Statens barnehus Tromsø

Målsetting
• Hovedmålsettingen med etableringen av barnehus
har vært å bedre barns rettssikkerhet.
• Fange opp barn med oppfølgingsbehov og etablere
en sammenhengende tiltakskjede.
• Straffesaken står helt sentralt i barnehusenes
virksomhet. At det foreligger en straffesak er selve
forutsetningen for målgruppens inngang til
barnehusene.

Bemanning
•
•
•
•
•
•

Daglig leder
Førstekonsulent
Psykologspesialist
Psykolog, samisk språk og kultur
4 x Seniorrådgiver
Pediatri

Definert målgruppe
Barn/unge opp til 18 år
Voksne psykisk utviklingshemmede
Utsatt for:
Seksuelle overgrep.
Vold, barnemishandling, kjønnslemlestelse og
tvangsekteskap.
• Barn som har vært vitne til vold.
• Risikovurdering på unge overgripere.
•
•
•
•
•

Den norske barnehusmodellen
• En helhetlig tilnærming under samme
tak:
–
–
–
–

Dommeravhør
Rettsmedisinsk undersøkelse
Oppfølging og behandling
Kompetanseheving, rådgivning og veiledning

Region
Barnehuset Tromsø favner et geografisk område på
112 946 km2 og utgjør med dette mer enn en tredjedel
av fastlands-Norge.
Politidistrikt

Innbyggertall

Antall kommuner

Midtre Hålogaland PD

120 000

22

Troms PD

124 000

17

Vest-Finnmark PD

44 000

9

Østfinnmark PD

32 000

10

Status 2016
•
•
•
•
•
•
•

2009,
2010,
2011,
2012,
2013,
2014,
2015,

98 dommeravhør og 17 medisinske undersøkelser
156 dommeravhør og 29 medisinske undersøkelser
252 dommeravhør og 39 medisinske undersøkelser
275 dommeravhør og 65 medisinske undersøkelser
330 dommeravhør og 82 medisinske undersøkelser
386 dommeravhør og 130 medisinske undersøkels.
477 tilrettelagte avhør, 166 medisinske undersøk.

Venterommet før Barnehusene

Koselig
• Det er fint og er veldig godt egnet og oppmuntrende for
barn som ikke har det så godt. (Jente 13-15 år)
Mulighet for aktivitet
• Man kan gjøre mye her. Sånn skulle soverommet mitt ha
vært! (Jente, 10-12 år)
Mulighet for avslapping
• Det er koselig her, og det er ikke noen unger her så det
er for det meste stille. Og jeg har slappet av og det var
deilig så jeg har egentlig kost meg på venterommet.
(Jente, 10-12 år)

”Dommerrom”

Medisinsk undersøkelsesrom

Fordeling på sakstyper

Samrådsmøter
• Fast sjekkliste for å sikre koordinering, kvalitet og
ivaretakelse av barnet
• Formålet med samrådsmøtet er å planlegge og
koordinere tiltakene rundt barnet før, under og
etter dommeravhøret. Et trygt og ivaretatt barn
presterer best i dommeravhør.
• Disse innkalles: Avhører, etterforsker, politijurist,
saksbehandler i barnevernet. Andre ved behov.
(telefon/video)

Erfaringer fra samrådsmøtet
Henting/skyss
Etnisitet, behov for tolk
Behov for medisinsk undersøkelse
Trusselbilde mot barn eller familien
Barnet/voksne har funksjonshemminger/spesielle
behov
• Avhør av søsken/familie, mistenkte
• Setteverge
• Barnevern sitter på opplysninger de ikke har forstått
at politi bør ha
•
•
•
•
•

