
Konsultasjonsteam om vold og seksuelle overgrep 
mot personer med utviklingshemning og andre 
særlig sårbare med utviklingsforstyrrelse over 16 år

LURER DU PÅ OM EN PERSON MED 
UTVIKLINGSHEMNING BLIR UTSATT 
FOR OVERGREP?

Konsultasjonsteamet kan gi deg råd



HVEM KAN KONTAKTE KONSULTASJONSTEAMET?

Fagfolk og privatpersoner som er bekymret for at en person med 
utviklingshemning eller utviklingsforstyrrelse over 16 år kan være 
utsatt for overgrep.

Kom med din usikkerhet, 
ikke vent til du blir sikker



KONSULTASJONSTEAM

Konsultasjonsteamet mottar bekymringer knyt-
tet til personer  med utviklingshemning og andre 
særlig sårbare med utviklingsforstyrrelse over 16 
år der det er mistanke om at personen er
 
 » utsatt for seksuelle overgrep 
 » utsatt for vold eller 
 » vitne til vold

Teamet tilbyr anonyme drøftinger av konsultativ 
/ rådgivende art til fagfolk / offentlig ansatte og 
privat personer. Teamet har kompetanse på avdek-
kende samtaler.

KONSULTASJONSTEAMETS SAMMENSETNING

Konsultasjonsteamet er sammensatt av personer 
fra Statens Barnehus i Bergen, Helse Bergen og 
Bergen kommune   .

MÅLSETTING

Bidra til økt avdekking av overgrep ved at fagfolk 
og privatpersoner kontakter teamet med sine 
bekymringer om vold og seksuelle overgrep. 

Definisjon overgrep: 
 
Seksuelle overgrep 
innebærer at en blir 
involvert i seksuelle 
aktiviteter mot sin 
egen vilje, eller at 
en ikke er moden 
nok emosjonelt eller 
utviklingsmessig til å 
sette grenser.  

Fysiske overgrep 
omhandler situasjo-
ner der en blir slått, 
eller det blir brukt 
annen form for 
fysisk makt.

Psykiske overgrep
omfatter bevisste 
eller ubevisste 
handlinger eller 
holdninger som på-
virker utvikling av et 
positivt selvbilde. 
 
Alle tre er alvorlige 
former for overgrep. 
Overgrepet blir 
enda grovere når 
det blir utøvd mot 
personer som kan 
ha vansker med å 
forsvare seg eller å 
si ifra.



KONTAKTINFORMASJON

Statens barnehus, Bergen
Hverdager kl 9-15
Telefon: 55 55 69 00

Konsultasjonsteamet har fast 
møtetid hver 4. uke. Medlemmene 
kan tilkalles raskere ved behov for 
akutte drøftinger. 

MERKNAD:

Ved akutt behov for hjelp ved 
overgrep må vanlige nødnummer 
til politi tlf: 112 og lege tlf: 116 
117 benyttes.


