
Konsultasjonsteam – 
et nyttig virkemiddel 
mot vold og seksuelle 
overgrep
Tekst: Jarle Eknes, je@sorpost.no 

Bergen kommune har tatt grep for å bekjempe vold og 
seksuelle overgrep. Etter initiativ fra Statens barnehus 
Bergen er det opprettet et konsultasjonsteam som tilbyr 
anonyme drøftinger til ansatte og privatpersoner, når det 
foreligger mistanke om vold og seksuelle overgrep mot 
voksne personer med utviklingshemning. Teamet er 
sammensatt av personer fra Statens Barnehus Bergen, 
Autismeteamet og Bergen kommune ved Etat for 
tjenester til utviklingshemmede.
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Konsultasjonsteamet skal bidra til økt 
avdekking av vold og overgrep gjennom at 
fagfolk og privatpersoner kontakter teamet 
med sine bekymringer. Teamet skal bidra 
med koordinering av det videre arbeidet for 
å sikre rett hjelp til rett tid. Det nyetablerte 
teamet får veiledning fra Reidun Dybsland 
fra Ressurssenter om vold, traumatisk stress 
og selvmords forebygging Region Vest. 
SOR Rapport møtte Dybsland og Helene 
Myklebustad, en av de to teammed
lemmene fra Bergen kommune.

Hva er bakgrunnen for å etablere  
et slikt konsultasjonsteam?
– Min rolle som veileder er knyttet til 
erfaringene jeg har med konsultasjonsteam 
for barn i hele region vest, forteller 
Dybsland. Dette ble startet opp i Bergen 
i 2005, men er avgrenset til barn. Dette 
omfatter i utgangspunktet alle barn, så 

vidt meg bekjent har det ikke vært noen 
som har tatt kontakt med teamene 
angående barn med utviklingshemming. 
Først ble det startet opp et konsultasjons
team i Fyllingsdalen som fungerte så bra at 
kommunaldirektøren i Byrådsavdelingen 
for helse og omsorg, og andre ønsket at 
dette skulle bli etablert i hver av Bergens 
åtte bydeler. Det fikk vi til i løpet av ett år.

Hvordan har disse teamene vært bygget opp?
– Teamene er tverrfaglig sammensatt. 
Vanligvis er det med representant fra 
barneverntjenesten, helsestasjon, PPT, eller 
familievernkontor. BUP er med i nesten 
alle team, og noen steder er det med lege. 
Dette varierer ut fra lokale forhold. 

Dette ble vellykket?
– Absolutt. Så vellykket at vi bygget dette 
ut i hele region vest, slik at det er nå er 

Fra venstre: Reidun Dybsland og Helene Myklebustad Foto: Jarle Eknes
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33 team i hele regionen, med særlig tyngde 
i Hordaland og Rogaland. 

Hvordan er kompetansen hos fagpersoner 
generelt, når det gjelder vold og overgrep?
– Alt for lav, fortsetter Dybsland. – Det er 
en av grunnene til at slike konsultasjons
team er så viktige. Det er oftest ikke med i 
grunnutdanningene for blant annet lærere, 
og kun i beskjeden grad hos barneverns
pedagoger. Psykologstudiene har eksem
pel vis heller ikke spesielt mye fokus på 
dette, i hvert fall ikke i grunnutdanningen. 

Det må jo få konsekvenser for håndteringen 
av mistanke om ulike typer overgrep.
– Det gjør det. Når de som møter barn 
daglig i barnehager og skoler skal kunne 
tørre å tenke tanken fullt ut, må de ha et 
kompetent miljø å henvende seg til. Og da 
i anonymisert form. De må slippe å legge 
fram navn på barnet, og fritt kunne legge 
fram sin bekymring for et kvalifisert team.
 
Hvordan fungerer dette i praksis?
– Vi bruker det som kalles reflekterende 
team, med visse tilpasninger. Den som har 
en bekymring tar gjerne med seg en leder 
eller kollega, og drøfter bekymringene. 
Men vi avviker fra reflekterende team 
modellen i den forstand at de faktisk får et 
råd med seg tilbake. Det gjør vi ikke ellers 
i reflekterende team. Det er fordi at dette 
er så tabubelagte temaer at vi vet at 
grunnen til at de kommer er at de er 
bekymret og ikke vet hva vi skal gjøre. 
Derfor gir vi dem et konkret råd. 

