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1. Barnehusets oppgaver
1.1 Bakgrunn
Statens barnehus er et resultat av et tverrdepartementalt samarbeid mellom Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og
beredskapsdepartementet. Den overordnede oppfølgingen av Statens barnehus er lagt til
Politidirektoratet. Det enkelte barnehus er underlagt og styres av politimesteren i
det politidistriktet barnehuset er lokalisert i. Barnehuset skal levere tjenester til alle politidistrikter
som sogner til "deres" barnehus. Etter oppstart av et pilotprosjekt med formål å etablere barnehus i
2006, er det pr. desember 2015 drift ved i alt 10 barnehus. Det er besluttet å etablere et 11.
barnehus i nye Øst politidistrikt.
Barnehuset er et tverrfaglig, samlokalisert tiltak rettet mot barn og unge mistenkt utsatt for
seksuelle overgrep eller vold, eller som har vært vitne til vold. Barnehusets mandat gjelder også
voksne med psykisk utviklingshemming eller annen funksjonsnedsettelse som medfører samme
behov for tilrettelagte avhør.

1.2 Mandat
Hovedformålet med barnehusene er å styrke rettssikkerheten til målgruppen og sikre samordning i
tilbudet til barnet, både fra hjelpeapparatet og i den strafferettslige prosessen. Barnehuset skal
være et tverrfaglig kompetansehus og drive fagutvikling.
Mandatet omfatter:
- tilrettelagte avhør
- medisinske undersøkelser
- behandling, oppfølging av barnets, samt ivaretakelse av omsorgsperson.
- fagutvikling
- rådgiving og veiledning til eksterne både offentlige og private
- koordinering av tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
- på barnehusene gjennomføres tilrettelagte avhør, medisinske undersøkelser og
oppfølging/behandling på ett og samme sted
- statistikkføring i forskningsøyemed

1.3 Oppdrag
Barnehusene koordinerer og tilrettelegger for at barnet møtes på en trygg måte når det tilrettelagte
avhøret gjennomføres. Målet er å redusere belastningen for barn og pårørende ved å tilrettelegge
for en helhetlig ivaretakelse når barnet møter til avhør og ved oppfølging av barnet etter avhøret.
Barnehusene skal sørge for god samhandling mellom de ulike involverte etater så tidlig som mulig
etter at mistanke om overgrep er avdekket, og bidra til at det etableres samhandlingsrutiner og
informasjonsflyt som sikrer lik oppfølging av barnet uavhengig av hvor det bor eller hvem som
følger opp.
Barnehusene skal være en samarbeidsarena for de etater som deltar i arbeidet rundt målgruppen,
og medvirke til at målgruppens rettsikkerhet ivaretas. Det er derfor behov for god oversikt over de
ulike etatenes arbeidsmetoder, saksbehandling og styrende lovverk. Barnehusene skal være
pådrivere i utvikling av fagfeltet, og skal til enhver tid være oppdatert på faglig utvikling både
nasjonalt og internasjonalt.
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1.4 Etablering av barnehusråd
Utvikling av styringsmodell for barnehusene er et linjeansvar knyttet til Politidirektoratets styring
av politidistrikter med ansvar for Statens barnehus. Barnehusfaglige utfordringer kan imidlertid
bare avklares ved samhandling mellom respektive fagmiljøer innen politi, helse og barnevern. I
2014 etablerte derfor Politidirektoratet et Barnehusråd som et sentralt organ med deltakere fra
involverte offentlige virksomheter:








Politidirektoratet
Helsedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Domstolsadministrasjonen (trakk seg senere ut)
Riksadvokaten
En representant for barnehusene (barnehusleder)
En representant for politidistriktene (politimester)

Barnehusrådet skal være et rådgivende organ for Politidirektoratets oppfølging av barnehusene.
Rådet skal fremme forståelse for barnehusenes arbeid i linjen og fagmiljøene, og sikre godt
samarbeid mellom berørte instanser. Det skal være en arena for utveksling av faglige
problemstillinger og utvikling av gode og hensiktsmessige arbeidsprosesser, bidra til at
barnehusenes har fokus på samarbeid, kvalitet i arbeidet og overholdelse av lovpålagte frister, og
foreslå forbedringer i barnehusenes arbeid.
Politidirektoratet er sekretariat for rådet. Medlemmene i rådet skal sikre at arbeidet knyttet til
barnehusene gis tilstrekkelig oppmerksomhet og prioritet i egen organisasjon Rådet skal ha to
møter i året.
Det har siden etableringen vært avholdt to møter, hvor hovedfokus har vært rettet mot tilgang på
og finansiering av medisinske undersøkelser av barn som avhøres på barnehuset. Hovedmålsetting
er at alle barn som avhøres på barnehus skal rutinemessig få tilbud om en medisinsk undersøkelse.