Behandlingstilbud ved Barnehuset

Alle får tilbud
De fleste tar imot

Psykologisk
behandling

EMDR, TF-CBT
Psykologisk førstehjelp

Kriseintervensjoner/
Oppfølging

Formidling til
lokalt hjelpeapparat

Vurderingssamtale/ Kartlegging

Informasjon om
traumereaksjoner

Nytt regelverk for avhør av barn mv.
:
 Endringer i straffeprosessloven vedtatt 10. juni
2015, trådte i kraft 2.oktober 2015
 Forskrift av 24.9.15
 Riksadvokaten, utfyllende retningslinjer av
21.10.15 .
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Formålet med tilrettelagte avhør
§ 2 Formål
Et tilrettelagt avhør skal sikre at etterforskingen
og straffeforfølgningen i saker der vitnet er barn
eller en særlig sårbar voksen gjennomføres på en
måte som tar hensyn til vitnets sårbarhet. Både
vitnets og siktedes rettssikkerhet skal ivaretas
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Avhørsleders rolle
§ 3 Avhørsleder
Tilrettelagt avhør ledes av en påtalejurist med utvidet
påtalekompetanse. Avhørsleder skal så vidt mulig ha
gjennomført og bestått Politihøgskolens
spesialutdanning i å lede et tilrettelagt avhør.
Avhørsleder har ansvar for å planlegge og forberede
avhøret og utføre nødvendig etterarbeid, blant annet
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I hvilke saker skal det tas tilrettelagte
avhør jf strpl§ 239 ?
"Skal"-regel:
Fornærmede/vitner under 16 år eller særlig sårbare vitner med psykisk utviklingshemming eller annen
funksjonsnedsettelse
i saker som gjelder :






seksuallovbrudd (ny strl kap 26),
kjønnslemlestelse (ny strl § 284),
mishandling i nære relasjoner (ny strl § 282),
drap (ny strl § 275)
kroppsskade (ny strl § 273)

…
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"Kan"-regel:
Fornærmede/vitner under 16 år eller særlig sårbare vitner med psykisk
utviklingshemming eller annen funksjonsnedsettelse kan også avhøres ved
tilrettelagt avhør i saker om andre straffbare forhold dersom hensynet til den
fornærmede eller vitne tilsier det.
Fornærmede/vitner mellom 16 år og 18 år i saker som omhandler overtredelse av
ny strl §§ 312-314 (incest, søskenincest og seksuell omgang med andre
nærstående, eks fosterbarn/stebarn)
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Frister for gjennomføring –
strpl § 239e og forskriftenes § 6:
Det tilrettelagte avhøret skal tas snarest mulig, men er angitt differensierte
frister ut fra sakens alvor og karakter:
1. Tilrettelagt avhør skal tas senest innen 1 uke i de akutte sakene der
a) Fornærmede skal avhøres om en handling som skjedde for mindre enn to
uker sider
b) Den fornærmede som skal avhøres har gitt en umiddelbar og fullstendig
beretning om forholdet, eller
c) Det er grunn til å tro at forklaringen er nødvendig for å beskytte fornærmede
eller vitnet.
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2. Det tilrettelagte avhøret skal tas innen to uker i saker der:
a) Vitnet er under 6 år, eller
b) Vitnet er fornærmet i saken
3. Ved øvrige saker skal det tilrettelagte avhøret gjennomføres innen tre
uker.
Fristen for å gjennomføre tilrettelagt avhør kan forlenges med en uke:
- Dersom politiet gjennomfører tidkrevende etterforskning, eller
- forberedelser som er nødvendig av hensyn til vitnet eller avhørets
kvalitet
- Dersom avhørsleder og barnehuset er enige om at det klart er til vitnets
beste at avhøret utsettes.
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Frister for gjennomføring forts:
Når fristen begynner å løpe – fra anmeldelsestidspunktet eller fra det
tidspunktet politiet av andre grunner har rimelig grunn til å undersøke
om det foreligger straffbart forhold.
Når politiet på et senere stadium i etterforskningen blir klar over at det
aktuelle vitnet bør avhøres, regnes fristen fra tidspunktet da politiet
hadde rimelig grunn til å anta at vitnet burde avhøres.
Supplerende avhør:
- Gjennomføres så raskt som mulig og senest innen en uke etter forrige
avhør, med mindre det er nødvendig av hensyn til etterforskningen
eller siktede og det ikke vil være en uforholdsmessig belastning for
vitnet.
- Er avhørsleder/barnehus enige om at det er til vitnets beste – kan
supplerende avhør utsettes
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Til stede under avhøret, jf strpl § 239d:
"Kan"-regel:
a) Representant fra Barnehuset, merk ny forskrift § 6
b) Representant fra barnevernet i saker der det straffbare forholdet gir grunn til bekymring for
barnets omsorgssituasjon *
c) Vitnets verge *
d) Ytterligere representanter for påtalemyndigheten og politiet og
e) Andre avhørsleder mener det er hensiktsmessig at følger avhøret *
* = Disse representantene følger likevel ikke avhøret dersom avhørsleder kommer til at hensynet til
vitnet eller etterforskningen taler mot det
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Vergens oppgaver
• Gi generell støtte til vitnet
• Gi tillatelse til å hente barnet i
skole/barnehage
• Ta stilling til eller veilede i spørsmålet om:

– Vitneplikt
– Forklaringsplikt
– Medisinsk undersøkelse – kan kun gjennomføres etter samtykke fra vitnet eller
verge

Seksjon for porteføljestyring
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Barneverntjenesten – til stede under
avhør?
• Ja, når det er grunn bekymring for barnets omsorgssituasjon, jf strpl § 239 d.
• Avhørsleder avgjør om barnevernet kan være til stede.
• Barneverntjenestens representant har ikke rett til å stille spørsmål – barnet har
ingen forklaringsplikt overfor barneverntjenesten. Det forventes at politiet stiller
spørsmål som er relevante for både etterforskningen og ivaretakelsen av barnet.
• Avhørsleder kan pålegge de tilstedeværende taushetsplikt om opplysninger som
fremkommer i avhøret – kan skje ovenfor Barneverntjenesten hvis fare for
bevisforspillelse
• Følgepersoner får ikke vite innholdet i avhøret
Seksjon for porteføljestyring
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Formøte
§ 8 Formøte
Avhørslederen har ansvar for at det før hvert avhør
gjennomføres et formøte der avhøreren og de som skal
følge avhøret gis anledning til å delta.
Formøtet skal gjennomføres på det stedet avhøret skal tas.
Følger en eller flere av aktørene avhøret via
videooverføring, kan formøtet gjennomføres som en
telefon- eller videokonferanse.
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Ettermøte
§ 12 Ettermøte
Avhørslederen har ansvar for at det rett etter hvert avhør gjennomføres
et ettermøte. En ansatt fra barnehuset skal delta på ettermøtet. Vitnets
verge, vitnets bistandsadvokat og barneverntjenesten eller
omsorgstjenesten skal gis anledning til å delta på ettermøte med mindre
sterke grunner taler mot det.
I ettermøtet skal det drøftes om det er behov for at vitnet følges opp og
ivaretas videre og hvem som skal ha ansvaret for det.
I ettermøtet skal det drøftes når og hvordan barneverntjenesten eller
omsorgstjenesten skal samtale med vitnet om saken.
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Forsvarer, varsling mistenkt/siktet, jf strpl § 239b og forskiftenes §
13:
Hovedregel: Første tilrettelagte avhør tas uten at mistenkte varsles. Mistenkte varsles heller ikke om
at det oppnevnes verge.
Men:
I de tilfeller der mistenkte allerede har status som siktet og det anses ubetenkelig av hensyn til vitnet
eller etterforskningen – skal varsles.
Merk strpl § 239b første ledd siste pkt:
"Har politiet skjellig grunn til å mistenke en navngitt person og det anses ubetenkelig av hensyn til
vitnet og etterforskningen at vedkommende varsles skal politiet ta ut siktelse og varsle om avhøret."
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Unngå at mistenkte får kunnskap om at det er en sak under
etterforskning

