Årsmelding 2012
Statens Barnehus Tromsø

Statens Barnehus Tromsø
Nerstranda 9
9008 Tromsø

Tlf.: +47 77 75 99 50
Faks: +47 77 75 99 67
E-post: post@tromso.barnehuset.com
Foretaksnr.: NO 974 769 425
www.statensbarnehus.no

Innledning
2012 er det fjerde driftåret for Statens Barnehus Tromsø. I årsmeldingen kan du lese mer om antallet
dommeravhør og medisinske undersøkelser som fortsetter å øke. Det samme gjelder antallet henvendelser til
konsultasjonsteamet for Helseregion Nord som barnehuset koordinerer.
Barnehuset er i disse dager i ferd med å foreta
ansettelse av samisktalende psykolog/rådgiver.
Barnehuset ble i 2012 gitt nasjonalt ansvar for
oppfølging av samisktalende barn som har vært
utsatt for, eller vitne til vold eller seksuelle
overgrep. Av denne grunn ble det besluttet å
styrke Statens Barnehus Tromsø med en stilling
slik at vi kan tilby samme kvalitet på
kartlegging, oppfølging og behandling, som for
norsktalende barn.
Barnehuset i Tromsø vil således også kunne
tilby bistand til de andre barnehusene når de får
samiske barn inn til dommeravhør og medisinsk undersøkelse.
Evalueringen av ordning med Barnehusene ble også ferdigstilt i 2012. Evalueringen konkluderer med at barnehus
modellen fungerer etter intensjonen og gir bedre ivaretakelse av barn, samt bedre samordning på både den
rettslige og den behandlingsmessige siden. Evalueringen forteller også om at barnehusene bidrar til økt
kompetanse i hjelpeapparatet og økt oppmerksomhet om tematikken. I sum viser evalueringen at det er et godt
grunnlag for opprettholdelse og styrking av ordningen.
Men også noen utfordringer nevnes. Spesielt fremheves mangelen på et overordnet styringsorgan og
retningslinjer, samt behovet for at kapasiteten må økes i tråd med forventet stigning i antall avhør.
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Statens Barnehus Tromsø
Statens Barnehus Tromsø er et tverretatlig kompetansehus i helseregion Nord for barn, ungdom og psykisk
utviklingshemmede voksne som har vært utsatt for vold, overgrep eller vært vitne til vold i familien. Helseregion
Nord innbefatter politidistriktene Salten, Midtre Hålogaland, Troms, Vest og Øst Finnmark, så vel som Svalbard.
Barnehusets fremste oppgaver er å minske totalbelastningen for barn og voksne psykisk utviklingshemmede som
skal følges opp i forbindelse med mistanke om ulike typer overgrep. Dette skal skje ved at sentrale aktører i den
enkelte sak jobber tettere sammen i et helhetlig perspektiv, der barnets beste er et hovedfokus.
Barnet og pårørende/omsorgsperson får etter dommeravhør og medisinsk undersøkelse, tilbud om krise- og
oppfølgingssamtaler. Barnehuset gir tilbud om korttidsterapi. Ved behov for langvarig oppfølging/terapi, bistår
Barnehuset med overføring til lokalt hjelpeapparat.
Målsetting:
 Redusere belastning for barn og pårørende ved tilrettelegging for en helhetlig ivaretakelse
 Sikre rask hjelp og behandling
 Utvikle samarbeid og sikre god informasjon mellom faginstanser
 Rask igangsettelse og gjennomføring av dommeravhør, videre hjelp og oppfølging
 Tilrettelegge for økt kunnskap og forskning på feltet
Vi tilbyr:
 Spisskompetanse på seksuelle overgrep, vold og vitne til vold i nære relasjoner
 Tverrfaglig samarbeid; flere faggrupper arbeider under samme tak
 Tilrettelegge for dommeravhør og medisinsk undersøkelse i barnevennlige omgivelser
 Oppfølging etter dommeravhør. Barnet skal skånes fra å gjenta sin forklaring før igangsetting av tiltak
 Tilbud om krisesamtaler og terapi/eller tilrettelegging for overføring til lokalt hjelpeapparat
 Kompetanse på risikovurdering av unge overgripere
 Samhandling mellom ulike involverte etater så tidlig som mulig etter avdekking av mistanke om overgrep.
 Innføring av faste samhandlingsrutiner for å sikre mest mulig lik behandling uavhengig av hvor barnet bor
eller hvem som arbeider med saken
 Utvikle spisskompetanse på fagfeltet og bidra til utvikling av ny metodikk, kunnskap og forskning
 Rådgivning og konsultasjon
 Undervisning/forelesning

