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FN- barnekonvensjon artikkel 3.

• «Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved 
alle handlinger som vedrører barn og som foretas av 

offentlige eller private velferdsorganisasjoner, 
domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende 

organer «

• Tatt direkte inn i norsk lov (inkorporert gjennom 
menneskerettsloven § 2 nr. 4) i 2003.)

• Europakonvensjonen artikkel 35 spesifiserer dette 
(ratifisert i 2007) 



Grunnleggende fokus på barnet
Motsetninger? Ulike lovverk som ivaretar flere hensyn.  Barnehusmodellen tar 

høyde for å løse disse utfordringene med samarbeid og kompetanse

Barnehusmodellen

Barneperspektiv
et



1 november 5 års jubileum!

Statens Barnehus Bergen skal gjennom 
aktiv samhandling fremme ,trygghet, 

helse og rettssikkerhetfor 
overgrepsutsatte barn



• Undersøkelse av 7000 avgangselever i 
videregående skoler i Norge viste at 25 % av 
ungdommene hadde opplevd minst ett tilfelle av 
fysisk overgrep av en forelder i løpet av livet

• Åtte prosent hadde opplevd grov vold fra minst 
én forelder.  To prosent av utvalget oppga at de 
hadde blitt utsatt for grove voldsepisoder minst 
10 ganger. (Mossige & Stefansen, 2007) 



Familievold i Barnehusene

• Avhør barn og utviklingshemmede
totalt ca. 1800 i 2011

• Over halvparten av barna 
mistenkes utsatt for vold eller 
eksponert for vold i familien



Stor økning i anmeldelse og tiltale av 
familievold i Norge-

• Fra 2006 til 2009: Over ni ganger
så mange registrerte familievolds-
saker (gjelder voksne og barn) 
(fra 132 til 1186 jfr. SSB)

• Tiltaleprosenten er fremdeles
meget lav  (fra 3 til 13 %) (SSB)



Barnehusmodellen
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Samråd- optimalisering av samarbeid 
og deling av nødvendig informasjon 

• Koordinering og innkalling av Barnehuset, som regel 1-2 møter, 
hvorav det siste skal inkludere evaluering av prosessen og 
samarbeidet.

• Faste deltakere i samråd: avhører, etterforsker, politijurist, 
saksbehandler i barnevernet, eventuelt andre involverte etater 
som er direkte involvert.



Tema for samråd/koordinering

Utveksler informasjon om barnet og eventuelle behov

Forberedelse for aktørene (politiet, barnevern, lege, krisesenter eller andre 
involverte faginstanser)

-Hvem følger barnet/hva skal sies?
-Informasjon om barnet- forberedelse for avhører og Barnehuset
-Samordning av eventuell inngripen før eller parallelt som avhøret
-Medisinsk undersøkelse eller tannlegeundersøkelse?
-Behov av spesiell tilrettelegging
-Risiko- og sikkerhetsvurdering
-Hvem følger barnet hjem/oppfølgning hjemme?
-Alternativ plan dersom barnet ikke kan reise hjem etter avhør
-Tolk?
-Verge?
-Avklaring av eventuelle oppgaver



Dommeravhør

• Rådgiver og kommunalt barnevern er i hovedsak 
tilstede i ”dommerrommet” under dommeravhør

• Formålet med at barnevern og barnehus
er tilstede er å unngå at barnet må fortelle sin historie 
flere ganger før igangsetting av eventuelt hjelp/tiltak. 

• Barneverntjenesten får gjort sin risikovurdering rundt 
barnets situasjon og kan planlegge eventuelle akutte 
tiltak og videre tiltak/oppfølging uten opphold.  



Behandlingstilbud ved Barnehuset
Illustrasjon utarbeidet ved Barnehuset i Oslo
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Har vi lykkes?
Barnehusevalueringen 16 oktober 2012

Evalueringen av Barnehusene viser at:

• Barn og omsorgspersoner blir bedre ivaretatt

• Større grad av samordning  og koordinering mellom de involverte aktørene. 

• Samarbeidspartnere mener at Barnehusansatte har en god rolleforståelse og er 
kompetente i sitt arbeide.

• Vi trenger en gjennomgang av nasjonal styring og organisatorisk forankring

Delrapport 1(Politihøgskolen) og Delrapport 2 (NOVA)
( Stefansen, Gundersen & Bakketeig, 2012, Bakketeig, Berg, Myklebust & 
Stefansen 2012 )



Forslag til ny forskrift levert i går til Faremo
«Avhør av særlig sårbare personer i straffesaker» 

Familievold likestilles med seksuelle overgrep i ny forskrift

• Dommeren ut av avhør av barn og utviklingshemmede-
påtalestyrte kontradiksjonsavhør. 

• Barn under 15 år og utviklingshemmede- Familievold og 
seksuelle overgrep sikres rett til bruk av barnehusmodellen-

• Barn opp til 18 og særlig sårbare.

• Fornærmedes plikt til å møte i retten knyttes til avhørstidspunkt 
og rettslig behandling.

• Krav til kompetanse for avhør av sårbare personer-
regodkjenning. Barnehus får en mer systematisk rolle i forhold 
til dette sammen med PHS og KRIPOS. 



«Tilbakemelding» fra gutt på 8 etter avhør og 
medisinsk undersøkelse på Barnehuset i Tromsø
En gutt utsatt for grov vold i hjemmet.  Etter en lang dag på Barnehuset med avhør og medisinsk undersøkelse. 


