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Vi har gjennom en rekke høringsuttalelser til både barneloven og barnevernloven, pekt på 

behovet for å styrke barnets rett til deltakelse, til talspersoner, og for barnefaglig kompetanse 

og kompetanse på å kommunisere med barn blant dommere. Barneombudet har påpekt de 

samme forholdene i flere sammenhenger1. Dommere har en helt sentral rolle i å sikre at 

barns synspunkt blir hørt og at barnets beste ivaretas. Videre har vi pekt på behovet for 

nødvendig kompetanseheving blant dommere – alternativt egne barnedomstoler.  

 

De etablerte barnehusene har vist seg i stor grad å imøtekomme mange av disse forholdene. 

Det er imidlertid etter vårt syn fortsatt en svakhet at det er opp til den enkelte dommer å 

avgjøre hvor avhør av barn utsatt for vold og overgrep skal finne sted, og om barnehus skal 

benyttes. At kun 69 prosent av alle dommeravhør gjennomført i 2011 ble gjort på et 

barnehus, viser at barn fortsatt tilbys ulik form for og kvalitet på dommeravhør. Med tanke på 

ivaretakelsen av særlig sårbare barn mener vi at bruk av barnehus bør bli obligatorisk for 

barn under 18 år.  

 

Vi mener også det bør åpnes for at andre yrkesgrupper med særlig kompetanse på avhør av 

barn kan gjennomføre avhøret. Dette bør være personell som i tillegg til avhørskompetanse 

også har særlig barnefaglig og relasjonell kompetanse. 

Landsgruppen av helsesøstre NSF og Barnesykepleierforbundet NSF stiller seg bak 

representantenes påpekning av behovet for mer og bedre kunnskap og oversikt om vold og 

overgrep som rammer barn og unge. Også i helsevesenet mangler det god nok 

                                                             
1
 Barnas stemme stilner i stormen – en bedre prosess for barn som opplever samlivsbrudd, Barneombudet 2012  



 
 

dokumentasjon og statistikk på vold og overgrep mot barn. Det er mangler både ved system 

for statistikk/rapportering og på kunnskapssiden.  

Både primær- og spesialisthelsetjenesten spiller en sentral rolle i å avdekke og dokumentere 

vold og overgrep mot barn. Det er behov for mer kunnskap om hvordan vold og overgrep kan 

avdekkes tidligst mulig, hvordan saker skal meldes, hvordan barnet og evt. søsken best 

ivaretas når en sak avdekkes osv. Både helsesøstre, jordmødre, barnesykepleiere og 

psykiatriske sykepleiere vil kunne spille en viktig rolle i å avdekke vold og overgrep. 

En styrking av den sosialpediatriske kompetansen ønskes velkommen. Sosialpediatere er 

sentrale i arbeidet knyttet til vold og overgrep mot barn, og kan utgjøre en viktig 

støttefunksjon overfor for eks. kommunale helsetjenester. 
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