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Innledning 

Statens Barnehus Hamar dekker fylkene Hedmark, Oppland og de deler av Akershus 
som omfatter Romerike politidistrikt. I det geografiske området er det 61 kommuner 
med til sammen 650.100 innbyggere (2013). Det er om lag 134.600 barn og unge 
under 17 år.  
 
Barnehusets medarbeidere er alle ansatt i Hedmark politidistrikt, men har 
likelydende samarbeidsavtaler og samarbeidsarenaer med Vestoppland, 
Gudbrandsdal og Romerike politidistrikter. 

 
Statens Barnehus Hamars overordnede målsettinger er 

• å opparbeide en faglig sterk erfarings- og kunnskapsbase gjennom selvstendig 
rådgiving og behandlingsarbeid, og være en faglig spydspiss innenfor vårt 
fagområde  

• å oppnå bedre ivaretakelse av barnet og øke rettssikkerheten ved å sette 
barnet i sentrum for en organisatorisk modell 

• å bidra til at hjelpeapparatet i større grad våger å rådføre seg ved at de har et 
fagkompetent miljø tilgjengelig i sin nærhet 

• å bidra til at hjelpeapparatet i større grad klarer å gi fullgod hjelp  
• at alle involverte parter skal kunne nås under samme tak 
• at barnet i utgangspunktet bare skal behøve å fortelle sin historie én gang før 

iverksetting av tiltak 
• å legge til rette for bedre samarbeid mellom de ulike faginstansene 
• å bidra til økt kompetanse og forskning 

Vår hovedoppgave er å minske totalbelastningen for barn som skal følges opp i 
forbindelse med mistanke om seksuelle overgrep eller vold i nære relasjoner.  For å 
oppnå dette ivaretar Statens Barnehus Hamar følgende deloppgaver: 

 

• Dommeravhør/tilrettelagte avhør 

Utgangspunktet for Barnehusets engasjement i en sak med et barn eller en sårbar 
voksen, er at det foreligger en anmeldelse der det fremkommer mistanke om at 
vedkommende har vært utsatt for vold i nære relasjoner eller seksuelle overgrep. 
Også barn og unge hvor det foreligger en anmeldelse med mistanke om 
kjønnslemlestelse og tvangsekteskap kan avhøres ved Barnehuset. 

 Frem tom 01.10.2015 var det tingrettene som var ansvarlig for dommeravhørene. 
Disse ble da regulert gjennom Forskrift om dommeravhør og observasjon.  

Ved lov av 10.06.2015 nr 91, som trådte i kraft fom 02.10.2015, fikk 
straffeprosessloven nye bestemmelser om avhør av barn og andre særlig sårbare 
fornærmede og vitner – tilrettelagte avhør.  Forarbeidene til lovendringen er Prop. 
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112 L (2014 – 2015) og Innst. 347 L (2014 – 2015). Forskrift om avhør av barn og 
andre særlig sårbare fornærmede og vitner (tilrettelagte avhør) av 24.09.2015 gir 
nærmere føringer for gjennomføring av de tilrettelagte avhørene. Fom 02.10.2015 
overtok politiet ansvaret for gjennomføringen av disse avhørene. 

Barnehuset tilrettelegger for de etterforskningsskritt som er rettet mot barnet i en 
straffesak – bla ved gjennomføring av dommeravhør/tilrettelagt avhør - og ivaretar 
med dette barnets rettssikkerhet og har fokus på barnets beste. Barnehusets 
rådgivere/psykologer bistår med råd og veiledning i barnefaglige vurderinger i forkant 
og underveis i avhøret dersom det er ønsket og i henhold til forskrift av 24.09.2015. 

Statens Barnehus Hamar har i 2015 opplevd en stor økning i antall 
dommeravhør/tilrettelagte avhør. De to siste årene har Barnehuset også fått en 
økning av de sekvensielle avhørene rettet mot de minste barna og sårbare voksne 
(for eksempel utviklingshemmede). Sekvensielle avhør er mer ressurskrevende i form 
av mer tilrettelegging og forberedelse, samt at selve gjennomføringstiden som regel 
er en del lengre enn et ordinært dommeravhør/tilrettelagt avhør.  