1.5 Aktivitet
Hovedoppgaven for et barnehus er å sikre god og effektiv gjennomføring av tilrettelagte avhør av
barn og psykisk utviklingshemmede. Politiet kan begjære et tilrettelagt avhør i forbindelse med
etterforskning i en straffesak. Videre tilbyr barnehusene oppfølging og behandling til de barna
som kommer for tilrettelagte avhør.

1.6 Samlokalisering, felles løsninger og tverretatlig eierskap
For å oppfylle lovens krav til frist for å gjennomføre tilrettelagte avhør, er det kritisk å ha solid
lederforankring og gode samarbeidsrutiner.
Politidirektoratets inntrykk er at de distriktene som oppnår best resultater har ledere på alle nivå
som har et personlig eierskap til å avdekke og bekjempe alvorlig kriminalitet rettet mot barn. Barn
som er utsatt for kriminalitet vil sjelden ha mulighet til selv å oppsøke politiet for å få hjelp.
Politidirektoratet har informasjon som kan tyde på at det er en tendens til at en overvekt av sakene
meldes til politiet av barneverntjenesten, mens helsetjenesten fremstår som mer fraværende. Tett
dialog og samhandling med andre aktører er avgjørende for å avdekke straffbare handlinger mot
barn.
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1.7 Kort beskrivelse av området tilrettelagte avhør
Tilrettelagte avhør (tidligere dommeravhør) er avhør av barn og andre særlig sårbare. Målgruppen
er fornærmede og vitner som er under 16 år og psykisk utviklingshemmede. For enkelte sakstyper
er grensen 18 år.
De nye reglene innebærer at politiet har overtatt ansvaret for å lede de tilrettelagte avhørene
(tidligere dommeravhør) fra domstolen. Etter nye regler skal tilrettelagte avhør gjennomføres
innen én til tre uker etter at forholdet er gjort kjent for politiet. Fristen avhenger blant annet av
type sak og barnets rolle, og hensikten er å ivareta barnet og øke sannsynligheten for å få relevant
informasjon om det straffbare forholdet.
Hovedregelen er at alle tilrettelagte avhør skal gjennomføres ved Statens barnehus. Intensjonen
med barnehuset er å redusere belastningen på barnet gjennom å tilby gjennomføring av avhør,
medisinske undersøkelser samt oppfølging og rådgivning på ett sted.

2. Ventetid fra anmeldelse til dommeravhør/tilrettelagt avhør
2.1 Utfordringer som følge av straffeprosessuelle endringer
Endringene i straffeprosessloven gir andre rammebetingelser for gjennomføring av tilrettelagte
avhør, som for eksempel nye fristregler. Ny forskrift om tilrettelagte avhør gir utfyllende regler.
Det følger bl.a. av forskriften at avhørene som hovedregel skal foretas ved Statens barnehus. Pr nå
er det ti barnehus og det er politisk bestemt at det skal etableres et ellevte barnehus i nye
politidistrikt Øst. Innen utgangen av 2016 vil alle politidistrikt med unntak av Finnmark ha et eget
barnehus.
Økningen i antall avhør har medført at barnehusene rapporterer om at omtrent alle tilgjengelige
ressurser går med til gjennomføring av selve avhøret, og at det er få ressurser igjen til oppfølging
og behandling av barnet. De korte tidsfristene sett i sammenheng med dagens ressurssituasjon i
barnehusene gjør at ressursene i det vesentlige brukes på gjennomføring av avhør. Dette er uheldig
fordi det ikke er i tråd med barnehusenes mandat og ivaretakelsen av barna blir utilstrekkelig. I
tillegg vil det kunne være en utfordring både å rekruttere og beholde riktig fagpersonell i
barnehusene.
Flere barnehus har fremhevet viktigheten av å ha et robust fagmiljø, både av hensyn til kvaliteten
på det samlede tilbudet barnehuset skal gi, samt i et HMS-perspektiv.
Saker som involverer avhør av barn krever rask respons og koordinering av mange aktører, i og
utenfor politiet. For å få til dette er det nødvendig at de ulike aktørene jobber i parallell. Erfaringer
viser at de politidistrikt/barnehus som lykkes med dette har tydelig avklart ansvar, oppgaver og
rutiner knyttet til tilrettelagte avhør. Eksempler på sentrale suksessfaktorer er å ha en koordinator,
etablere turnusordninger, spre arbeidsbelastningen ved avhør og nyttiggjøre seg teknologi, som
videolink der dette er mulig innenfor gjeldende regler.

