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Lektor Margrét Vala Kristjánsdóttir, Island:
Jeg vil först bede jer velkom til denne sektionsmöde som handler om: Afhöring af 
börn i sager om seksuelle overgreb. 

Börn har været sæt i situationer de ikke burde være, det vil sige oplevelsen af 
selve mishandlingen naturligvis, men ogsa i retssystemet, et system som ikke regner 
med börn som deltagere. Men realiteten er at börn finder sig i slike situationer. Derfor 
pröver vi at finde ud af hvordan avhöring i sager om seksuelle overgreb best tilpasser 
til börn saa at sagen blever oplyst – men samtidig maa den mistængktes retssikkerhed 
varetages.

Först hörer vi diskussionsoplæg fra Hrefna Friðriksdóttir og Eva Smith.
Efter deres indlæg har vi indlæg fra salen. Jeg beder debatdeltagere at anmelde sig 

til debatledersekretæren Lotte Noer, som skal hjælpe med talerlisten.

Advokat Hrefna Friðriksdóttir, Island:
Formålet her er å prøve å trekke en konklusjon om hvordan det er muligt – i saker om 
seksuelle overgrep – å ivareta barns interesse samtidig som den mistenkedes rettssik-
kerhet ivaretas på en tilfredsstillende måte.

Først og fremst vil jeg henvise til det trykte referatet, jeg har ikke tid til å gjenta 
innholdet – jeg kan kun fremdrage nogle synspunkter og teser som jeg anser for sær-
lige viktige.

Fokuset på seksuelle overgrep mot barn er av relativt ny dato som et tema i retts-
apparatet og i samfunnet forøvrig. Det internationale samfunnet har gjennom en år-
rekke arbeidet for å styrke barns rettigheter og beskyttelse mot vold og FN´s globale 
studien om vold mot barn fra 2006 viser at mellom 13 og 27 prosent av alle barn i 
verden har opplevd seksuell misbruk eller utnytting.

I det daglige arbeidet registeres det en økning av ulike former av seksuelle over-
grep men forskningen viser at 

- det er betydelig forskjell mellom antall tilfeller som begås og det antall saker 
som blir anmeldt til politiet 
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- det er en tendens til at færre saker etterforskes ferdig i forhold til antall anmeldte  
      saker

- det tas ut tiltale i færre saker
- slik at svært få saker ender med domfellelse.

Et seksuelt overgrep er som regle en følelseladet og traumatisk opplevelse for et 
barn – og største parten av vold er skjult og hemmeligholdt. Sakene er vanskelige – 
det er vanskelig å finne tilstrekkelige bevis mot den man antar er gjerningsmann og 
barnets foretelling er ofte de eneste opplysning eller bevis man har. Den offentlige 
debatten har vært preget av skepsis til barns fortellinger om seksuelle overgrep sam-
tidig som man er opptatt av hvordan rettssystemet er tilpasset barns måter å uttrykke 
seg på. 

Det er særlig viktig å legge forholdene til rette på slik måte at man begrenser 
skadevirkninger for barna som følge av utredninger og etterforskning av en sak. Med 
hensyn til dette er der behov for å bedre barns forutsetninger for å avgi rettslig hold-
bare bevis og rette søkelyset mot regler om avhør av barn og avhørsmetodikk.

Jeg håber alle kjenner de internationale instrumentene der er mest relevante i 
denne sammenhæng. FN´s barnekonvensjonen lægger linjer om beskyttelse mot vold 
og særlig om beskyttelse mot seksuell utnyttelse og misbruk. Mye viktig er også Eu-
roparådets nye konvensjon om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt 
misbruk.

I konvensjonen finnes et sammendrag av de hovedprinsippene der skal legges 
til grunn. Det stilles blandt annet krav om samordning mellom de forskjellige etater 
som har ansvar for å beskytte, forebygge og bekjempe seksuell utnytting og seksuelt 
misbruk. Konvensjonen fastslår prinsippet om hensynet til barnets beste og legger 
vekt på at barnet skal beskyttes mot gjentatt trauma. Konvensjonen bekrefter også 
hensynet til den siktedes rettssikkerhet.

Konvensjonen legger stor vekt på avhør av barn og avhørsmetodikk. Avhøret skal 
gjennomføres så raskt som mulig, avhøret bør foretas i spesielle barnevennlige loka-
ler, eventuelt med teknisk utstyr av høy kvalitet, og det bør foretas av fagpersoner 
med spesialkompetanse i avhør av barn. Gjentatte avhør skal så vidt mulig unngås 
men om nødvendig så skal alle avhør som hovedregel foretas av den samme fag-
personen. Avhøret skal tas opp på video og alle nødvendige lovgivningsmessige og 
andre tiltak skal treffes  for at opptaket kan benyttes som bevis i en straffesak.

Vi kjenner alle disse grunnprinsippene.

Men hvordan kan man i praksis kombinere:
- et klart fokus på barns interesser og velferd, - og -
- sikre de nødvendige straffprosessuelle metoder og ivareta rettssikker heten for 

den mistenkte eller siktede
Det er min mening at disse hensynene ikke nødvendigvis står helt i motsetning 

til hverandre men faller sammen på mange måter.  = Det viktigeste er å finne et 
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samarbeidsmodell der legger grunn til å finne frem til sannheten og sikre gode bevis.
Samarbeid og koordinering av arbeid innen dette feltet er viktig for å unngå feil 

og for å hindre at bevis i en eventuell straffesak forspilles. Bevisets kvalitet er avhen-
gig av at avhøret foretas på en måte som er best mulig for barnet. En god håndtering 
av avhøret øker muligheten for riktig avgjørelse i saken, både det at man unngår 
uriktige frifinnelser og at uskyldige ikke dømmes.

Det er derfor både hensynet til barnets beste og hensynet til den siktedes rettssik-
kerhet som krever at man ser nærmere på samordning ved:

- gjennomføring av politiets hovedoppgaver, blant annet avhør av barn
- gjennomføring av medisinsk undersøkelse
- og gjennomføring av barneverntjenestens hovedoppgaver, (blant annet beskytte-

le mot videre overgrep, hjelp til psykologisk behandling, rådgivning og veiledning.)
Men hva slags samordning er den beste? 
Der finnes selvfølgelige ulike alternativer og de nordiske landene har utviklet 

tverrfaglig og tverretatelig samarbeid på mange måter. Forskjellige rapporter viser at 
noen av disse tilbudene kjennetegnes av store variasjoner innen hvert land, manglen-
de ressurser, manglende  kompetanse og erfaring og relativ liten grad av et forma-
lisert samarbeid. Usikkerhet kan skade innhentning av nødvendig informasjon, for-
sinke viktig utveksling av informasjon og hindre en effektiv etterforskning av saken.

En samarbeidsmodell som kalles for Barnehus eller Barnas hus er den modellen 
som fleste har været mest oppmærksom på i det siste årene.

