
SSA konsultasjonsteamet mottar bekymringer knyttet til barn 
og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd

TRENGER DU HJELP TIL Å HÅNDTERE EN SAK 
DER ET BARN HAR FORGREPET SEG ?
SSA KONSULTASJONSTEAMET KAN GI DEG RÅD
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HVEM KAN KONTAKTE KONSULTASJONSTEAMET?

Teamet tilbyr anonyme drøftinger av konsultativ/rådgivende art til 
fagpersoner som arbeider i spesialisthelsetjenesten, konfliktrådet  
og barneverntjenesten vedrørende oppfølging av barn og ungdom 
som viser  problematisk eller skadelig seksuell atferd (SSA).

Teamet oppfordrer de øvrige tjeneste- og hjelpeapparatene til 
å  benytte seg av allerede eksisterende konsultasjonsteam i sine 
 res pektive kommuner/ bydeler. Kommuner som ikke har eksisterende 
konsultasjonsteam kan i samarbeid med sin lokale barnevern tjeneste 
ta kontakt med SSA konsultasjonsteamet ved rørende  barn og ung-
dom som viser problematisk eller skadelig seksuell atferd (SSA).

KONSULTASJONSTEAMETS SAMMENSETNING

Konsultasjonsteamet er sammensatt av personer fra RVTS Vest, 
V27, psykisk helsevern for barn og unge og Statens Barnehus i 
 Bergen. Konsultasjonsteamet er forankret i de ulike etaters ledelse.

MÅLSETTING

Bidra til å øke den generelle og spesialiserte kompetansen i  tjeneste-  
og hjelpe apparatet som omhandler barn og unge med  problematisk  
 eller  skadelig seksuell atferd. Teamet kan gi konsultasjon og råd-
givning  knyttet til  utredning,  risikovurdering og oppfølging.

Kontakt oss hvis du ønsker 
å drøfte med kollegaer.



DEFINISJON: 

«... handlinger som innebærer seksuell atferd hos barn og unge 
som ikke er utviklingsmessig adekvat, og som kan være skadelig 
for en selv eller andre, eller som kan innebære misbruk av andre 
barn, unge eller voksne (Hackett, 2014).» 

og

«Seksuell vold og overgrep mot barn fra andre unge kan utføres 
i samme fysiske rom eller gjennom internett og sosiale  medier  
(Kripos, 2016; Sheldon & Howitt, 2007; Swann, 2011). Denne  
type overgrep kan beskrives som: seksuelle aktiviteter uten  fysisk 
 kontakt, som å få et barn til å se på eller å delta i produksjon av 
seksuelle, pornografiske bilder og filmer eller å se på  seksuelle  
 aktiviteter, oppmuntring av barn til å oppføre seg på ikke- adekvate   
seksuelle måter, eller å «groome» et barn for senere å kunne 
forgripe seg – inkludert over internett og sosiale medier (HM 
 Government, 2010, s. 38).»



KONTAKTINFORMASJON

Statens barnehus, Bergen
Hverdager kl 9-15
Telefon: 45 87 62 96 / 97

Konsultasjonsteamet har fast 
møte tid hver 3. tirsdag. 
Medlemmene kan tilkalles raskere 
ved behov for akutte drøftinger. 