3. Nye rettslige rammer for avhør og særlig sårbare
3.1 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 funksjonsnedsettelsei saker som gjelder:
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seksuallovbrudd (ny strl kap 26),
kjønnslemlestelse (ny strl § 284),
mishandling i nære relasjoner (ny strl § 282),
drap (ny strl § 275)
kroppsskade (ny strl § 273)

«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 vitnet tilsier det.
Fornærmede/vitner mellom 16 år og 18 år i saker som omhandler overtredelse av ny strl §§ 312314 (incest, søskenincest og seksuell omgang med andre nærstående, eks fosterbarn/stebarn)

3.2 Frister for gjennomføring – strpl § 239e og forskriftenes § 6
Det tilrettelagte avhøret skal tas snarest mulig, men det er angitt differensierte frister ut fra sakens
alvor og karakter:
1.
a)
b)
c)

Tilrettelagt avhør skal tas senest innen 1 uke i de akutte sakene der
Fornærmede skal avhøres om en handling som skjedde for mindre enn to uker sider
Den fornærmede som skal avhøres har gitt en fullstendig beretning om forholdet
Det er grunn til å tro at forklaringen er nødvendig for å beskytte fornærmede eller vitnet.

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.

4. Organisering og kompetanse ved barnehusene
Driften av et det enkelte barnehus har egen ledelse. Barnehuslederne har utdanning og erfaring
som psykolog, jurist, sosionom eller har politifaglig bakgrunn. De fleste barnehusene har ansatt
psykolog, sosionom og barnevernspedagog med klinisk etter- og videreutdanning. Ved de fleste
barnehusene er det egne ansatte som ivaretar de tekniske oppgavene knyttet til bruk av lyd og
bilde ved overføring og lagring av avhørene.

4.1 Planlegging og gjennomføring av tilrettelagte avhør
Barnehusene benytter ”samråd” som verktøy for å planlegge og koordinere tiltakene rundt barnet
før, under og etter avhøret. Samrådsmøtet gjennomføres forut for det tilrettelagte avhøret, slik at
barnehuset og andre involverte rundt barnet er forberedt og samarbeider godt når barnet møter til
avhør.
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Barnet og følgepersoner/foresatte tas imot av ansatte på barnehuset. Det er lagt til rette for at barn
og følgepersoner skal oppleve besøket på barnehuset som minst mulig belastende.
Barnehuset gjør opptak av avhøret på lyd og bilde. Det tilrettelagte avhøretoer det nå politiet som
har hovedansvaret for gjennomføringen av. Avhøret ledes derfor av en avhørsleder som er en
påtalejurist med utvidet påtalekompetanse, som følge av de straffeprosessuelle endringene som
trådte i kraft 2. oktober 2015. Avhørsleder skal som den absolutte hovedregel være til stede på
barnehuset når det tilrettelagte avhøret gjennomføres. Det er gitt unntak for de tilfeller der det er
ubetenkelig av hensyn til ivaretakelsen av barnet og blant annet av rettssikkerhetsmessige hensyn
til siktede. Gjennomføring og ledelse av det tilrettelagte avhøret kan følges på videolink der dette
er mulig innenfor gjeldende regler.
Det er politidistriktene gjennom sin straffesaksbehandling som har ansvaret for at kravene om kort
ventetid fra anmeldelse til gjennomført avhør overholdes. Barnehusene har en viktig oppgave som
tilrettelegger for avhørene som politidistriktene gjennomfører, og for å følge opp barna etter
avhøret.