Statens Barnehus Tromsø
Nerstranda 9
9008 Tromsø

Tlf.: +47 77 75 99 50
Faks: +47 77 75 99 67
E-post: post@tromso.barnehuset.com
Foretaksnr.: NO 974 769 425
www.statensbarnehus.no

Statens Barnehus Tromsø
Nerstranda 9
9008 Tromsø

Tlf.: +47 77 75 99 50
Faks: +47 77 75 99 67
E-post: post@tromso.barnehuset.com
Foretaksnr.: NO 974 769 425
www.statensbarnehus.no

Bruken av Statens Barnehus Tromsø 2012
Nesten 800 barn har så langt blitt dommeravhørt i løpet av de fire årene barnehuset i Tromsø har vært i drift.
Antallet dommeravhør tatt utenom barnehuset har sunket fra 126 i fjor til 85 i år. Samtidig har antallet
dommeravhør tatt på barnehuset steget til 275, nest høyest i landet. Siden oppstarten i 2009 har antallet avhør ved
barnehuset steget med over 150 % uten at bemanningen har økt, noe som sier litt om innsatsen som har vært lagt ned av
Barnehusets ansatte.
2009, 98 dommeravhør og 17 medisinske undersøkelser
2010, 156 dommeravhør og 29 medisinske undersøkelser
2011, 252 dommeravhør og 39 medisinske undersøkelser
2012, 275 dommeravhør og 65 medisinske undersøkelser
Det som ellers viktig å merke seg er variasjonen i antallet saker som avdekkes i Troms politidistrikt (179 avhør),
sett i forhold til resten av landsdelen. Med nesten tilsvarende befolkningsgrunnlag som Troms Politidistrikt
(122.000) ble det til sammenlikning tatt ca 30 dommeravhør i Midtre Hålogaland politidistrikt.** Med et
befolkningsgrunnlag på ca 85.000 ble det tatt ca 46 dommeravhør i Salten politidistrikt.*** Øst – Finnmark
politidistrikt med et folketall på ca. 30.000 kan til sammenlikning vise til hele 56 dommeravhør.

Tingrett
Nord-Troms tingrett
Senja tingrett
Indre Finnmark
tingrett
Øst-Finnmark tingrett
Alta tingrett
Hammerfest tingrett
Trondenes tingrett
Vesterålen tingrett
Ofoten tingrett
Lofoten tingrett
Salten tingrett
Politiavhør*
%
Totalt

Avhør ved
Barnehuset
135
43
16

Avhør ved Tingrett

Totalt

1
0
0

136
43
16

36
4
9
7
5
3
0
0
17
76,3 %
275

20
4
0
4

56
8
9
11

ikke svart pga kapasitet

4
6
46

7
6
46

25,1 %
85

100 %
338

I 2009 ble 33,8 % av alle dommeravhørene avholdt ved Barnehuset. I 2012 ble 76,3 % av alle dommeravhør avholdt ved
Barnehuset, en oppgang på nesten 10 % fra 2011.
* I tillegg til dommeravhør har Barnehuset bistått andre tingretter med dommeravhør og flere politidistrikt med
politiavhør. Avhørene er metodemessig lik dommeravhør og tas typisk av barn mellom 14-16 år, i saker der politiet
vurderer at barnet vil fylle 16 før saken kommer til retten.
** med forbehold om antallet saker fra Vesterålen tingrett, som ikke har svart på barnehusets henvendelse.
***kan være noen saker i Salten PD som er ført ved Ofoten eller Rana tingrett.
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4 år etter etableringen av Statens Barnehus Tromsø er det fremdeles tingretter som lar være å benytte seg av
tilbudet. Nesten 500 barn har siden 2009 blitt avhørt utenom barnehuset. Mange av disse barna ville hatt god
nytte av barnehusets tilrettelagte tilbud – men har ikke fått det.
I forslaget til ny dommeravhørsforskrift tas det til orde for at barnehusene skal benyttes til avhør av vold og
overgrepsutsatte barn og voksne utviklingshemmede. Bare i unntakstilfeller kan avhøret tas lokalt.

