
•	 Kindertelefoon	startet		opp	 
 i 1975 

•	 De	har	18	kontorer	i	Nederland 

•	 800	frivillige	 
 
•	 I	2010	mottok	de:	 
 380904 telefonsamtaler   
 og 146948 chatsamtaler 

•	 I	perioden	2009	til	juli	2011		 	
 overførte kindertelefoon   
 320 barn til barnevernet   
 via treveislinjen 

•		 Kindertelefoon	er,	som	BRIS	og			
 kors på halsen, medlem av CHi   
 (Child Helpline international)

« – å trene arbeiderne i
 barnevernet i å 
kommunisere med barn, har 
vært det viktigste. Det er vår 
spesialitet. Barnevernet er 
mest vant til å kommunisere 
med voksne.
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Du bør kontakte barnevernet,helsesøster ellrr hvem som helst egentlig..si det til ksnskje en av foreldrene 
dine/ellrr foresatte.. 
lySJeNte1995

 
Jeg forstår det slik at dette skjer hele tiden og ikke bare der og da? 
Det er ulovelig, så du bør kontakte barnevernet eller en annen voksen du og veninnen din kan stole på.  
Det er ikke lov å slå barn/ungdommer under 18 år. Kanskje foreldrene dine kan hjelpe. 
Håper det går bra med henne videre. lykke til :) 
DRøMMeReN

På www.korspåhalsen.no diskuterer barn og unge livet, rettigheter 
og temaer de generelt er opptatt av. det kan se slik ut.

 VeNiNNDa Mi BliR SlÅtt Hele tiDeN
tideligere i sommer ferien lå jeg over til ei veninnde for første gang. Vi hadde det kjempekoselig 
helt til kvelden da vi skulle legge oss. Jeg og t gikk opp på rommet hennes for å hente noen ting 
før vi la oss. Mammaen til t var også på rommet hennes da og hjalp oss med og bære ned. Men på 
veit ut døra holder t på å falle så hun tar tak i dørkarmen og ved ett uhell dunker borti nesa til 
mammaen. Moren til t blir så sur at hun begynner å dytte t så hun faller på nattbordet. De begynner 
og krangle så jeg gikk ut av rommet og ned hvor vi skulle sove. etter 5 min. kommer t ned med røde 
øyne som tydet på at hun hadde grått. Før vi sovner spør jeg hva som skjedde der oppe og da er det 
jeg får høre det. Jeg blir slått, sa hun! Jeg var helt sjokkert over hva jeg netopp hadde fått hørt. 
Det er kjempe vanskelig å vite at en av vennene mine blir slått. 
 Jeg trenger hjelp hva skal jeg gjøre? 
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blitt tettere. CHI-nettverket er av stor 
verdi i Kors på halsen sitt utviklings- 
arbeid.  Da vi etablerte chat i 2010, 
hentet vi erfaringer fra blant andre BRIS  
i Sverige og Kindertelefoon i Nederland. 

Utfordringene vi møter er nokså like,  
spesielt i de europeiske landene. Mange 
av dem som kontakter hjelpelinjene er 
barn som faller mellom to stoler, av ulike 
grunner. Noen er i kontakt med hjelpe-
apparatet, men føler de ikke blir tatt 
på alvor. Andre har ikke nødvendigvis 
«rett» på tiltak gjennom det offentlige, 
men sliter så tungt at det går ut over 
livskvaliteten. Noen barn føler seg 
ensomme og alene, og opplever ikke at 
noen ser og støtter dem.  Disse barna og 
ungdommene har også rett til å bli hørt. 
De har rett til trygge oppvekstsvilkår, til 

Child Helpline International (CHI) samler 
hjelpelinjer for barn over hele verden.  
Organisasjonen arbeider for at barn skal 
ha tilgang til trygge voksne, som kan 
snakke med dem på deres premisser. 
Et annet viktig mål er å systematisere 
kunnskapen de får om barn og ungdom 
gjennom hjelpelinjenes arbeid. Til sammen 
gir det et grunnlag for å sette barns 
behov på den politiske dagsorden. I 2011 
fikk CHI en rådgivende funksjon overfor 
FN’s økonomiske og sosiale råd. Som del 
av CHI deltar Kors på halsen på konferanser 
der vi både får ny kunnskap og kan  
påvirke felles standarder for hjelpelinjene. 
Nettverket tilrettelegger for samarbeid 
om videreutvikling av hjelpelinjene. 
De senere årene har kontakten mellom 
hjelpelinjene i de nordiske landene, både 
mot Sverige, Danmark, Finland og Island, 

det er de nasjonale myndighetenes ansvar å sørge for 
at barnekonvensjonen blir fulgt opp.  Flere og flere land 
trekker nå inn hjelpelinjene for barn som en måte å 
følge opp sine forpliktelser på. gjennom hjelpelinjene 
gir de barn en kanal hvor de får si sin mening og hvor 
deres innspill blir tatt på alvor. 

Det er de nasjonale myndighetenes ansvar å sørge for at  
barnekonvensjonen blir fulgt opp.  Flere og flere land trekker nå 

inn hjelpelinjene for barn som en måte å følge opp sine  
 forpliktelser på. Gjennom hjelpelinjene gir de barn en kanal hvor 

de får si sin mening og hvor deres innspill blir tatt på alvor.

å være med på å bestemme over sine 
egne liv, til å ha voksne som taler deres 
sak. Å sørge for dette er hovedmål- 
settingen til alle medlemmene av CHI.

EFFEKt
Evaluering av egen praksis er viktig. På 
oppdrag fra nederlandske Kindertelefoon, 
utførte Universitetet i Amsterdam en 
effektstudie av telefon- og chattilbudet 
i 2007. Da hadde chattilbudet eksistert i 
tre år. Dette er en omfattende komparativ 
studie av effekten mellom telefon og 

chat basert på innrapportering fra barna. 
Rapporten viser at det å samtale 

med en voksen via chat, kan ha stor 
betydning for den enkelte. Artikkelen 

på neste side ble publisert på 
bakgrunn av denne studien. Vi 

har oversatt den til norsk 
ettersom vi mener den 

InternAsjonAlt nettverK  
Av HjelpelInjer

Tekst: Marianne Børke,  
leder av Kors på halsen

er relevant også for norske forhold.  

