




Alarmtelefonen 

• En nasjonal nødtelefon for barn og unge 
• Driftes på oppdrag av BLD  
• Har vært i drift siden sommeren 2009 
• Evaluert høsten 2011. Konklusjon: 116 111 skal bestå
• Fremdeles åpent når barneverntjenesten er stengt

Kl 1500-0800 - døgnåpent i helger og  helligdager 
• Driftes av barnevernvakta i Kristiansand kommune i 

samarbeid med 17 operative barnevernvakter i Norge. 



Asker og Bærum
Bergen 
Drammen og omegn
Follo
Grenland
Indre Østfold
Kristiansand 
Midt Hedmark
Oslo 
Romerike
Sandnes
Skedsmo
Stavanger 
Tromsø
Trondheim 
Vestfold
Ålesund

Barnevernvakter
i nettverket



• Barn og unge som utsettes for vold, overgrep og 
mishandling 

• Voksne som er bekymret for eller har mistanke om at 
barn lever under slike forhold kan også ringe 
Alarmtelefonen

• Profesjonelle aktører som forholder seg til barn

Hvem bruker 
Alarmtelefonen?



Antall henvendelser.

Totalt ca. 12000 oppringninger i 2011



• Barn og unge som lever med vold
• Selvskadende ungdommer (jenter) 
• Foreldre som ruser seg
• Foreldre med psykiske lidelser
• Omsorgssvikt
• Barn i lojalitetskonflikt mellom foreldre

Type henvendelser



• Barnevernfaglig vurdering:
• Behov for akuttintervensjon
• Bekymringsmelding til barneverntjenesten
• Videreformidling til andre hjelpeinstanser
• Råd og veiledning

Hva skjer når noen ringer 
Alarmtelefonen



Håndtering av henvendelser.



• Vi vurderer om det er behov for lokal bistand fra 
Barnevernvakt, Politi eller Helse.

• 15 politidistrikt (av totalt 27) har etablert operativt 
samarbeid med den lokale barnevernvakten i disse 
distriktene 

• Vi bruker ”3-kant samtaler” – konferansesamtaler –
med innringer – Politi/helse (legevakt/AMK -
Alarmtelefonen 

Samarbeid ved 
akutthenvendelser



• Vi har sent 471 meldinger til ulike barneverntjenester 
i Norge

• De aller fleste meldingene blir det opprettet 
undersøkelser på, jfr. lov om bvt § 4-3 dersom det 
ikke allerede er barneverntiltak inne i forhold til 
barnet

Melding til 
barneverntjenesten



� Alle ansatte har lang erfaring i å vurdere saker i et 
barnevernfaglig perspektiv og har også lang erfaring i 
å jobbe med akutte saker

� Akutte situasjoner og samarbeide med 
akuttberedskapen lokalt er forankret i avtaler og 
etablert praksis

� Vurdere grunnlag for melding til lokal 
barneverntjeneste

Hva gjør Alarmtelefonen som 
ikke andre hjelpetelefoner kan 
gjøre



• Telefon: 116 111 (gratis)
• E-post: alarm@116111.no
• Nettsted: http://www.116111.no
• SMS: 41 71 61 11
• Tlf. fra 

utlandet +47 954 11 755

Tlf. barnevernvakta i Kr.sand 38 07 54 00

Alarmtelefonens tekniske 
kommunikasjonsplattform 