Ved flere av de øvrige barnehusene har det i flere år blitt praktisert samrådsmøter i 
forkant for dommeravhørene. Noen barnehus har gjennomført samrådsmøter i 
forkant for alle sine avhør, andre etter behov. Tidligere var det barnehusene som tok 
initiativet til og ledet disse samrådsmøtene. Samrådsmøter har tidligere vært 
vanskelig å få gjennomført på Statens Barnehus Hamar fordi politiet i liten grad har 
ønsket slike møter. Siden lovendringen trådte i kraft – sammen med forskrift av 
24.09.2015 – har det vært gjennomført samrådsmøter pr telefonkonferanse i forkant 
for de fleste avhør på Barnehuset. Samrådsmøtene utgjør ved utgangen av 2015 en 
ressurskrevende oppgave for barnehusets ansatte. 

Barnehuset opplever en bedre samhandling mellom fagpersonene i forkant for 
avhørene etter at samrådsmøtene startet opp. Ordningen med de tilrettelagte 
avhørene oppleves også som en forbedring av samarbeidet og gjennomføringen av de 
tilrettelagte avhørene på avhørsdagen. Barnehuset mener at fokuset på barnets 
rettssikkerhet og sikkerhet er ytterligere forbedret gjennom den nye ordningen. 

Samtidig er det viktig at Barnehuset har nok ressurser til å møte arbeidsoppgavene 
den nye ordningen medfører. Dette for å opprettholde kvalitet i alle ledd av 
prosessen. 
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• Medisinske undersøkelser 

 I de medisinske undersøkelsene fokuserer legen på alt fra sporsikring og 
dokumentasjon av ferske skader til vurdering av eldre skader m.v. Undersøkelsen kan 
også ha til formål å få bekreftet at kroppen er hel og uten skader. 

Det er mulig å få gjennomført en isolert medisinsk undersøkelse ved Barnehuset uten 
at det foreligger en anmeldelse. 

Statens Barnehus Hamar arbeider for å øke antall medisinske undersøkelser på 
Barnehuset. Bla hadde leder FKE i Hedmark politidistrikt og leder på Barnehuset møte 
med Helse vinteren 2015 for å forsøke å øke dagens tilbud ift kapasitet, fleksibilitet 
og kostnad. 

 

• Behandling og oppfølging 

Grunnlaget for videre behandling/oppfølging er den samtalen/kartleggingen som 
følger etter et gjennomført dommeravhør/tilrettelagt avhør. 

Statens Barnehus Hamar opplever at tilbudet om oppfølging/behandling til barna på 
Barnehuset gradvis har blitt dårligere fordi mengden avhør har økt betraktelig. 

Siden lovendringen 02.10.2015 har det vært få oppfølgingssamtaler/behandling ved 
Barnehuset pga manglende kapasitet. Dette er ikke en ønsket utvikling. 

 

• Anonyme drøftinger 

Ansatte ved Barnehuset tilbyr bistand til drøftinger av anonyme saker vedrørende 
bekymringer der det er mistanke om at barn og unge kan være utsatt for seksuelle 
overgrep eller vold i nære relasjoner.  

Statens Barnehus mottar nesten daglig slike henvendelser om bistand/veiledning. 

 

• Undervisning  

Barnehusets ansatte bidrar med faglig foredrag rundt tema vold og overgrep rettet 
mot barn/unge og utviklingshemmede. Innholdet i foredragene blir tilpasset de 
konkrete bestillingene.  

Statens Barnehus Hamar har ikke klart å dekke etterspørselen etter denne type 
foredrag/undervisning, men har allikevel gjennomført noe undervisning ute samt hatt 
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flere besøk av BUP’er mm for å øke fagpersoners kunnskap om denne type saker og 
barnehusenes oppgaver i denne forbindelse. 

 

• Konsultasjonsteamet for Hedmark og Oppland 

Statens Barnehus Hamar har ansvaret for Konsultasjonsteamet for Hedmark og 
Oppland. Siden sommeren 2014 har teamet ikke hatt møter. Dette pga færre 
henvendelser og lav bemanning ved Barnehuset. Årsaken til færre henvendelser kan 
være at Barnehuset tilbyr drøftinger av anonyme saker ved bekymringer der det er 
mistanke om at barn og unge kan være utsatt for seksuelle overgrep eller vold i nære 
relasjoner. Det bør vurderes om møtene skal starte opp igjen når kapasiteten ved 
Barnehuset blir bedre. 