I løpet av 2012 starter Røde Kors arbeidet 
med en evaluering av Kors på halsens 
tilbud på chat og telefon. Midler fra  
Gjensidigestiftelsen gjør det mulig å gå 
løs på dette arbeidet. Selv om studien 
ikke blir av samme omfang som studien 
fra Nederland kan vi bygge videre på 
erfaringene fra Kindertelefoon, BRIS 
(Sverige)  og Børns Vilkår (Danmark) som 
har gjort tilsvarende studier i sine land. 
I tillegg til at vi gjennom evalueringen 
vil se på vår egen praksis med et kritisk 
blikk, håper vi at studien kan få frem 
hvilke behov det er vi faktisk dekker, og 
hvilke behov vi ikke dekker gjennom vår 
tjeneste.  Dette kan gjøre oss i stand til 
å identifisere hvor vi bør sette inn ekstra 
ressurser og hvem vi bør samarbeide  
tettere med i arbeidet for barns beste. 

•	 Child	Helpline	International	ble	stiftet	i	2003

•	 Kors	på	halsen	ble	medlem	i	2005 

•	 CHI	har	i	dag	133	medlemmer	i	120	land

•	 Sentralt	for	CHI	er	at	tjenesten	som	tilbys	er	gratis	for	barna,		
 at de får være anonyme med mindre det er fare for liv og  
 helse og at barna selv får velge hva de vil snakke om 

•	 CHI	foreslo	og	fikk	gjennomslag	for	et	harmonisert	nummer		
 for barnetelefoner i europa, en modell de også jobber for å  
 innføre i andre verdensdeler
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Tekst: Ruben Fukkink og  
Jo M.A Hermanns, SCO-Kohnstamn 
Institituut, Universitetet i Amsterdam.  
Tidligere publisert i The Journal of 
Child Psychology and Psychiatry

Har anonyme samtaler med voksne en effekt for barn?  
Universitetet i amsterdam utførte i 2007  
en større studie på telefon og chattilbudet til  
nederlandske Kindertelefoon. Denne artikkelen  
oppsummerer resultatene. 

bArns erFArInger med Hjelp                    
vIA teleFon og CHAt

BaKgruNN: I takt med trenden om 
å tilby hjelp via internett, har mange 
tjenester introdusert chat, ofte i tillegg  
til tradisjonell telefontjeneste.
 
 mEtoDE: En komparativ studie mellom 
telefontjenesten og den konfidensielle 
«en-til-en-chatten» til den nederlandske 
Kindertelefoon. Studien inkluderte en 
kortfattet forundersøkelse og en posttest 
(n = 902). Undersøkelsen omfattet også 
en oppfølgingstest (n = 213) som  
inkluderte et spørreskjema om positive 
og negative erfaringer. 
 
rESuLtat: Barna erfarte, etter å ha  
kontaktet barnetelefonen, en økt tilfredshet 
(sense of wellbeing) og redusert opplev-
else av alvorlighetsgraden rundt egne  

problemer. Resultatene var til en viss 
grad bedre for chattjenesten enn for  
telefontjenesten. Oppfølgingsunder-
søkelsen viste at mange av barna som 
kontaktet barnetelefonen led av til dels 
alvorlige emosjonelle problemer.  

KoNKLuSjoN: Både chat- og telefon-
tjenesten forbedret barnas tilfredshet, og 
reduserte deres oppfatning om  
belastningen av problemet. Resultatet  
av studien understreker behovet for et 
tettere samarbeid mellom hjelpelinjer for 
unge, psykisk helsevern og barnevernet. 

NØKKELorD: Hjelpelinjer for barn,  
telefonhjelp, online hjelp, online chat,  
oppvekst, datamaskiner, utvikling,  
atferdsvansker, tjenesteutvikling.

Har anonyme samtaler med voksne en effekt for 
barn? Universitetet i amsterdam utførte i 2007  
en større studie på telefon og chattilbudet til  
nederlandske kindertelefoon. denne artikkelen  
oppsummerer resultatene. 
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Hjelpelinjer for barn i ulike deler av 
verden hjelper gjennom å lytte og tilby 
løsninger på barnas problemer. 
På verdensbasis avholdes hvert år 
ca. 9 millioner samtaler via disse 
hjelpelinjene (Child Helpline International, 
2006). Det finnes lite empirisk dokumen-
tasjon på effekten av hjelp og støtte som 
tilbys gjennom telefon, selv om disse 
tjenestene har vært tilbudt i mange land 
over en relativ lang tidsperiode (Reese, 
Conoley, & Brossart, 2006; Rosenfield, 1997).  
I de senere årene har flere hjelpelinjer 
utvidet til også å omfatte internett.  
13 land tilbyr nå chat, og andre hjelpe-
linjer er i prosessen med å utvikle dette 
(Child Helpline International, 2006). 

En av hjelpelinjene for barn som i dag 
tilbyr chat, ved siden av tradisjonell 
telefontjeneste, er den nederlandske 
Kindertelefoon. Kindertelefoon tilbyr  
informasjon, råd og hjelp til unge i  
alderen 8 til 18 år ved hjelp av et gratis  
telefonnummer og chat. I begge  
sammenhenger kommuniserer barna 
anonymt med en frivillig i en «en-til-en» 
setting. 

Barn kan diskutere sine problemer i 
full fortrolighet med hjelpelinjen. Det 
følges internasjonale retningslinjer for 
hjelpelinjer, som betyr det ikke er behov 
for samtykke fra foreldre ved bruk av 
tjenesten. I 2006 mottok de frivillige ved 
Kindertelefoon 138.000 telefonsamtaler 
og 12.000 chatter. 

At Kindertelefoon og andre internasjonale 
hjelpelinjer utvider til chat, er helt i tråd 
med trenden. Sosiale tjenester har  
oppdaget internett. Problemer man kan 
finne hjelp for over internett dekker et 
bredt spekter som inkluderer informasjon, 
forebygging, behandling, og etterbehan-
dling (Rochlen, Zack, & Speyer, 2004). 

Barn og ungdom vet å finne sin vei i 
dette nye systemet av hjelp og støtte. 
Forskning viser at en av fem barn i USA 
bruker internett for å få emosjonell 
støtte fra jevnaldrende, nettsider eller 
profesjonelle. Emnene som diskuteres 
omhandler vanligvis problemer ved 
kjærlighet, venner, familie og skole. Også 
alvorligere temaer, som selvskading, blir 
diskutert. (Whitlock, Powers, & Eckenrode, 
2006). 