Gjennomsnittstid fra anmeldelse til avhør
Troms PD
48 dager

Vestfinnmark PD
46 dager

Østfinnmark PD
91 dager

Midtre Hålogaland PD
72 dager

Av tabellen fremgår det at det fremdeles gjenstår utfordringer knyttet til det å få avhørt vold og overgrepsutsatte barn
innen dagens 14 dagers frist. Enkeltsaker med særdeles lang saksbehandling/liggetid bidrar til å dra snittet unødig
opp for flere av politidistriktene. Barnehuset anbefaler alle politidistrikt i nord om å etablere ordning med
spesialinstruks/koordinator for avhør av barn og psykisk utviklingshemmede.
At det tar lang tid fra en forbrytelse inntreffer og til barnet avhøres kan redusere sannsynligheten for at barnet husker
og kan gjenfortelle erfaringer fra overgrep. Både forskning og erfaring fra barnehusene viser at barna husker færre
detaljer fra hendelser de har opplevd dersom det går lang tid til de blir avhørt. Detaljene kan være avgjørende for
etterforskningen og utfallet av saken.
Barn er dessuten sårbare for trusler og manipulasjon og kan utsettes for nye overgrep mens de venter på å bli avhørt.
I tillegg kommer den generelle belastningen det er ved og måtte vente lenge på å fortelle sin historie. Barn kan for
eksempel være akuttplassert på en institusjon mens de venter.
I innstillingen til ny dommeravhørsinstruks foreslår Sæverudutvalget at frist fra anmeldelse til avhør av barnet ikke
skal overstige en uke.
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Statistikk
Fordeling på seksuelle overgrep, vold og vitne til vold 2012
5
25
Annet
Vitne til vold 1,8%
8,8%

111
seksuelle
overgrep
39,1%

143
Vold
50,4%

Kommentar: Totalt vises det til 284 registrerte saker. Årsaken til at dette tallet er høyere enn 258 registrerte dommeravhør, er
at enkelte barn både kan ha blitt utsatt for vold, seksuelle overgrep eller har vært både offer og vitne til vold.
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Kommentar: Figuren viser aldersspredning på de som har vært til dommeravhør. Det har også vært foretatt dommeravhør av
psykisk utviklingshemmede over 16 år. Totalt har 166 jenter og 92 gutter vært til dommeravhør.
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Kartlegging, oppfølging og behandling ved barnehuset
For alle barn som er til avhør på barnehuset blir det gjort en vurdering av om de har vansker som krever
oppfølging, hjelp og eventuelt behandling. Vurderinga baserer seg på informasjon som er tilgjengelig på forhånd,
på observasjoner av barnet under og etter avhør og på kartleggingssamtaler som barn og foreldre har med
rådgiver/psykolog på barnehuset. I en del tilfeller benyttes systematiske kartleggingsverktøy for å måle omfanget
av spesifikke symptomområder, som f. eks. traumesymptomer eller depresjonssymptomer. Kartleggingen blir
formidlet videre til lokalt hjelpeapparat i samrådsmøter eller skriftlige rapporter.
En del barn og familier tilbys hjelp og oppfølging utover denne kartleggingen. Det dreier seg for en stor del om
akutt- og krisehjelp, støttesamtaler, rådgivning og veiledning og andre former for kortvarig hjelp i tiden
umiddelbart etter dommeravhør. Oppfølging kan være direkte samtaler med utsatte barn, foreldre, søsken eller
andre pårørende og det kan være indirekte gjennom samarbeid og rådgivning til andre instanser i hjelpeapparatet.
Omfanget avhenger av hva barna har opplevd, hvor stort behov de har for hjelp og hva slags hjelpetilbud de har
rundt seg i familie, nettverk og lokalt hjelpeapparat.
En mindre andel av barna tilbys systematisk psykologisk behandling fra barnehuset. Det er barn som av ulike
grunner ikke får eller vil motta behandling fra lokalt hjelpeapparat, eller som står på venteliste for å motta slik
behandling. Eksempler på slik behandling kan være TFCBT, EMDR, Abuse clarification, SKIP og andre former for
relevant behandling. I enkelte tilfeller gjennomfører vi også mer omfattende utredninger og kartlegginger, som
f.eks. risikovurdering av unge med grenseoverskridende seksuell atferd, eller utredning av kognitive evner og
ferdigheter. Vi har også i 2012 hatt en del timer oppfølging med ungdommer som var til stede på Utøya under
terrorangrepet 22. juli 2011.

