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Helsepersonells rolle i forebygging og 

avdekking av vold og overgrep mot 

barn

Avdekking, meldeplikt og avvergeplikt
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• Jenny 4 år går i barnehage. Hun bor sammen med mor, stefar og hun har to 
eldre søsken som går på skole 

• Jenny har ofte skitne klær på seg og matpakker med varierende innhold.  Du 
synes at Jenny sin språkutvikling ligger  noe tilbake for alderen og du har lagt 
merke til at hennes tenner bærer preg av manglende tannpuss.

• Hva gjør du/sier du?

• Jenny kommer i dag til barnehagen som vanlig. Ved frokostbordet legger du 
merke til at høyre øre ser kraftig rødt og hovent ut. 

• Hva gjør/sier du?

• På spørsmål fra deg svarer Jenny at mamma kløphenne hardt i øret i går etter 
at hun kranglet med sin søster.

• Hva gjør/sier du?
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Barn som vitne til vold
•”Barna rammes både når de utsettes for volden direkte gjennom fysisk 

mishandling eller indirekte ved at barna ser, hører eller fornemmer 
volden. Det kan være svært vanskelig å skille gruppen barn som 
opplever vold i familien fra barn som selv utsettes for vold. En finner at 
adferdsvansker, emosjonelle vansker og kognitive problemer har 
vesentlig høyere forekomst hos alle disse barna, sammenliknet med 
barn som ikke har vokst opp i familier med vold” ”

•Det understrekes bl.a. at det forhold at far utsetter mor for gjentatt 
vold utgjør en uholdbar omsorgssituasjon og er å betrakte som en 
alvorlig omsorgssvikt” 

• NOU 2003, ”Retten til et liv uten vold”
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Meldeplikt
Helsepersonelloven § 33

”Uten hinder av taushetsplikten etter § 21 skal 
helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til 
barnevernstjenesten når det er grunn til å tro at et 
barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger 
andre former for grov omsorgssvikt, jf. Lov om 
barnevernstjenester §§§ 4-10, 4-12 og 4-13. Det 
samme gjelder når et barn har vist vedvarende 
alvorlige atferdsvansker.”
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NÅR ER MELDEPLIKTEN UTLØST? 

Når DU er bekymret. 

•alvorlig omsorgssvikt (klær, mat, omsorg, oppfølging )

•vold 
• fysisk  

• psykisk 

• latent vold 

• seksuell vold 
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NÅR ER MELDEPLIKTEN UTLØST? 

• seksuelle overgrep

• seksuell krenkelse – blotting, få barn til å vise frem kjønnsorgan

• seksuell handling – beføling bryst, kjønnsorgan

• seksuell omgang – samleie, slikking/suging kjønnsorgan



TROMS POLICE DISTRICT

ENHET/AVDELING

HVA SKAL MELDINGEN INNEHOLDE?
•Alle opplysninger som melder har, hva har barnet sagt, hvilke ord er 

brukt, i hvilken situasjon fremkom opplysningene, hva sa melder før og 
etter, hva ble spurt om videre

•Beskrive skader, selvsyn eller foreviste barnet disse, hva ble oppgitt 
som årsak til skade, hvem, hvor, hvorfor

•Evt. sporsikring, foto.
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Case

•Du jobber på legevakta

•Natt til søndag snakker du med en kvinne 54 år. Hun har 
nakkesmerter. 

•Hun forteller at hennes mann nylig slo henne helseløs og at hun 
havnet på legevakta med nesebrudd og vondt i ryggen. Dette 
skjedde i forbindelse med at hun fortalte han at hun ønsket 
skilsmisse. 

•Hva sier/gjør du?

•Kvinnen sier at mannen i går har truet med å drepe henne og 
seg selv om hun forlater han. Han har hagle og er tidligere 
straffet.

•Hva gjør du?



TROMS POLICE DISTRICT

ENHET/AVDELING

Avvergeplikt etter straffeloven

•Alle har plikt til å hindre at straffbare handlinger blir begått, jf. 
straffeloven § 196.

•For å hindre at den straffbare handlingen skjer, kan helsepersonell 
anmelde det aktuelle forholdet til politiet eller på annen måte søke å 
hindre at handlingen blir begått.

•Denne plikten gjelder så lenge det fortsatt er mulig å avverge den 
straffbare handlingen, og der det fremstår som sikkert eller mest 
sannsynlig at den straffbare handlingen vil bli begått.