Hvilke type råd kan det dreie seg om?
– Det hyppigste rådet som blir gitt er å gå 

tilbake til barnet og nøste i de ledetrådene 
som barnet har lagt fram for dem. Så skal 
du få veiledning av oss, sier vi. Og da sier 
de aller fleste ja til det. Så har vi en 
grundig gjennomgang av viktige samtale
metodiske grep sammen med rådsøker. 
Representanten fra barnevernet kan sette 
av en tid hvor de sitter klar for en 
oppfølgingssamtale, like etter at rådsøker 
har planlagt å snakke mer med barnet. 
Og da skal de ringe uansett hva som kom 
ut av den samtalen. Vi tilbyr ofte hjelp 
med hvordan man skal skrive bekymrings
meldingen i fortsettelsen, når det er 
aktuelt.

Dette høres veldig nyttig ut. Og nå går dere 
videre og skal etablere team som kan hjelpe 
voksne personer med utviklingshemning som 
kan være utsatt for overgrep. Hvem tok 
initiativet til dette?
– Det initiativet kom fra Barnehuset, 
forteller Helene Myklebustad. – Det kom 
på bakgrunn av at de hadde så få meldte 
saker. Så langt i år har 16 av 350 saker som 
er meldt til Barnehuset her i Bergen 
omhandlet personer med utviklings
hemming. 

Er modellen som skal benyttes for voksne med 
utviklingshemning vesentlig forskjellig fra 
den som er gjennomprøvd overfor barn?
– Det er ikke mange tilpasninger vi har 
gjort i grunn, men noe har vi justert, 
fortsetter Myklebustad. Og prosessen har 
gått rasende fort. Det første møtet med 
Barnehuset var i april, og i januar starter 
vi opp med det første konsultasjonsteamet. 
Vi har valgt å avgrense tilbudet til Bergen 
kommune i denne omgang. Hvis vi ikke 
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får inn så mange saker kan vi tilby oss 
å ta imot saker fra nabokommunene. 
Dette handler om at man må ha nok 
tilfang av saker for å opprettholde en 
kompetanse på området, sier Dybsland. 
Teamet må skaffe seg tilstrekkelig 
kompetanse om seksuelle overgrep og vold, 
hvordan vi bruker metodikken i 
reflekterende team og hvordan skal vi 
kunne veilede dem slik at de kan gå tilbake 
og gjøre det de bør gjøre. Det fordrer en 
kompetanse du ikke får hvis du ikke har 
møter en gang i måneden. Kommer det 
ingen saker får du jo ingen trening på 
dette. Derfor er det viktig å gå så bredt ut 
at teamet opprettholder og videreutvikler 
sin kompetanse. 

Hva hvis det mulige offeret for vold eller 
overgrep et barn med utviklingshemning?
– Vi vil også kunne bistå konsultasjons
teamene for barn hvis de får inn saker som 
gjelder utviklingshemmede barn, svarer 
Myklebustad.  Dette konsultasjonsteamet 
vil ha kompetanse når det gjelder utvik
lings hemming. En av utfordringene når 
personen har utviklingshemning er at det i 
en avdekkende samtale kanskje i større 
grad må stille lukkede spørsmål. Bruk av 
veldig åpne spørsmål kan være vanskelig 
for en del utviklingshemmede. 

Har det vært lett å få gjennomslag for ideen 
om å etablere dette i Bergen?
Absolutt, mener Myklebustad. – Ideen er 
forankret hos vår kommunaldirektør. 
Det er vel kjent at vi trenger å jobbe med 
overgrepsproblematikk mot personer med 
utviklingshemning, og dette har man blitt 
målt på over år i Bergen kommune, 

gjennom balansert målstyring i 
programmet Corporate. Her er det satt 
som mål at vi skal tematisere overgreps
problematikk på fire personalmøter i løpet 
av ett år. Her har vi svært mangelfull 
måloppnåelse, det blir for difust. Hva 
innebærer det å tematisere overgrep? Er det 
å sitte på møte og spørre om det har 
forekommet overgrep? Det at vi ikke klarer 
måloppnåelse på dette området i dag tror 
jeg har hjulpet oss med å få gjennomslag 
for å etablere konsultasjonsteam. Sammen 
med at vi har innført BUFdirs retnings
linjer om håndtering av seksuelle overgrep 
mot voksne med utviklingshemning. 
Vi har laget en egen prosedyre for bruk 
av materialet, samt utarbeidet krav til 
rapportering. Gjennom dette tenker vi 
at vi sikrer tematisering av overgreps
problematikk.