 

• Samarbeidsteamet for Hedmark, Oppland og Romerike 

Samarbeidsteamet for Hedmark, Oppland og Romerike består av familievolds- og 
sedelighetskoordinatorene samt påtalejurister i de fire politidistriktene, barneleger 
fra Sykehuset Innlandet og leder fra Statens Barnehus Hamar. Teamet samarbeider 
med Fylkesmennene i Hedmark og Oppland for å heve kompetansen for de som i sitt 
daglige virke er eller kan komme i kontakt med barn som har vært utsatt for vold eller 
seksuelle overgrep. Teamet koordineres fra Barnehuset. Teamet omfatter hele 
Barnehusets geografiske ansvarsområde. 

Teamet gjennomførte i månedskiftet august/september 2015 et todagers 
internseminar for å sette fokus på egen kompetanseheving og god samhandling i 
disse sakene. 

  

• Avhørsgruppa for Hedmark, Oppland og Romerike 

Det ble i 2015 opprettet en samarbeidsgruppe/avhørsgruppe som har hatt jevnlige 
møter på Statens Barnehus Hamar. Gruppen består av fagpersoner fra Barnehuset og 
5 avhørere fra Hedmark, Gudbrandsdal, Vestoppland og Romerike politidistrikter. 
Avhørerne har alle spesialkompetanse/utdanning i sekvensielle avhør som er en godt 
egnet metode ved avhør av de aller minste barna og sårbare voksne 
(utviklingshemmede). Gruppen koordineres av leder ved Statens Barnehus Hamar.  
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Personal, bemanning, kompetanse og endringer i 2015 

01.01.2015 hadde Statens Barnehus Hamar 6 faste ansatte i 100 % stilling og en fast 
stilling i 60 % stilling. I april 2015 ble denne stillingen utvidet til 100 % fast slik at 
Barnehuset hadde 7 hele stillingshjemler. 

Den 30.06.2015 sluttet en psykolog ved Barnehuset. Ny psykolog ble ansatt høsten 
2015 med tiltredelse først den 01.01.2016.  

Midlertidig vikar (rådgiver) sluttet 31.08.2015 da tidligere faglig leder og klinisk 
barnevernspedagog med videreutdanning innen familieterapi og veiledning, kom 
tilbake fra permisjon 01.09.2015.  

Det ble ansatt en rådgiver i nyopprettet stilling høsten 2015. Denne har lang erfaring 
og kompetanse fra Habiliteringstjenesten (utviklingshemmede). Tiltredelsesdato ble 
avtalt til 01.01.2016 pga vedkommendes oppsigelsestid.  

Pr 31.12.2015 var bemanningen som følger: 

• En leder med politifaglig bakgrunn og videreutdanning innen avhørsteknikk og 
barneavhør 

• En psykologspesialist  
• En seniorrådgiver/sosionom med videreutdanning innen familieterapi, etnisitet 

og barnevern 
• En seniorrådgiver/klinisk barnevernspedagog med videreutdanning innen 

familieterapi og godkjenning i veiledning 
• En konsulent med ansvar for IKT og merkantile funksjoner 
• En konsulent med ansvar for merkantile funksjoner 

Det bemerkes at kun 3 av totalbemanningen på Barnehuset pr 31.12.2015 har 
barnefaglig bakgrunn og kompetanse til å veilede/være rådgiver på avhør og 
gjennomføre oppfølging og behandling. Pga den store pågangen av tilrettelagte avhør 
spesielt i november og desember, var det nødvendig at lederen på Barnehuset trådte 
inn som rådgiver ved avhør. Dette for å forhindre for lang ventetid på avhørene. 
Dette er ikke en ønsket situasjon. 

Barnehuset har siden oktober 2015 hatt flere sykemeldinger av noe varighet. Den 
reelle bemanningen de siste tre månedene i 2015 har derfor vært lavere (ca 3 
ansatte). For å avhjelpe situasjonen noe, er det leid inn midlertidig bistand på 
enkeltdager. 

Da nåværende leder av Statens Barnehus Hamar valgte å si opp sin stilling i juni 2015, 
ble det vinteren 2015 ansatt ny leder med politifaglig bakgrunn. Ny leder vil tiltre 
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stillingen 01.02.2016. Nåværende leder sitter i stillingen frem til ny leder tiltrer og vil 
være ansatt på Barnehuset frem til 01.03.2016. 