Konsultasjonsteamets virksomhet i 2012
I tillegg til egen virksomhet koordinerer Statens Barnhus Tromsø Konsultasjonsteamet for helseregion Nord.
Teamet ble opprinnelig etablert på Universitet i Tromsø i 2002. Konsultasjonsteamet møtes fast på barnehuset
hver onsdag fra kl. 12.00 – 15.30.
Konsultasjonsteamets rolle er å gi
konsultasjon til ansatte i
1. og 2. linje tjenester i
kommunene i landsdelen der det
har oppstått mistanke om:





Barn/unge som er vitne
til vold eller utsettes for
vold
Barn/unge som utsettes
for omsorgssvikt
Barn/unge som utsettes
for overgrep og seksuelle
overgrep
Barn som forgriper seg seksuelt mot andre barn
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Konsultasjonsteamet består av fagfolk fra Barnehuset, Familievernkontoret, Kommunal og statlig
barneverntjeneste, Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO), UNN barnemedisin, Barne- og
ungdomspsykiatrien (BUP), Helsesøstertjenesten, Politiet og RVTS.
Konsultasjonsteamet har i løpet av 10 år behandlet nesten 900 saker. Som regel gjelder sakene familier der flere
søsken er involvert. Mange av disse rådene har blant annet hatt til følge at barn er blitt fanget opp i saker som
ellers ikke ville blitt meldt til politi eller barneverntjeneste.
Konsultasjonsteamets systematiske arbeid over tid, kan tilskrives mye av æren for at politi og barnevern her i
nord avdekker så mye som man gjør sammenliknet med mer folkerike regioner i landet. Konsultasjonsteamets
virksomhet har også bidratt til at et meget godt tverrfaglig og tverretatlig samarbeid har blitt utviklet mellom de
ulike etater.
Teamet har etter etableringen på Barnehuset opplevd et økende antall henvendelser.

2008 – 50 saker
2009 – 52 saker
2010 – 72 saker
2011 – 65 saker
2012 – 83 saker

Antall møter:
36
Antall Konsultasjoner:
83
Omhandlet 138 barn i alderen 8 mnd til
17 år.

14
Annet
13,3%

15
Omsorgssvikt
14,3%

18
Vold
17,1%

58
Mistanke SO
55,2 %

Statens Barnehus Tromsø
Nerstranda 9
9008 Tromsø

Tlf.: +47 77 75 99 50
Faks: +47 77 75 99 67
E-post: post@tromso.barnehuset.com
Foretaksnr.: NO 974 769 425
www.statensbarnehus.no

Medisinske undersøkelser på Barnehuset
Ved Overlege PhD Marianne Nordhov
Medisinsk undersøkelse er en naturlig og viktig del av helhetstilbudet for barn som kommer til Barnehuset. Legen
som gjør undersøkelsen er knyttet til Universitetssykehuset Nord Norge og
er enten spesialist I barnesykdommer eller under utdanning til dette. For
sistnevnte skjer vurderingene under veiledning (varierer litt avhengig av
utdanningsnivå). Før og etter undersøkelsen ivaretas barnet av personale
fra Barnehuset og i sjeldne tilfeller bistår de også under selve
undersøkelsen.
Legeundersøkelsen har to viktige målsettinger:
1. Avdekke medisinske funn som kan knyttes til aktuell sak.
2. Avdekke andre medisinske tilstander som trenger medisinsk oppfølging.
Barn som lever i familier med volds og omsorgsproblematikk har en
overhyppighet av andre helseproblemer (overvekt, undervekt,
underbehandlet astma/eksem etc.) Dette er tilstander som kan ha varig
negative effekt på barnets liv og helse, og som derfor er viktig å iverksette
oppfølging for. I saker som omhandler seksuelle overgrep er
underlivsundersøkelsen ofte normal. Vi erfarer at mange barn reagerer med
lettelse på denne informasjonen, og det understreker at manglende funn også kan være viktig for barnet.
Det er en stor utfordring at behovet for medisinske undersøkelser er større enn det tilbudet barneavdelingen kan
gi. Det er spesielt utfordrende i akuttsaker da det kan være vanskelig å fristille barnelege fra sykehusarbeidet på
kort varsel. UNN har dette året rekruttert to leger i spesialisering (LIS) i tillegg til fagansvarlig overlege til å gjøre
undersøkelser. Dette har ført til større smidighet og fleksibilitet når det gjelder voldssaker – men det er fremdeles
utfordrende i forhold til SO saker. Det er få saker som omhandler seksuelle overgrep. Dette fører til treghet i
forhold til opplæring. Man vil tilstrebe og fortsette denne ordningen i året som kommer. Målet er at alle LIS-legene
skal rotere til Barnehuset som ledd i utdanningsløpet. I 2012 ble det gjennomført 275 dommeravhør og 65
medisinske undersøkelser. Vi tror at noe av denne økningen kan forklares ut fra bedre tilgang på barnelege.
Det er sterk enighet i barnelegemiljøet at barn som mistenkes å være utsatt for vold eller seksuelle overgrep –
rutinemessig bør medisinsk undersøkes. Eller sagt på en annen måte; Det bør være tungtveiende grunner til ikke
å foreta medisinsk undersøkelse av disse barna.
Det er fremdeles utfordringer knyttet til det helsemessige tilbudet knyttet til barn utsatt for vold og overgrep.
Noen momenter er nevnt under:







Medisinsk undersøkelse glemmes. Ny dommeravhørskoordinator hos politiet har også bidratt til flere
anmodninger. Her er også Barnehusets samråd i forkant av sakene viktig, blant annet for å minne politiet på
dette.
Mange saker er allerede blitt gamle slik at politiet (kanskje feilaktig) vurderer at det ikke finnes noe å sikre og
at hensikten derfor bortfaller.
Mangelfull kompetanse hos politiet og påtale spesielt om mulighetene for støttebevis som ligger i medisinske
undersøkelser.
Manglende kapasitet på barneavdelingen
Generell erfaring på at det gjerne er bare en eller to leger som er kapable til å gjennomføre slike undersøkelser
på hvert Barnehus. Dette kan bli sårbart ved permisjoner, ferie eller hektisk hverdag.
For at det medisinske tilbudet skal bli komplett bør det vurderes om en barnelege være knyttet til barnehuset i
for eksempel 50 % stilling. Dette vil kreve økte ressurser til barnehusene.
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Representasjon/kursvirksomhet Barnehuset 2012
Barnehuset er et tverrfaglig kompetansehus. Det er en utfordring og holde denne fanen høyt når antallet
dommeravhør øker som det gjør, men vi prøver så langt det lar seg gjøre. Her er noe av det barnehuset bidro på i
2012:







Var medarrangør av barnevoldkonferansen i Tromsø 2012- tverrfaglig konferanse om vold og omsorgssvikt
mot barn. Konferansen samlet over 500 deltagere fra hele landet.
Bidratt på grunnutdanning for psykologer, jurister, medisiner- og politistudenter.
Bidratt på Kripos konferansen, samt videreutdanning i dommeravhør for norske og danske politifolk.
Bidratt på Nordisk konferanse om unge overgripere i Oslo.
Undervist for ansatte i helsesøstertjenesten, fysioterapitjenesten, barnehager, skoler og SFO,
kriminalomsorgen og barneverntjenesten.
Bidratt på Fylkeslegens kurs for turnusleger og fysioterapeuter i Tromsø

Barnehuset har som tidligere år også gjennomført årlig samling for politiets dommeravhørere i landsdelen. Denne
gangen med fokus på avhør av psykisk utviklingshemmede. Så godt som alle avhørene stilte og tilbakemeldingene
gikk på at tiltaket ble høyt verdsatt.
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De ansatte ved Barnehuset:
Ståle Luther, Leder
Forut for etableringen av barnehuset i 2009 har Ståle jobbet som politietterforsker i
mange år. Han tilhørte det første kullet familievoldskoordinatorer som ble utdannet ved
politihøgskolen i 2002. Han har både fungert som leder ved Vold -og sedelighetsgruppen
og vært leder for forebyggende gruppe U-18 ved Tromsø politistasjon.
I 2006 jobbet han på UiT som leder av konsultasjonsteamet ved Regionalt
kunnskapssenter for barn og unge- Nord. I løpet av 2010/2011 deltok han i et
regjeringsoppnevnt lovutvalg som i leverte en NOU om bruk tvang innen psykisk
helsevern.