Hvem kan henvende seg til teamet, foruten 
tjenesteytere? Vil det også være slik at foreldre 
til personer med utviklingshemming som 
frykter at barnet blir utsatt for overgrep, 
eksempelvis fra tjenesteyter eller fra andre 
med utviklingshemming, kan kontakte dere?
– Ja, det kan de. Konsultasjonsteamet tar 
imot henvendelser fra ansatte og privat
personer. Det kan være en nabo, 
pårørende, tjenesteytere eller andre 
utviklingshemmede som har sett eller hørt 
noe, og som har en bekymring for en 
person med utviklingshemning. Vi jobber 
nå med å få utarbeidet en informasjons
brosjyre, og målet vårt er at den skal være 
så lett forståelig at den kan forstås av alle. 
Den blir liggende på nettsidene våre og 
kan lastes ned, så vi håper å nå mange med 
den, avslutter Myklebustad.
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Om bruk av retningslinjer ved seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming, 
akutt og ved mistanke
Etat for tjenester til utviklingshemmede har besluttet å benytte «Retningslinjer ved seksuelle overgrep 
mot voksne med utviklingshemming» utgitt av Barne, ungdoms og familiedirektoratet med 
tilhørende materiell, heretter benevnt BUFdir

Formål:
• All mistanke om seksuelle overgrep er alvorlig og krever handling. 
•  Retningslinjene skal sikre at den som kan ha vært utsatt for seksuelle overgrep blir ivaretatt og fulgt 

opp på en god måte. 
•  Retningslinjene skal også sikre at ansatte som mistenker eller hører om mistanke om overgrep får hjelp 

til å håndtere dette.

Bruksområde:
Etat for tjenester til utviklingshemmede og private aktører

Ansvarslinjer
Ved kjennskap til seksuelle overgrep er ansatte forpliktet og har et selvstendig ansvar til umiddelbart å 
melde fra til ansvarlig leder. 

Definisjon:
Seksuelle overgrep omfatter fysisk / og eller psykisk krenkelse av seksuell integritet. Noen ganger er det 
opplagt at det dreier seg om overgrep, andre ganger kan det være tvil. Iverksett retningslinjene også 
ved tvil.

Handling:
I tråd med retningslinjene skal hvert tjenestested utarbeide en egen perm som inneholder materiell 
beskrevet i retningslinjene.

Materialet fra BUFdir består av tre deler:
1.  Plakat om retningslinjene. Dette er et skjematisk oppsett over handling og varslerutiner ved seksuelle 

overgrep og omfatter både akuttsituasjoner og mistanke. I tillegg til å stå foran i perm skal plakaten 
henges synlig kontor / personalbase / administrasjon og lignende. Plakaten finner du her: http://
www.bufdir.no/bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00002947

2.  Retningslinjene beskriver hvordan mistanke eller kjennskap til seksuelle overgrep skal håndteres 
både når du står overfor en akuttsituasjon eller ved mistanke. Retningslinjene finner du her: http://
www.bufdir.no/bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00002671

3.  BUFdir har også utarbeidet en veileder til «Retningslinjer ved seksuelle overgrep mot voksne med 
utviklingshemming». Veilederen finner du her: http://www.bufdir.no/bibliotek/
Dokumentside/?docId=BUF00002672

Ut over dette finnes en lettlest brosjyre, ment som informasjonsmateriell for tjenestemottakere. 
Brosjyren heter «Vern mot overgrep. Noen kan hjelpe deg! Brosjyren finner du her: http://www.bufdir.
no/bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00002788
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Hver resultatenhet har mottatt ovenfor nevnte materiell til alle 
sine tjenestesteder! 

Rapportering
Det skal rapporteres i Corporater. Rapporteringen starter i 2016.

1. Tertial: 
a)  Det skal være utarbeidet egen perm som står på fast plass på 

tjenestestedet. Denne skal inneholde: 
Plakat 
Retningslinjene, side 5 skal være utfylt 
Veilederen 
Sjekkliste ved overgrep. Sjekklisten finner du her: 
http://www.bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/Retningslinjer_
seksuelle_overgrep_utviklingshemmede/Sjekkliste___Tegn_pa_
at_fysiske_ogeller_seksuelle_overgrep_kan_ha_funnet_sted_/

b)  Plakat skal være hengt opp synlig kontor / personalbase / 
administrasjon og lignende.

c)  Gjennomgang av perm med materiell og denne retningslinjen skal være gjort kjent i personalmøte.