 

Lokaler 

Statens Barnehus Hamar ligger i 3. og 4. etasje i en bygård i Hamar sentrum med kort 
avstand til bla NSB. Etasjene er forbundet med en interntrapp. Barnehuset har pr 
31.12.2015 to avhørsrom med tilhørende møterom/bisitterrom. Begge 
bisitterrommene har konferanseutstyr slik at dommeravhør/tilrettelagte avhør kan 
gjennomføres med videolink dersom tingrettene/avhørslederne beslutter det. 

Endringene i straffeprosessloven i forbindelse med de tilrettelagte avhørene har ført 
til flere oppgaver og en stor økning i antall avhør både for politiet og Barnehusene. I 
desember 2015 ble det inngått avtale med huseier om utvidelse av Barnehusets 
lokaler. Lokalene utvides med 3 kontorplasser for ansatte og to kontorer for 
avhørsledere/avhørere. Et møterom og et kontor gjøres om til et tredje avhørsrom 
med bisitterrom. 

To komplette sett med avhørsutstyr til avhørsrom/bisitterrom ble bestilt i 2015. Det 
er planlagt kjøpt inn nytt komplett teknisk avhørsutstyr til et tredje avhørsrom i 2016.  

Nåværende teknisk utstyr på avhørsrommene/bisitterrommene er fra 2007 og 2008. I 
løpet av 2015 har det vært gjentakende tekniske problemer med utstyret, og det har 
derfor vært helt nødvendig å investere i nytt utstyr for å forhindre at tekniske 
problemer skulle føre til lengre saksbehandlingstid for avhørene. 

 

Funksjon og oppgaver  

Statens Barnehus var frem til 02.10.2015 et frivillig tilbud. Dette gjaldt for alle 
Barnehusets brukere - politiet, tingrettene og andre samarbeidspartnere, samt barna 
og deres foresatte. Tilbudet ved Barnehuset måtte derfor oppleves å være kvalitativt 
bedre enn alternativet for å bli foretrukket. Etter lovendringen i oktober 2015 skal 
alle tilrettelagte avhør gjennomføres ved barnehusene.  Dette stiller store krav til oss 
som jobber ved Statens Barnehus. 
 
 
Barn og foresatte 
Barnehuset gir alltid tilbud om en kort samtale med barn og foresatte umiddelbart 
etter at dommeravhøret er ferdig. Innholdet og lengden av denne samtalen kan 
variere mye, men ofte handler det om å trygge både foreldre og barn når det gjelder 
hva som kan være vanlige reaksjoner den nærmeste tiden. Alle får tilbud om å 
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komme igjen til en ny samtale, og det videre tilbudet blir alltid utformet i samarbeid 
med det enkelte barn eller den enkelte familie. Reiseavstander og tidligere etablerte 
behandlingsrelasjoner kan bety at barnet eller familien ikke kan ta imot, eller trenger, 
bistand fra Barnehuset. Det er også noen barn/unge som ikke ønsker oppfølging, eller 
som ikke ønsker det akkurat nå. I noen av disse tilfellene kan det være at de foresatte 
ønsker bistand, noe de da får tilbud om.  
 

 
Hjelpeapparatet 

Barnehuset tilbyr det vi har valgt å kalle et lavterskeltilbud til det øvrige 
hjelpeapparatet og instanser som 
jobber med barn og ungdom. Det 
vil si at barnehager, skoler, 
kommunalt barnevern eller andre 
kan ta kontakt med Barnehusets 
rådgivere for å drøfte en 
problemstilling eller sak. Hva det 
er behov for å drøfte kan være 
svært forskjellig. En barnehage 
kan sitte med en bekymring rundt 
et barn som viser en seksualisert 
atferd eller som snakker om 
hendelser som kan tyde på at det 
utøves vold i hjemmet. En 
kommunal barnevernstjeneste kan 
sitte med en utredningssak hvor 
de ønsker å drøfte hvorvidt saken 
bør anmeldes til politiet eller ikke. 
Skoler kan ringe og be om 
undervisning i spesielle tema uten 
at det er relatert til et spesielt 
barn eller en hendelse. Alle disse 
henvendelsene blir håndtert anonymt. De fleste konsultasjoner tas på telefon, men 
noen ganger er det mest hensiktsmessig at vi reiser ut og møter de det gjelder, eller 
de kommer til Barnehuset. Det er viktig å understreke at mange av de kommunene vi 
samarbeider med, er små kommuner hvor denne typen saker kanskje opptrer en 
sjelden gang. Det er ikke å forvente at lokalt politi, barnevern eller barnehageansatte 
sitter på oppdatert kunnskap om hvordan disse sakene håndteres på en best mulig 
måte.  
 
