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Hvem er vi 

• Politioverbetjent Hanne Blomfeldt 
 

• Jobbet i politiet siden 1999 
 
 

• Avhørt barn siden 2003 
 

• Deltatt i metodeutviklingen av  
utdanningen for særlig sårbare 
 

• Veileder TA 
 

• Fagkoordinator for tilrettelagte avhør i 
Oslo siden 2009  
 

• Deltar i Konsultasjonsteamet i Oslo 
 
 
 
 

• Politiadvokat Børge Enoksen 
 

• Jobbet i politiet siden 2007 
 

• Videreutdanning i etterforskning av 
seksuallovbrudd 
 

• Erfaren avhørsleder (TA) 
 

• Sensor PHS 
 
 



OSLO POLICE DISTRICT 

Politiets etterforskning - hva 

• Straffeloven kap. 26- Seksuallovbrudd 

 

• Straffeprosessloven § 224 (1) 

• Etterforsking foretas når det som følge av anmeldelse eller andre omstendigheter er rimelig 

grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold som forfølges av det offentlige 
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Politiets etterforskning - prosessen 
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Tittel

Avhør (tilrettelagte avhør)

Fornærmede/melder

Vitner

Mistenkte

Tvangsmidler

Pågripelse

Ransaking

Tekniske undersøkelser

Kriminalteknisk

Osv

Andre etterforskninsskritt

Henleggelse

Evt anke

Hovedforhandling

Tiltale Bøteleggelse Påtaleunlatelse

Vurdering av påtalemyndigheten

Evt høyere påtale (statsadvokat)

Nye vurderinger

Nye etterforskningsskritt

Vurdering av

Etterforskningsleder og

påtalejurist

Anmeldelse
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Etterforskning - opprettelse av sak 

• Fornærmede kommer og anmelder direkte til politiet  

• Andre anmelder på vegne av fornærmede 

• Politiet sporer opp fornærmede og oppretter sak  

• Politiet kommer over en straffbar handling  

• Politiet oppretter undersøkelsessak på bakgrunn av bekymring 

• eksempelvis etter barns utsagn i barnehagen, seksualisert adferd m.m. 

• helsevesenet melder en bekymring 
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Politiets etterforskning – vurdering av anmeldelsen 

 
Saksmøte mellom politi, påtale (etterforskningsleder) og spesialist 
 

- grunnlag for etterforskning? 

- TA/PA 

- etterforskningsskritt før avhør 

12.11.2019 • Side 6 



OSLO POLICE DISTRICT 

Politiets etterforskning - formålet 

 

 
 
Strpl. §226 
 

 Formålet med etterforskningen er å skaffe til veie de nødvendige opplysninger for 

a) å avgjøre spørsmålet om tiltale 

b) å tjene som forberedelse for rettens behandling av spørsmålet om straffeskyld og      eventuelle spørsmål 

om fastsettelse av reaksjon 

c) å avverge eller stanse straffbare handlinger 

d) å fullbyrde straff og andre reaksjoner og 

e) å tjene som forberedelse for barneverntjenestens behandling av spørsmålet om det skal sette i verk tiltak 

etter lov 17. juli 1992 nr.100 om barneverntjenester 

f) å tjene som forberedelse for behandling i konfliktrådet 

 

Er en bestemt person mistenkt, skal etterforskingen søke å klarlegge både det som taler mot ham og det 

som taler til fordel for ham 
 

Etterforskingen skal gjennomføres så raskt som mulig og slik at ingen unødig utsettes for mistanke eller 

ulempe 
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Politiets etterforskning  - grunnvilkår for straffansvar 

 

• § 20. 1 Tilregnelighet 

• For å kunne straffes2 må lovbryteren være tilregnelig på handlingstidspunktet 

Lovbryteren er ikke tilregnelig dersom han på handlingstidspunktet er 

• under 15 år,3 

• psykotisk,4 

• psykisk utviklingshemmet i høy grad,5 eller 

• har en sterk bevissthetsforstyrrelse 

 

• Bevissthetsforstyrrelse som er en følge av selvforskyldt rus, fritar ikke for straff6 
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Politiets etterforskning – formildende omstendigheter 

 

• Strl § 80. 1 Fastsetting av straff under minstestraffen eller til en mildere straffart 

• Se også strl § 78 litra d) – Formildende   

 