Online hjelp er forskjellig fra personlig 
kontakt og telefonsamtaler. Teorier om 
digital kommunikasjon understreket at 
denne formen for kommunikasjon inne-
bærer «kanalreduksjon» (Joinson, 2005). 
Chat er både ansiktsløst og stemmeløst. 
Ikke-verbal informasjon (holdning,  
uttrykk og andre synlige elementer) og 
paralingvistisk informasjon, informasjon 
uten verbalt innhold, som stemme,  
intonasjon og bruk av pauser, er 
fraværende. Problemet med kanalreduk-
sjon er også blitt definert bredere, som 
fravær av sosiale og relasjonelle  
opplysninger eller ledertråder. Kanal-
reduksjon kan føre til tap av nærhet når 
man chatter. (Mallen, Day, & Green, 2003) 

Dette kan igjen føre til at man føler seg 
mindre knyttet til den andre personen  
(Ramirez & Burgoon, 2004).

Ut fra et slikt perspektiv virker det prob-
lematisk å bruke dette «svake» mediet 
for å gi emosjonell støtte til barn med 
problemer. Imidlertid argumenterer 
Greenfield og Subrahmanyam (2003) for 
at chattere ikke har færre muligheter til 
rådighet; derimot har de andre midler, og 
de er kapable til å benytte seg av disse 
effektivt og fleksibelt til å kommunisere i 
ulike situasjoner (Walther, Loh, & Granka, 
2005). 

Chattere benytter ikoner (smileys) for 
å uttrykke den emosjonelle verdien i 
meldingene sine. De bruker også korte 
setninger for å øke hastigheten i  
kommunikasjonen. Barn kan bli mindre 
hemmet når de diskuterer problemer og 
spørsmål i et ansiktsløst og stemmeløst 
medium, fordi det stimulerer til utlevering 
(se Gould, Munfakh, Lubell, Kleinman, 
& Parker, 2002; Rochlen, Zack, & Speyer, 
2004; Stritzke, Nguyen, & Durkin, 2004). 

Noen kommunikasjonsforskere velger å 
vektlegge styrken i kommunikasjon via 
internett. Det er ansett for å være særlig 
effektiv når det gjelder å formidle sosial 
og relasjonell informasjon (Walther et al, 
2005). 

Spesialister innen rådgiving understreker 
også potensialet med chat med hensyn 
til å tilby emosjonell støtte f.eks., Barak, 

2007; Caplan & Turner, 2007; Mallen,  
Vogel, & Rochlen, 2005; Woodruff,  
Conway, Edwards, Elliott, & Crittenden, 
2007. 

Selv om potensialet for hjelp og sosial 
støtte er bredt akseptert, antyder flere 
forfattere at evaluering av online hjelp 
er nødvendig for å få bredere innsikt i 
fordelene ved slik hjelp (Barak & Bloch, 
2006; Gould et al., 2002; Mallen et al., 
2005). Så vidt vi vet har støttende  
rådgiving via internett, i sammenheng 
med en hjelpelinje for barn, ennå ikke 
blitt evaluert.

Denne studien evaluerer  
nederlandske Kindertelefoons
hjelpelinje via telefon og chat. 
utgangspunktet for studien var 
følgende spørsmål:
 
1. Hva er det umiddelbare  
 resultatet av hjelpen Kinder- 
 telefoon gir gjennom sin telefon-   
 og chattjeneste, med hensyn til   
 barnas tilfredshet og rapportert   
 endring av opplevd belastning av  
 problemet? 

2. Hvordan er barns tilfredshet og
  opplevd belastning av problemene  
 en måned etter å ha vært i  
 kontakt med tjenesten?

Barna erfarte, etter å ha 
kontaktet barnetele-

fonen, en økt tilfredshet (sense 
of wellbeing) og redusert opp-
levelse av alvorlighetsgraden 
rundt egne problemer. 

«
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StuDIEtS DESIgN 
Kindertelefoon ble evaluert gjennom et 
komparativt design: chat og telefon ble 
sammenlignet. Barna ble stilt en rekke 
spørsmål rett før og rett etter telefon-
samtalen eller chatten. Det endelige 
utvalget bestod av 902 samtaler  
(339 fra chat, 563 fra telefon). Disse 
hadde alle fullstendige undersøkelses-
detaljer. Etter en måned ble det utført 
en oppfølgingsmåling blant 213 av disse 
(119 fra chat, 94 fra telefon).

DELtaKErE
Utvalget bestod av nederlandske barn 
i alderen mellom 8 og 18 år, som er 
Kindertelefoons målgruppe (se Tabell 1). 
Kindertelefoon er et velkjent nummer 
og er også mål for spøk eller utprøving 
utført av barn (f.eks. samtaler der det 
eneste innholdet er banning, pesing). 
Studien tok kun i betraktning helhetlige 
samtaler.  

Graden av respons var relativ lav.  
Av alle som kontaktet Kindertelefoon i 
forskningsperioden (n = 66 981), unnlot 
svært mange (n = 54 108) å besvare 
de to spørsmålene stilt før samtalen. 
Videre svarte en gruppe (n = 11.971) på 
spørsmålene før samtalen, men ikke alle 
spørsmålene stilt etter samtalen. Det  
endelige utvalget var derfor 902 deltakere 
med fullstendige data. (339 fra chat og 
563 fra telefon). Av disse var 689  ikke 
tilgjenglig for innsamling av  

oppfølgingsdata en måned etter. 
Til oppfølgingundersøkelsen var derfor 
utvalget på 223 barn og unge  
(119 fra chat og 94 fra telefon).

Som en innledende analyse undersøkte 
vi representativiteten i utvalget ved å 
se på bakgrunnsvariabler (tabell 1). Det 
endelige utvalget av samtaler avvek ikke 
vesentlig fra andre samtaler frivillige ved 
Kindertelefoon gjennomførte. Likevel var 
det ett unntak: svært korte samtaler  
(< 5 minutter) var underrepresentert i 
det endelige utvalget for denne studien.

Gruppen som kun besvarte spørmålene 
før samtalen (n = 11 971)  ga tilsvarende 
resultat som gruppen som besvarte alle 
spørsmål, både pre-test og post-test  
(n = 902). Det var her tale om spørsmål 
om tilfredshet og opplevd belastning av 
problemet.

Oppfølgingsgruppen for telefon var noe 
eldre enn hovedutvalget i studien  
(i gjennomsnitt 13 år mot 12 år), og 
hadde lenger samtaler med Kinder-
telefoon (12 minutter mot 8,3 minutter 
for hele telefonutvalget). Resultatene i 
oppfølgingsgruppen på den avhengige 
variabelen avvek ikke fra hovedutvalget.  
I gruppen for chattere ble det ikke  
funnet noen forskjeller mellom opp-
følgingsgruppen og hovedutvalget av 
chattere.

taBELL 1. ovErSIKt ovEr utvaLgEt: KINDErtELEFooNS rEgIStrErINgEr  
 av cHat- og tELEFoNgruppEr.