Ideologien for å etablere Barnehus er å styrke innsatsen overfor barn som utsettes 
for seksuelle overgrep og øke kompetanse gjennom samarbeid, samlokalisering og 
tydelige prosedyrer. I Europa var Barnehus først etablert på Island med utgangspunkt 
i ’Children´s Advocacy Center’ modellen fra USA og i dag har Sverige og Norge 
mange Barnehus og planlegger å etablere flere rundt i landene.

Det grunnliggende elementet er å samle de ulike etatene, barnet har behov for å 
være i  kontakt med, på en eller annen måte i ett hus. Barnehus overtar ikke de invol-
verte myndigheters ansvar men fungerer som en samordner. Slikt samarbeid under 
felles tak har vist seg å kunne gi en rekke fordeler:

- barnet slipper å forholde seg til ulike steder og behøver ikke å forklare seg flere 
ganger innen flere instanser

- huset kan innredes på den best egnede måte
- barnet blir ivaretatt i trygge omgivelser og av kompetente personer gjennom 

hele prosessen
- den fysiske nærheten styrker samarbeid mellom etatene og vil kunne bidra til en 

best mulig helhetforståelse av hvilken roller instansene har
- og bevissikringen styrkes.
Barnehus har noen fast tilsatte fagpersoner som samordner de ulike myndigheters 

arbeid. Barnehus er vanligvis innredet med et barnevennlig avhørsrom med teknisk 
utstyr, videokamera og televisjon slik at en særlig skikket intervjuer kan foreta av-
høret mens andre kan følge med i et siderom. Barnehus vil ofte også har et rom for 
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medisinsk undersøkelser. Hovedperspektivet er at prosessen skal være helhetlig og 
barnevennlig og at bevis i saken ikke skal forspilles. 

Det overordnede formålet er at etterforskingsmyndighetene gjennomfører avhør i 
huset i samarbeid med barnevernet og et konsultasjons- og oppfølgings team.

Selve avhøret bygger på standardiserte metoder og retningslinjer, avhøret blir tatt 
opp på video med det formål at opptaket kan brukes i et eventuelt straffesak.

Men hvad så med rettssikkerhetsspørsmålene – kan samordning i Barnehus svek-
ke den mistenktes eller siktedes rettssikkerhet? 

Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen art. 6 omhandler siktedes krav 
på en rettferdig rettergang som innebærer noen hovedprinsipper. 

1.	Godt	bevis	og	en	riktig	avgjørelse
Slik jeg nevnte før må en del av rettssikkerheten være å sikre gode bevis og en riktig 
avgjørelse. Det må understrekes at jeg ikke mener at man kan senke kravene til bevis 
i  disse sakene. Her legges det kun vekt på at opplysninger blir innhentet på en skik-
kelig måte og uten at barnets foretelling er blitt påvirket av ulike instanser. 

Prinsippene om et lokal, barnevennlig avhørsrom og en kompetent fagperson med 
spesialutdannig  bygger ikke kun på ideen om at barnet har det godt men - også på 
ideen om en atmosfære som skaper trygghet og at tryggheten kan medføre at det er 
større sjanser for at barnet vil fortelle sin historie. 

Kompetanse innebærer at avhørspersonen har kunnskap om barns utvikling ge-
nerelt og traumer spesielt.  – Men – Kompetense innebærer også kunnskap om av-
hørsmetodikk eller teknikk (’forensic interviewing’), å foreta avhør etter utfyllende 
detaljerte regler som er særlig etablert for å tilfredstille rettsapparets krav. Metoder 
og retningslinjer for avhør i Barnehus bør legge vekt på avhørspersonens objektivitet 
og være satt opp for å få en så nøyaktig og ikke-ledende fortelling fra barnet som 
mulig.

Prinsippet om at avhøret tas opp på video in sin helhet sikrer at alle kan få et 
inntrykk av barnets mimikk under avhøret når de ser på opptaket ved en senere 
anledning.

Det er min mening at på denne måten kan Barnehus best sikre gode bevisfremleg-
gelse og den siktedes rettssikkerhet.

2.	Objektivitet
Den mistenkte har også krav på objektivitet, særskilt at politiet og påtalemyndig-
heten ikke deltar i vurderinger av om et forhold skal anmeldes og at de vurderer på 
et selvstendig og uavhengig grunnlag om - for eksempel spørsmålet om en sak skal 
etterforskes eller iretteføres. 

Dette kan neppe være problematisk hvis det foreligger en tydelig samarbeidsav-
tale og klare roller angående avhør, behandling, koordinasjon og rådgivning, blant 
annet regler om hvilken informasjon flyter mellom etatene.
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3.	Bevisumiddelbarhet	og	kontradiksjon
Rettssikkerhetsproblematikken i forhold til saker om seksuelle overgrep mot barn 
ligger ikke minst i at flere av straffeprossens vanlige regler fravikes, særlig reglen om 
bevisumiddelbarhet og kravet til kontradiksjon. Det vanlige er at selvom vitner har 
forklart seg for politiet må de som hovedregel møte i retten og forklare seg på nytt. 
Den mistenkte har rett til å avhøre eller la avhøre vitner som påberopes mot ham, med 
andre ord kravet til kontradiksjon.

De nordiske landene har gjennom en årrekke søkt en ordning i saker om seksuelle 
overgrep mot barn hvor avhør av barn foretas under etterforskningen før hovedfor-
handlingen og hvor opplesning av utskrift eller avspilling av videooptak eller lydopp-
tak kommer i stedet for personlig avhør av barnet under hovedforhandlingen. 

Det grunnleggene er hensynet til at barn ikke behøver å forklare seg flere ganger. 
Man også mener at kvaliteten på en forklaring kan bli bedre om et avhør finnes sted 
på et så tidlig tidspunkt som mulig. 

Det er meget viktig å understrege at Menneskerettighedskonvensjonen utelukker 
ikke anvendelse av avhør som ikke foretas under hovedforhandlingen og det er klart 
at det spiller ingen rolle om forklaringen er avgitt indenretlig, det vil si at avhøret 
foretas av en dommer, eller om det foretas utenfor retten av politiet eller andre som 
er særlig skikket til oppgaven. Det avgjørende er om den mistenkte eller i det minste 
hans forsvarer på en eller annen måte har mulighet til å være til stede og at de forhol-
dene forsvareren peker på blir undersøkt og avklart i avhøret.

Menneskerettighetsdomstollen har tatt opp disse spørsmålene, blandt annet i sa-
ken S.N. v. Sverige fra 2002 og her henviser jeg til referatet.

De nordiske landene har lagt særlig vekt på regler om hvem som har krav på å 
være til stede når avhør foretas, både hvem det er som snakker med barnet, hvem føl-
ger med avhøret fra et siderom og hvem som kan gi utrykk for forhold de mener bør 
bli belyst. De nordiske landene har ikke alle de samme reglene om dette og etablering 
af Barnehus har ikke endret disse grunnprinsippene i de enkelte land. Det er klart at 
moddellen legger ikke noen hindringer i veien for at siktede eller hans forsvarer gis 
anledning til å være til stede, følge avhøret fra siderommet og gi utrykk for forhold 
de mener bør bli belyst. Tvert i mot bygger modellen på ideen om at den siktede el-
ler hans forsvarer er til stede. En kan argumentere at i samarbeidsavtale i forbindelse 
med en model som Barnehus er det lettere å fastsette forpliktende, effektive, uttryk-
kelige regler om etterforskningen, blant annet om hvem skal være til stede på hvert 
enkelt trinn og deres rolle og på den måten bidra til å sikre økt rettssikkerhet både for 
barnet og for den mistenkte.