Seniorrådgiver Venke Giske
I tillegg til å være utdannet barnevernspedagog har Venke videreutdanning innen klinisk barneog ungdomspsykiatri og barnevern i et minoritetsperspektiv.
Venke har over 30 års erfaring fra arbeid med utsatt barn og ungdom, herunder bred erfaring fra
barnevernsarbeid, så vel som klinisk erfaring fra barne- og ungdomspsykiatri. Venke har også
jobbet som leder for barnevernsinstitusjonen Lamokollektivet. Her jobbet hun opp mot unge,
mange av dem overgrepsutsatte. Venke har også jobbet med flyktninger i asylmottak. Forut for
at hun i 2009 tiltrådte i stilling som rådgiver på Statens Barnehus Tromsø, jobbet hun i BUF
etat, (statens barne- og familievern) der hun som rådgiver hadde oppgaver i forhold til å bistå
lokale barneverntjenster.

Psykologspesialist Are Evang
Psykologspesialist med spesialitet i Klinisk barne- og ungdomspsykolog. Are har
tidligere jobbet som psykolog i Alternativ til Vold, NKVTS, RVTS og BUP-Tromsø. Han har
utviklet kompetanse på traumekartlegging og behandling av barn med traumerelaterte
vansker, med videreutdanning i blant annet TFCBT og EMDR. Han har også
videreutdanning og etter hvert en del erfaring med risikovurdering av ungdommer som
begår seksuelle krenkelser mot andre barn eller ungdommer. Are har også kompetanse
på veiledning og driver en del undervisning om temaer knyttet til vold og overgrep mot
barn.

Statens Barnehus Tromsø
Nerstranda 9
9008 Tromsø

Tlf.: +47 77 75 99 50
Faks: +47 77 75 99 67
E-post: post@tromso.barnehuset.com
Foretaksnr.: NO 974 769 425
www.statensbarnehus.no

Nina Christine Dahl, rådgiver ved Barnehuset:
Barnehuset fikk som ny ansatt fra april 2012. Nina er utdannet pedagog og har
videreutdanning i barnevern og barnerett. Hun har blant annet erfaring som
saksbehandler på tiltaksavdeling og barnevernvakt, men har først og fremst lang
erfaring som miljøterapeut i flere kommuner. Nina har jobbet mye med observasjoner,
kartlegging og veiledning i forhold til foreldrekompetanse.

Førstekonsulent Marianne Wilhelmsen
Jeg har vært ansatt som førstekonsulent/tekniker fra oppstarten av Barnehuset i mars 2009.
Jeg er utdannet Tannpleier, men har i tillegg hatt administrative jobber. Som
førstekonsulent/tekniker på Barnehuset har jeg hatt god nytte av min administrative bakgrunn,
samt min interesse for tekniske utfordringer!
Det har vært spennende og lærerikt og være med på å utvikle gode rutiner for teknisk
gjennomføring av dommeravhør.
Våren 2013 har jeg valgt å takke ja til nye utfordringer og vil herved benytte anledningen til å
takke for 4 fine år på Barnehuset sammen med verdens beste kollegaer! Takk for meg og lykke til videre!

Psykologstudent Lotta Sjåfjell
I seks måneder har jeg vært i hovedpraksis på Barnehuset som psykologstudent. Som
student har jeg fått møte mange fantastiske barn og fått høre deres sterke historier. Jeg
har fått mange nyttige verktøy og har lært mye om hvordan man kan samtale med barn
og ungdom om vold, overgrep og andre tema som av mange oppfattes som tabu. Jeg har
lært meg å ta barnets perspektiv på en helt ny måte som psykolog. Jeg har fått kunnskap
om hvordan saksgangen er fra man melder sin bekymring til barneverntjenesten eller
politi, til barnet blir avhørt og hvilke tilbud de får i etterkant av et slikt dommeravhør. I
så måte har jeg fått en trygghet som fagperson når det gjelder å melde bekymring rundt
barn og ungdom, som jeg ellers ville vært foruten.
Tverrfaglig samarbeid står sterkt i fokus på Barnehuset og jeg har fått erfare hvilke fordeler og utfordringer dette
medfører, og det har lært meg å se mange forskjellige faglige perspektiver. Tiden på Barnehuset har gitt meg en
helt ny innsikt i hvordan man som psykolog kan håndtere egne reaksjoner i møte med vold og overgrep. Det har
også lært meg viktigheten av god kollegastøtte og et åpent og positivt arbeidsmiljø, noe som kanskje er spesielt
viktig på en slik arbeidsplass. Jeg tror at praksisperioden har gjort meg bedre faglig rustet til å møte en del av
virkeligheten mange ikke ønsker å forholde seg til. God veiledning og oppfølging fra erfarne kollegaer har bidratt
til å gjøre meg til en fagperson som tør å spørre og som tåler å høre på det barnet forteller.
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