Barnehuset skal være et lokalt og lett tilgjengelig kompetansehus hvor man kan 
henvende seg og få den bistand som er nødvendig for å håndtere sakene til beste for 
barna. Foreldre og barn kan også henvende seg til Barnehuset for å få råd, men vi 
tilbyr ikke behandling til andre barn og foresatte enn i de sakene hvor barnet har 
vært i avhør. Det er ikke et krav at avhøret har vært gjennomført ved Barnehuset.  
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Også barn og foresatte hvor avhøret er gjennomført utenfor Barnehusets lokaler, er 
velkommen til Statens Barnehus Hamar.  

 

Utadrettede aktiviteter i 2014  

Statens Barnehus Hamar har også i 2015 lagt vekt på å være tilstede for å møte våre 
samarbeidspartnere. Dette arbeidet har i hovedsak foregått ved at vi har deltatt på 
eksternt arrangerte konferanser, seminarer, møter og lignende med fagpersoner fra 
ulike etater som jobber med barn og unge samt utviklingshemmede. 

I 2015 har etterspørselen i hovedsak hatt faglig fokus på barn og unge som har vært 
utsatt for vold og/eller overgrep. 

 
 
Temaene har vært: 

• Hvordan snakke med barn i 
vanskelige situasjoner 

• Konsekvenser hos barn og 
unge som utsettes for 
omsorgssvikt, vold og 
overgrep 

• Meldeplikt 
• ”Tørre å se det og hva gjør 

du?” 
• Medisinske undersøkelser 
• Hva er normal seksualisert atferd hos små barn 
• Midlertidige verger 
• Fritak for taushetsplikt 
• Mandat medisinske undersøkelser 
• Tilrettelagte avhør (lovendringen) 
 

Statens Barnehus Hamar hadde gjennom året besøk fra flere samarbeidspartnere 
som barnevern, BUP, familieteam og ansatte hos Fylkesmennene i Hedmark og 
Oppland hvor det ble redegjort for Barnehusets rolle og hovedoppgaver samt at det 
ble tilbudt omvisning i lokalene. 
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Statistikk 2015 

 
Statens Barnehus Hamar har hatt en markant økning av dommeravhør/tilrettelagte 
avhør i 2015. Det bemerkes at oppgitte verdi for 2015 – totalt 532 – er inkludert 
politiavhørene som er gjennomført på Barnehuset i 2015.  

2014: 363 dommeravhør og 7 politiavhør – totalt 370 avhør 

2015: 520 dommeravhør/tilrettelagte avhør og 12 politiavhør – totalt 532 avhør 
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Det kan være avvik fra årets statistikk ved Statens Barnehus Hamar og de ovennevnte 
politidistrikter. Det kan være flere årsaker til dette bla at det er gjennomført 
dommeravhør/tilrettelagte avhør i tingrettene og i politiets lokaler i enkelte saker. 

Avhørene gjennomført for andre politidistrikter fordeler seg som følgende: 

Nordmøre og Romsdal  1 

Sunnmøre    2 

Hordaland    8 

Sør-Trøndelag    2 
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Oslo     1 

Østfold    1 

Vestfinnmark    4 

Rogaland    1 

Kripos      5 

Totalt     25 

  

 

 

 

 

 

Det bemerkes at oversikten «Antall avhør pr måned» er en oversikt pr måned for 
totalsummen av dommeravhør/tilrettelagte avhør og politiavhør i 2015. 
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Behandling/oppfølging 2015 

Det har vært varierende tilbud om oppfølging/behandling på Barnehuset gjennom 
2015. Det var mange oppfølgingssamtaler på Barnehuset spesielt i april og mai 2015. 
Etter lovendringen 02.10.2015 har det nesten ikke vært gjennomført oppfølgings-
/behandlingssamtaler på Barnehuset. Dette pga den store økningen i tilrettelagte 
avhør som har krevd mesteparten av kapasiteten på Barnehuset samt at 
psykologspesialisten ble sykmeldt i starten på oktober. 

I 2015 har Statens Barnehus Hamar hatt 184 oppfølgingssamtaler. 