Så – til sidst -  i sammendrag:
- De nordiske landene har undertegnet, blant annet i den Europarådets konvensjon, å 
rette fokus på barnet og å etablere en samordning mellom de forskjellige etater som 
har ansvar for å beskytte mot og bekjempe seksuell utnytting og seksuelt misbruk av 
barn
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- Samordning er viktig blandt annet til å sikre alle barn en likeverdig, trygg saks-
behandling uavhengig av bosted men det er også et mål å legge forholdene til rette 
for etterforskning og strafferettslig behandling med hensyn til siktedes rettssikkerhet

- Barnets beste og den siktedes rettssikkerhet står ikke helt i motsetning men faller 
sammen på mange måter; det viktigeste er å sikre en riktig avgjørelse 

- Barnehus, et lokal med barnvennlig avhørsrom med teknisk utstyr, standardi-
serte metoder og fast tilsatte fagpersoner, har vist seg å være den beste ordningen med 
store fordeler fremfor andre samarbeidsmoddeller, Barnahus ivaretar barns interesse, 
styrker barnets stilling i rettssystemet og ivaretar den mistenktes rettssikkerhet på en 
tilfreds måte.

Professor, dr.jur. Eva Smith, Danmark:
Lad mig indledningsvis sige, at jeg finder, at dette er et uhyre vigtigt emne. Der er 
næppe tvivl om, at vi taler om forbrydelser, hvor den skyldige ofte går fri, fordi 
det ikke lykkes at få en troværdig og detaljeret forklaring fra barnet. Samtidig er 
jeg overbevist om, at dette er det område, hvor risikoen for justitsmord er størst. 
Små børn er ude af stand til at forstå, hvad deres forklaring kan betyde for den 
mistænkte, og de er ofte lette at manipulere af velmenende voksne. Det er natur-
ligvis slemt for et barn ikke at blive troet, når det fortæller sandheden – og det gør 
givet behandlingen af barnet vanskeligere – men det er også ødelæggende for det 
menneske, der bliver dømt for en af de mest utilgivelige forbrydelser uden at være 
skyldig. Ofte vil der oven i købet være tale om en krænkelse af eget barn. I andre 
tilfælde vil personen miste muligheden for nogen sinde at udføre det arbejde, han 
er uddannet til.

Jeg har med interesse læst Referentens oplæg og bemærket mig, at du finder, at 
barnets og sigtedes interesser ikke står i modsætning til hinanden, idet det vigtigste 
må være at sikre en korrekt afgørelse. Det sidste er jeg enig med dig i.

Men jeg er nu ikke så sikker på, at vi bedst når et rigtigt resultat ved at antage, at 
barnets og den sigtedes interesser ikke er modstridende.

Du mener endvidere, at ’Barnehus’ bedst sikrer en optimal behandling af sagerne. 
Du refererer, at visse forsvarsadvokater har kritiseret ordningen for ikke at være ob-
jektiv, men den islandske højesteret har afvist dette.

Du synes at forudsætte, at barnet altid fortæller sandheden, og problemet derfor er 
at skabe en tryg atmosfære, så det tør komme frem med sin historie.

Jeg er enig i, at dette er et af problemerne, men jeg synes også det bør nævnes, at 
vi – på verdensplan – kender  mange eksempler på, at børn har fortalt noget usandt. 
Det gælder Clevelandaffæren fra England, det gælder Bjugn sagen fra Norge og man-
ge andre eksempler fra USA, Holland og Danmark.

Mange af disse sager drejer sig om pædagoger i børneinstitutioner. Det starter 
som regel med ét barn, der fortæller noget, der opskræmmer forældrene. Forældrene 
ringer til de andre forældre, der går deres børn på klingen – og pludselig fortæller en 
række børn enslydende historier, hvilket overbeviser politiet.
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Problemet synes at være, at de voksne tror, der er sket noget, og efterhånden 
overbeviser børnene. Vi ved, at små børn slet ikke kan fortælle en sammenhængende 
historie på egen hånd. Det må have hjælp fra forældrene. Og små børn er vant til, at 
mor ved, hvad der er rigtigt.

Lidt ældre børn ved måske nok, hvad der er rigtigt og forkert, men de har svært 
ved at modstå forældrenes pres. For nylig vandt to voksne børn en sag i Norge, som 
de havde anlagt for at bevise, at deres far var uskyldig i den incest mod dem, han var 
blevet dømt for 15 år tidligere. Der var tale om en skilsmissesituation, og moderen, 
som børnene boede hos, havde lagt kraftigt pres på dem, Faderen havde begået selv-
mord, så snart han kom ud af fængslet, og pigen, der dengang var 9 år, havde været 
tynget af skyld lige siden.

Cleveland sagerne var også karakteriseret ved selvmord blandt de uskyldigt 
sigtede.

Jeg spørger mig selv, om et barnehus befolket af psykologer, der som udgangs-
punkt ser børnene som ofre og som klienter, er det bedste til at få sandheden frem? Jeg 
var en gang foredragsholder på psykologisk institut og nævnte denne problemstilling. 
En af psykologerne svarede: Jeg forstår ikke problemet. Naturligvis stiller jeg mig 
på barnets side. Det er min klient, som jeg støtter, som jeg bedst kan. Jeg forholder 
mig til barnets opfattelse af situationen – hvad der virkelig er sket og behovet for at 
beskytte den uskyldigt sigtede – det må I jurister tage jer af. Det er ikke mit bord.

Det er naturligvis bare én psykologs holdning, men jeg mener, det er udtryk for 
noget mere generelt: Psykologer er ikke uddannet til at finde den objektive sandhed. 
De er uddannet til at forstå og forholde sig til klientens virkelighed. Jeg er derfor 
meget forbløffet, når du skriver, at det som	 regel	aldrig er samme fagperson, der 
foretager både afhøring og terapi af det samme barn. Det burde som en helt ufravi-
gelig regel aldrig	være	samme	fagperson. Og i øvrigt burde det være udelukket, at 
de ansatte på centeret snart afhører snart udfører terapi. Jeg undrer mig meget over, 
at dette efter dine oplysninger ikke opfattes som et problem. En sådan rolleforvirring 
må gøre det ekstra vanskeligt at udføre en objektiv afhøring

Derfor er det efter min mening bedst, at afhøringen af børnene foretages af en 
polititjenestemand, der har fået en særlig uddannelse i afhøring af børn.

Jeg mener faktisk også, at afhøringen bør foregå på politistationen for at under-
strege alvoren for børnene.