 Prosent n Prosent n

teleFonCHat

Jente 80 % 272  71 % 401

Gutt 12 % 39  21 % 120

Gruppe 0 % 1  7 % 38

Ukjent 8 % 27  1 % 4

Gjennomsnittlig alder i år 13,8  (2.0)    12.0 (2.3)

type hjelp  

Informasjon 12 % 40  22 % 121

Råd 32 % 109  31 % 172

Emosjonell støtte 52 %  175  40 % 223

Annet 5 % 15  8 % 47

Gj.snitt samtaletid (min.) 28, 3 (16)    8,3 (10) 

type tema    

Seksualitet 9 % 30  8 % 46

Forhold 23 % 77  19 % 107 

Situasjon hjemme 17 % 56  11 % 61

Kropp 10% 33  7 % 38

Skole 6 % 19  8 % 46

Vold, tvang 12 % 39  14 % 80

Emosjonelle problemer 15 % 52  5 % 29

Aktuelt 3 % 9   1 % 6

Andre 7 % 24  27 % 150

Hyppighet av kontakt    

Første gang 97 % 329  93 %  521 

Oppfølgingssamtaler 0 % 1  4 % 21

Kontakter Kindertelefoon ofte 3 % 9  3 % 16

Jevnlig kontakt 0 % 0  1 % 5

mEtoDE
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tILFrEDSHEt og oppLEvD  
BELaStNINg av proBLEmEt.  
De to nøkkelspørsmålene for 
undersøkelsen fokuserte på barnas 
tilfredshet og opplevd belastning av 
problemet som fikk dem til å kontakte 
Kindertelefoon. Cantril-stigen (Cantril, 
1965) ble tilpasset for å gi en indikasjon 
om barnas tilfredshet (sense of wellbeing).  
Den opprinnelige Cantril-stigen er 
en 10-punkts svarskala på spørsmål 
som stilles i helseundersøkelser for å 
måle livskvalitet eller tilfredshet i livet. 
Spørsmålet vi stilte var: «Vi ønsker å vite 
hvordan du har det akkurat nå. Et lavt 
tall betyr at du ikke har det bra; et høyt 
tall betyr at du har det bra.» Ettersom 
tastaturet på telefoner mangler tallet 10 
brukte vi en skala fra 1-9. Spørsmålet om 
hvor belastende problemet opplevdes 
lød: «Hvor alvorlig er spørsmålet du  
ønsker å ta opp med Kindertelefoon?  
Et lavt tall betyr at problemet ikke er 
alvorlig; et høyt tall betyr at problemet  
er alvorlig.» 
 
Den opprinnelige Cantril-stigen er blitt 
evaluert til å gi god validitet, stabilitet 
og relativt sterk pålitelighet når brukt 
på voksne (Atkinson, 1982). Psykometri 
er ukjent for undersøkelser av barn og 
ungdom. I denne studien ble resultatene 
for tilfredshet og opplevd belastning av 
problemet før og etter samtalen,  
sammenlignet med hvor fornøyde barna 
i snitt  var med samtalen (se nedenfor, 

r = .20, p < .001 og r = - .09, p = .008). 
Tallene indikerer at økt tilfredshet og 
redusert opplevelse av belastningen av 
problemet etter samtalen korrelerte med 
hvor fornøyde de var med samtalen.  
Videre korrelerte tilfredshet negativt 
med SDQ-målingen (Strength and  
Difficulties Questionnaire, se nedenfor) 
ved oppfølging (r = -.13, p = .03); det 
var ingen forbindelse mellom opplevd 
belastning og SDQ ved oppfølging  
(r = .01, p = .92).

Barna kunne også her vurdere på en 
skala fra 1 til 9. Det var kun én forskjell 
mellom prosedyrene etter telefon-
samtaler versus chat. Via telefon ble ikke 
alle spørsmålene ovenfor stilt. Grunnen 
var begrensninger i den interaktive 
svartjenesten (IVR) i antall spørsmål 
som kunne stilles. Etter de fire første 
spørsmålene valgte IVR-applikasjonen  

StrENgtH aND DIFFIcuLtIES  
QuEStIoNNaIrE (SDQ) 
For å kunne vurdere graden av sosio- 
emosjonelle problemer, fylte barna ut 
den nederlandske versjonen av spørre-
skjema om unges styrker og vanskeligheter 
(SDQ; Van Widenfelt, Goedhart, Treffers, 
& Goodman, 2003). Egenrapporterings-
versjonen av SDQ består av 25 deler som 
beskriver positive og negative egenskaper 
hos barnet. SDQ består av fem subskalaer; 
emosjonelle symptomer, atferdsproblemer, 
hyperaktivitet – uoppmerksomhet,  
problemer med jevnaldrende og en 
prososial del (empati og omsorg for 
andre). Hver del gir poeng på en  
3-poengs skala (0, 1 og 2 poeng). Et eget 
resultat ble utregnet for hver subskala 
(min-maks = 0-10), likeledes et samlet 
resultat for alle problemer (min-maks = 
0-40); ifølge retningslinjene for SDQ ble 
den prososiale skalaen utelatt. Basert på 
kalibrering av SDQ kunne resultatene for 
subskalaene klassifiseres som «normale» 
eller «unormale» (f.eks. et unormalt 
resultat er lik eller over 6 for emosjonelle 
problemer).

Egenrapporteringsversjonen av SDQ er 
mye brukt internasjonalt for å kartlegge 
sosio-emosjonelle problemer hos barn 
og ungdom i alderen 11 – 16 år (Goodman,  
1997). Den interne konsistensen i  
delskalaene blir påvirket av det lille antall 
sett (items), 5 per delskala, men i ulike 
utvalg i den nederlandske befolkningen  
varierer det likevel mellom .39 for 
problemer med jevnaldrende og .72 for 

ut ett tilfeldig femte spørsmål.
Spørsmålene i undersøkelsen og 
svaralternativene, ble nøyaktig likt 
formulert både for chat og for telefon. 
Data fra telefon ble innsamlet ved hjelp 
av IVR-applikasjonen. Barna besvarte her 
spørsmålene ved å trykke på tastene på 
telefonen. For chattene ble det samme 
gjort rett gjennom en internett- 
undersøkelse. Følgelig ble innsamlingen 
av data gjort uavhengig av samtalene og 
i andre omgivelser, dvs. uten innblanding 
fra de frivillige ved Kindertelefoon.  
Dette for å forhindre pro-sosiale svar.