TROMS POLICE DISTRICT

ENHET/AVDELING

Avvergingsplikten gjelder blant annet følgende straffbare 
forhold

•Strl. § 274 - Grov kroppsskade

•Strl. § 282 - Mishandling i nære relasjoner

•Strl. § 283 - Grov mishandling i nære relasjoner

•Strl. § 312 – Incest

•Strl. § 314 - Seksuell omgang med andre nærstående
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•Du jobber i helsevesenet har samtale med en kvinne som er 39 år. 
Hun forteller at hun er blitt fysisk mishandlet av sin mann. Ved en 
tidligere anledning ble hun behandlet for ribbeinsbrudd, men oppgav 
ikke den gang årsaken til skaden.

•Hva gjør/sier du?

•På spørsmål fra deg svarer kvinnen at de har to barn. En gutt på 3 år 
og en jente på 4 mnd. 

•Hva gjør/sier du?

•På spørsmål fra deg om hvordan dette påvirker barna svarer kvinnen 
at hun ikke tror at de merker noe til det, i alle fall for det meste. De 
har vært på rommene sine når volden har skjedd. 

•Hva gjør du?

•På spørsmål fra deg svarer kvinnen at hun har vurdert å gå fra 
mannen sin, men hun frykter for hvordan dette vil bli. Spesielt 
økonomisk. Dessuten er det når han drikker at han er voldelig. Ellers 
er han ganske snill.

•Hva gjør/sier du?
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Helsepersonell

•Helsepersonell skal på eget initiativ varsle politi og brannvesen dersom 
det er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom.

•Helsepersonell kan utlevere opplysninger til politiet for at de skal kunne 
bistå helsetjenesten med å varsle pårørende.

• I en krise- eller katastrofesituasjon skal helsepersonell oppgi navn på 
pasienter som er ivaretatt av helsetjenesten for at politiet skal få 
oversikt savnede og ikke binde opp ressurser til leting etter personer 
som er funnet.

•Helsepersonell har ikke rett eller plikt til å utlevere opplysninger til 
politiet utelukkende for etterforskning/-oppklaring av forbrytelser.
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Troms politidistrikt

Straffeloven § 282/283

•Mishandling i familieforhold

•Dekker også psykisk vold og kontroll

•”Den som ved å true, tvinge, begrense 
bevegelsesfriheten til, utøve vold mot eller på annen 
måte krenke, grovt eller gjentatt mishandler”

•Medvirkning – hvis man vet, men ikke gjør noe, 
gjentatte tilfeller
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Straffelovens § 282/283

Dom i HR 2010-1426-A

Selve kjernen i strl. § 282/283 er den vedvarende 
og gjentagende krenkelsen og mishandlingen av 
den 

nærstående. I tillegg til krenkelsen av legeme og

sjel, vil tillitsbruddet, den psykologiske bindingen

mellom gjerningsmannen og offeret, og det at 

handlingen skjer i hjemmet, særprege denne type 

vold.
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Rettigheter - §§ 282/283, 291-305 

•Offentlig påtale

•Krav på bistandsadvokat, strpl § 107a

•Krav på kontaktperson i politiet og å få 
orientering om sakens utvikling og fremdrift, 
påtaleinstr. § 7A-1

•Beskyttelsestiltak
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Avvergeplikten Strl. § 196

•Vanskelig tilgjengelig for lekfolk. 

•Fra barnevoldsutvalgets innspillsmøte med 
organisasjonene etterlyste flere en klarere
bestemmelse.

•Plikten til å avverge et straffbart forhold inntrer når 
man holder det for sikkert eller mest sannsynlig at 
den aktuelle straffbare handlingen vil bli eller er 
begått.

•Den forteller heller ikke noe om på hvilken måte man 
skal sørge å avverge (f.eks. ved melding til politi eller 
barnevern).
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Slik går du frem ved mistanke

•Mistanke må ikke gjøres kjent før anmeldelse. Sikre at du ikke er alene 
med din mistanke. Du kan henvende deg til nærmeste overordnede 
eller ringe ditt lokale hjelpeapparat for å drøfte saken anonymt.

•Noter ned hva mistanken besto i, og når du fikk den. Fortsett å føre 
notater etter hvert som du observerer eller snakker med barnet. 
Notatene kan bli viktige under etterforskning, rettssak eller 
barnevernssak.

•Dersom barnet forteller selv skal det oppfordres til å fortelle fritt uten 
press. Husk å skriv ned detaljer og uttalelser så ordrett som mulig. 
Beskriv barnets sinnstilstand. Du kan spørre når overgrepet skjedde sist 
gang.

•Hvis seksuelle overgrep har skjedd innen 72 timer er det viktig å sikre 
biologiske spor. Ta kontakt med lege eller politi umiddelbart. Barnet må 
ikke dusje eller vaske seg. Klær oppbevares tørt og hver for seg. Pakk 
ikke klær inn i plastposer.
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Politiet og barnevernet

•Enkelte barneverntjenester forholder seg ikke til sentrale føringer jfr. 