Et andet spørgsmål er, hvem der skal stille forsvarets spørgsmål til børnene. I 
Danmark har forsvarsadvokater udtrykt ønske om, at de selv fik lov at stille spørgs-
målene – sådan som de gør med alle andre vidner og forurettede. Jeg forstår deres 
ønske. Forskning viser, at udspørgerens egen opfattelse af en bestemt situation har 
meget stor betydning for den udspurgtes svar. Det gælder for voksne og må antages 
så meget mere at gælde for børn. Det er klart, at det kan virke forvirrende og skræm-
mende for mindre børn eller meget traumatiserede børn, at en ny person dukker op, 
men med større børn skulle det nok være muligt. Ofte gives spørgsmålet blot en lille 
drejning i forhold til polititjenestemandens spørgsmål, og når polititjenestemanden 
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stiller det, siger barnet forbavset: Men det har du jo allerede spurgt om, og jeg sagde ja. 
Dette ville ikke ske, hvis en ny person stillede spørgsmål, og man ville derved muligvis 
få nogle nuancer med, som nu går tabt. Politifolk har sagt, at de frygter, at forsvarsad-
vokaten vil være hård ved vidnet, men dette forekommer helt usandsynligt i en nordisk 
sammenhæng. I øvrigt ville det også være det dummeste, en forsvarer kunne gøre i 
denne situation, hvor domstolens sympati vil være på barnets side. Jeg kan se proble-
merne ved at bringe en ny person ind, men det var måske en diskussion værd.

Et tredje spørgsmål er, om den mistænkte bør have lov at være til stede i monitor-
rummet sammen med forsvareren, når barnet afhøres. Jeg kan forstå på Referenten, 
at sådan er det på Island. Den danske højesteret traf beslutning om, at sådan burde 
det også som udgangspunkt være i Danmark, men dette udløste stærk kritik fra for-
skellige børneorganisationer, der mente, at det var for belastende for barnet at skulle 
afgive forklaring, når det vidste, at den sigtede sad og så på det.

Et udvalg blev nedsat bl.a. med to børnepsykiatere. De mente det samme. Per-
sonligt forekom det mig ejendommeligt, at det skulle gøre en stor forskel for et barn, 
om den sigtede ser båndet, mens det bliver optaget eller først dagen efter. Børnepsy-
kiaterne havde da heller ikke undersøgelser, der kunne understøtte synspunktet, men 
fastholdt at det var deres vurdering. Derefter mente et flertal i udvalget, at man burde 
følge psykiaterne, og det er herefter den danske ordning.

Det forekommer meget uheldigt. Afhøringen til video er normalt politiets første 
skridt, og nogle mistænkte vèd vitterligt ikke, hvad de er mistænkt for. De kan derfor 
ikke drøfte spørgsmål til vidnet med deres forsvarer på forhånd. Der er så mulighed 
for en senere afhøring, men meget få forsvarere benytter sig heraf.

Et andet spørgsmål er, om man bør fortælle børnene, at den sigtede ser med/vil 
få afhøringen at se. De danske psykiatere mente, at op til omkring 8 år behøvede 
man ikke at sige noget til børnene, medmindre de selv spurgte. Ældre børn (som ofte 
selv kan regne ud, hvorfor de optages på video) bør man derimod fortælle det, fordi 
de har været ude for så meget løgn og svigt, at en fortielse vil blive opfattet som et 
yderligere svigt. Heroverfor kunne anføres, som jeg har hørt store piger sige (11 år), 
at de naturligvis var klar over, at den mistænkte ville få at vide, hvad de havde sagt. 
Men de var i en situation, hvor de dels gerne ville fortælle hemmeligheden og slippe 
for at bære den alene – samtidig følte de, at de forrådte den mistænkte ved at fortælle 
den fælles hemmelighed. De havde ikke brug for, at nogen understregede for dem 
lige inden afhøringen, at den mistænkte ville få filmen at se. Et vanskeligt spørgsmål, 
som der sikkert også er forskellige holdninger til.

Et fjerde spørgsmål er, hvad man stiller op med vidnebeskyttelsesreglerne i in-
cestforhold. Børn er naturligvis beskyttet af disse regler som alle andre. Men hvis 
man fortæller dem, at de ikke behøver at vidne mod deres far, vil mange sikkert sige, 
at de helst er fri. Hvordan tackler man det i praksis?

Ofte vil sagen være så alvorlig, at en dommer vil pålægge barnet at afgive for-
klaring, men ikke nødvendigvis altid. Skal en dommer spørges, hvis barnet nægter 
at udtale sig?
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Endelig er der samtykke til afhøringen. Hvad hvis far er mistænkt, og mor nægter 
at give samtykke til afhøringen? Hvad hvis begge forældre er mistænkt? 

Jeg vil derfor foreslå følgende temaer for vor diskussion i dag:
Udgangspunktet er, at vi så vidt muligt ønsker en sand og fuldstændig forklaring 

fra barnet. Et yderligere hensyn er så vidt muligt ikke at traumatisere barnet (yder-
ligere). Dette må imidlertid være sekundært i forhold til så vidt muligt at få en sand 
forklaring. Dette går jeg ud fra, at vi er enige om

Spørgsmålet er herefter: Er barnehus den bedste måde at sikre en sand forklaring 
på?

Hvilken fagperson skal hovedafhøre barnet? Politiet eller en børnesagkyndig.
Hvem skal stille forsvarets spørgsmål?
Skal den mistænkte have tilladelse til at være til stede i monitorrummet un-

der afhøringen, således at forsvareren kan konferere med denne, inden han stiller 
spørgsmålene?

Skal barnet oplyses om, at den mistænkte ser/vil se afhøringen?
Skal barnet oplyses om dets ret til ikke at afgive forklaring mod sine nærmeste?
Hvem skal give tilladelse til afhøringen, hvis barnets forældre er inhabile?
Lad mig her til sidst gentage, hvad jeg indledte med: Vi taler om et område, hvor 

rigtig mange skyldige går fri – men også et område, hvor risikoen for justitsmord er 
stor – og hvor et justitsmord ofte vil være ødelæggende for den ramtes liv.

Lektor Margrét Vala Kristjánsdóttir, Island:
Ja, nu har vi hört Hrefna och Evas upplysande inlägg och jag (ohörbart) grundlag för 
en livlig debatt för er. Praktiska upplysningar, deltagare, de som önskar att delta i den 
här diskussionen må säga sitt namn, titel och land, mikronen är där och jag tror att 
det är bäst att när de har mikrofonen så må I give det namn kort till han så han kan 
give det till Lotta här. Så vi kan uppfylla alla de vägledningarna som vi har fått vi de 
här (ohörbart) organiserade juristmöte. Jag menar om att taletiden är begränsad till 
tio minuter här och vänligen må jag ber om att tala tydligt och icke för fort för vi har 
ju icke alla det samma modersmål. Så ska vi börja. Vem vill vara den första som vill 
delta i det här sessionsmötet. 