KINDErtELEFooN StatIStIKKFØrEr
Kindertelefoons egne tall og statistikk 
fungerte som tilleggsdata for studien. 
Etter hver telefonsamtale og chat regis-
trerer Kindertelefoons frivillige barnets 
alder, kjønn og samtalens karakter. Dette 
blir gjort i et standardisert skjema  
(se Tabell 1). Et sentralt punkt i prosedyren 
er at de frivillige også antyder om 
samtalen gjelder alvorlige temaer.

oppFØLgINg og måLINg
En måned etter kontakten med 
Kindertelefoon mottok barna et elektronisk 
spørreskjema med spørsmål om hvordan 
de følte seg og hvor alvorlig de så på 
problemene sine. Oppfølgingen var 
identisk med prosedyren fra  den første 
målingen. I tillegg ble det stilt spørsmål 
om årsaken eller bakgrunnen for barnets 
problemer før han eller hun kontaktet 
Kindertelefoon. (f.eks. «Mottar du for 
tiden profesjonell hjelp?»).

måLINg av tILFrEDSHEt. EttEr 
SamtaLENE BLE BarNa Spurt: 
 
1  I hvilken grad de følte seg støttet 
2  Om de nå visste hva de skulle gjøre 
3  Om de følte at de var tatt seriøst  
4  Om de hadde fått følelsen av å bli  
 beroliget  
5  Om de følte at samtalen var godt   
 organisert  
6  Om de hadde forstått hva den  
 frivillige ved Kindertelefoon sa  
7  Hvor mye de selv hadde bidratt til  
 mulige løsninger.

vIrKEmIDLEr

Spørsmålet vi stilte var:  
vi ønsker å vite hvordan 

du har det akkurat nå. Et lavt 
tall betyr at du ikke har det 
bra; et høyt tall betyr at du har 
det bra.

«
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hyperaktivitet – uoppmerksomhet. Den 
interne konsistensen for det totale  
resultatet for problemer (difficulties)  
varierer mellom .70 og .78 (Muris, Meesters, 
& van den Berg, 2003; Van Widenfelt et 
al., 2003). 

I denne studien var den interne  
konsistensen for totalresultatet adekvat 
(Cronbachs α = .74). Reliabilitet for 
skalaen var også adekvat for emosjonelle 
symptomer (.72), mens den var relativt 
lav for andre delskalaer (.49 for atferds-
problemer, .44 for hyperaktivitet –  
uoppmerksomhet og .35 for problemer 
med jevnaldrende). Følgelig ble kun  
totalresultatet og skalaen for emosjonelle 
symptomer analysert. 

Sammenfallende validitet (concurrent 
validity) for SDQ ble undersøkt i et annet 
nederlandsk utvalg av Van Widenfelt og 
kolleger (2003) ved å sammenligne SDQ  
med den nederlandske oversettelsen 
av egenrapport for unge (ySR, youth 
Self Report) fra CBCL (Child Behavior 
Checklist) (Verhulst, van der Ende, & Koot, 
1996)). Korrelasjonen mellom tilsvarende 
delskalaer varierte mellom .41 og .66. 
Sammenhengen mellom det totale 
resultatet fra ySR og SDQ var .70. Muris 
og kolleger (2003) fant en tilsvarende 
sammenheng på .74 mellom  
totalresultatet i ySR og SDQ i et annet 
utvalg av det nederlandske samfunnet. 

KINDErtELEFooNS tILtaK  
(chat og telefon)
Metodikken de frivillige for telefon og 
chat bruker, er felles for alle Kinder- 
telefoons avdelinger. Kindertelefoon 
følger en samtalemodell for chat og 
telefonhjelp som består av fem definerte 
faser; etablere kontakt, klargjøre barnets 
historie, bestemme målet for samtalen, 
utvikle målet for samtalen og avslutte 
samtalen. Viktige elementer innen 
metodikken inkluderer å tilby hjelp, finne 
løsninger, ta barnet på alvor, roe ned  
barnet, bruke et språk som barn forstår 
og oppmuntre barnet til, sammen med 
den frivillige, å tenke positivt mot mulige 
løsninger. Grunntrening på 40 timer følges 
av 15 timer med personlig veiledning 
fra en profesjonell trener, deltakelse i 
grupper for veiledning av andre frivillige 
og samlinger med tilleggsutdanning 
relatert til spesielle emner (f.eks. seksuelt 
misbruk). Utdanningen for frivillige til chat 
fokuserer også på kompetanser som er 
relatert til chat, som effektiv kommuni-
kasjon i et chatmiljø.

FrEmgaNgSmåtE
Barn og unge som kontaktet Kinder- 
telefoon under forskningsperioden  
(mai-august 2006) ble gitt en kort 
introduksjonstekst og deretter spurt om 
de var villige til å delta i studien (informert 
samtykke.) I tråd med retningslinjene for  
hjelpelinjen, sa barna seg villige i å delta 
på individuell basis uten foreldrenes 
samtykke. Dette fordi det er et nøkkel-
prinsipp ved Kindertelefoon å strengt 

rESuLtatEr rEtt EttEr KoNtaKt 
mED KINDErtELEFooN.
•	Multivariat	testing	av	resultater	for			
 tilfredshet og opplevd belastning viste  
 en signifikant og helhetlig forbedring  
 etter kontakt med Kindertelefoon,    
 Wilks’ L = .85, F2,899 = 81.2, p < .001,  
 g2 = .151. 

•		Univariate	oppfølgingstester	viste	en		
 økning i følelsen av tilfredshet,  
 F1,900 = 124.7, p <.001,g2 = .12, og en  
 reduksjon i opplevd belastning av   
 problemet, F1,900 = 47.5, p < .001, g2  =.05. 

Effekten var middels med hensyn til 
tilfredshet for chatterne (ES = .62) og 
liten for innringerne (ES = .34). Effekten 
for opplevd belastning var middels for 
chatterne (ES = .44) og relativt  liten for 
innringerne (ES = .12;  setabell 2).

Samspillseffekten mellom samtaletid og 
medium (chat eller telefon) var statistisk 
signifikant, noe som indikerer at resultatet  
for chat var mest gunstig, Wilks’ L = .98,  
F 2,899 = 8.6, p < .001, g2 = .02. 

Univariate oppfølgingsundersøkelser 
viste at chat var en aning mer effek-
tivt, både når det gjaldt økt tilfredshet 
F1,900 = 5.4, p = .02, g2 = .01, og redusert 
opplevelse av problemets belastning, 
F1,900 = 12.7, p < .001, g2 = .01. 

overholde taushetsplikten under 
enhver omstendighet. Etter å ha besvart 
spørsmålene før og etter samtalen ble 
også barna spurt om de ønsket å legge 
igjen en e-postadresse som kun de 
hadde tilgang til. Ved chat tastet barnet 
inn adressen, og ved telefonhjelp gjentok 
barnet adressen to ganger. En måned 
senere mottok de en e-post med lenke til 
en elektronisk spørreundersøkelse.

