
 

 

Mistanke om vold eller seksuelle 

overgrep mot barn? 



 

 

Magefølelsen 
 

Vi har alle kjent på magefølelsen: 

Hva er det egentlig med ”Even”? Vi 

er bekymret, men vegrer oss for å 

snakke med han. Mange er usikre 

på hvordan det skal gjøres og 

redde for å tråkke over grenser. 

Hvordan kan vi oppdage de små 

signalene ”Even” gir, og våge å 

møte ”Even” og de vonde 

hemmelighetene han bærer på. 

For ”Even" velger kanskje akkurat 

DEG som sin nære og trygge 

voksne! 

 

Saker som angår overgrep mot 

barn er vanskelig å sitte med 

alene. Denne type saker kan være 

komplekse, personlig og faglig 

krevende. Det berører følelser og 

tabuer, og det kan være nyttig å 

søke hjelp for råd/veiledning og 

diskusjon. 

 

 

 

Konsultasjonsteamet 
 

Konsultasjonsteamet er en 

tverrfaglig gruppe som kan 

kontaktes når en har bekymring, 

mistanke om, - eller er i ferd med 

å avdekke seksuelle overgrep, 

vold eller mishandling mot barn. 

Konsultasjonsteamet gir også  

råd /veiledning i saker der barn 

forgriper seg mot andre barn.  

 

Konsultasjonsteamet møtes en 

gang pr. mnd. Saker som ønskes 

tatt opp meldes til teamet enten 

via e-post eller pr. telefon. 

Rådsøkende instans møter selv i 

konsultasjonsteamet og legger 

frem problemstillingen/ sak. 

Barnet det knyttes bekymring til 

drøftes anonymt.  

 

Konsultasjonsteamets møtedatoer 

ligger på Vestvågøy kommunes 

hjemmeside. Det sendes ut mail   

i forkant av hvert team, med 

møtetidspunkt og 

kontaktinformasjon. Møtedatoer 

fås også ved henvendelse på  

tlf: 760 56 180.  

Konsultasjonsteamet kan ikke 

gripe inn i, eller overta ansvaret i 

saker. Det er et rådgivende tilbud. 



 

 

 

 

Hvem kan ta kontakt? 

 

Teamet tilbyr faglig bistand i 

form av råd/veiledning til alle 

som i sin yrkesutøvelse, kommer i 

kontakt med barn og unge.  

 

 

 

 

Dette er teamet 
Konsultasjonsteamet består av 

representanter fra: 

 Politi: Monica Madsen og 

Stine Gundersen. 

 Barneverntjenesten: Kristin 

Tjønndal og Maria Henriksen.  

 Familieenheten: Unni Brattli, 

Spesialpedagog Vibeke 

Hannisdal, 

kommunepsykolog Mari 

Cæsar. 

 SLT-koordinator: Lars Bakke. 

 

 

 

 

 

Ved mistanke 
 

Ved mistanke om vold/overgrep 

skal ikke antatt overgriper 

konfronteres med mistankene før 

en eventuell anmeldelse. Dette på 

grunn av fare for bevisforspillelse 

samt at den utsatte kan oppleve 

press, represalier og trusler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kontaktinformasjon 
 

 

Konsultasjonsteamet mot vold  

og seksuelle overgrep i Vestvågøy. 76056180 

 

 

E-post: kristin.tjonndal@vestvagoy.kommune.no 

 

 

Barneverntjenesten i Vestvågøy kommune, tlf 76 05 61 80 

 

 

Politi: 02800 

 

 