Dommer Peter Garde, Danmark:
Peter Garde, fhv. dommer. Jeg er gået på pension for 3 måneder siden, men jeg er 
ikke senil endnu. Jeg kender Eva Smiths synspunkter, for vi har diskuteret med og 
mod – måske mest mod – hinanden mange gange. På nogle punkter er jeg faktisk ved 
at begynde med at udtrykke enighed med Eva Smith. Jeg er fuldstændig enig med 
hende om, at afhøreren ikke bør være en psykolog, men bør være en politimand. En 
politimand, hvis det er en ordentlig objektiv politimand, begynder ikke med en me-
ning om, at barnet er en patient, som altid har ret, men har kun til ønske at fremme 
sandheden. Jeg finder det særligt helt uantageligt, hvis den samme person både kan 
afgøre og har barnet i terapi. Der er i hvert fald ingen tvivl. Men jeg er i tvivl om, 
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hvorvidt barnehuset er den rigtige løsning. Jeg har en vis sympati for Eva Smiths øn-
ske om, at en politistation er det bedste sted. Men i hvert fald skal rummet ikke se alt 
for politiagtigt ud, og der skal måske være et par bamser og andet legetøj i rummet, 
således at barnet kan være stille. Jeg er godt klar over, at når man først anerkender, 
at man afhører, uden at dommeren er til stede, og det ikke sker i retssalen, så kom-
mer der kontradiktionsproblemer. Jeg finder – måske modsat Eva Smith – at i hvert 
fald mindre børn bør forsvareren ikke kunne stille spørgsmål til direkte. I Danmark 
har vi jo en tommelfingerregel om, at 12 år er grænsen for, hvornår vi anvender 
disse særlige regler om børneafhøring. Det vil sige, at hvis barnet er over 12 år, vil 
forsvareren næsten som en selvfølgelighed få lejlighed til at stille spørgsmålene selv 
under det almindelige krydsforhør, og det sker i retten. Det er måske en meget god 
aldersgrænse. Jeg ved, at hvis det er yngre børn, bliver barnet forvirret ved, at der 
kommer nye personer ind og spørger. Jeg er selv bange for, at barnet vil blive måske 
ængsteligt og forvirret, hvis der kommer flere personer og afhører. Så jeg mener, vi 
bliver nødt til at udelukke forsvareren. Den mistænktes tilstedeværelse er naturligvis 
et problem, men jeg finder, at der er en stor forskel mellem, at barnet ved, at det, som 
jeg siger nu, kommer den mistænkte senere hen til at se, og det, som jeg siger nu, det 
siger jeg, medens den mistænkte ser på mig. Jeg synes, at forskellen er så stor, at jeg 
må fastholde fornuften ved den nye danske regel om, at den mistænkte er udelukket. 
Jeg har selv talt for en sådan løsning og er glad for, at den blev gennemført. Man 
kunne eventuelt have en løsning, hvis man gerne vil have, at forsvareren skal kunne 
konferere omgående med sin klient, så kunne man have den mistænkte siddende i et 
tredie rum på politistationen, hvor der ikke var monitoradgang til siderummet, og så 
kunne man holde en lille pause, hvor forsvareren kunne springe fra siderummet ind i 
det tredie rum, hvor den mistænkte sidder, og sige, nu er det og det blevet sagt, hvad 
skal jeg spørge barnet om, således at man ikke nødvendigvis fik 14 dages udsættelse, 
medens man overvejede nye afhøringer, men at den mistænkte kunne komme indi-
rekte med på den måde. Men jeg finder stadigvæk, at barnet bør ikke have viden om, 
at den mistænkte ser på en samtidig, og jeg finder – der er jeg for så vidt nærmest enig 
med Eva Smith – at den mistænktes eventuelle tilstedeværelse bør oplyses for barnet. 
Barnet bør vide eksakt, hvem der sidder i siderummet og ser på. Man bør ikke lyve 
for børn, og barnet bør ikke senere hen tilfældigt få at vide, hvem der har været der. 
Jeg er også klar over, at vidnebeskyttelsesreglerne er et problem. Jeg kan ikke rigtig 
give nogen løsning. På den ene side har barnet som vidne ret til at sige, jeg vil ikke 
udtale mig. På den anden side, i hvert fald efter dansk ret, har dommeren ret til at be-
stemme, at barnet skal udtale sig alligevel. Hvis man forventer, at dommeren senere 
hen vil pålægge barnet at udtale sig, vil det være meget uheldigt, hvis barnet først har 
fået en chance for at sige nej. Jeg ved ikke, om man kunne indfortolke, at man spørger 
barnet, og hvis barnet siger nej, at man så forelægger spørgsmålet øjeblikkeligt for en 
dommer, om han vil pålægge barnet at udtale sig. Jeg tør ikke sige, hvilken løsning 
der er den bedste. Samtykkereglerne er klare. Samtykkeproblemet er klart. Den, som 
er mistænkt, kan selvfølgelig aldrig sabotere sin egen sag ved at sige, at det vidne 
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skal ikke afhøres. Jeg vil også mene, at den anden af forældrene er uheldig, for der er 
også inhabilitetsproblemer. Jeg mener, at hvis spørgsmålet opstår, må man klare det 
gennem en ad hoc værge. Tak for opmærksomheden.

