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AIM3 har fem hovedområder: 
1. Seksuell atferd

2. Ikke-seksuell atferd

4. Omgivelser/familie

5. Selvregulering

3. Utvikling

Om denne boken 
AIM3 Utredningsmodellen (AIM3) anerkjenner at teknologi har inntatt en økende plass i barn og ungdoms seksuelle atferd, in-
kludert problematisk og skadelig seksuell atferd (SSA). AIM3 er utviklet som veiledende hjelp for fagpersoner som trenger et 
bredspektret verktøy i utredning av selve den problematisk/skadelig seksuell atferden samt hvilke seksuelle og ikke-seksuelle 
behov ungdommen har her og nå og fremover. 
 
AIM3 er ikke et aktuarisk risikovurderings-instrument men et dynamisk rammeverk for utredning som skal fange opp både  
utviklingsmessige, systemiske og atferdsmessige endringer hos ungdommen, deres familie og omgivelser, både før og  
etter tiltak.

Innenfor hvert av disse fem hovedområdene skal fagpersonen skåre fem faktorer som samlet utgjør skåren for de aktuelle ho-
vedområdene. Resultatene oppsummeres i en grafisk profil som gir en holistisk presentasjon av ungdommens behov og funge-
ring samt hvilken rolle SSA-hendelse(e) synes å ha på alle disse områdene. En grundig analyse av hvert hovedområde vil 
belyse eventuelle nåtidige bekymringer og styrker og hvilke implikasjoner dette vil ha for umiddelbar risikohåndtering: for trygg-
hetsplan-arbeide og for behandling/oppfølging av ungdommen/familien for å unngå nye og fremtidige SSA-hendelser.
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