• Straffen kan settes under minstestraffen i straffebudet eller til en mildere straffart 

når lovbryteren 

• På handlingstidspunktet er psykisk  

• Utviklingshemmet i lettere grad,9 
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Politiets etterforskning – avhør/TA 
 

 
 
 
 

• Som regel det mest sentrale bevismiddel i en straffesak 
 

• Betydningen av kvalitet kan ikke understrekes nok  
 

• Omfattende forskning de siste 20–30 årene har dokumentert at avhører har stor 

påvirkningskraft med hensyn til den informasjonen som innhentes gjennom politiavhør 
• KREATIV 

• Lyd og bilde 

• DCM  

• DA/TA 
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Politiets etterforskning - avhør 

Hvor og hvordan gjennomføres disse avhørene? 
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Avhør av særlig sårbare vitner – Strpl § 239 tredje ledd  

• Det skal tas tilrettelagte avhør av vitner med psykisk utviklingshemning eller annen 
funksjonsnedsettelse i følgende saker: 

 

• Seksuallovbrudd  

• Kjønnslemlestelse 

• Mishandling i nære relasjoner  

• Drap  

• Kroppsskade  

• Forsøk på ovennevnte 

 

• TA skal ikke  benyttes for traumatiserte ofre, eller vitner med psykiske lidelser, dersom 
disse ikke også har en kognitiv svikt – en funksjonsnedsettelse – som gjør at de har behov 
for et tilrettelagt avhør. 
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Avhør av sårbare – hva trenger vi i forkant 

 
• Kvalitativt godt avhør av melder og eller nær støtteperson 

• Verge 

• Bosituasjon 

• Arbeid/sysselsetting 

• Livssituasjon 

• Språk 

• Fungering 

• Behov 

 

• Journaler   
• Diagnoser 

• Evner 

• Språk 

• Fungering 

• Medisiner 

• Andre behov 
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Avhør av sårbare - rammer  

 

 

 

 

 

 

• Statens barnehus 

• ”redusere belastningen for barnet og pårørende ved å tilrettelegge for en helhetlig ivaretakelse når barnet 

møter til avhør og ved oppfølgning av barnet etter avhøret”. Politidirektoratet 2015 

 

• Særlig skikket person 

• Videreutdanning 1: "Avhør av barn og ungdom" 

• Videreutdanning 2: "Avhør av særlig sårbare" 

• DCM 

 

• Samråd 

 

• Tverrfaglig samarbeid (eks. sak m. dement) 
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Avhør av sårbare – praksis 

• Forberedelser 

• Lese saken 

• Samtale med etterforsker og jurist 

• Samtale med følgeperson 

• Følgeskriv for sårbare 

• Samråd 

• Disposisjon 
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Avhør av sårbare – informasjonsskriv til særlig sårbare 
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Avhør av sårbare – praksis 

Avhørsdagen, før avhør 

• Formøte  

• Møter vedkommende på venterommet 

– kontaktetablering 

– kartlegging begynner/fortsetter 

– redusere stress 

– gi informasjon 

– rådgivers rolle 

– skape forutsigbarhet 

– hvem er her, følger avhøret 

– hvilke ønsker har vedkommende 

– tilrettelegging 

– følgeperson 
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Avhør av sårbare – praksis  

Under avhøret 
• Lokaler/kamera 

• Gjøres kjent med saken 

• Rettigheter 

• Rammene for avhør 

• Tilrettelegge for forklaring 

• Pauser, hjelpemidler 

• Rådgiver følger avhøret gjør faglige vurderinger 

 

12.11.2019 • Side 18 

• DCM: Dialogical 

Communication Method 

 

• Forberedende 

• Kontaktetablering 

• Innledende prosedyrer 

• Introduksjon til tema 

• Fri forklaring 

• Sondering 

• Avslutning 
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Avhør av sårbare – praksis 

Etter avhøret 

• Ettermøte   

• Snakke med rådgiver - tilbud om ny avtale 

• Videre oppfølging 

• Informasjon til verge 
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Hva ønsker vi av dere 

• At dere melder fra for mye enn for lite 
• Taushetsplikten er ikke til hinder for dette, såfremt det er frykt for nye overgrep 

• At dere kommer med informasjon om mistanken og om personene det gjelder 

• Målet er ikke nødvendigvis straffesak, men videre oppfølging 

 

 

• Hva ønsker dere av oss 
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