4.2 Sekvensielle avhør
Det er politiets oppgave å avhøre barn, unge og voksne med utviklingshemming. En avhører må
ha særskilt utdanning fra Politihøgskolen (PHS) for å kunne foreta et tilrettelagt avhør. Når et
tilrettelagt avhør av de minste barna gjennomføres som ”sekvensielle avhør” må avhører ha
ytterligere spesialutdanning fra PHS. I 2015 ble første kull av spesialavhørere for barn under 6 år
og særlig sårbare utdannet. Sekvensielle avhør er mer ressurskrevende enn andre tilrettelagte
avhør, dog vurderes metoden som god og hensiktmessig i forhold til de yngste og mest sårbare.

4.3 Prosjekter og kompetanseoverføring
Barnehusene skal tilrettelegge for økt kunnskap og forskning på feltet. Mange barnehus
gjennomfører samlinger for avhørere. Ansatte holder en rekke foredrag og undervisningsoppdrag
for samarbeidspartnere innenfor politiet, barnevernstjenester og psykisk helsevern for barn og
unge.
Noen eksempler er:






Barnehuset i Oslo har bidratt i undervisningen av påtalejurister i regi av POD og PHS.
Formålet var å gi en innføring i ny forskrift om tilrettelagte avhør for fremtidige
avhørsledere.
Flere ansatte underviser ved ulike profesjonsutdanninger ved høyskoler og universitet.
Barnehusene har lokale avtaler med ”Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress
og selvmordsforebygging” (RVTS) om samarbeidet i sine respektive regioner.
Barnehusene har stor pågang og besøk av forskjellige offentlige instanser og ”Non
Governmental Organisations” (NGO) som ønsker informasjon og kunnskap om den norske
barnehusmodellen. Barnehusene er representert i et omfattende kompetansenettverk i innog utland.
Barnehuset Trondheim har i flere år jobbet med unge krenkere, dvs barn med uheldig og
alarmerende seksuell adferd. Barna/ungdommene har blitt kartlagt ved hjelp av ERASOR
(Estimate of Risk of adolescent Sexual Offence Rescidivism) - kartlegging av risiko for
gjentakelse. Flere barnehus, deriblant Oslo, har spisskompetanse på unge overgripere og
jobber særskilt med denne gruppen.
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Prosjektet "Tannundersøkelser av barn utsatt for overgrep" er et samarbeidsprosjekt
mellom Statens barnehus i Kristiansand, tannhelsetjenesten i Vest-Agder og
Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør.

4.4 Politihøgskolen
Politihøgskolen har ansvar for å utdanne særlig egnede avhørere. Det er gjennomført en
grunnutdanning for tilrettelagte avhør med 24 deltakere som ble uteksaminert i september 2015 og
et nytt kull startet i oktober 2015 med 22 deltakere. Videreutdanning innenfor metoden
”sekvensielle avhør” har hatt 23 deltakere. Sekvensielle avhør er spesielt rettet mot avhør av barn i
førskolealder og psykisk utviklingshemmede voksne.
Rådgivere ved barnehusene er veiledere og sensorer på utdanningen ved Politihøgskolen, og
barnehusene bidrar faglig i utviklingen av fagområdet innenfor bachelorutdanningen ved
høgskolen.

4.5 Kripos
Kripos har en viktig rolle som metodeutvikler innenfor fagområdet avhør av barn, og er sentral
fagressurs ved gjennomføringen av avhørsutdanningen ved PHS. I 2015 gjennomførte Kripos et
tre dagers fagseminar med deltakere for avhørere fra alle landets politidistrikter og for ansatte ved
barnehusene.
Seminaret fikk i år nytt navn "Seminar om avhør av barn og andre sårbare – tilrettelagte avhør".
Hovedfokuset var i år på innføring av ny forskrift om tilrettelagte avhør. Dag to på seminaret var
påtalejurister/avhørsledere spesielt invitert. Deltakelsen var rekordhøy og tangerte 400.
Kripos har i 2015 bistått med 131 avhør. Av disse er 93 tatt som sekvensielle avhør. 16 av disse er
av barn med utviklingshemming/diagnoser.

