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Netsanet 
Assefa

netsanet.assefa@pla
nb.no

tlf.: 986 19 720

Norsk og 
engelsk

Har jobbet som fagkonsulent, 
tilsynsfører, veileder og 
erfaring fra 
barneverntjenesten. 

Bente 
Bjørdal

bbjoerda@online.no Psykolog fått en del erfaring med 
utredning av 
vietnamesiske familier

Engelsk 
og norsk

Barne og ungdomsspesialist Barnelov og 
barnevernslov.

Leif Gustav 
Brenne

psykolog.brenne@g
mail.com 
Strandgaten 193, 
5004 Bergen
Tlf. 97 57 01 90

Psykologspesialist Engelsk 
og norsk

Utdannet psykolog fra 
Universitetet i Bergen 1987.
Spesialist i klinisk psykolog, 
bred klinisk erfaring. 
Sakkyndig i foreldretvister og 
barnevernssaker i 15 år.

Deltar i prøveprosjektet 
«Samtaleprosess» i 
fylkesnemnda
Kan ta oppdrag over hele 
landet 

Oppdrag etter 
barnelov og 
barnevernlov

mailto:netsanet.assefa@planb.no
mailto:psykolog.brenne@gmail.com


Lars Broch tlf. 90992645

Email: 
lars.broch@online.no

Adresse: Postboks 
3589 Fyllingsdalen, 
5845 Bergen

Psykologspesialist Mye erfaring med bl.a. 
høykonfliktsaker, 
tokulturelle familier og 
saker med 
voldsproblematikk

Norsk og 
engelsk. 
Mye 
erfaring 
fra arbeid 
med tolk

Omfattende erfaring som 
sakkyndig i familiesaker. Har 
sittet 6 ½ år som medlem av 
Barnesakkyndig kommisjon. 
Har arbeidet mye med 
ungdomsproblematikk.

Oppdrag etter 
barnelov og 
barnevernlov

Katrin Glatz 
Brubakk 

Maik: 
kgb1@hotmail.no 
tlf.: 99569353 
Adresse:  Byneveien 
70, 7018 Trondheim

Psykologspesialist, 
klinisk barn

Jobbet med kulturelle 
problemstillinger i 
mange ulike 
kontekster, både i 
Norge og andrer deler 
av verden.  
Traumeterapeut

Norsk, 
engesk 
og tysk

Jobbet lenge med 
barnefordelingssaker for retten

Saker etter 
barnevernsloven

Elwira 
Magdalena 
Fiecko

Tlf: 46252590 
Email: 
elwirafiecko@yahoo.
com

Psykolog , under 
spesialisering innen 
klinisk barne – og 
ungdomspsykologi 

Kulturelle 
problemstillinger innen 
utredning av 
omsorgskompetanse, 
voldsproblematikk 

Polsk, 
engelsk 
og norsk

Bred erfaring som psykolog fra 
Polen og Norge ,  nesten 4 års 
erfaring fra utredning på 
familiesentre , utredning av 
foreldre , og utredning av barn 
med risiko av 
utviklingsvansker , sped- og 
småbarn , familiearbeid, 
veiledning 

Barnevernlov

Monica 
Cecilie Flock 

flockm@online.no Psykolog Engelsk 
og norsk

Barnelov og 
barnevernslov.
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Camilla W. 
Freilem 

Mobil: 40040772 
E-post: 
c.freilem@me.com
Adresse: 
Gifstadbråtan 3, 
3405 Lier 

Psykolog Høy kompetanse på 
systemprosser i 
kulturkulturfeltet

Spesielt interessert i 
og kompetanse i kultur 
på Balkan, Ungarn og 
Japan.

Engelsk 
og norsk

Bred erfaring fra 
førstelinjetjenesten, samt 
utredning av voksne og barn

Oppdrag etter 
barnelov og 
barnevernlov 

Atle Gryte Tlf. 97508692
Email: 
atle.gryte@enivest.n
et
Adresse: 
Gamlestøylsvegen 
28, 6814 Førde 

Barnevernpedagog 
/ Cand Mag (1989)

Er opptatt av 
kultursensitiv praksis 
innan barneverns- og 
barnelovsfeltet.

Norsk og 
engelsk

Ulike oppgåver på fagleg og 
adminstrativt nivå innan helse 
og sosialsektoren frå 1989 til 
2002. Jobba som privat 
konsulent med 
utgreiingsoppdrag for 
kommunale barneverntenester 
frå 2002 og fram til i dag. Er 
oppnemnt som fagkunnig 
medommar for Tingretten. Har 
tidlegare vore sakkunnig i 
Fylkesnemnda 2002 – 2005.

Oppdrag som 
fagkunnig 
meddommar for 
Tingretten.
Barnevernfagleg 
utreiingsoppdrag 
for kommunale 
barnevernteneste
r
Tek førebels ikkje 
sakkunnige 
utgreiingar – 
berre 
barnevernfaglege 
utgreiingar etter 
Bvl. § 4 - 3, samt 
oppdrag for 
retten.

Stein Harald 
Gaarder

Tlf. 908 72 856
email: 
stein.gaarder@viken
fiber.no
Adresse: Tirilveien 2, 
0875 Oslo

Psykologspesialist, 
organisasjonspsyko
logi. 
Magistergraden i 
utviklingspsykologi.

Sakkyndig for ca. 30 
ulike kulturer, tidligere 
faglig koordinator for 
flyktninger og 
innvandrere  i  Norge.

Engelsk 
og norsk

Sakkyndig siste 7 år, ulykkes-
etterforskning, forskning  og  
lærebok om barns oppvekst, 
rådgiver for barnehagene.