2.  Tertial: Det skal være gjennomført et personalmøte der tre av casene på «test deg selv» er diskutert 
og reflektert over. På nettsiden vernmotovergrep.bufdir.no på denne lenken http://www.bufdir.no/
Nedsatt_funksjonsevne/Retningslinjer_seksuelle_overgrep_utviklingshemmede/Test_deg_selv_
case__oppgaver/ finner du caser under overskriften «test deg selv». For å løse casene skal 
retningslinjen og veilederen benyttes.

3.  Tertial: Det skal være gjennomført et personalmøte der dere går igjennom elæringskurset «Ingen 
hemmeligheter». På nettsiden vernmotovergrep.bufdir.no på denne lenken: http://kurs.
helsekompetanse.no/ingenhemmeligheter/ finner du elæringskurset

Avvik:
Hvis handling ikke blir fulgt skal det føres systemavvik.

Ressurser for videre fordypning i temaet:
Nettsiden vernmotovergrep.bufdir.no 
Boken utviklingshemming og seksuelle overgrep. Boken finner du her: http://www.oslo
universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/nevrohabilitering_/Documents/Utviklinghemning_
seksuelle_overgrep_nett.pdf
Mellom frihet og beskyttelse http://www.nkvts.no/biblioteket/Publikasjoner/Mellomfrihetog
beskyttelse.pdf

RETNINGSLINJER VED SEKSUELLE OVERGREP
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Mandat for konsultasjonsteam vold og seksuelle overgrep mot personer med 
utviklingshemning og andre særlig sårbare med utviklingsforstyrrelse over 16 år
Konsultasjonsteamet mottar bekymringer knyttet til personer med utviklingshemning og andre 
særlig sårbare med utviklingsforstyrrelse over 16 år der det er mistanke om at personen er vitne 
til vold, utsatt for vold eller utsatt for seksuelle overgrep.
Konsultasjonsteamet er sammensatt av personer fra Statens Barnehus, Autismeteamet og Bergen 
kommune ved Etat for tjenester til utviklingshemmede. Konsultasjonsteamet gis opplæring og 
veiledning fra Reidun Dybsland fra RVTS ved oppstart med varighet ut juni måned 2016.
Teamet tilbyr anonyme drøftinger av konsultativ / rådgivende art til fagfolk / offentlig ansatte 
og privatpersoner. 

Målsetting
Bidra til økt avdekking av vold og overgrep. Dette gjennom at fagfolk og privatpersoner kontakter 
teamet med sine bekymringer om vold og seksuelle overgrep. Teamet bidrar med koordinering av 
det videre arbeidet for å sikre rett hjelp til rett tid.
Teamet skal ha kompetanse på avdekkende samtaler. Søftestad definerer dette som en «prosess 
hvor en hemmelig overgrepsrelasjon blir gjort kjent for andre» (Søftestad 2005).

Rammer og koordinering
Konsultasjonsteamet møtes 2,5 – 3 timer hver 6. uke for å konsultere / gi råd i 12 saker.  
Ved oppstart mottar teamet saker fra Bergen kommune.
Medlemmene i konsultasjonsteamet er frigjort fra sitt ordinære arbeid med lønn fra arbeidsgiver. 
Statens Barnehus er sekretariat og koordinator. Konsultasjonsteamet har sine møter  
på Statens Barnehus.
Konsultasjonsteamet har ingen juridisk myndighet overfor rådsøker, eller saken som drøftes. 

Akutte saker
Ved akutte saker tar koordinator kontakt med konsultasjonsteamets medlemmer for et hastemøte. 
Dersom ikke alle kan møte vil det bli gitt en kort orientering på neste ordinære møte.

Metode
Metoden som benyttes er reflekterende team. Det anmodes om at rådsøker ikke kommer alene, 
men gjerne har med seg en følgeperson, som leder, kollega eller en annen person en har tiltro til.

Bistand til andre konsultasjonsteam
Konsultasjonsteamet kan bistå andre konsultasjonsteam i saker som gjelder personer med 
utviklingshemning eller særlig sårbare med utviklingsforstyrrelse under 16 år ved behov.
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