• Vil med medføre risiko for at det forspilles bevis
- vanskelig å ha oversikt over aktuelle åsteder og beviskilder
• Varsling i forkant om avhøret (som dessverre har skjedd) kan
være direkte uforsvarlig for vedkommende sikkerhet og
ødeleggende for muligheten til å få en fullstendig forklaring.
• Ødelegger muligheter for bruk av andre metoder(skjulte
metoder)
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Barn som vitne til vold
• ”Barna rammes både når de utsettes for volden direkte gjennom

fysisk mishandling eller indirekte ved at barna ser, hører eller
fornemmer volden. Det kan være svært vanskelig å skille gruppen
barn som opplever vold i familien fra barn som selv utsettes for
vold. En finner at adferdsvansker, emosjonelle vansker og kognitive
problemer har vesentlig høyere forekomst hos alle disse barna,
sammenliknet med barn som ikke har vokst opp i familier med
vold” ”

•

•

Det understrekes bl.a. at det forhold at far utsetter mor for gjentatt
vold utgjør en uholdbar omsorgssituasjon og er å betrakte som en
alvorlig omsorgssvikt”

NOU 2003, ”Retten til et liv uten vold”

Meldeplikt
Helsepersonelloven § 33
”Uten hinder av taushetsplikten etter § 21 skal
helsepersonell av eget tiltak gi opplysninger til
barnevernstjenesten når det er grunn til å tro at et
barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger
andre former for grov omsorgssvikt, jf. Lov om
barnevernstjenester §§§ 4-10, 4-12 og 4-13. Det
samme gjelder når et barn har vist vedvarende
alvorlige atferdsvansker.”

NÅR ER MELDEPLIKTEN UTLØST?
Når DU er bekymret.
• alvorlig omsorgssvikt (klær, mat, omsorg,
oppfølging )
• vold
– fysisk
– psykisk
– latent vold
– seksuell vold

NÅR ER MELDEPLIKTEN UTLØST?
• seksuelle overgrep
– seksuell krenkelse – blotting, få barn til å vise frem
kjønnsorgan
– seksuell handling – beføling bryst, kjønnsorgan
– seksuell omgang – samleie, slikking/suging
kjønnsorgan

HVA SKAL MELDINGEN INNEHOLDE?
• Alle opplysninger som melder har, hva har
barnet sagt, hvilke ord er brukt, i hvilken
situasjon fremkom opplysningene, hva sa
melder før og etter, hva ble spurt om videre
• Beskrive skader, selvsyn eller foreviste barnet
disse, hva ble oppgitt som årsak til skade, hvem,
hvor, hvorfor
• Evt. sporsikring, foto.

Straffeloven § 282/283
• Mishandling i familieforhold
• Dekker også psykisk vold og kontroll
• ”Den som ved å true, tvinge, begrense
bevegelsesfriheten til, utøve vold mot eller på
annen måte krenke, grovt eller gjentatt
mishandler”
• Medvirkning – hvis man vet, men ikke gjør noe,
gjentatte tilfeller

Troms politidistrikt

Straffelovens § 282/283
Dom i HR 2010-1426-A
Selve kjernen i strl. § 282/283 er den vedvarende
og gjentagende krenkelsen og mishandlingen av
den
nærstående. I tillegg til krenkelsen av legeme og
sjel, vil tillitsbruddet, den psykologiske bindingen
mellom gjerningsmannen og offeret, og det at
handlingen skjer i hjemmet, særprege denne type
vold.

Rettigheter - §§ 282/283, 291-305
• Offentlig påtale
• Krav på bistandsadvokat, strpl § 107a
• Krav på kontaktperson i politiet og å få
orientering om sakens utvikling og
fremdrift, påtaleinstr. § 7A-1
• Beskyttelsestiltak

Tidsbruken fra anmeldelse til
dommeravhør
• At det tar lang tid fra en forbrytelse inntreffer og til barnet
avhøres er kan redusere sannsynligheten for at barnet
husker og kan gjenfortelle erfaringer om overgrep.
• Barn er også 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 å
måte vente lenge på å fortelle sin historie.
• Snittet er høyere i voldssaker enn i saker om seksuelle
overgrep

Spesialinstruks og
dommeravhørskoordinator
•

Innføring av ordning med dommeravhørskoordinator. Koordinatoren tar seg
av praktisk tilrettelegging av dommeravhør i Troms politidistrikt.