 

Medisinske undersøkelser 2015 

Det har i 2015 blitt gjennomført 41 medisinske undersøkelser på Statens Barnehus 
Hamar. Dette er en økning fra 2014 hvor det ble gjennomført 31 medisinske 
undersøkelser. I 2013 ble det gjennomført 18 medisinske undersøker ved Barnehuset. 

 

Tidsfrist for dommeravhør  

Frem tom 01.10.2015 fastsatte Straffeprosesslovens § 239, fjerde ledd, en frist på 2 
uker fra anmeldelsestidspunkt til dommeravhør skulle være gjennomført. Ved lov av 
10.06.2015 nr 91, som trådte i kraft fom 02.10.2015, fikk straffeprosessloven nye 
bestemmelser om avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner – 
tilrettelagte avhør.  Etter lovendringen skal tilrettelagte avhør gjennomføres snarest 
mulig og innen fristene i Straffeprosesslovens § 239 e. Ny lov har fastsatt 
differensierte frister ut fra sakens art og karakter.  

 Det viser seg svært vanskelig å få en kvalitativt bra angivelse av faktisk forbrukt tid 
med de systemene og opplysningene Barnehusene har hatt tilgang til. Dette skyldes 
blant annet kompleksiteten i mange av sakene der tidspunktet for en måling av frist 
(anmeldelsestidspunktet) blir uklart. Ved en manuell gjennomgang ender man med 
et gjennomsnittlig tidsforbruk for alle sakene på 51 dager og gjennomsnittlig 
tidsforbruk på 50,8 dager for seksuelle overgrep. 

På grunn av usikkerheten må dette sees på som en angivelse av et nivå og ikke et 
eksakt tidsforbruk. 11 saker (avhør) er trukket ut før beregningen av årets 
gjennomsnittstall. Av disse straffesakene er 5 fra 2011, 2 fra 2013 og 4 saker fra 
begynnelsen av 2014. Disse er trukket ut fordi det vil være spesielle årsaker til at 
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disse straffesakene er blitt så gamle samt at det ikke ville gitt noe reelt bilde over den 
gjennomsnittlige saksbehandlingstiden dersom disse hadde blitt med i beregningen. 

Statens Barnehus Hamar har i 2015 hatt fokus på effektivitet i egne rutiner ifm 
berammelse av dommeravhør/tilrettelagte avhør. Dette for å forsøke å forhindre at 
Barnehuset skulle være årsak til oversittelse av fristene. Pga den store økningen i 
avhør har dessverre flere avhør i 2015 allikevel blitt forskjøvet på grunn av 
kapasitetsproblemer ved Barnehuset. 

Det har gjennom hele 2015 vært stort fokus på ventetiden (saksbehandlingstiden) for 
dommeravhør/tilrettelagte avhør. Politidirektoratet har i samme periode hatt tett 
oppfølging av politidistriktene for å få ned ventetiden og satte krav om månedlig 
rapportering. Barnehuset har prioritert å få gjennomført så mange avhør som mulig. 
Dette har gått på bekostning av andre oppgaver på Barnehuset. 

 

 Utfordringer 2016 

Forholdet mellom antall gjennomførte dommeravhør/tilrettelagte avhør og 
bemanningen ved Statens Barnehus Hamar har vært en utfordring i flere år. Til tross 
for at bemanningen ble forbedret i siste kvartal av 2014, har belastningen på de 
ansatte på Barnehuset gjennom hele 2015 blitt for stor.  

Antall gjennomførte dommeravhør/tilrettelagte avhør/politiavhør har fortsatt å stige 
gjennom året. De sekvensielle avhørene (avhør av de aller minste barna og 
utviklingshemmede) har også fortsatt å stige. Disse krever betydelige ressurser –både 
av rådgiverne/psykologene men også i behov for ytterligere tilretteleggelser fra 
konsulentene. Siden lovendringen har det blitt gjennomført samrådsmøter i forkant 
for de tilrettelagte avhørene i de fleste saker. Dette har ført til enda større 
arbeidsbelastning for rådgiverne/psykologene på Barnehuset. 

I forbindelse med Politidirektoratets høye fokus på ventetiden på 
dommeravhør/tilrettelagte avhør og krav om månedlig rapportering, har det vært 
nødvendig for Statens Barnehus Hamar å ha høy fokus på skriftlighet og bedre rutiner 
når avhørene blir bestilt ved Barnehuset. Dette er nødvendig også videre i 2016 for å 
ha bedre kontroll på årsakene til evnt fristbrudd.  

