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Barnevoldsavsnittet - Kripos

• Barnevoldsavsnittet ved Kripos består av 3 etterforskningsledere og 
5 etterforskere, i tillegg til leder.

• Avsnittet har støttefunksjoner som analyse, kriminalteknikk og 
etterretning.
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Hvordan starter en sak om 
alvorlig vold mot små barn 
hos politiet?

Melding/ varsling til politiet 
om skade eller mistanke om 
skade.



Sentrale punkter ved melding til politiet

1. Funn/hvor på kroppen er skaden/e funnet

2. Omfang på skaden/e

3. Alder (tidsrom) på skaden/e

- Eldre skader

4. Foreldrenes forklaring på skaden/e

5. Helses vurdering - foreldrenes forklaring vs
skade/r funnet
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Politiets etterforskning
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Journaler
Avhør helsepersonell

Avhør av foreldre/ omsorgspersoner

Vurdering av funn:

-åsted

-funn på elektroniske enheter



Flyktige spor – hvorfor er det viktig at politiet blir varslet?
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Viktigheten av journal 
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Legejournal
Sykepleierjournal
Nåværende og tidligere 
innleggelser 
Røntgenbeskrivelser
Bilder 
Medisinskjema
Resultater av prøver
Fastlegejournal 
Legevaktjournal  
Fødselsjournal 
Helsestasjonsjournal 
Fysioterapeut 
Barnevernsjournal



Viktigheten av journal 

Side 927.10.2022

Hva forteller foreldre/ foresatte om barnets 
skade? Skriv så detaljert og ordrett som 
mulig

Utfyllende journalnotat - observasjoner 
(skrapemerker, røde merker, blåmerker, 
utviklingen av blåmerkene, TA BILDER, arr, 
blemmer, petekkier m.m.)

Ikke tenk at det er noen andre som skriver 
det du observerer

"Sosialpunkt" er viktige 
observasjoner og må noteres i 
journal

-omsorg/ håndtering av barnet
-hygiene
-noe som "skurrer"
-vær nysgjerrig og vis interesse
-endrer forklaringen på skaden 
seg? Noter!

Hvilken informasjon GIR DU? 
Noter!



HVILKEN INFORMASJON GIR DU FORELDRE?
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Politiet INNHENTER informasjon
Gir kun informasjonen i kontrollert form

Tenk over hvilken informasjon du gir 
foreldrene. Ta kontakt med 
kontaktpersonen din i politiet og diskuter 
hvis du er usikker.

Etterforskning-> Hvordan passer 
foreldrenes forklaring med all annen 
informasjon som fremkommer i saken?



Politiavhør av helsepersonell 
Hva skjer i avhøret: 

• Fritak fra taushetsplikt 

• Opptak på lyd

• Fortell alt – også det uviktige 

− All befatning med barn og foreldre

− Undersøkelser, funn, hva betyr funnene, alder 
på skade, forklaring av journal, foreldres 
uttalelser, medisinske observasjoner, sosiale 
observasjoner, tanker og refleksjoner

• Gjennomlesning (avhøret gjennomgås for kontroll)

• Som vitnet er du IKKE sakkyndig
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Politiets utelukkelsesteori

Kan barnets skade/funn: 

1. Oppstått ved fødsel

2. Sykdom/medisinsk årsak

3. Selvpåført

4. Skyldes: Uhell – Ulykke - Uaktsomhet
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5. Utelukkelse av ovennevnte faktorer gir 
grunn til å se nærmere på:
- omsorgssvikt/mishandling 
- påført skade/forsettlig handling 
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Samarbeid 
Kontaktpersoner



27.10.2022Side 14

Avisutklipp:

DOM: 10 måneders 

fengsel – etter strl. § 282

Barn og foreldre

Far: "Jeg har behov for å lære å bli far"

Barnevernstjenesten sørget for at barna 

ble plassert i et trygt hjem.



Taushetsplikt vs. opplysningsplikt
når skal det meldes?

• Når skal helsepersonell melde fra til: 

- Barnevernet

- Politiet

• Er det forskjell?

• Hvilken plikt har helsepersonell? 

• Taushetsplikt vs. opplysningsplikt 

Side 1527.10.2022

1. 

Politiets 

jobb

2. 
Initialfasen

3.

Taushetsplik

t/opplysning

splikt

4. 

Journaler
5. 

Avhør

6. 

Spørsmål og 

avslutning



Aktuelle bestemmelser

Taushetsplikt

• Generell taushetsplikt strpl. § 119

• Lov om helsepersonell § 21 

Meldeplikt, jfr. lov om helsepersonell

• Opplysningsrett § 23 nr. 4 (motvirke risiko for alvorlig skader)

• Opplysningsplikt til politiet (nødetater) § 31: "Helsepersonell skal varsle politi og brannvesen dersom dette er 
nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom." 

• Opplysningsplikt til barnevernet § 33: "når det er grunn til å tro…"

• Opplysningsplikt til politiet ved død § 36 (dødsfall)

• Straffeloven § 196 (avvergingsplikt) (Plikt til å avverge et straffbart forhold. Gjelder alle, nabo, etc.)
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Opplysningsplikt

Opplysningsplikt til barnevernet 
Helsepersl. § 33 

Helsepersonell har et selvstendig ansvar for å 
vurdere om barnet er utsatt for eller lever under 
slike forhold at meldeplikten inntrer 

Vurdering: Når det er grunn til å tro at 
barn blir mishandlet i hjemmet eller det 
foreligger andre former for alvorlig 
omsorgssvikt. 

Opplysningsplikt til nødetater
Helsepersl. § 31

 Paragrafen er rettet direkte mot helsepersonell 

• Helsepersonell har plikt til å varsle nødetater ved 

mistanke. Plikten kan ikke velges bort 
• Selvstendig meldeplikt 

Hensikt: 
- Avverge skade, fare for gjentakelse 

(Helsepersonell har et selvstendig ansvar for å vurdere 
om barnet er utsatt for eller lever under slike forhold 
at meldeplikten inntrer) 

Hva betyr selvstendig ansvar – opplysningsplikten er 
ikke oppfylt hvis du kun melder til andre innen helse. 
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Sammen kan vi gjøre en forskjell!

Takk for oppmerksomheten!

Kontaktinfo:

Nina.thorn@politiet.no
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