
Ved bekymring eller mistanke om 
at barn utsettes for 

Seksuelle overgrep
eller vold

 
Kontakt:
Konsultasjonsteamet
mot vold og seksuelle 
overgrep i Sandnes Kommune
        
Mailadr.:
konsultasjon-overgrep@sandnes.kommune.no

Tlf.: 51 33 63 00

Huskeliste og viktige  holdninger 
for målrettede samtaler med 
barn.

-Barn blir aldri bedre til å fortelle enn                 
 det de voksne er til å lytte.

-En oppmerksom og interessert 
 voksen som ved anerkjennelse tar 
 barnet på alvor kan hjelpe et barn 
 til å fortelle.

-Konstruktiv tilbakemelding på det  
 barnet forteller kan få barnet til 
 å fortelle mer.

-Husk det handler om å hjelpe barnet         
 til å åpne dørene forsiktig, være 
 sensitiv, åpen og støttende.

Kilde: Kari Grøften Gamst  
”Profesjonelle barnesamtaler”

Andre aktuelle instanser :

Interkommunal barnevernvakt for 
Sandnes/Klepp/ Time/Hå 
og Gjesdal.
Tlf. 90541321 eller 02800

Alarmtelefonen for barn og unge. 
Tlf. 116111

Bistands-og støttesenter for 
kvinner og barn utsatt for vold:
Alternativ til Vold (ATV)
Valberggt. 4, Stavanger 
tlf. 51 93 43 43

Statens Barnehus, 
Lagårdsveien 44, Stavanger
Tlf. 51 51 03 30 



Konsultasjonsteamet - for saker som omhandler 
barn i aldersgruppen 0-18 år, samt unge voksne 
med psykisk utviklingshemming.

Konsultasjonsteamet kan gi bistand i saker med 
mistanke eller avdekking av :
-Seksuelle overgrep
-Vold/ eller vitne til vold i nære relasjoner
-Omsorgssvikt
-Kjønnslemlestelse
-Tvangsekteskap 
-Teamet gir også råd/veiledning i saker der 
 barn  forgriper seg seksuelt mot andre barn.
 

Saker som angår overgrep mot barn er
vanskelig og sitte med alene. Denne type
saker kan være kompliserte, personlig og
faglig krevende og  berøres av følelser
og tabuer.
Det kan være nyttig å søke hjelp for
råd/veiledning og diskusjon.

Hva er konsultasjonsteamet ?

Konsultasjonsteamet er ei tverrfaglig
gruppe som kan kontaktes når en har 
bekymring,mistanke om,- eller er i ferd med å 
avdekke seksuelle overgrep, vold eller annen 
mishandling mot barn. 
Teamet møtes 1 gang pr. måned, saker som ønskes 
tatt opp meldes til teamet enten via mail eller 
pr. telefon. Rådsøkende instans
møter selv i teamet og legger fram
problemstilling/sak. Alle saker drøftes

anonymt eller kan søkes fritatt fra taushetsplikten.
Teamets møtedatoer er lagt ut på kommunens 
webside og kommunens intranettside, begge steder 
under barnevern.
Møtedatoer fås også ved telefon eller
mailhenvendelse til koordinator for
konsultasjonsteamet. Konsultasjonstemaet kan ikke 
gripe inn i eller overta ansvaret i saker.

Hvem kan henvende seg ?
Teamet tilbyr faglig bistand i form av
råd/veiledning til alle som i sin
yrkesutøvelse kommer i kontakt med
barn /unge.
Privatpersoner som har mistanke om at
barn eller unge blir utsatt for vold eller
seksuelle overgrep anbefales å ta kontakt
med barnevern, politi eller helsevesen.

Teamet består av representanter fra :
Helsesøstertjenesten
Barne-og ungdomspsykiatrien, BUP
Barneverntjenesten
Helsetjenesten, lege
Barnehage

Ved mistanke om vold/overgrep
Ved mistanke om vold/overgrep skal
ikke antatt overgriper konfronteres
med mistankene før en event. anmeldelse,
dette grunnet fare for bevisforspillelse

samt at den utsatte kan oppleve press, trusler og 
represalier. 
Offentlige ansatte har meldeplikt og skal ikke 
avvente situasjonen men omgående kontakte 
kommunens barneverntjeneste og 
eventuelt politiet.

Barneverntjenesten i Sandnes
tlf. 51 33 63 00

Politi : 02800

Konsultasjonsteamet v/ koordinator 
Tlf. 51 33 63 00
 
Mail :
Konsultasjon-overgrep@sandnes.kommune.no