Utviklingen av de tilrettelagte avhørene har ført til flere oppgaver også for 
konsulentene da bruken av Barnehuset har blitt større. Flere barn og 
foresatte/følgepersoner skal ivaretas på en god måte på Barnehuset i tillegg til at 
flere fagpersoner som avhørsledere, avhørere, etterforskere, midlertidige verger, 
forsvarere, bistandsadvokater og representanter fra barnevern kommer til 
Barnehuset. Disse administreres og ivaretas av administrativt personell. Barnehuset 
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har behov for mer merkantil støtte i 2016. Det er også nødvendig å få egen 
teknikker/egne teknikere på Barnehuset som kan styre det tekniske utstyret slik at 
rådgiverne/psykologene bedre kan ivareta sine oppgaver under de tilrettelagte 
avhørene. 

Statens Barnehus Hamar har fått ansvar for at dialogutskrift blir skrevet og 
administrasjonen av disse for sine 4 politidistrikter. Dette er en tilleggsoppgave fra 
tidligere som har krevd ressurser. Det bør i 2016 vurderes om denne oppgaven skal 
administreres på annen måte. 

Pga den store økningen i dommeravhør/tilrettelagte avhør samt for lav bemanning 
ved Barnehuset gjennom deler av 2015, har Barnehuset gjennomført mindre 
oppfølging/behandling i etterkant av avhørene enn det som er ønskelig. Siden 
lovendringen trådte i kraft 02.10.2015 har Barnehuset nesten ikke hatt 
oppfølgingssamtaler/behandling. Gjennomføring av tilrettelagte avhør ble prioritert 
og alle tilgjengelige ressurser på Barnehuset ble brukt i dette arbeidet. 

Oppfølging/behandling etter tilrettelagte avhør bør prioriteres høyere i 2016 slik at 
barna som kommer til Statens Barnehus Hamar får et bedre tilbud enn det som har 
vært realiteten i 2015. 

Det er stor etterspørsel etter statistikk fra Barnehusene i forbindelse med 
tilrettelagte avhør, medisinske undersøkelser ol. Statens Barnehus Hamar fikk våren 
2015 tilgang til Access som gir bedre muligheter for statistikk enn tidligere. Pga høyt 
arbeidspress har det allikevel vært en utfordring å være ajour med statistikken fordi 
merkantilt personell ikke har hatt tid til å legge inn dataene fortløpende.  

Barnehuset gjennomgikk våren/sommeren 2015 eksisterende planverk og startet 
arbeidet med videreutvikling av retningslinjer og prosedyrer i forbindelse med 
arbeidet som utføres på Barnehuset i dag. Det er nødvendig at dette arbeidet 
videreføres i 2016. 

Det ble i 2015 gjennomført 41 medisinske undersøkelser på Statens Barnehus Hamar. 
Sammenlignet med antall gjennomførte dommeravhør i samme periode, mener vi at 
dette tallet er for lavt. I 2015 har Barnehuset hatt tilbud om en barneoverlege og en 
sykepleier til stede på Barnehuset en dag pr uke. Samarbeidet med Sykehuset 
Innlandet oppleves som godt, men tilbudet Helse pr i dag kan tilby gjennom 
Barnehuset er for lite og sårbart. Med kunnskap om hvor viktig slike undersøkelser er 
både for etterforskningen og straffesaken – og ikke minst for barnet – er det 
nødvendig at dette tilbudet i 2016 blir utvidet og mer fleksibelt enn dagens ordning. 

Samlet sett er ovennevnte oppgaver for 2016 en ledelsesmessig utfordring. 
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En videre utvikling og ytterligere kvalitetsforbedring av det tilbudet Barnehuset kan gi 
overfor den aktuelle brukergruppen er en sentral målsetting for 2016. 

Statens Barnehus Hamar skal også i 2016 arbeide for et godt og fruktbart samarbeid 
med lokale barnevern og institusjoner innen psykisk helsevern. Dette ivaretas 
gjennom det daglige arbeidet i enkeltsaker og samarbeidsmøter, og ved deltagelse på 
seminarer og konferanser innen 
fagfeltet. 

Statens Barnehus Hamar vil 
videreføre arbeidet med 
formidling av vår rolle og våre 
arbeidsoppgaver i ulike fora, 
foreninger og institusjoner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