4.6 Medisinske undersøkelser
Lege med spesialkompetanse utfører medisinske undersøkelser av barnet på barnehuset i
forbindelse med det tilrettelagte avhøret. Legeundersøkelsen har som formål å avdekke
medisinske funn som kan knyttes til den aktuelle saken, og å avdekke andre tilstander som trenger
medisinsk oppfølging.
Alle barnehus har inngått samarbeidsavtaler med lokalt sykehus vedrørende helsetjenester. Legen
som gjør undersøkelsen er knyttet til barnehusets aktuelle helseforetak. Journaler og opplysninger
blir ført i angjeldende helseforetak.

4.7 Samarbeid Bufdir/Barneverntjenesten/Helse
Barnehusene samarbeider med den kommunale barneverntjeneste om det enkelte barn.
Samarbeidet i enkeltsaker foregår i samrådet i forkant av avhøret og i forbindelse med videre
oppfølging av barnet og familie/pårørende.
I etterkant av avhøret av det aktuelle barnet, vil barnehuset kunne tilby konsultasjon og veiledning
til det øvrige hjelpeapparat.
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Barnehusene tar i mot besøk fra profesjonelle samarbeidspartnere, for å øke kompetanse og
forståelse for det arbeidet som gjøres på et barnehus.

4.8 Oppfølging etter det tilrettelagte avhøret
Barnet og pårørende/omsorgsperson får etter avhør og medisinske undersøkelser tilbud om
oppfølging i form av korttidsterapi, veiledning, kartlegging og oppfølgingssamtaler. Alle får tilbud
om vurderingssamtale i etterkant av avhøret. Noen mottar i tillegg kriseintervensjon, kortvarig
oppfølging og/eller formidles videre i hjelpeapparatet. En mindre andel mottar psykologisk
behandling på barnehuset. Ved behov for langvarig oppfølging/terapi, bistår barnehuset med
overføring til lokalt hjelpeapparat.

4.9 Konsultasjonsteam
Noen barnehus har etablert faste konsultasjonsteam knyttet til barnehusene. Teamene gir tilbud til
første- og andrelinjetjenester i egen region. Tilbudet omfatter tverrfaglig, anonym drøfting i saker
hvor man er bekymret for om barn og unge har vært utsatt for vold og eller seksuelle overgrep.
Teamet kan også gi råd, bidra til å avklare roller og ansvar, og anbefale videre tiltak.

5. Tiltak for å redusere fristbrudd
Politidirektoratet har over tid arbeidet med ulike tiltak for å redusere ventetiden for
dommeravhør/tilrettelagte avhør, men tiltakene har ikke gitt den ønskede effekt. Politidirektoratet
har for 2016 derfor til hensikt å bl.a. sikre at politiet har tilstrekkelig oversikt over området, og
tilstrekkelig kunnskap om årsakene til fristbrudd slik at det kan iverksettes tiltak som gir ønsket
effekt.
1) Utarbeide en plan for å eliminere årsaker til fristbrudd som er innenfor politiets kontroll
2) Sørge for et enhetlig tilbud ved det enkelte barnehus
Tiltaksplanen for 2016 skal bidra til en varig bedring i måloppnåelse for tilrettelagte avhør.
For å lykkes med dette er det behov for en rekke tiltak med ulik tidshorisont. Målet er å oppnå en
mer enhetlig behandling av sakene, samt samle beste praksis til veiledning for politidistriktene.

6. Tilsyn av Statens barnehus
Politidirektoratet har gjennomført ordinært tilsyn ved samtlige barnehus høsten 2015/januar 2016.
Tilsynsrapportene vil kunne bidra inn i den strategiske utviklingen av barnehusene og ivareta
Politidirektoratets forpliktelser.

7. Enhetlig helsetilbud
Politidirektoratet har kartlagt samtlige samarbeidsavtaler som det enkelte barnehus har med lokalt
helseforetak og dette avdekket at avtalene er svært ulike. Utgiftene til medisinske undersøkelser
varierer i stor grad mellom de ulike barnehusene. Med bakgrunn i at temaet «helsetilbud og
kostnader» ble tatt opp i Barnehusrådet, har Politidirektoratet hatt et møte med Helsedirektoratet.
Problemstillingen er også diskutert i den tverrdepartementale arbeidsgruppen som ledes av Justisog beredskapsdepartementet og der Helse- og omsorgsdepartementet deltar. Det er videre avholdt
egne møter mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet hvor
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problemstillingen er drøftet. Politidirektoratet har deltatt i disse møtene og bidrar i prosessen
videre. Helse- og omsorgsdepartementet vil komme tilbake med et forslag til hvordan det videre
arbeidet skal legges opp.