•

Instruksen tydeliggjører ansvarsfordeling, og inneholder klare retningslinjer
for hvordan sakene skal håndteres.

•

Gruppeleder/straffesaksansvarlig en virkedag på seg til å melde innkomne
saker til koordinator.

•

Koordinator har så selv bare en virkedag på å innhente nødvendige
opplysninger og viderebringe disse til påtaleansvarlig. Påtaleansvarlig har en
virkedag på å beramme dommeravhøret hos tingretten.

•

Ordningen skal sikre at det ikke skal gå mer enn 3 virkedager fra saken er
registrert hos politiet, til dommeravhøret er berammet.

§ 196. Med bøter eller med hefte eller fengsel inntil 1 år straffes den som
unnlater gjennom betimelig anmeldelse for vedkommende myndighet eller
på annen måte å søke avverget et etter militær lov straffbart mytteri,
krigsforræderi, spioneri eller
forbund om rømming eller en forbrytelse mot loven om
forsvarshemmeligheter §§ 1, 2, 3 eller 4 eller en forbrytelse som nevnt i
denne lovs §§ 83, 84, 86,87 nr. 2, 90, 91, 92, 93, 94, 98, 99, 99a, 100, 104a,
148, 149, 150, 151a, 152, 153, 154, 159, 169, 282/283 (vold i nære
relasjoner), 291 - 305 (voldtekt, seksuell omgang med barn u/14 og u/16,
incest, seksuell omgang med fosterbarn, 217, 223 annet ledd, 225, 231, 233,
234,243, 267, 268 eller 269 eller sammes følger, skjønt han til en tid da
forbrytelsen eller dens følger ennå kunne forebygges, har fått pålitelig
kunnskap om at den er i gjære eller er forøvd. Ved forbrytelse mot §§ 197
og 199 gjelder plikten likevel bare når fornærmede er under 16 år. Dog er
han straffri, såfremt forbrytelsen ikke kommer til fullbyrdelse eller til
straffbart forsøk, eller såfremt avvergelsen ikke kunne skje uten å utsette
ham selv, noen av hans nærmeste eller noen uskyldig for tiltale eller fare for
liv, helbred eller velferd. På samme måte, dog i intet tilfelle med høyere
straff enn den for forbrytelsen selv satte, straffes den overordnede, der har
unnlatt
å hindre en i hans tjeneste forøvet forbrytelse, såfremt dette var
ham mulig.

Konsultasjonsteamet Helseregion Nord
Konsultasjonsteamet består av:
Barnehuset
Familievernkontoret
Kommunal og statlig barneverntjeneste
Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO)
UNN barnemedisin
Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP)
Helsesøstertjenesten
Politiet
Vold- og traumesenteret (RVTS Nord)
Ved behov hentes inn representanter fra Flyktningehelsetjenesten
v/RVTS.

Statistikk 2006 (2005)

•
•
•
•
•
•

Kommunalt barnevern
Barne- og ungdomspsykiatrien
Skole / barnehage / SFO
Politiet / bistandsadvokater
Helsesøster / primærlege
Annet

44,9 % (39,8 %)
19,6 % (14,4 %)
15,9 % (18,2 %)
9,3 % (2,4 %)
13,1 % (19,3 %)
8,4 % (5,9 %)

Hva søkes det råd om? ( N=98)
• Hvordan håndtere mistanke

80,6 % (94%)

• Behandling
• Spørsmål om legeundersøkelse
• Annet

15,3 % (2,4%)
4,0 % (2,4%)
7,1 % (7,2 %)

•
•

Annet: Bl.a. nekter behandling, voldtekt, hvordan få tilgang til huset,
hemmelig adresse, samvær, taushetsplikt.
Enkeltsaker registrert på flere alternativer, derfor vil prosent overstige 100.