Højesteretsdommer Magnus Matningsdal, Norge:
Mitt navn er Magnus Matningsdal. Jeg er høyesterettsdommer i Norge. Men jeg har 
også lang fartstid som dommer i en herredsrett, og jeg har også fartstid som første-
lagmann, altså hovrättspresident i Sverige. Det er en viktig forskjell mellom Norge 
og så vidt jeg kan forstå de fleste andre land ved at disse avhørene administreres av 
en dommer. Det betyr ikke at dommeren når det er tale om små barn normalt foretar 
avhøret selv, men dommeren har med seg en fagkyndig person som foretar denne 
samtalen. Jeg er veldig enig med Eva Smith i at dette er et område hvor faren for 
uriktige domfellelser er stor, men det er også et område hvor faren for uriktige frifin-
nelser og unnlatelse av å ta ut tiltale også er stor. Det er særlig ett forhold som jeg har 
lyst til å kommentere – nærmere bestemt det spørsmålet som også Peter Garde var 
inne på, nemlig spørsmål om hvem bør få anledning til å overvære avhøret. I og med 
at vi har en annen ordning i Norge enn i de andre land ved at det er dommeren som 
administrerer avhøret, så ligger det i sakens natur at jeg har en del erfaring med dette 
fra min egen praksis. Det man bør være oppmerksom på er at en god del av tilfellene 
hvor det oppstår spørsmål om det har skjedd seksuelle overgrep, har sitt utspring i 
ekteskapelige konflikter. Jeg lærte i et tilfelle relativt tidlig etter å ha blitt dommer, at 
dersom det er moren, som det ofte er tale om, som har anmeldt faren, så må for all del 
ikke la moren få lov til å være til stede. Fordi, jeg er helt enig som Peter Garde sa, det 
er helt nødvendig at barnet får vite hvem som er til stede. Man kan ikke drive hem-
melighetskremmeri på dette punktet, barnet må vite hvem som er til stede. Jeg hadde 
et tilfelle hvor det var fremsatt ganske alvorlige beskyldninger mot faren, det var tale 
om et homoseksuelt forhold, og hvor gutten svarte fornuftig så lenge man ikke nær-
met seg det problematiske. Nemlig om det hadde skjedd noe seksuelt mellom ham 
og faren. Men med en gang man nærmet seg det problematiske, så ble det vil jeg si, 
bare tull det vi fikk ut av ham. Jeg gav da beskjed på kommunikasjonsanlegget inn 
til min hjelper som i det aktuelle tilfellet var psykolog om at vi skulle stanse avhøret. 
Etter en samtale gav vi beskjed til kvinnen om at hun ikke kunne være til stede, og 
at hun måtte forlate politistasjonen. Deretter fikk gutten beskjed om at nå var moren 
borte. Etter to minutter sa gutten: Jeg vet hvorfor jeg er her, jeg vet at min mor vil si 
at jeg skal si at faren min har tatt meg på tissen og at jeg har tatt ham på tissen, men 
det er ikke sant. Dette illustrerer at anmelderens tilstedeværelse kan virke slik at man 
får uriktige beskyldninger på grunn av den forventningen vedkommende har til hva 
barnet skal si. Jeg har også sett andre eksempler fra min praksis på det samme. På 
den andre siden er jeg fullstendig enig med Peter i, at mistenkte, eller siktede, ikke 
bør være til stede fordi det er den viktige forskjellen som Peter påpekte, at det å si 
noe med den siktede til stede, er noe helt annet enn å si det når man får vite at, eller 
blir gjort oppmerksom på at det man sier vil vedkommende bli kjent med på ett eller 
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annet tidspunkt. Peter har i en artikkel skrevet at er siktede til stede, vil barnet lett gå 
i ”baklås”. Man  får kort sagt ikke sannheten ut av vedkommende. Som Peter nevnte 
har man en mulighet for kommunikasjon dersom mistenkte befinner seg i nærheten, 
men så har man også den danske ordningen, at man kan innen 14 dager kan forlange 
et nytt avhør og på den måten i stor grad ivareta mistenktes interesse. Men å ha mis-
tenkte bak i siderommet ser jeg på som særdeles uheldig, og i Norge er de ikke der. 
Takk.

Advokat Hrefna Friðriksdóttir, Island:
Jo, tack. Först vill jag säga tack till min kollega Eva, för hennes viktiga synpunkter 
och till de som har deltagit i den debatten. 

Det är min mening att (ohörbart) saker som till exempel (ohörbart) saker i Norge 
och självfaren (ohörbart) mål är grunden för att vi har sökt en ny ordning. Och det 
är stark grund för att ha upp modell för barnehus. Jag tror att många har sett på 
negativa konsekvenser av osäkra och oavtalte och (ohörbart) på samordning i för i 
tiden. Jag vill gärna säga lite om kompetensen, om psykolog eller politien, jag må 
säga och jag hoppas att det är okej att det (ohörbart) som att det är en liten missför-
ståelse här. Det synes att vara enighet om en nödvändig speciell (ohörbart) för den 
som tar ta (ohörbart). Det mest viktiga tror jag är att lägga till grund reglerna om ett 
forensic intervju. Vi talar icke här om terapeutiska intervjuer men forensic intervjuer 
efter det (ohörbart). Den som tar avhöre må lära denne metoden och kan icke, och 
det kan både en psykolog och en politiman göra. Det kan lära denna metoden, men 
intervjuer må också ha kunskap om barns koginitiva utveckling och vad barn tänker 
och uttrycker sig i olika ålder och vad de, till exempel en forensic intervju brukes 
när ett barn lider av PDSD och det (ohörbart) exempel. Och det är på den grunden, 
för det man behöver de bägge speciella (ohörbart) så det har varit min beslutning att 
jag tror att psykologen har lite bättre förutsättningar till att ta på sig den rollen. Men 
det är (ohörbart) icke (ohörbart) att ha ett modell som barnehus och ha en speciell 
(ohörbart) politiman som intervjuar. 

Det är också som måste ses i samband med det som jag tror är mest viktigt och 
måste  (ohörbart) mest problematiska, det är att nå fram en helhets förståelse av 
problematik kring en sexulogbegrepp. Att se på och förstå de resepktive (ohörbart) 
man har i detta sammanhang. Ett modell som barnehus är (ohörbart) modell. Det 
kräver att alla ser på sin roll, som sin roll men också lite (ohörbart) för. Alla roller är 
respekterade på den samma (ohörbart) och alla är öppen för det faktum att det är icke 
(ohörbart) som står som det mest centrala i en sån sak.  Barnehus, en modell som bar-
nehus, kräver ett samarbetsavtal, men detta är i grunden en modell som ska ha klara 
element, det är (ohörbart) kan göra sitt arbete på tillfredsställande rättlig modell. Och 
så jag vill lägga vikt på att det räcker spörsmål som man sätter upp ett barnehus med 
vad man kan se som vanliga psykologer som har sin vanliga roll om man ser på sina 
klienter och tar intervjuer med sin vanliga (ohörbart). Det är ett helt speciellt modell 
och det (ohörbart) ansett att de har speciella (ohörbart) roller när. Det är gott och jag 
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hoppas att flera kommer fram och som jag skulle säga lite mera sen, men det är gott. 
Tack.

Professor, dr.jur. Eva Smith, Danmark:
Jeg vil starte med at sige, at jeg synes, det var en god idé, Peter Garde havde, at den 
mistænkte måske kunne være et andet sted, men i telefonisk kontakt med forsvareren, 
således at denne ville have mulighed for at snakke med mistænkte og fortælle, hvad 
barnet siger. F.eks. om nogle overgreb i et sommerhus. Herefter har den mistænkte 
mulighed for at forklare, at han aldrig har været i et sommerhus med barnet. Jeg 
synes, det er en rigtig god idé at prøve at klare det ad den vej. Med hensyn til, at I 
mener, det skal være den samme person, der stiller spørgsmål, og barnet bliver alt for 
forvirret o.s.v., så vil jeg fortælle jer en lille historie. En sand historie. Det drejede sig 
om en sag, hvor et barn var blevet bortført af en person. Han har lokket hende ind i sin 
bil under påskud af, at hun skal vise vej. Han holder hende i et sommerhus i et døgn. 
En modbydelig sag. Denne lille pige, som er 10 år, bliver afhørt af en politimand. 
Det fremgår af hendes forklaring, at den mistænkte bryder ind i sommerhuset. Da 
politimanden er færdig med at afhøre barnet, kommer han ud til forsvarsadvokaten, 
der siger: Jeg er helt med på, at det er frihedsberøvelse, da han tager hende med i 
bilen og kører hende til sommerhuset. Men jeg spørger mig selv, om det er friheds-
berøvelse i al den tid, hun er der, fordi jeg forstår på hele forklaringen, at døren jo 
var åben, og hun kunne sådan set være gået sin vej. Dertil siger politimanden: Ved 
du nu hvad. Sådan en lille pige. Men forsvarsadvokaten, vil gerne have, at han stiller 
spørgsmålet. Han går derind, og vi kan alle sammen se det på videoen. Han siger til 
hende: Var manden der hele tiden, mens I var der. Nej, nej, siger hun, han kørte efter 
morgenbrød, og han var ude at hugge brænde. Nå, siger politimanden,: Var døren 
åben? Ja, sagde hun, den åbnede vi. Kunne du så ikke bare være gået din vej? Så 
sidder hun lidt, og så siger politimanden: Eller var du bare alt for bange til det? Ja, 
siger hun så. Det er så tydeligt, det kan vi alle sammen se. Men der er også mere fine 
mekanismer i en sådan samtale mellem to mennesker, hvor nuancer kommer frem 
på en anden måde, når en med en bestemt opfattelse stiller spørgsmål sammenlignet 
med en anden.

