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Erfaringer… 

Få avhør av voksne sårbare. (ca 30 avhør siste to årene, 149 totalt i 2018) 
 

Få saker anmeldes, tross fokus på vold og overgrep. 
 

Noen avhør er krevende, saker er komplekse. 
 

Mange er i tvil…skal, skal ikke… 
 

Spørsmål om troverdighet…? 
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• "Endelig må det nevnes at fornærmede selv i dommeravhør har gitt 
uttrykk for at (…) utsatte henne for seksuelle overgrep. Uten at retten 
kan se at noen kan bebreides for det, så er det – som nevnt overfor – 
knyttet såpass mange usikkerhetsmomenter til det hun formidler i 
dommeravhøret, at dette ikke blir noe tungtveiende moment i rettens 
vurdering.  

• I enda større grad gjelder dette de etterfølgende beretninger som 
fornærmede skal ha gitt i terapi hvor moren deltok og i samtaler alene 
med sin mor" 
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Psykisk utviklingshemmet Asperger ADHD  
Begrepsforståelse Språk/evner  Retts syndrom 
Funksjonsnivå Mental alder  Strafferettslig  
 Formelle regler  personlighetsforstyrrelser 
funksjonsnedsettelser   IQ-test 
Lettere PU Moderat uspesifisert   
 tilknytningsforstyrrelser  epilepsi vansker 
sex-kunn  kropps-kunn  psykiatri  
  psykose  medisinering 
 habiliteringstjeneste   bolig HVPU  
Uspesifiserte autistiske trekk  Downs syndrom 
 Diagnose   habiliteringssenter  
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

         

         

Tvungen omsorg  Boligpolitikk  Intellektuell 

Funksjonsnedsettelse   Tilregnelig  

    Tilrettelagt avhør 



NCIS Norway 
National Criminal Investigation Service Infantil autisme 

Uspesifisert dissosiativ lidelse, 
Paranoid Schizofreni, Alvorlig utviklingshemmet, Di Georges syndrom 

Lettere utviklingshemmet 

Asperger Syndrom 

Atypisk autisme, Moderat utviklingshemmet, ADHD, Tics 

NF1(Nevrofibromatese type1) 

Infantil autisme og sosial angst 

Uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, psykotisk 

Døv/stum, ADHD, Tourettes syndrom, (mulig asperger) 

Alvorlig hjerneskade etter ulykke – kognitiv svikt 

Atypisk autisme, ADHD, Tourettes syndrom, lettere utviklingshemmet, forstyrrelse av oppmerksomhet og aktivitet 

Atypisk autisme, epilepsi, (utredes for utviklingshemning) 

Moderat utviklingshemmet 

Down syndrom av Mosaik type, letter utviklingshemmet, hørselsskadet 

Infantil autisme 

Mikrocefali 
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Politihøgskolen i gang med ny spesialistutdanning – sekvensielle avhør 

 

• ”Særlig, særlig skikkede” avhørere 

• Avhør av sårbare, herunder barn i førskolealder og utviklingshemmede 

 

• Første samling gjennomført november 2014 

• 24 studenter – alle erfarne barneavhørere og etterforskere 

• Teori, praksis og veiledning 

• Muntlig eksamen i juni 

• Krav til godkjenning – ikke en selvfølge at alle skal bestå 

 

• Stor interesse og stort behov for flere avhørere med spesialistkompetanse 

• Kripos bistår ved behov 
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Tilrettelegging av tilrettelagt avhør…! 

• Forberedelser 

• Kunnskap om mennesket 

• Samarbeid med 
 - Personer rundt vedkommende 
 - Barnehuset/kompetanse 
 - Avhørsleder 
 - Etterforsker 

 

 

12.11.2019 Side 10 