Fase i saken ved kontakt til
konsultasjonsteamet. (N=107)
• Mistanke/ avdekking
• Politietterforskning

82,3 % (90,5%)
15,9 % (4,9%)

• Rettssak

1,8 % (3,7%)

• Henlagt

1,8 %

Enkelte saker registrert på flere alternativer, derfor vil prosent
overstige 100.

Hvordan oppsto mistanke?
•
•
•
•

Barnet har fortalt
Somatiske symptomer
Adferdsendring
Annet *

62,7 % (61,3%)
3,9 % (7,2%)
11,7 % (11,3%)
32,3 % (26,5%)

Barnet selv og familie er ofte de som er kilde
til at det oppstår mistanke.
• Enkelte saker er registrert på flere alternativer,
derfor vil prosent overstige 100
* nabo reagert, overgriper innrømmet, unormal oppførsel, mor
kontaktet politiet

Konsultasjonsteamet 2012
Antall møter: 36
Antall konsultasjoner: 83
Rådsøkere:
Finnmark 19
Troms 43
Nordland 19
Svalbard 2
Omhandlet 138 barn i
alderen 8 mnd til 17 år

14
Annet
13,3%

18
Vold
17,1%

15
Omsorgs
svikt
14,3%
58
Mistanke
SO
55,2 %

Slik går du frem ved mistanke
•

•

•

•

Mistanke må ikke gjøres kjent før anmeldelse. Sikre at du ikke er
alene med din mistanke. Du kan henvende deg til nærmeste
overordnede eller ringe ditt lokale hjelpeapparat for å drøfte saken
anonymt.
Noter ned hva mistanken besto i, og når du fikk den. Fortsett å føre
notater etter hvert som du observerer eller snakker med barnet.
Notatene kan bli viktige under etterforskning, rettssak eller
barnevernssak.
Dersom barnet forteller selv skal det oppfordres til å fortelle fritt
uten press. Husk å skriv ned detaljer og uttalelser så ordrett som
mulig. Beskriv barnets sinnstilstand. Du kan spørre når overgrepet
skjedde sist gang.
Hvis seksuelle overgrep har skjedd innen 72 timer er det viktig å
sikre biologiske spor. Ta kontakt med lege eller politi umiddelbart.
Barnet må ikke dusje eller vaske seg. Klær oppbevares tørt og hver
for seg. Pakk ikke klær inn i plastposer.

Case
•

Jenny 4 år går i barnehage. Hun bor sammen med mor, stefar og hun har to
eldre søsken som går på skole

•

Hun har ofte skitne klær på seg og matpakker med varierende innhold. Du
synes at hennes språkutvikling ligger noe tilbake for alderen og du har lagt
merke til at hennes tenner bærer preg av manglende tannpuss.

•

Hva gjør du/sier du?

•

Jenny kommer i dag til barnehagen som vanlig. Ved frokostbordet legger du
merke til at høyre øre ser rødt og hovent ut.

•
•

Hva gjør/sier du?
På spørsmål fra deg svarer Jenny at mamma klep henne hardt i øret i går
etter at hun kranglet med sin søster.

•

Hva gjør/sier du?

Case
•

•
•
•
•

•
•

•

Du jobber i helsevesenet har samtale med en kvinne som er 39 år.
Hun forteller at hun er blitt fysisk mishandlet av sin mann. Ved en
tidligere anledning ble hun behandlet for ribbeinsbrudd, men
oppgav ikke den gang årsaken til skaden.
Hva gjør/sier du?
På spørsmål fra deg svarer kvinnen at de har to barn. En gutt på 3
år og en jente på 4 mnd.
Hva gjør/sier du?
På spørsmål fra deg om hvordan dette påvirker barna svarer
kvinnen at hun ikke tror at de merker noe til det, i alle fall for det
meste. De har vært på rommene sine når volden har skjedd.
Hva gjør du?
På spørsmål fra deg svarer kvinnen at hun har vurdert å gå fra
mannen sin, men hun frykter for hvordan dette vil bli. Spesielt
økonomisk. Dessuten er det når han drikker at han er voldelig.
Ellers er han ganske snill.
Hva gjør/sier du?

