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Etterforskning - SEAS

• Størsteparten av seksuallovbrudd
− Prostitusjon og blotting

• Kapasitetsbegrensninger

• Mediefokus

• Vanskelig og tungt - SPENNENDE OG GIVENDE
− Hva gjør det med oss?





Fenomener og trender

• Økning
− Avdekker mørketall?

• Unge barn

• Selvproduserte overgrep
− Frivillighet, tvang og grenseland

• Porno



Case 

• Fredag kl. 1430 – Enheten skal på julebord

• En mor til en 12 år gammel jente ringer og opplyser at datteren har fortalt 
at hun tror stefaren ser på barneporno og at han "prater ekkelt til 
dataskjermen". Moren er på jobbreise, og datteren ble redd og låste seg inn 
på rommet sitt. Moren er hysterisk på telefonen og lurer på hva hun skal 
gjøre. 

• Hvilke hypoteser, informasjonsbehov og etterforskningsskritt i forhold til 
elektroniske spor kan være relevant innledningsvis?  

• Tenk sammen to og to i X minutter
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Nettovergrep mot barn

• Direkte
− Grooming

− Sextortion

• Indirekte
− Far nedlaster/chatter



Nettovergrep mot barn

• Utforskning eller overgrep?

− Voldtekt over nett vs kjæreste

− Nakenbilder vs overgrepsmateriale

Hvem er disse barna?



Nettovergrep mot barn fortsetter

• Spredning 

• Tekniske utfordringer
− Tid

− Identifisering

• Voksnes rolle



Saker og dommer



Nettpatruljens kanaler



Åpen chat fra 0900-1500 ukedager og utvidet 0900-
2300 ons-tor. 

Lav terskel for å ta kontakt

Spør om hva som helst

Bare snakke
- Ikke bare politi men også 

voksenpersoner

Men vi har en stor verktøykasse hvis 
ungdommer ønsker hjelp.



Politiets strategi  for sosiale medier

Informasjons-
oppgaver

Åpne, 
uniformerte 

politioppgaver

Skjulte, sivile 
politioppgaver



POLITIET PÅ SNAPCHAT: nettpatoslo



Deres rolle 

• Avdekke – Tørre å tro – tørre å spørre
− Ha kunnskap

• Innledende etterforskning
− Bevissikring?

• Støtte
− Dinutvei.no
− DIXI 
− Barnevakten.no
− Statens barnehus - Konsultasjonsteam
− Slettmeg.no

• Må man anmelde? 
− Strl §196
◦ Incest, misbruk overmakt, seksuell omgang med barn u/14, vold i nær relasjon



"Vårt viktigste forebyggende arbeid" 