Jeg tror ikke, det er helt rigtigt, at alle 12-årige bliver afhørt i retten. Det er i hvert 
fald min fornemmelse, at op til omkring 14 er der mange, der stadig bliver afhørt til 
video. Du har været dommer, så du ved det måske bedre end jeg. Jeg synes bare, jeg 
har set det et sted. Men der er måske nogen her fra anklagemyndigheden, der kan 
fortælle os det? Min fornemmelse er, at man går lidt op over de 12 år, når man laver 
videoafhøringer. 

Da I åbenbart ikke har nogle spørgsmål, kan jeg lige så godt benytte tiden til at 
fortælle jer en sand historie fra Norge, som illustrerer, hvor svært det er for børn at 
gerere sig i dette system. Et af problemerne i disse sager, som også er blevet nævnt, 
er, at vi har kun barnets forklaring. Vi har barnets forklaring, og den mistænkte næg-
ter. Hvad gør en dommer så? Der er ingen, der ved noget om dette, det har været holdt 
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som en hemmelighed. Somme tider siger forældrene, at hun har været lidt ked af det, 
hun har sovet dårligt o.s.v. Ting, som ikke er egentlige beviser. Men i denne sag var 
den lille 9-årige pige blevet skadet. Hun blødte. Det var fuldstændig åbenbart, at der 
var sket noget alvorligt. Forældrene var skilt, præcis som Magnus Mattningsdal siger. 
Det var en af de sager, hvor moderesn sagde, det må være sket, mens hun har været 
på besøg hos sin far. Man tager pigen ind og spørger hende. Hun bliver ved med at 
sige, der er ikke sket noget, hun ved ikke, hvad der tales om, hun er faldet på sin cykel 
o.s.v. Politiet siger til sidst: Var det far, der gjorde det? Nej, siger hun. Er du sikker på, 
det ikke var far? Der er jo nogen, der har gjort noget, du må fortælle, hvem det er. Er 
det ikke far? Ja, siger hun til sidst. Han bliver fængslet. Forsvarsadvokaten spørger, 
hvad der skete sidst, hun var hjemme på besøg. Vi var i zoologisk have, vi hyggede 
os, vi spillede ludo. I må være blevet uvenner, siger advokaten, siden hun skyder 
skylden på dig. Nej, siger faderen, vi var de bedste venner. Hun græd, da hun skulle 
hjem til sin mor og vinkede farvel. Vi glædede os, til vi skulle ses igen om 14 dage. 
Jeg fatter det simpelthen ikke. Der går nogle uger, mens han sidder fængslet. Så er 
der igen sket noget med den lille pige. Efter yderligere  undersøgelser finder man ud 
af, at det er ikke faderen, det er moderens samlever, der forgriber sig på barnet. Men 
moderens samlever har sagt til barnet, at hvis hun fortæller det her til nogen, vil han 
slå hendes mor ihjel. Så barnet tør ikke fortælle, at det er ham. Og derfor, som hun 
sagde til sin far bagefter, og derfor sagde jeg, det var dig, for jeg vidste, du ikke ville 
blive vred på mig. Det er jo rørende, men det siger også noget om, hvor svært dette 
system er at gerere sig i for børnene.

 En ting, Peter. Hvis man lod være med at fortælle barnet, at den mistænkte er der, 
skulle de selvfølgelig have det at vide, lige så snart afhøringen var forbi. Jeg forestil-
ler mig ikke, at de skal gå i evig uvidenhed.

Lektor Margrét Vala Kristjánsdóttir, Island:
Jag har en spörsmål till dig Eva. Jag tänkte höra om det du sa att psykologer är icke 
utan att finne den objektiva (ohörbart) och att din mening var att det bästa avhöring av 
barn får tas av en politi men som har (ohörbart) på en (ohörbart) i avhöring av barn så 
mitt spörsmål är (ohörbart). Vad är det som står, står det något i vägen och vad är det 
i, som psykologer får se (ohörbart) i rätts(ohörbart)och de aktiva avhöringsteknik. Ja. 

Professor, dr.jur. Eva Smith, Danmark:
Jeg mener, dette har noget at gøre med en grundholdning.  Det er efter min opfattelse 
meget vigtigt, at grundholdningen er, at man skal prøve at finde den objektive sand-
hed. Jeg mener ikke, at det nogen steder i det psykologiske studium er grundhold-
ningen. Jeg ved godt, der er forskellige retninger, at der nogle, der uddanner sig til at 
foretage empiriske undersøgelser o.s.v. Men de psykologer, der bliver terapeuter, for 
dem er grundholdningen ikke at finde den objektive sandhed. Psykologer opererer 
med, at der er mange forskellige sandheder. Der er min sandhed, din sandhed, barnets 
sandhed og den tiltaltes sandhed. Hvad der egentlig virkelig er foregået, er ikke så 
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vigtigt som at forsøge at finde ud af, hvad er nu sandheden for den person, du taler 
med. Hvad er hendes/hans opfattelse af virkeligheden? Nogle psykologer vil endda 
sige, der er ikke nogen objektiv sandhed. Der er kun en række forskellige menneskers 
opfattelse af, hvad der er sket. Så kan man give dem et kursus i at prøve at finde den 
objektive sandhed, men deres hjerte ligger et andet sted. Det er slet ikke inde i deres 
verdensbillede, fordi der er netop kun forskellige sandheder, afhængigt af den person, 
der har oplevet. At komme og sige til dem, nu skal vi finde den objektive sandhed, 
tror jeg er fremmed for dem. Især hvis de som i det islandske børnehus snart arbejder 
som terapeuter og snart arbejder som den, der spørger ud. Jeg ville bedre kunne have 
med det at gøre, hvis man valgte nogle, som var videnskabsfolk, hvis opgave var at 
prøve at arbejde med at finde den objektive sandhed. Og så lærte dem den særlige 
teknik, der skal til for at tale med børn. Når jeg har noget imod det, er det fordi, 
jeg har fornemmelsen af, at man vælger psykologer, som normalt er terapeuter. Det 
mener jeg er en uheldig rolle. Det må være meget svært for dem at forstå, hvad det 
egentlig er, vi som jurister gerne vil have ud af børnene. Det er derfor, jeg synes, den 
anden model er bedre.

