
Kontaktinformasjon 
Barneverntjenesten, dagtid 66932570/46904956 SO-team epost: soteam@lillestrom.kommune.no   
Barnevernvakten, døgnåpen 64993270 Alarmtelefonen, døgnåpen 116111 
Politiet 02800 Politi: Krimvakta kveld/helg 64842000 
Politiets nødnr. 112 Politi: Seksuelle overgrep dagtid 64993502 
Legevakta 116117 Politi: Vold mot barn-gruppe dagtid 40437933 
Legevaktas nødnr. 113 Overgrepsmottaket, Oslo legevakt            23487090 
Romerike krisesenter 66932310                                               

 
Konkretiser bekymring 
Hva er grunnlaget for bekymringen – tegn og signaler 
Hva har barnet/ungdommen formidlet – ta utsagnene på alvor  
Dokumenter konkrete observasjoner, uttalelser og hendelsesforløp 
Tips på bufdir.no om samtalehjelp ved bekymring og ivaretakelse av barnet                                                                                                   
Tips på bufdir.no om hva som bør dokumenteres og hvordan   
Ikke vær alene om bekymringen, drøft sakens karakter og alvorlighetsgrad med leder 
Foreldre skal ikke informeres ved mistanke om vold og overgrep                                                                                                               
 
Avklar videre fremgangsmåte - søk råd hos aktuell instans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Drøft saken med barneverntjenesten og/eller politiet                                                                                                              
Du kan drøfte saken anonymt 
Ved mistanke om seksuelle overgrep kan du søke råd hos:  

- Kommunens SO-team  
- Politiets SO- gruppe 
- Poltiets vold mot barn-gruppe                                                                                                                                                                       
- Statens Barnehus                                                                                                                                                                                    

Ved alvorlig bekymring/mistanke                                                                                                                                   
Involver leder. Hvis saken ikke blir tatt på alvor – løft saken til høyere ledernivå                                                  
Ansattes meldeplikt og avvergeplikt går foran taushetsplikten                                                                                                                                                                                                                        
Er meldeplikten utløst skal bekymringsmelding sendes til barneverntjenesten                                                             
Avklar alltid med barneverntjenesten og politiet, om eller hvordan pårørende skal informeres                                                                                                                             
Ved akutte hendelser: sørg for legeundersøkelse og sikring av eventuelle spor og skader                                               
(unngå dusj, legg klær/ting i papirpose, rådfør politiet) 

Anmeldelse til politiet                                                                                                                                                           
Som hovedregel er det tjenesten som først blir gjort kjent med hendelsen, som tar initiativ til å anmelde 
forholdet. Anmeldelsen undertegnes kommunalsjef for aktuelt kommunalområde.                                                                                                                                                  
Anmeldelsen bør skje umiddelbart, eller så raskt som mulig etter at vold/overgrep er gjort kjent. Dette er av 
avgjørende betydning for at etterforskning blir igangsatt raskt, og tilrettelagte avhør kan gjennomføres. 
Barneverntjenesten kan bistå med anmeldelse og etablering av kontakt med politiet.  

Ta vare på barnet/ungdommen  
Beskytt og ivareta barnet/ungdommen i samarbeid med barneverntjenesten og politiet                                               
Samarbeid med foreldre med mindre det er foreldrene som er mistenkt                                                                         
Hold kontakt og involver barnet/ungdommen i prosessen                                                                                                                                   
Avklar videre innsats i saken                                                                                                                 
 
Tenk egen sikkerhet                                                                                                                                                       
Dersom du er bekymret for egen sikkerhet skal du og din leder sørge for egen oppfølgingsplan                           
Dersom du er utsatt for vold eller trusler skal kommunens prosedyrer for håndtering av dette følges 
        


