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 Kort om barnehuset

Definisjoner

Omfang

Hvem er de?

Oppfølging/ samarbeid

 Behandling



 11 barnehus i Norge

 I Bodø siden 2014, satellitt i Mosjøen siden høsten 2016.

 Avtale med Nordlandssykehuset ift medisinsk u.s

 Jobbes med avtale med tannlege

 Leder

 3 merkantile/konsulenter

 6 seniorrådgivere

 1 psykologspesialist

 360 tilrettelagte avhør pr.30.10.17

- 176 so

- 194 vold

 12 politiavhør(mistenkt)



 Seksuell krenkelse eller 
annen uanstendig 
atferd, eks. blotting 
eller det å få et barn til 
å vise frem 
kjønnsorganet

 Seksuell handling, eks. 
beføling av bryst eller 
kjønnsorgan

 Seksuell omgang, eks. 
samleie eller forhold 
som slikking / suging



 Seksuell kontakt mellom jevnaldrende, eldre barn som forgriper 

seg på yngre, yngre barn som forgriper seg på eldre.

 Ikke basert på lek og gjensidighet.

 Innslag av press, tvang, trusler eller vold.





 I 2016 anmeldt 56% flere mindreårige gjerningspersoner for 

seksuallovbrudd enn i 2015

 I 2016 60% flere mindreårige som ble anmeldt for voldtekt 

eller seksuell omgang med barn under 14 år

 41% av jenter som rapporterte om overgrep før 18 år, 

oppga at overgriper hadde vært mellom 15-18 år

 10-50% av overgrep mot barn og unge blir begått av unge 

gjerningspersoner

 Også en betydelig økning i saker som omhandler 

oppbevaring og fremstilling av overgrepsmateriale hentet 

over internett



Hvorfor denne økningen?
 Ikke nødvendigvis en reel økning i antall seksuelle overgrep

 Men kan også være at det faktisk er flere mindreårige enn 

tidligere som begår overgrep

 Terskelen for å anmelde er lavere.

 Blitt satt fokus på, vet at tidlig intervensjon og hjelp også her 

er viktig ift å redusere gjentakelsesfare.

 Et økt barnefokus fra politiet i saker hvor mindreårige er 

anmeldt for seksuelle overgrep



 Av et utvalg på 225 mindreårige anmeldt i 
2016!

 221 gutter

Over 30% under 15 år

 I de fleste sakene var den anmeldte 
jevngammel med den fornærmede

Men også flere saker hvor anmeldelsen 
gjelder voldtekt av barn som er flere år 
yngre enn seg selv

 Varierende grad i bruk av tvang og trusler

 Kan selv ha vært utsatt for vold eller 
seksuallovbrudd



 høyere andel som er blitt utsatt for vold 
utøvet i egen familie

 Vært vitne til vold utøvd av 
foreldre/steforeldre

 24% anmeldte registrert med mer enn en ikke 
seksuell lovbruddstype

 60% anmeldte registrert med lovbrudd før 
fylte 18 år

Ungdom med norm og regelbrudd som ikke 
handler om seksuallovbrudd

 Er ofte sosialt isolert, utsatt for mobbing, 
dårlig selvbilde



 AIM. Kartleggingsverktøy

 Assessment- (utredning, kartlegging, tilsyn, 

trygghet

 Invervention-( endring, behandling, 

oppfølging

Moving- on- ( komme seg ut av krisen og 

skammen, komme seg videre



 AIM utviklet veiledere knyttet til

Utredning og behandling av ungdom 12-17 og 

deres foresatte

 For online SSA

 For barn under 12 år og deres foresatte

 For gjenopprettende arbeid med både 

utsatte og utøver

 For arbeid i barnehager/skole

 Institusjon og fosterhjem



 Regionale helseforetak skal etablere 

nasjonalt kliniske nettverk for denne 

målgruppen

 Styrke kompetanse og behandlingstilbudet i 

helse regionene

 Skal knyttes til en bup- regionalt ansvar

 Samarbeid med barnevern skal vektlegges



 Postkortlotteri

 Krever tverrfaglig samarbeid
- Barnevern

- Helse

- Bup

- Politi

- Konfliktråd

- Kriminalomsorgen

- Barnehus

 Ikke gode nok rutiner mellom politi og bv.tj. 

 Hvordan se og tenke om disse sakene?

 Anmelde eller ikke

 Tid og ressurskrevende



 Tabubelagt

 Skamfullt

Hvor går grensen mellom lek, naturlig 

utforskning og problematisk eller seksuell 

skadelig atferd?

 Viktig å snakke med barna om egen kropp, 

hva har andre/du lov til å gjøre 

 Private deler

Gode og dårlige hemmeligheter



 Statens barnehus Bodø

 Storgata 6, Bodø

 TLF: 48 88 74 64

 statensbarnehus.bodo@politiet.no

 www.statensbarnehus.no

 Sørge for god ivaretakelse og økt 
rettssikkerhet for barn og voksne 
utviklingshemmede før og etter  
dommeravhør.

 Medvirke til å redusere belastning for 
barn og pårørende 

 Utvikle samarbeid og sikre god 
informasjon mellom faginstanser.

 Rask igangsettelse og gjennomføring av 
dommeravhør, videre hjelp og 
oppfølging.

 Tilrettelegge for økt kunnskap på feltet.

 Fag / interesseorganisasjoner – hjelp ☺

mailto:statensbarnehus.bodo@politiet.no
http://www.statensbarnehus.no/