Case
•

Som lærer har du innkalt Mette, 38 til utviklingstime for hennes
gutt, Lars 13 år. Lars har en del problemer på skolen, nokså dårlige
resultater og mye fravær. Hun har en samboer som er far til det
yngste barnet deres, en jente på 2 år. Mette sier at hun har
vanskelig for å få Lars ut av sengen om morgenen og det kommer
av og til store konflikter hjemme, spesielt med hans stefar.

•

Hva gjør du/sier du?

•

På spørsmål om hva som skjer når det oppstår konflikter svarer
Mette at stefaren har tatt tak i Lars og dratt han ut av senga. Det er
mulig at han også har ”luset til” Lars et par ganger.

•

På spørsmål om hva Mette mener med ”lusing” svarer hun slag i
ansiktet med flat hand.

•

På spørsmål om det er andre som har blitt slått svarer Mette at
hennes samboer har slått henne flere ganger i løpet av de siste to
årene.

Case Mette fortsetter
•

På spørsmål fra deg svarer Mette at han i alle fall har slått henne 10
ganger, samt revet henne overende. Hun oppgir at barna har vært
på rommene sine når hun har kranglet med mannen sin, i alle fall
for det meste.

•

Hva gjør du/sier du?

•

På spørsmål fra deg svarer hun at han brukte vold senest i forrige
uke.

•

Hva gjør du/sier du?

•

Du spør om Mette har tanker om å skille seg fra mannen sin. Mette
svarer at hun ikke klarer å bestemme seg for hva hun vil gjøre.

Case
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Du er tannlege
Lena (13) har vært innkalt til time, men har ikke møtt
Hva gjør du?
Hun møtte ikke 2. gang heller.
Hva gjør du?
Lena møter tilslutt med sin pappa men undersøkelsen blir vanskelig
fordi hun er svært motvillig til å åpne munnen. Du ser imidlertid at
tannstatus er dårlig
Hva gjør du?
Lena sier at hun ikke ønsker å ha noe inn i munnen sin.
Hva gjør du?

Case
•

Du er Peder (7) lærer på barneskolen. Du har en god stund hatt en del bekymringer for
Peders adferd. Det har vissnok vært bekymring for Peder helt siden han begynte på
skolen. Peder har gjentatte ganger havnet i bråk med medelever. Han bruker grove
seksuelle banneord om medelever og lærere.

•

I dag hørte du Peder si til en jente i klassen ”du kan suge kuken min”

•

Hva gjør du/sier du?

•

Du tar straks etter Peder til side og spør han om det han sa. Hva sier du?

•

Peder svarer at han har sett sånne ting på pc’en sin

•

Hva gjør du/sier du?

•

Dagen etter lufter du din bekymring for Peder med et par kolleger på lærerværelset. En
av dem sier at hun har hørt at Peders pappa har alkoholproblemer

•

Hva gjør du/sier du?

Case
• Du jobber på legevakta
• Natt til søndag snakker du med en kvinne, 54 år. Hun har
nakkesmerter.
• Hva sier du?
• Hun forteller at hennes mann nylig slo henne helseløs og at
hun havnet på legevakta med nesebrudd og vondt i ryggen.
Dette skjedde i forbindelse med at hun fortalte han at hun
ønsket skilsmisse.
• Hva sier/gjør du?
• Kvinnen sier at mannen i går har truet med å drepe henne
og seg selv om hun forlater han. Han har hagle og er
tidligere straffet.
• Hva gjør du?