Advokat Hrefna Friðriksdóttir, Island:
Jag tror inte att jag har så mycket mera att säga om det än det jag har sagt förut, men 
jag hade hoppats att det var (ohörbart) från Norge eller Sverige som har en (ohörbart) 
modell som erfarenhet från barnehus som skulle komma med någon bemärkning om 
det, om jag må (ohörbart) så.

Professor Johanna Schiratzki, Sverige:
Jag heter Johanna Schiratzki vid Stockholms universitet. Jag har ingen praktisk erfa-
ring av de svenska barnahusen, men har läst den utvärdering som gjordes vid Lunds 
universitet som publicerades försommaren i år med rubriken ”det blir nog bättre för 
barnen”...  Det intryck man får av den rapporten är inte att så väldigt mycket har hänt 
vad gäller den straffrättsliga bedömningen som ju diskussionen här har fokuserat 
mycket på. Den tar inte heller upp de processuella förutsättningarna, vad man istäl-
let framhåller är att andra värden har uppnåtts på försöksorterna där Sverige efter 
isländsk modell har arbetat med barnahus på försöksbasis. Man bättre samarbeter 
bättre mellan den grupp av myndigheter och andra som behövs för att åstadkomma 
ett effektivt barnskydd. Man ökat andelen polisanmälningar från socialnämnden, om 
man jämför med referensorter. Vad man också delvis har nått till är att man i någon 
mån kunnat begränsa de parallella förhören, och de parallella utredningsåtgärderna 
när ett barn misstänks att ha utsatts för övergrepp, Ofta är det inte bara en straffrätts-
lig sak som väcks utan ofta så har man också en parallell vårdnads-, föräldraansvars- 
eller i alla fall en umgängessak. Det kan också bli en fråga om att socialtjänsten 
ska ingripa med tvångsvård. Och där har man väl i någon mån kunnat reducera den 
tidigare verkligheten med väldigt många olika förhör med olika aktörer.  
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Tf. Hovrättsassessor Ida Damgaard, Sverige:
Jag heter Ida Daamgard och jag är hovrättsassessor i västra hovrätten i Göteborg 

i Sverige, det vill säga att jag är domare under utbildning. Jag har liten egen erfa-
renhet, men när tiden verkar finnas så skulle jag vilja ställa en fråga och kanske få 
synpunkter på den. Och referent den andra tog upp hur viktigt det är med kunskap 
hos den som förhör barnet. Och det är den fråga som vi har hört här med polis eller 
psykolog och man tar upp att det finns ett väldigt specifika förhörsmetoder ’Forensic 
interviewing’ med detaljerade bestämmelser och det handlar om att barns koognitiva 
förmåga kanske är en annan, de berättar på ett annat sätt och har kanske inte alltid 
ord och förmåga att uttrycka vad det är som har hänt, om det har hänt, och det som 
jag då tänker som, som praktiker och som domare är hur ska vi få den kunskapen. 
Finns den kunskapen i domstolar? Det är möjligt att det finns erfarenhet från Norge 
där tydligen domstolen är mer aktiv under förhören. Och man kan ju fråga sig om det 
är en specialisering som behövs även i domstolarna. 

Advokat Hrefna Friðriksdóttir, Island:
Jo, tack. Först vill jag säga tack till min kollega Eva, för hennes viktiga synpunkter 
och till de som har deltagit i den debatten. Det är min mening att (ohörbart) saker som 
till exempel (ohörbart) saker i Norge och självfaren (ohörbart) mål är grunden för 
att vi har sökt en ny ordning. Och det är stark grund för att ha upp modell för barne-
hus. Jag tror att många har sett på negativa konsekvenser av osäkra och oavtalte och 
(ohörbart) på samordning i för i tiden. Jag vill gärna säga lite om kompetensen, om 
psykolog eller politien, jag må säga och jag hoppas att det är okej att det (ohörbart) 
som att det är en liten missförståelse här. Det synes att vara enighet om en nödvändig 
speciell (ohörbart) för den som tar ta (ohörbart). Det mest viktiga tror jag är att lägga 
till grund reglerna om ett forensic intervju. Vi talar icke här om terapeutiska intervjuer 
men forensic intervjuer efter det (ohörbart). Den som tar avhöre må lära denne meto-
den och kan icke, och det kan både en psykolog och en politiman göra. Det kan lära 
denna metoden, men intervjuer må också ha kunskap om barns koginitiva utveckling 
och vad barn tänker och uttrycker sig i olika ålder och vad de, till exempel en forensic 
intervju brukes när ett barn lider av PDSD och det (ohörbart) exempel. Och det är på 
den grunden, för det man behöver de bägge speciella (ohörbart) så det har varit min 
beslutning att jag tror att psykologen har lite bättre förutsättningar till att ta på sig den 
rollen. Men det är (ohörbart) icke (ohörbart) att ha ett modell som barnehus och ha en 
speciell (ohörbart) politiman som intervjuar. Det är också som måste ses i samband 
med det som jag tror är mest viktigt och måste  (ohörbart) mest problematiska, det 
är att nå fram en helhets förståelse av problematik kring en sexulogbegrepp. Att se 
på och förstå de resepktive (ohörbart) man har i detta sammanhang. Ett modell som 
barnehus är (ohörbart) modell. Det kräver att alla ser på sin roll, som sin roll men 
också lite (ohörbart) för. Alla roller är respekterade på den samma (ohörbart) och alla 
är öppen för det faktum att det är icke (ohörbart) som står som det mest centrala i en 
sån sak.  Barnehus, en modell som barnehus, kräver ett samarbetsavtal, men detta är i 
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grunden en modell som ska ha klara element, det är (ohörbart) kan göra sitt arbete på 
tillfredsställande rättlig modell. Och så jag vill lägga vikt på att det räcker spörsmål 
som man sätter upp ett barnehus med vad man kan se som vanliga psykologer som 
har sin vanliga roll om man ser på sina klienter och tar intervjuer med sin vanliga 
(ohörbart). Det är ett helt speciellt modell och det (ohörbart) ansett att de har speciella 
(ohörbart) roller när. Det är gott och jag hoppas att flera kommer fram och som jag 
skulle säga lite mera sen, men det är gott. Tack. 

Jag tror inte att jag har så mycket mera att säga om det än det jag har sagt förut, 
men jag hade hoppats att det var (ohörbart) från Norge eller Sverige som har en 
(ohörbart) modell som erfarenhet från barnehus som skulle komma med någon be-
märkning om det, om jag må (ohörbart) så. 

Lektor Margrét Vala Kristjánsdóttir, Island:
Ja, då säger jag tack till alla som har kommit hit och tack till alla deltagare, tack till 
referenterna. Jag synes att jag är enig om att föremålet är att avhöringen av barn 
(ohörbart). Och att deras förklaring är sann och hållbar som bevis i saken och det 
är också klart att spörsmålen (ohörbart) vem ska höra (ohörbart) till alla spörsmålen 
som spelar en viktig roll i det här. Och det måste inte någon parterna svar till spörs-
målen men tills man har regler och alla som deltar i denna avhöringen har (ohörbart) 
kompetens och erfarenhet och respekt för omständigheten och (ohörbart). Så tack. 


