Konsultasjonsteamet

ved Statens Barnehus Oslo
Et tverrfaglig og tverretatlig team
for ansatte som jobber med barn og unge.

Har du mistanke om at
barn eller unge utsettes
for vold eller seksuelle
overgrep kan du rådføre
deg med oss

Stå ikke alene!
Barns rettssikkerhet ivaretas best
når vold i nære relasjoner, seksuelle
overgrep og annen omsorgssvikt
avdekkes, og riktig og samordnet hjelp
settes inn så tidlig som mulig.

Hva er konsultasjonsteamet?
Vi tilbyr konsultasjoner til deg som
er bekymret for om barn eller unge
kan være utsatt for vold, seksuelle
overgrep og alvorlig omsorgssvikt.
Vi gir også konsultasjoner i saker
der barn og unge utøver skadelig
seksuell atferd.

som er gitt mens rådsøker lytter.
Du som rådsøker må selv ta stilling
til refleksjonene og hvordan
du skal håndtere saken videre,
herunder om saken skal meldes
til barneverntjenesten og/eller
anmeldes til politiet.

Sakene drøftes anonymt og konsultasjonsteamet overtar ikke ansvar
fra deg som søker råd. Metoden
som benyttes er reflekterende
team. Det innebærer at du som
søker råd presenterer saken for
teamet. Deretter åpnes det opp for
oppklarende spørsmål før
konsultasjonsteamet drøfter og
reflekterer over informasjonen

Konsultasjonene gjennomføres
ukentlig ved Statens Barnehus Oslo.
I noen tilfeller kan det tilrettelegges
for telefonkonsultasjoner og
videokonferanser.

Hvem kan henvende seg?
Offentlige ansatte som jobber med
barn og unge, og private ansatte
som yter tjenester på vegne av det
offentlige. Privatpersoner anbefales
å ta direkte kontakt med barnevern,
politi eller helsevesen.
Konsultasjonsteamet skal ikke erstatte
eksisterende samarbeidsrutiner. Vi er
et supplerende tiltak for å få et tverrfaglig perspektiv på din bekymring og
styrke din handlingskompetanse.

Hvem er vi?
Konsultasjonsteamet er et tverrfaglig og
tverretatlig team bestående av erfarne fagpersoner fra:
- Statens Barnehus Oslo
- Politiet: Familievold og seksuallovbrudd
- Barneverntjenesten
- Jurister fra politi og barnevern
- Barne – og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP)
- Pedagogisk – psykologisk tjeneste (PPT)
- Barnemedisin/Sosialpediatri
- Helsestasjon og skolehelsetjenesten
- Familievernkontoret

FNs barnekonvensjon gir alle barn
rett til å vokse opp uten å bli utsatt
for vold og overgrep. Dette gjelder
alle former for vold, både fysisk,
psykisk og seksuell vold samt
alvorlig omsorgssvikt.

Hvordan henvende seg?
Ring Statens Barnehus Oslo
på tlf: 22 70 56 50

Søk hjelp hos
konsultasjonsteamet i Oslo
Kompliserte og sammensatte saker kan
ofte utfordre handlingskompetansen.
Da kan det være hjelpsomt å drøfte
bekymringen med flere faginstanser.