8. Barnehusenes økonomi
Politidirektoratet fordelte 10 millioner kroner øremerket barnehusene våren 2015. Ytterligere 5
millioner kroner ble fordelt som følge av øremerking av midler gjennom revidert nasjonalbudsjett.
Fagområdet styrkes med til sammen 83 millioner kroner i 2016, hvorav 10.5 millioner kroner til
etablering av drift andre halvår 2016 av nytt barnehus i politidistrikt øst (lokalisert i Østfold), 34.5
millioner kroner til å styrke bemanningen ved barnehusene og 38 millioner kroner til innføring av
ny avhørsmodell og styrking av etterforskning i overgrepssaker mot barn (flere etterforskere,
påtalejurister og avhørere, jf. innst 6S (2015-2016).

9. Statistikk
Oppsummering
 Det ble gjennomført totalt 4725 dommeravhør og tilrettelagte avhør i 2015, hvorav 75
politiavhør. (Tabell 1)
 Ved årsslutt hadde barnehusene en total bemanning på 75,5 årsverk. (Tabell 2)
 De fleste avhørene er gjennomført med barn i alderen 6 til 15 år. 638 avhør er gjennomført
med barn under 5 år, mens 166 avhør er gjennomført med barn eller psykisk
utviklingshemmede over 15 år. (Tabell 3)
 I 2015 er det gjennomført 1682 avhør i SO-saker, 2875 avhør i voldssaker og 57 avhør i
andre saker. (Tabell 4)
 Totalt er det gjennomført 109 avhør med psykisk utviklingshemmede i 2015. Det er en
overvekt av fornærmede (88 avhør) over 15 år (82 avhør). (Tabell 5)
 Av de 4725 avhørene som er gjennomført i 2015 er 668 sekvensielle avhør. Totalt er det
gjennomført 813 medisinske undersøkelser ved barnehusene i 2015. (Tabell 6)
Merknader
 Det er ikke konsekvent rapportering på politiavhør i statistikken for 2015. Dette har
medført at det er noen mindre avvik mellom de ulike tabellene.
 Under rapporteringen for antall ansatte i barnehus (tabell 2) har flere barnehus spilt inn at
det bør differensieres på hvilken type stillinger som gjør hva, da barnehuset utfører mange
forskjellige aktiviteter. I årsrapporten er det differensiert på type stilling for de distriktene
som har innrapportert dette. Politidirektoratet vil vurdere hvordan tallene brukes i videre
analysearbeid.
 Det er noe avvik mellom tall i denne rapporten og samlet rapportering på tilrettelagte avhør
i politiet. Dette skyldes at det fremdeles er noen tilrettelagte avhør som gjennomføres
utenfor barnehusene. For 2015 er dette avviket på 169 saker.
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Tabeller
Tabell 1: Antall gjennomførte dommeravhør og tilrettelagte avhør i 2015
Antall avhør
Barnehus
Politidistrikt*
Politiavhør**

Oslo

Bergen
Hamar

Kristiansand
Stavanger
Tromsø

Bodø
Ålesund
Sandefjord
Trondheim
Total

Oslo, Asker og Bærum
Søndre Buskerud,
Nordre Buskerud,
Østfold
Hordaland, Sogn og
Fjordane
Romerike,
Vestoppland,
Gudbrandsdal,
Hedmark
Agder
Rogaland, Haugaland
og Sunnhordland
Troms, Østfinnmark
Vestfinnmark, Midtre
Hålogaland
Salten, Helgeland
Sunnmøre, Nordmøre
og Romsdal
Vestfold, Telemark
Sør-Trøndelag, NordTrøndelag

1150

420

13

520

12

285
360

33

476
263
296
435
445

17

4650

75

*

Listen omfatter de distriktene som hovedsakelig betjenes av barnehuset. Enkelte avhør kan
være tilknyttet andre distrikter.
** Noen barnehus har rapportert på politiavhør separat, mens andre har rapportert på antall avhør
Samlet.
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Tabell 2: Antall ansatte per barnehus
Rådgivere Psykolog Annet** Totalt***
Barnehus