Data fra Kindertelefoon og data innsamlet  
gjennom denne studien ble sett i  
sammeheng ved hjelp av et spesielt 
identifikasjonsnummer. Koblingen  
mellom Kindertelefoons data og våre 
data gjorde oss i stand til å velge ut data 
som gjaldt samtaler om alvorlige emner.

rESuLtatEr 
Beskrivende statistikker for chat og telefon.  
Langt flere jenter enn gutter brukte 
Kindertelefoons tjenester, men det var 
ingen statistisk kjønnsforskjell mellom 
de to tjenestene. Barna som chattet var 
en aning eldre enn de som ringte inn  
(13.8 mot 12.0 år). Emosjonelle problemer 
(f.eks. ensomhet, selvskading, depresjon) 
dukket oftere opp i chat, og disse samtalene 
gikk oftere i retning av å tilby hjelp og 
mindre mot å tilby informasjon. Som 
ventet var det store forskjeller i lengden 
på samtalene ved de to tjenestene;  
chattene varte omtrent 30 minutter, 
mens telefonsamtaler varte gjennom-
snittlig 8 minutter. Barna i begge gruppen 
hadde en lik følelse av tilfredshet før 
samtalen (ESchat-tel = - .05, t = .78, p = .44), 

men problemet ble oppfattet som mer 
tyngende hos chatterne  
(ESchat-tel = -.26, t = - 4.03, p < .00 1).

1En tidlige analyse viste at antakelser for kovariant analyse ikke ble oppfylt (det var et betydelig samspill mellom 
kovariansen og den eksperimentelle betingelsen) hvilket er grunnen til at denne teknikken ikke ble tatt i bruk.

tilfredshet 1–9     

Før samtale  4.7 (2.4) 4.8 (2.9) - .05

Etter samtale  6.2 (2.4) 5.8 (2.9) .14

ES før–etter  .62  .34  

opplevd belastning av problemet 1–9     

Før samtale  6.0 (2.3) 5.3 (3.0) - .26

Etter samtale  4.9 (2.6) 5.0 (2.9) .01

ES før–etter  .44  .12  

 min–max m (sd) m  (sd)  es chat-tel

CHat teleFon

taBELL 2. oppLEvD BELaStNINg av proBLEmEt og graD av tILFrEDSHEt   
 For cHat og tELEFoN, FØr og EttEr SamtaLE

at en relativt høy   
prosentandel av barna 

viser tegn på alvorlige  
emosjonelle problemer, viser 
behovet for at Kindertelefoon 
trenger å samarbeide med 
psykiske helsetjenester.

«
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Den multivariate analysen som  
sammenlignet målingene for tilfredshet 
og opplevd belastning av problemet før 
og etter samtalen, og ved oppfølgingen, 
viste en betydelig statistisk signifikant  
effekt av tid (Wilks’ L = .77, p < .001, 
partial g2 = .23). I henhold til kriteriene 
i Greenhouse–Geisser for univariate 
analyser, forbedret følelsen av tilfredshet 
seg (p < .001, partial g2 = .10) og den 
opplevde belastning av problemet sank 
(p < .001, partial g2 = .06). 

tilfredshet 1–9  

Før samtale  4.7 (2.5) 5.2 (2.8) 

Etter samtale  6.2 (2.4) 6.1 (2.7) 

Oppfølging  6.0 (2.5) 6.3 (2.6) - .11

opplevd belastning av problem 1–9     

Før samtale  5.8 (2.1) 4.9 (3.0) 

Etter samtale  5.1 (2.6) 5.2 (2.9) 

Oppfølging  4.6 (2.5) 4.1 (2.8) - .17

 min–max m (sd) m  (sd)  es chat-tel

taBELL 4. tILFrEDSHEt og oppLEvD BELaStNINg av proBLEmEt vED  
 oppFØLgINg

CHat teleFon
Note: Frihetsgraden (df ) varierer på grunn av det tilfeldige utvalget av noen spørsmål.

 Føler seg hjulpet 1–9 6.8 (2.3) 6.1 (2.8) 16.2 1,900 <.001

 Vet hva skal gjøre  6.2 (2.5) 6.0 (2.8) 2.4 1,900      .13

 Ble tatt alvorlig  7.8 (2.0) 6.8 (2.9) 18.3 1,460 <.001

 Ble beroliget  7.2 (2.3) 5.9 (2.8) 22.8 1,452 <.001

 Var forståelig  7.8 (2.0) 6.5 (2.9) 30.0 1,445 <.001

 Organisert  7.1 (2.4) 5.9 (3.1) 15.8 1,446 <.001

 Tenkte sammen  6.6 (2.3) 6.3 (2.5) 1.1 1,445      .29

 min–max m (sd) m  (sd)   F df p

CHat teleFon

taBELL 3. måLINg av ForNØyDHEt mED SamtaLEN For cHat og tELEFoN

Barna som, før samtalene (chat og 
telefon), hadde vært nedfor og alvorlig 
preget av problemene, følte seg bedre 
etter å ha chattet, enn de som hadde 
ringt. I tillegg sank opplevd belastning 
av problemet blant chatterne etter 
samtalen, og endte på samme nivå som 
i gruppen for innringere, selv om det 
på forhånd hadde vært høyere. Det kan 
derfor hevdes at chat var en aning mer 
vellykket enn samtaler på telefon i det 
å forbedre følelsen av tilfredshet og 
redusere den opplevde belastning av  
et problem.

Verken resultatene for de multivariate  
eller univariate testene av tilfredshet 
eller opplevd belastning av problemet 
viste statistisk signifikant effekt med 
hensyn til alder, kjønn  eller samtaleemne. 
Vi fant heller ingen statistisk signifikant 
samsvarseffekt for medium  
(dvs. chat/telefon) og alder, kjønn eller 
samtaleemne. Denne mangelen på 
statistisk signifikant effekt indikerer at 
det positive resultatet for telefonbasert 
og chatbasert hjelp er sammenlignbart 
for barn i forskjellige aldre, for gutter og 
jenter, og for de ulike samtaleemnene. 

Barna som brukte chat og barna som 
brukte telefon var tilfreds med hjelpen 
som Kindertelefoon tilbød. Imidlertid 
var resultatene fra de som chattet mer 
positive enn fra de som brukte telefon. 
(se tabell 3).

