
Konsultasjonsteam
ved bekymring for vold og overgrep

Er du 
bekymret for 

et barn?



Saker som angår overgrep mot barn er kompliserte og 
faglig krevende. Disse sakene blir ekstra utfordrende fordi 
de ofte berøres av tabuer og følelser. 

Det kan derfor være nyttig å søke råd og veiledning så 
tidlig som mulig for å sikre at barnet får rett hjelp til rett 
tid.

Hva kan konsultasjonsteamet hjelpe med?
Konsultasjonsteamet er et tverretatlig team som gir råd og 
veiledning i saker hvor det er mistanke om at et barn kan være 
utsatt for:

• vold eller er vitne til vold i hjemmet
• seksuelle overgrep
• kjønnslemlestelse

Konsultasjonsteamet har kunnskap om hvilke instanser som har 
ansvar i slike saker, og hvem som eventuelt kan bistå deg videre. 
Teamet kan også gi råd om hvordan du kan samtale med barnet 
og familien.

Sakene drøftes anonymt, eventuelt med samtykke. 

Teamet får faglig oppfølging fra Ressurssenter om vald, 
traumatisk stress og sjølvmordsforebygging (RVTS) - Region Vest.



Av og til kan en bli bekymret uten å vite hva det er som plager 
barnet. En trenger ikke være sikker på at det skyldes vold og 
overgrep. For å drøfte en sak med teamet er det tilstrekkelig at 
det foreligger en uro eller mulighet for at barnet er utsatt for eller 
vitne til vold eller overgrep. Vi gir da råd om hvordan en kan gå 
fram for å avdekke hva som ligger bak bekymringen.

Må bekymringen gjelde vold og overgrep?

• Barneverntjenesten i Sola kommune v/ leder Kjersti Sandanger
• PPT i Sola kommune v/ leder Steinar Søraas
• Helsestasjonen i Sola kommune v/ Veslemøy Gjørøy
• Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Sola v/psykolog-  
    spesialist Jens Kristoffersen
• SLT-koordinator Helen Færøy
• Ungdomsteamet v/Hilde Wathne
• Tiltakskoordinator Merete Aase, koordinerer teamet
• Politiet møter ved behov

Hvem er representert i teamet?



Alle som er bekymret for at barn/unge kan være utsatt for 
overgrep.

Alle ansatte og privatpersoner som gjennom sitt arbeid eller
annen kontakt med barn og unge har en bekymring.

Hvem kan henvende seg? 

Hvordan tar du opp en sak?
Konsultasjonsteamet kommer sammen en gang per måned.

Dersom du ønsker å ta opp en sak, kan du kontakte oss
på mail, konsultasjonsteam@sola.kommune.no.

Du kan også ringe barneverntjenestens representant
Kjersti Sandanger – telefon 51 65 35 46 / 91 88 33 31
kjersti.sandanger@sola.kommune.no

eller tiltakskoordinator oppvekst
Merete Aase – telefon 51 65 33 73 / 975 00 970
merete.aase@sola.kommune.no

Eventuelt kan også en annen av teamets medlemmer kontaktes. 

For mer informasjon, besøk sola.kommune.no under barn, unge og familie.
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