
RING 116 111
ALARMTELEFONEN ER GRATIS
Alle barn og unge skal ha et nummer de kan ringe hvis de 
opplever akutte eller vanskelige situasjoner i hjemmet. Dette 
kan være alt fra vold og overgrep i hjemmet, til bekymring for 
tvangsekteskap. 

Alle telefoner blir besvart av voksne som har lang erfaring i å 
hjelpe barn og unge.

STATENS BARNEHUS HAMAR 

Besøksadresse: Strandgata 51, 2317 Hamar
   (inngang Sverres gate)
Postadresse:  Postboks 335, 2303 Hamar 
E-post:  Statensbarnehus.hamar@politiet.no
Åpningstider:  Mandag til fredag 08.30 til 15.30
Telefontider:  Mandag til fredag 08.30 til 15.00

INFORMASJON OM 
STATENS

BARNEHUS 
HAMAR



Statens barnehus er til for å sikre at barn, ungdom og andre særlig sår-
bare grupper som kan ha vært utsatt for vold og seksuelle overgrep, ikke 
utsettes for unødige belastninger når de skal fortelle om hva som har 
skjedd.

FNs konvensjon om barns rettigheter, artikkel 3, Grunnloven § 104 og 
barnevernloven § 4-1 stadfester at handlinger som angår barn og som 
foretas av myndigheter og organisasjoner først og fremst skal ta hensyn til 
barnets beste.

FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne 
inneholder flere artikler som er relevante for barnehusets arbeid med  
sårbare voksne mennesker.

Nasjonale retningslinjer for Statens barnehus ble utgitt av Politi-
direktoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet 
19. desember 2016. 

Hensikten med de nasjonale retningslinjene er å sikre en god, helhetlig, 
tverrfaglig utøvelse av barnehusets oppgaver i forbindelse med gjennom-
føringen av tilrettelagte avhør.

BARNEHUSET KAN TILBY:

•  Tilrettelagte avhør, medisinsk undersøkelse og 
 tannhelseundersøkelse
• Spisskompetanse på seksuelle overgrep, vold og vitne til
 vold i nære relasjoner
• Rådgiving og konsultasjon
• Koordinering av tjenester mellom involverte instanser
• Støtte og veiledning til barn, sårbare voksne og 
 pårørende
• Korttidsterapi

VÅR VISJON ER:

Overgrepsutsatte skal alltid være vårt fokus og vi skal til
enhver tid ha den beste kompetansen i eget hus.