En måned etter samtalen med 
Kindertelefoon følte barna seg bedre og 
opplevde problemene sine som mindre 
alvorlige (se tabell 4).

Ingen signifikant forskjell ble funnet 
mellom chatterne og innringerne ved 
multivariatl testing (p = .28). Heller ikke 
ved univariat testing utført separat 
for følelsen av tilfredshet og opplevd 
belastning av problemet (henholdsvis 
p = .38 og p = .11). Dette indikerer at 
den positive effekten har lik gyldighet 
for både de som chattet og dem som 
brukte telefon. Samspillseffekten mellom 
tid og medium (chat eller telefon) var 
ikke statistisk signifikant ved multivariat 
testing (p = .07). Heller ikke ved univariat 
testing for følelsen av tilfredshet (p = .27) 
eller opplevd belastning av problemet 
(p = .06).

oppFØLgINgSStuDIEr:  
EN måNED SENErE

En måned etter samtalen 
med Kindertelefoon 

følte barna seg bedre og  
opplevde problemene sine 
som mindre alvorlige.

«
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taBELL 5. proBLEmEtS aLvorLIgHEt I oppFØLgINgSgruppEN

antall hendvendelser til Kindertelefoon   1x = 64 %  1x = 74 % 

   2x = 23 %  2x = 26 % 

 ≥ 3x = 13 % ≥3x = 0 % 

Hvor lenge har det vært et problem?   

Jeg hadde egentlig ikke noe problem/spørsmål 5 % 15 % 

Ikke før dagen da jeg chattet / ringte 3 % 16 % 

Mindre enn en uke 7 % 15 % 

Lenger enn en uke 26 % 23 % 

Lenger enn en måned 59 % 32 % 

Mottar profesjonell hjelp 23 % 16 % 

SDQ – resultat   

Resultat for vanskeligheter 15.5 (6.4) 14.6 (5.5)  .32

Emosjonell symptomer   5.3 (2.7)   4.0 (2.7)  .001

% / m (sd)     % / m (sd)                 p

CHat teleFon

problemets natur. Problemene til barna 
som brukte chat var ofte mer alvorlige 
og mer strukturelle. Noen hadde vært 
besatt av sine problemer i lengre tid 
enn én måned (56 %), og hadde jevnlig 
kontakt med frivillige ved Kindertelefoon 
(13 %). De var blitt rådet av frivillige ved 
Kindertelefoon til å søke annen hjelp i 
tillegg (41 %). En måned etter samtalen 
slet fortsatt disse barna med alvorlige 
emosjonelle problemer (omtrent 20 %) 
og / eller mottok profesjonell hjelp  
(23 %). Problemene som telefongruppen 
slet med var også alvorlige, men var i  
gjennomsnitt mindre alvorlige enn  
blant de som chattet.

DISKuSjoN
Barna som kontaktet Kindertelefoon 
via telefon og chat, rapporterte om økt 
tilfredshet øyeblikkelig etter samtalen 
eller chatten. De rapporterte også om 
redusert opplevd belastning av problemet.  
Forbedringen var i stor grad opprettholdt 
en måned senere. Brukerne av chat  
rapporterte om den største framgangen. 
Samtidig rapporterte et antall barn, 
spesielt blant de som brukte chat, om 
alvorlige emosjonelle problem.

Kindertelefoons mål, både med telefon 
og chat, er å tilby alle barn som trenger 
noen å snakke med hjelp i form av én  
enkelt samtale. Denne typen hjelpe-
tjeneste tilbyr ikke psykologisk behandling 
eller profesjonell rådgiving. 

Det faktum at en relativ høy prosentandel 
av barna viser tegn på alvorlige  
emosjonelle problemer (f.eks. suicidale 
tendenser, depresjon eller selvskading) 
viser behovet for at Kindertelefoon 
trenger å samarbeide med psykisk  
helsetjenester. 

Prosedyrer for å henvise barn til psykisk 
helsetjenester er i det siste blitt utviklet 
og er nå i ferd med å bli implementert 
hos Kindertelefoon. 

Dette innebærer bruken av treveis  
telefonsamtaler mellom et barn, en  
frivillig ved Kindertelefoon og en  

Selv om disse positive resultatene er 
valide for en større gruppe, er de ikke 
gyldige for hvert enkelte barn. Under 
oppfølgingen indikerte en av fire at det 
alvorlige problemet (definert som 6 
eller høyere) som fikk dem til å kontakte 
Kindertelefoon fortsatt var like ille, eller 
hadde forverret seg.

Oppfølgingsstudien viste også at mange 
av barna som kontaktet Kindertelefoon 
led av relativt alvorlige emosjonelle 
problemer (se tabell 5). SDQ-resultatene 
for emosjonelle problemer var betydelig 
høyere for barn som brukte chat enn for 
de som brukte telefon. 

Ved å bruke kliniske mål viste det seg 
at én av tre barn som brukte chat var i 
faresonen, sammenlignet med én av fem 
barn i gruppen som brukte telefon. 

Blant barna som var med i oppfølgings-
testen en måned etter kontakten med 
Kindertelefoon var mange i faresonen 
(ut fra SDQ-resultatene). Den mulige 
emosjonelle tilstanden de var i da de 
kontaktet Kindertelefoon, kan likevel  
ikke sies å ha påvirket svarene systematisk 
i oppfølgingsundersøkelsen.  

Andre oppfølgingsdata om alvorlighets-
graden av problemet kastet mer lys over profesjonell i barnevernet. Resultatet av 

denne studien understreker behovet for 
et tettere samarbeid mellom hjelpelinjer 
for barn og barnevernet.

Resultatet av denne studien viser at det er 
ikke er fruktbart å sammenligne medier 
som chat og telefon basert på kanal-
reduksjon (verbal, skriftlig, flerspråklig). 

Å anse chat som et dårligere medium 
(dvs. chat = telefon – stemme) unnlater  
å ta i betraktning den unike konteksten  
dette mediet har, ut fra brukernes 
innstillinger og forventninger. Denne 
studien foreslår at den anonyme 
(«ansiktsløse», og «stemmeløse») typen 
hjelp som chat er, gir barna en type hjelp 
som ikke er truende, noe som kan være 
svært viktig for barn som ønsker å 
diskutere sine problemer. (Caplan & 
Turner, 2007; Kraus et al., 2004; Stritzke 
et al., 2004). 

prosedyrer for å  
henvise barn til psykisk 

helsetjenester er i det siste 
blitt utviklet og er nå i ferd 
med å bli implementert hos 
Kindertelefoon. 