Oslo
Bergen
Hamar
Kristiansand
Stavanger*
Tromsø*
Bodø*
Ålesund*
Sandefjord
Trondheim*
Total

11
3,5
4
3

1
1

4
1,5
2
3,5

3
4

3
1

1
2

15
6
7
6,5
7
8
5
5
7
7
75,5

*
Distriktene har kun rapportert på totalt antall ansatte.
** Annet omfatter blant annet leder, teknikker, administrativt ansatte og avhørskoordinator.
*** Denne tabellen tar ikke hensyn til sykefravær og ledigheter underveis i kalenderåret.
Reell kapasitet ved det enkelte barnehus kan derfor ha variert i løpet av året.

Tabell 3: Aldersfordeling på gjennomførte dommeravhør og tilrettelagte avhør
Barnehus
Aldersfordeling
Under 5 år

6-9 år

10-12 år

13-15 år

Over 15 år

Totalt

Oslo

182

387

213

304

64

1150

Bergen

61

133

81

133

23

431

Hamar

48

197

130

144

13

532

Kristiansand

51

92

53

84

5

285

Stavanger

68

115

69

103

5

360

Tromsø

53

222

90

96

15

476

Bodø

26

92

58

76

7

259

Ålesund

24

96

73

82

19

294

Trondheim

79

155

97

124

7

462

Sandefjord

46

189

77

109

14

435

Totalt

638
1678
941
1255
166
4684*
* Avviket mot tabell 1 skyldes at noen barnehus har inkludert politiavhør mens andre ikke har
inkludert politiavhør.
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Tabell 4: Fordeling av dommeravhør og tilrettelagte avhør på sakstype og den avhørte sin
rolle i saken
Barnehus
Sakstype og rolle
SO

Vold

Andre saker**

Totalt

Fornærmet

Vitne

Siktet/
Mistenkt*

Fornærmet

Vitne

Fornærmet

Vitne

Oslo

298

44

33

627

91

37

20

Bergen

161

Hamar

173

29

275

43

520

Kristiansand

58

13

175

24

270

Stavanger

112

16

188

38

354

Tromsø

137

44

257

36

474

Bodø

84

14

142

14

254

Ålesund

101

23

131

34

289

Trondheim

177

18

223

35

453

Sandefjord

133

14

251

32

430

Totalt

1150
420

259

1434
215
33
2528
347
37
20
4614
*
Det er kun Oslo som har rapportert på siktet/mistenkt, da dette ikke var et eget felt i årsrapporteringen
for 2015.
** Det er kun Oslo som har rapportert på andre saker, da dette ikke var et eget felt i årsrapporteringen for
2015.
*** Avviket mot tabell 1 skyldes at de fleste distriktene ikke har oppgitt tall på siktet/mistenkt og andre
saker.

Tabell 5: Gjennomførte dommeravhør og tilrettelagte avhør med psykisk utviklingshemmede
(med fordeling på alder og rolle i sak)
Barnehus
Rolle i sak
Alder
Fornærmet
Vitne
Annet
Under 15 år Over 15 år
Totalt
Totalt
Oslo

33

Bergen

6

3

Hamar

7

0

2

Kristiansand

5

0

1

Stavanger

5

0

Tromsø

8

2

Bodø

3

0

Ålesund

6

0

Trondheim

7

0

Sandefjord

8

0

5

Sum

88

5

16

42
6
9
6
5
11
3
7
7
13
109

6

1
1

14

10

32

2

4

2

7

2

4

5

0

1

10

0

3

1

6

0

7

4

9

27

82

42
6
9
6
5
11
3
7
7
13
109

Tabell 6: Antall sekvensielle avhør og antall medisinske undersøkelser
Seksvensielle Medisinske
Barnehus
avhør
undersøkelser
Oslo

195

180

Bergen

70

73

Hamar

75

41

Kristiansand

42

75

0

71

Tromsø

91

163

Bodø

47

27

Ålesund

38

64

Trondheim

39

64

Stavanger

Sandefjord
Totalt

57

55

668

813
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