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Statens Barnehus Oslo - roller og erfaringer

Et "Kompetansehus" i Oslo Politidistrikt også for 
voksne med kognitive funksjonsnedsettelser 

Ved Hedda Reiermark, klinisk barnevernspedagog og
Marianne Larsen, klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie



Kun for anmeldte saker.
Avhørsrom for voksne i egen etasje avskjermet fra barn, med eget 

tilhørende venterom.
Avhøret er del av en etterforskning. 

Vi følger avhørene via lyd og bildeoverføring fra et bisitterrom sammen 
med øvrige aktører som er involvert.

Tilrettelagte avhør kan benyttes som en rettslig forklaring og utføres av 
spesialutdannet politi. Opptak av avhør kan spilles av i retten som del 

av bevis. 



Vår rolle før/under/etter avhør

• Forberedelser: Lese saksdok./utredninger, drøfte, 
forberede tilrettelegging per telefon med politiet.

• Mottakelse av den som skal avhøres og følgeperson.

• Veilede avhører før/under avhør vedr. kommunikasjon.

• Samtale med den som er avhørt og følgeperson om 
tema knyttet til trygghet og hvem bør involveres? 
Avklare ivaretagelse etter avhøret. Behov for 
oppfølging? Bistå med å komme i kontakt med rett 
instans. Systemarbeid.

• Avklare etter avhør: Risikovurdering? Tryggingstiltak? 
(rettet mot individ og/eller miljø). 



2018
• Totalt antall avhør på barnehuset i 2018 er 825. 

Utviklingshemmede:  22 voksne over 18 år 

( blandet mistenkt og fornærmet)

• Særlig sårbare voksne

• Flere anmeldelser på mistanke om seksuelle 
overgrep enn vold.

• Hvem sier i fra/ varsler/ anmelder?



Håndtering av usikkerhet/hva kontaktes 
vi om?

• Rådgivingstelefon: Vi kan kontaktes ved usikkerhet 
knyttet til vold og overgrep.

• Tema ifm henvendelser: Seksualitet; Frivillig/overgrep?, 
Voldsutøvelse - eller unødvendig maktbruk ifm
omsorgsutøvelse? 

• Anmeldelse? Politiet skal vurdere om det er tilstrekkelig 
grunnlag for å starte etterforskning.

• Vi har alle ansvar for å håndtere egen undring og 
usikkerhet

• Konsultasjonsteam



Erfaringer
• Diagnose og funksjonsnedsettelse sjeldent hinder for avhør.

• Utfordringer med informasjonsinnhenting og forberedelser.

• Avhøret kan ofte ha reparerende effekt. 

• Flere forteller om tidligere volds/overgrepserfaringer.

• Kriterier for «å leve et verdig liv» kan mangle.

• At det ikke blir dom betyr ikke at det var feil å anmelde.

• Anmeldelse, etterforskning og avhør kan tydeliggjøre 
problematikk og behov for oppfølging og beskyttelse.

• Utsatte, foresatte og ansatte rapporterer oftest om god 
erfaring i møte med oss.

• Avhør av særlig sårbare mistenkte trenger bedre regulering, 
og avhør må skje i barnehus.



Felles retningslinjer for Statens barnehus (2015) 
Fra forskrift om tilrettelagte avhør:

"voksne med psykisk utviklingshemming eller annen 
funksjonsnedsettelse (særligsårbare) som kan ha 
vært utsatt for, eller vitne til, seksuallovbrudd, 

kjønnslemlestelse, mishandling i nære relasjoner, 
drap og kroppsskade. Ved begrunnet tvil om vitnes 

kognitive funksjon, og om vedkomne vil kunne 
forklare seg personlig i retten, skal vitnet i første 

omgang avhøres ved tilrettelagte avhør"



Kasus; Vergeproblematikk og oppfølging

#Hvem har ansvaret for å håndtere usikkerhet    
når «det er noe som ikke stemmer»?

#Når verge er mistenkt

#Overmakts-forhold/avhengig av omsorgsgiver

#Systemarbeid

#Trygging 

#Risikovurderinger

#Behov for beskyttelse

#Oppfølgende diagnostisk utredning



Kasus; Manglende anmeldelser, 
manglende risikovurdering og beskyttelse

# Risikovurdering/beskytte 

# Rettssikkerhet

# Systemarbeid

# Pårørende som ressurs 



VI HAR ALLE ANSVAR

• For å være oppmerksomme på at vold og 
overgrep skjer.

• For å finne noen å drøfte med.

• For å vurdere om saken bør anmeldes.

• For å følge gjeldende "Retningslinjer. Ved 
seksuelle overgrep mot voksne med 
utviklingshemming" (Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet, 2014).



Kontakt hjelpeapparatet ved usikkerhet

• dinutvei.no (for å finne rett instans)

• Politi 

• Statens barnehus (rådgivingstelefon)

• Legevakten

• Habiliteringstjenesten

• TryggEst; Prosjekt i regi av Barne,-ungdom, og 
familiedirektoratet (Bufdir). Risikovurdering - ta 
stilling til den videre håndteringen av saken 
(utprøving i Stovner og Ullern bydel)



Ta gjerne kontakt med oss!

Statens Barnehus Oslo

Skippergaten 31

Tlf. : 22 70 56 50

Hjemmesider: www.statensbarnehus.no