«
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I tillegg vil chat, som foregår betydelig 
saktere enn telefonhjelp, kunne hjelpe 
barna i å følge samtalen de har med  
frivillige. Det bør også bemerkes at selv 
om chat og telefon er forskjellige på  
viktige områder, har de også noen  
viktige likheter, som at de er synkrone  
og av en interaktiv karakter. 

Denne studien hadde en rekke  
begrensninger. Utformingen tillater ikke 
å trekke konklusjoner om effektiviteten 
i Kindertelefoons tjenester ettersom en 
gruppe uten behov for behandling ikke 
var inkludert. De registrerte forandringene 
hos barna kunne også ha vært resultat 
av andre faktorer, som spontan bedring 
eller at tiden går. Bare en randomisert 
og kontrollert studie kan gjøre noe med 
dette, selv om dette kan være vanskelig 
å implementere i en kontekst med en 
hjelpeline for barn. 

Det er også andre viktige begrensninger 
direkte relatert til en studie av en 
hjelpelinje for barn. Selv om en sammen-
ligning mellom utvalget i studien, og det 
bredere utvalget som tok kontakt med 
Kindertelefoon, ikke antydet viktige 
forskjeller, svekkes validiteten i resultatene 
ved at få barn valgte å delta. Det kan 
ikke utelukkes at de barna som deltok 
i studien skiller seg fra de andre barna 
vedrørende karakteristikker som ikke 
ble studert. Videre var virkemidlene 
som ble brukt for målingene enkle og 
korte. Det er også mulig at forskjellen 
mellom testene (internett og trykknapp 

telefon) påvirket resultatene, til tross for 
at metodiske studier av ulike formater for 
egenrapporter har lagt vekt på likever-
digheten i ulike administrasjonsmåter, 
inkludert penn og papir, internett og 
trykknapptelefon. (Herrero & Menses, 
2006; Knapp & Kirk, 2003). 

Fremtidige undersøkelser av effekten av 
chat eller telefonbaserte tjenester bør 
sikte mot ytterligere å øke den interne 
validiteten i evalueringene. Forskerne 
kan anvende en tilfeldig design, ved for 
eksempel, tilfeldig å plukke ut barn som 
prøver å ringe inn til en hjelpelinje, eller 
barn som venter i kø for en chat. Bruk av 
mer omfattende nettbaserte spørre- 
skjemaer anbefales for fremtidige 
studier; likevel, dette virker ikke  
gjennomførbart for undersøkelser  
med tastetelefoner.

Til tross for begrensningene i denne 
studien, viser studien anvendeligheten 
av telefon og chat som hjelpetjeneste for 
barn. Disse tjenestene kan være verdifulle 
for barn, sammen med andre tjenester 
som psykisk helsevern og barnevern. 
En tilnærming som integrerer frivillige 
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« chat gir barna en type 
hjelp som ikke er  

truende, noe som kan være 
svært viktig for barn som  
ønsker å diskutere problemene 
sine.
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HumaNItEt
Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe 
hjelp til de sårede på slagmarken. Både i sitt internasjonale og 
nasjonale arbeid streber Røde Kors etter å forebygge og lindre 
menneskelig lidelse. Organisasjonens formål er å beskytte liv 
og helse og sikre respekt for enkeltmennesket. Røde Kors  
arbeider for å fremme gjensidig forståelse, vennskap,  
samarbeid og varig fred mellom alle folk. 

upartISKHEt
Røde Kors yter hjelp uten hensyn til nasjonalitet, etnisitet,  
trosbekjennelse, samfunnsklasse eller politisk overbevisning. 
Røde Kors streber utelukkende etter å lindre nød og komme 
hurtig til hjelp der nøden er størst. 

NØytraLItEt
For å kunne bevare alles tillit skal Røde Kors ved konflikter  
ikke ta parti eller på noe tidspunkt la seg engasjere  
i uoverens-stemmelser av politisk, rasemessig, religiøs  
eller ideologisk karakter. 

uavHENgIgHEt
Røde Kors er uavhengig. Selv om det nasjonale Røde Kors  
skal bistå myndighetene under krig og i nødssituasjoner  
og er underlagt landets lover, må Røde Kors alltid  
opprettholde sin selvstendighet for til enhver tid å kunne  
handle i overensstemmelse med Røde Kors-prinsippene. 

FrIvILLIgHEt
Røde Kors er en humanitær hjelpeorganisasjon basert på  
frivillig medlemskap og er ikke på noen måte tilskyndet av 
ønske om økonomiske fordeler. 

ENHEt
I hvert land kan det bare være én Røde Kors-organisasjon.  
Den må være åpen for alle og utføre sin humanitære  
virksomhet over hele landet. 

uNIvErSaLItEt
Røde Kors er en verdensomspennende bevegelse hvor de 
nasjonale Røde Kors-foreningene har samme status og deler 
samme ansvar og plikt til å hjelpe hverandre.
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menneskelig lidelse. organisasjonens formål er å beskytte liv og 
helse og sikre respekt for enkeltmennesket. Røde Kors arbeider 
for å fremme gjensidig forståelse, vennskap, samarbeid og varig 

fred mellom alle folk. røde Kors’ prInsIpper
KorS på HaLSEN
Postadresse: Chr. Krohgsgt. 15
Pb 3 Grønland
0133 Oslo
Besøksadresse Lilletorget 1, Oslo

ISBN 978-82-7250-097-8

Utgiver:  
rØDE KorS

redaktør: Beate Løwald Solberg 
Design: Factorydesign, Kai Holmen
Foto: Margrethe Myhrer,  
foto s. 17: Bjørn Inge Karlsen,  
foto s.8: øystein Wollan
Illustrasjoner: Lars Tothammer

Opplag: 3000

Alle bildene av barn og ungdom er kun 
illustrasjoner og har ingen kobling til 
innholdet.

www.korspahalsen.no



n  KorS på HaLSEN  
 er medlem av Child Helpline International (CHI).  
 I 2011 fikk CHI rollen som spesialrådgiver for  
 FNs økonomiske og Sosiale Råd.

n  tELENor  
 gjør Kors på halsen gratis å ringe.

n  I 2012  
 bidrar både Telenor og Gjensidigestiftelsen    
 til å holde Kors på halsen-chatten åpen.

n  KorS på HaLSEN  
 startet i 1984 under navnet Røde Kors-telefonen. 

n årLIg KoNtaKtEr  
 25 000 – 40 000 barn Kors på halsen (2006-2011)

n  150 goDt trENtE FrIvILLIgE  
 besvarer chat, telefon og mail.

n  vI joBBEr EttEr artIKKEL 12  
 i FNs barnekonvensjon og Røde Kors-prinsippene.

www.korspahalsen.no


