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

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.

Stå ikke alene!

Konsultasjonsteamet for Innlandet 
ved Statens Barnehus Hamar

Et tverrfaglig og tverretatlig team 
for ansatte som jobber med barn og unge.

Kompliserte og sammensatte saker kan 
ofte utfordre handlingskompetansen. 
Da kan det være hjelpsomt å drøfte 
bekymringen med flere faginstanser.

Søk hjelp hos 
konsultasjonsteamet i Hamar

Hvordan henvende seg?
Ring Statens Barnehus Hamar 
på tlf: 62 51 92 60  



Statens Barnehus Hamar koordinerer et tverrfaglig
rådgivnings-/konsultasjonsteam.

Teamet bistår av ulike fagmiljøer med håndtering
av saker der det er mistanke om at barn eller
ungdom blir utsatt for vold, seksuelle overgrep,
nettbaserte overgrep eller alvorlig omsorgssvikt.

Teamet gir også råd og veiledning i saker der barn
er involvert i eller utviser seksuelt skadelig atferd.

Rådsøker legger frem saken det søkes råd i anonymt.
Konsultasjonsteamet gir råd/veiledning og overtar
ikke ansvaret for saken.

Tverrfaglig konsultasjon tilbys via telefonkonferanse,
videomøter eller ved at rådsøker er personlig tilstede
i møtet. 

 

Alle som i sin yrkesutøvelse kommer i kontakt
med barn og unge, kan kontakte konsultasjonsteamet.

Privatpersoner som mistenker at barn eller unge
utsettes for overgrep anbefales å ta kontakt med
politiet, barnevern eller helsevesen.

Man kan også henvende seg anonymt til disse
etatene. 

Konsultasjonsteamet er et tverrfaglig og
tverretatlig team bestående av erfarne fagpersoner fra:

• Statens Barnehus Hamar
• Politiet: Familievold og seksuallovbrudd
• Barneverntjeneste
• Helsestasjonen
• Krisesenter
• Barnemedisin/Sosialpediatri
• Tannhelsetjenesten
• Familievernkontoret
• BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk)

 

Hva er konsultasjonsteamet? Hvem kan henvende seg?

Hvem er vi?

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.