•Barnevernslovens § 6-7. 3. ledd og utfyllende bestemmelser i rundskriv 
Q-24. 

• "Når det foreligger mistanke om at barn utsettes for mishandling eller 
andre alvorlige overgrep i hjemmet, vil en anmeldelse i de fleste saker 
være nødvendig for å hjelpe barnet". 

•Av 500 bekymringsmeldinger om vold mot barn til barnverntjenesten i 
Kristiansand i 2015, var kun 48 av disse til avhør på barnehuset i 2015 
(jfr. opplysninger fra Statens barnehus Kristiansand).
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Hvorfor tverrfaglig samarbeid.

•Tilstrebe felles, helhetlig og nyansert forståelse.

•Klargjøre ansvar og roller

•Koordinere tiltak

•Styrke handlingskompetanse ute i tjenestene

•Styrke barns rettsikkerhet

•Profesjonalisering og spesialisering

•Helhetstenkning – problemene i en sak utgjør en helhet der de er i 
vekselvirkning med hverandre
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Konsultasjonsteamet

Fast møte hver onsdag fra kl. 12.00 – 15.30.

FORMÅL: bistå ulike fagmiljøer i Nord Norge i håndtering av 
saker der en har mistanke om at barn, unge eller 
utviklingshemmede:
•er vitne til vold, eller utsettes for vold
•utsettes for alvorlig omsorgssvikt 
•utsettes for overgrep og seksuelle overgrep
•krenker andre barn seksuelt
•Radikalisering
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Konsultasjonsteamet består av:

Barnehuset
Familievernkontoret
Kommunal barneverntjeneste 
Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO)
UNN barnemedisin
Helsesøstertjenesten
Politiet  
Vold- og traumesenteret (RVTS Nord)
Skoleverket
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Konsultasjonsteamet

•Sakene anonymiseres

•Konsultasjon tilbys via telefon, video eller ved oppmøte

•Griper ikke inn, eller overtar ansvaret for sakene

• Ingen sentrale føringer/mandat eller ressurstildeling
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• 2002 - 80 saker                              

• 2003 - 107 saker                            

• 2004 - 85 saker                                      

• 2005 - 75 saker

• 2006 – 52 saker

• 2007 – 55 saker

• 2008 - 50 saker

• 2009 – 52 saker

• 2010 – 72 saker

• 2011 – 65 saker

• 2012 – 83 saker 

• 2013 – 59 saker. 

• 2014 – 39 saker.

• 2015 – 67 saker 
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Konsultasjonsteamet 2016

•Konsultasjonsteamet behandlet 
77 saker som fordeler seg 
fylkesvis slik:

•Troms: 50 saker fra 12 
kommuner.

•Finnmark: 20 saker fordelt på 
13 kommuner.

•Nordland: 7 saker fra 7 
kommuner.
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•Kommunalt barnevern 44,9 % (39,8 %)

•Barne- og ungdomspsykiatrien 19,6 % (14,4 %)

•Skole / barnehage / SFO 15,9 % (18,2 %)

•Politiet / bistandsadvokater 9,3 % (2,4 %)

•Helsesøster / primærlege 13,1 % (19,3 %)

•Annet 8,4 % (5,9 %)

Statistikk 2006 (2005)
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Hva søkes det råd om?

•Hvordan håndtere mistanke       80,6 % (94%)

•Behandling                                   15,3 % (2,4%)

•Spørsmål om legeundersøkelse       4,0 % (2,4%)

•Annet                                           7,1 % (7,2 %)

Endres i topp-/bunntekst 06.12.2017 • Side 26
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Fase i saken ved kontakt til 
konsultasjonsteamet. (N=107)

•Mistanke/ avdekking 82,3 % (90,5%)

•Politietterforskning                 15,9 %  (4,9%)

•Rettssak                                1,8 %  (3,7%)

•Henlagt                                  1,8 %

Enkelte saker registrert på flere alternativer, derfor vil prosent
overstige 100.



TROMS POLICE DISTRICT

ENHET/AVDELING

Hvordan oppsto mistanke?

•Barnet har fortalt              62,7 % (61,3%)
•Somatiske symptomer            3,9 %   (7,2%)
•Adferdsendring                     11,7 %  (11,3%)
•Annet *                                32,3 %  (26,5%)

Barnet selv og familie er ofte de som er kilde til at 
det oppstår mistanke.

•Enkelte saker er registrert på flere alternativer, derfor vil 
prosent overstige 100

* nabo reagert, overgriper innrømmet, unormal oppførsel, mor 
kontaktet politiet
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Forutsetninger for utvikling av modellen.

•Politisk og administrativ forankring – støtte fra ledelse.

•Klare retningslinjer for aktiviteten

•Felles faglig plattform

•Ressurser

•Bør inn som en del av barnehusenes mandat


