
KATE-Barn: Kartlegging av traumeerfaringer 

Unikt nummer:   Dato:   Terapeutens initialer:  

Barnets alder:  Gutt □  Jente □     

 
For å kunne hjelpe deg best mulig, er det hjelpsomt for oss å vite litt om hva du har opplevd. Nedenfor finner du spørsmål om ulike 
hendelser som barn og ungdom kan oppleve. Dersom noe av dette har skjedd med deg, og du følte deg redd, forvirret eller 
hjelpeløs så kryss av for JA. Om det er et spørsmål du ikke vil svare på, kan du krysse av for “PASS”.  
 

 
  

 
JA  NEI  PASS 

1 Har du noen gang opplevd en alvorlig ulykke? For eksempel en bilulykke.         

2 Har du noen gang opplevd en naturkatastrofe? For eksempel en kraftig storm, flom eller et lynnedslag.         

3 Har du noen gang opplevd terror eller krig?         

4 Har du noen gang hatt veldig skremmende opplevelser hos lege, tannlege eller på sykehus?          

5 Har noen mennesker som du har vært glad i blitt hardt skadet, alvorlig syk eller dødd plutselig?         

6 Har du noen gang opplevd alvorlig mobbing eller trusler? Gjelder også på internett og mobil.         

7 Har du noen ganger blitt bortført eller kidnappet, eller har noen forsøkt å tvinge deg inn i en bil?        

8 Har du noen gang blitt slått, angrepet, overfalt, ranet, skadet eller blitt truet av noen utenfor familien?         

9 Har du noen gang sett andre utenfor familien blitt slått, slåss eller angripe hverandre?         

10 Har du noen gang sett noen i familien din bli slått, slåss eller angripe hverandre?          

11 Har du blitt slått, sparket, dyttet, lugget eller lignende eller truet med dette av noen i familien din?         

12 Har noen tatt bilder av dine private kroppsdeler? Tiss, rumpe, pupper.        

Hvis ja, var det - Noen i familien din? 
- En voksen eller en mye eldre enn deg? 

□ Ja 

□ Ja 

□ Nei 

□ Nei 

     

13 Har noen tatt på dine private kroppsdeler, eller har du blitt tvunget til å ta noen andre på deres 
private kroppsdeler? Tiss, rumpe, pupper. 

       

   

Hvis ja, var det - Noen i familien din? 
- En voksen eller en mye eldre enn deg? 

□ Ja 

□ Ja 

□ Nei 

□ Nei 

14 Har noen voldtatt deg/ tvunget deg til anal, oral eller vaginal samleie?  

For mindre barn: Har du noen gang opplevd at noen har tatt tissen sin inntil eller inn i din tiss/rumpe/munn?  

        

   

Hvis ja, var det - Noen i familien din? 
- En voksen eller en mye eldre enn deg? 

□ Ja 

□ Ja 

□ Nei 

□ Nei 

15 Har du opplevd noe annet som har gjort deg redd eller hvor du følte deg forvirret eller hjelpeløs?          

  

I så fall hva: __________________________________________________________________________________________________ 

16 Hvilken av disse hendelsene plager deg mest nå? __________________________________________________________________ 

 
 

Synes du det har vært opprørende eller stressende å svare på disse spørsmålene?   1 2 3 4 5 6 7  

  Ikke Veldig 

    

Tas CATS?  

 

 

Om ikke CATS ble tatt, hvorfor?_____________________________________________________________________________ 

  

Ja □  Nei □  
Om barnet/ungdommen svarer ja på et av KATE-B spørsmålene skal det  
kartlegges med CATS. 
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