
 

 

 

Fagseminar 14.11.19. 
Forebygging og håndtering av seksuelle overgrep 

og annen skadelig seksuell atferd hos personer 

med utviklingshemming og andre sårbare voksne. 

 

Hvilken rolle har vi? Erfaringer fra 

oppfølgingsarbeid   
Hedda Reiermark, klinisk barnevernspedagog, Helge Angell-Hansen, spesialist i 

klinisk pedagogikk, Linda Ellingsen Onsum, 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 

1. Forberedelser: Lese saksdok./utredninger, avklare 

behov for medisinsk undersøkelse, forberede 

tilrettelegging per telefon med politiet. 

2. Mottakelse av den som skal avhøres og følgeperson. 

3. Veilede avhører før/under avhør vedr. kommunikasjon. 

4. Avklare: Risikovurdering? Tryggingstiltak? 

5. Samtale med den som er avhørt og følgeperson om 

tema knyttet til: Ivaretagelse etter avhøret. Hvem bør 

involveres? Oppfølgingsbehov - fra hvem? Bistå med å 

komme i kontakt med rett instans. Systemarbeid. 

  

 



Oversikt fra 2018 

 

• Totalt antall avhør på Barnehuset: 825. 

• Utviklingshemmede: 22 over 18 år  

    (mistenkt: 5 og fornærmet:17) 

• Avhør av særlig sårbare voksne: 15 over 18 år. 

• Flere anmeldelser på mistanke om seksuelle 

overgrep enn vold. 

 



Kort om noen utvalgte temaer / 

fenomener…. 

 Hentet fra avhør på barnehuset, barnehusets 

rådgivningstelefon, konsultasjonsteamet ved 

Statens barnehus 



Hva kan være aktuelle tema for 

rådsøkere? 
 

• Hjelp til å konkretisere en dårlig magefølelse 

    

     - Hvilke er dens næringskilder (hva er det jeg    

   ser / hva er det jeg tror jeg ser)? 

  - Mulige hypoteser? 

 

 

 

 

 

 



Hva bør jeg gjøre med min bekymring? 

 

• Redsel for å ta feil? 

• Bør jeg vente (…og bekymre meg enda litt til?) 

• Redsel for å bli alene med egen bekymring? 

• Kan det virkelig være sant?  

  

 

 

 



 

En mulighet til å rydde i tankene 

 
• Normal utforsking av egen seksualitet? 

• Normal utforsking av hverandres seksualitet? 

• Gjensidighet? 

•  Atferdsutrykk som normalvariasjoner? 

• Atferdsuttrykk som reaksjoner på overgrep? 



 

"Mellomromsarbeid"; 

Å fylle mellomrom. Samarbeide med 

fornærmede, personalgrupper/ansatte og 

pårørende i krisesituasjoner. Mål: Felles syn på 

situasjonen og initiere tiltak.  

 Anmeldelse kan tydeliggjøre problematikk: 

1. Vurdering av sikkerhet - Opplevelse av trygghet? 

2. Synliggjøre mangel på «å leve et verdig liv». 

3. Behov for ny diagnostisk vurdering/behandling? 

4. Behov for kartlegging/opplæring om sex/grenser.  

 

 



Utviklingshemmede og særlig sårbare 

som er mistenkte 

De kommer til Statens barnehus når 

påtalemyndigheten beslutter at det skal tas avhør 

hos oss 

 

Ikke lovpålagt 

 

Ikke regulert gjennom forskrift 

 



Tilbakemeldinger etter avhør  

Fra en etterforsker:  

"Jeg tror rammene på Barnehuset bidro til at vi i 

dag fikk opplyst saken best mulig"  

 

Fra en avhører :  

"Det var hjelpsomt for meg at du kom med 

innspill som handlet om å snakke om kaffe og ta 

med ukeplanen inn i avhøret" 

 



Fra en forsvarer:  

"Jeg håper han kan få hjelp hos dere nå, jeg er bekymret 

fordi han virker redd" 

 

Fra ansatte på Barnehuset: 

" Her foreligger det opplysninger som gir en bekymring for 

gjentakelse". 

" Vi kan bistå med å koble på 

hjelpeapparatet/behandlingstiltak eller her er det manglende 

utredninger". 

" Vi har et ansvar for å forebygge nye overgrep, og nå er det 

andre gangen han kommer til avhør..". 

 



Ung mann:"Jeg vil ikke komme til nye 

avhør, jeg skjønner ikke.." 

• Ung mann beskrevet som sårbar, ingen kjent 

diagnose. Lærling i tilrettelagt bedrift.  

• Det har vært tenkt på at det hadde vært fint med 

en  utredning. 

• Mistenkt for SO overfor yngre søster. 

• Både han og yngre søster kommer til avhør ved 

Statens barnehus hver sine dager. 

• Mor og barnevernet har sammen bestemt at barna 

ikke kan bo sammen. 



Ung mann: "Jeg vil ikke i fengsel" 

Ung mann mistenkte for flere forhold som handlet 

om mulig vold og seksuelle overgrep. 

Påtaleansvarlig tar ut tiltale. 

Bor på institusjon. Kommune og institusjon 

kjenner ikke til innhold i politisakene. 

Ingen behandlingsplan som handler om samarbeid 

eller tiltak rettet mot bekymring fremkommet i 

politisaken 

 



Foreldre: "Hva skal vi si til andre foreldre, 

hvordan skal han kunne bo der nå?" 

Mann mistenkt for seksuelle overgrep overfor en 

nabo (utviklingshemmet) 

 

Fornærmede og mistenkte kommer til avhør på 

hver sine dager 

 

Saken henlegges "intet straffbart bevist" 

 

 



Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre når .. 
Plan: 

Hvis det kommer noen hjem til meg som jeg ikke vil ha besøk av, kan jeg: 

1. Si at jeg ikke vil ha besøk 

2. Si vær så snill ikke mas på meg 

Hvis noen sier at de vil ha sex kan jeg: 

1. Si nei 

2. Si ifra til Ola og Marit 

3. Ringe mamma 

Hvis jeg får sendt nakenfilmer eller nakenbilder kan jeg: 

1. Vise det til mamma eller broren min 

2. Vise det til Ola og Marit 

3. Ikke slette det før en voksen har sett på det 

4. Få hjelp av en voksen til å slette eller blokkere den som sender det til meg 

 



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 

 

 

http://www.statensbarnehus.no/