Barnelov og 
barnevernslov.
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Kjell Arne 
Hagen

Professor Dahls gate 
18A
0353 Oslo
kjehag@online.no
90739376

Spesialist klinisk 
psykologi

Oppdragervold
Kulturbetingede 
samarbeidsvansker 
etter samlivsbrudd
Psykiatri

Engelsk 
og norsk

Psykiatri. Barn, ungdom og 
voksne
Barnesakkyndig kommisjon
Fosap
Fagkyndig medlem av 
fylkesnemnder
Sakkyndig for domstolene, 
herunder i minoritetssaker

Saker etter 
barnelov, 
barnevernsaker 
og 
erstatnibngsrett

Merete 
Hauge

Mobil: 97037595. 
E-post: 
merete.hauge@gmai
l.com

Psykolog Utrede familien og se 
om hensiktsmessige 
tiltak har vært forsøkt, 
eller om andre er bedre 
egnet ift familiens 
kulturelle bakgrunn. 
Har 
spesialkompetanse 
innen kognitiv 
fungering, og 
kartlegging av i hvilken 
grad dette påvirker 
omsorgsevnene, samt 
barnas behov og 
kapasitet for samvær.

Engelsk 
og norsk

Bred erfaring med arbeid med 
voksne og barn. Har arbeidet i 
Vietnam og Indonesia. 

Alle typer 
oppdrag etter 
barnevernslov og 
barnelov. Tar 
også 
undervisningsopp
drag og 
veiledning

Per Jakob 
Haugaa

Tlf. 90667774
Email: 
per.jakob.haugaa@g
mail.com
Adresse: 
Rådhusgata 69, 
4614 Kristiansand

Psykologspesialist, 
klinisk barn og 
ungdom

Erfaring fra arbeid med 
familievold, traumer, 
rus og kulturelle 
problemstillinger

Engelsk 
og norsk

Spesialisthelsetjenesten for 
barn og ungdom, tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling, 
Alternativ til Vold og sakkyndig 
etter Barneloven og 
Barnevernloven.

Oppdrag etter 
barneloven og 
barnevernloven
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Siv 
Sekkenes 
Johansen

Tlf. 93265380
Email: 
sivanitajohansen@g
mail.com
Adresse: Skorgevik, 
6390 Vestnes

Barnevernspedago
g, klinisk spesialist 
barn

Sped- og 
småbarnsfamilier, 
traumer, 
voldsproblematikk

Engelsk 
og norsk

Erfaring fra barnevern, 
beredskapshjem, BUP og 
sakkyndighetsutredninger. 

Sakkyndig i 
barne- og 
familiesaker, etter 
barneloven og 
barnevernsloven

Marianne 
Kaspersen

Tlf 906 80 942; 
kaspersenmarianne
@gmail.com; 

bosatt i 
Trondheimsområdet

Spesialist i klinisk 
psykologi

Mye erfaring fra 
utredning innen 
traumefeltet, 
mennesker med 
flyktningebakgrunn og 
særskilt interesse for 
saker som krever 
kultursensitive 
arbeidsmetoder

Norsk; 
engelsk

Forskning, klinisk arbeid, 
sakkyndighetsarbeid

Utredninger ihht. 
barnevernlov og 
barnelov, 
utredningsbasert 
og 
forhandlingsbaser
t

Katrin Koch kkoch@online.no Psykolog Engelsk 
og norsk

Leder BSK tar 
ikke oppdrag p.t.

Cecilie 
Kolflaath 
Larsen 

cecilie@vanderweele
.no

Psykolog arbeid i Kina i tre år og 
arbeidet med 
tjsetsjenere i Norge i 
prosjekt.

Engelsk 
og norsk

Bred erfaringsbakgrunn barn 
og unge, samt arbeidet med 
voldsutøver blant annet i 
fengsel.

Barnelov og 
barnevernslov, 
utreder vanligvis i 
team.

Karin Lange karinelisabethlange
@gmail.com 

Psykologspesialist Engelsk 
og norsk

Oppdrag etter 
barnelov og 
barnevernlov

Navn Kontaktinformasjon Fagbakgrunn Særskilte interesser 
innen kulturfeltet

Språk Erfaringsbakgrunn Oppdragstyper

mailto:sivanitajohansen@gmail.com
mailto:kaspersenmarianne@gmail.com
mailto:cecilie@vanderweele.no


Jenny Kristin 
Lure

Tlf; 411 02 420
e-post; 
jenlu@online.no
Postadresse; 
Postboks 936, 1670 
Kråkerøy

Psykologspesialist, 
klinisk barn-ungdom

Akkulturasjon og 
integreringsstil, 
kultursensitive 
perspektiver ifht 
omsorgsutøvelse 
forelder-barn og barns 
fungering, 
voldsproblematikk og 
oppdragelse mv 

Engelsk 
og norsk

Bred erfaring barn-
familiesystemer, en del 
erfaring med flyktninger og 
asylsøkere

Oppdrag etter 
barneloven og 
barnevernloven, 
gjerne arbeid i 
team med annen 
sakkyndig

Elin 
Mellingsæter

Postboks 507, 1406 
Ski
Mobil: 41 27 31 30
e-post: 
elin.melling@gmail.c
om

Spesialpedagog Bred erfaring med 
utredning av saker 
med krysskulturelle 
barn/ungdom, erfaring 
med tilknytning, 
voldsproblematikk, 
avvisning og traumer.

Engelsk 
og norsk

Særlig kompetanse på 
utredning av ungdom. 
Minoritetssakkyndig. Jobbet 
som barnefaglig ansvarlig på 
Oslo krisesenter. 

Oppdrag etter 
barnevernloven 
og barneloven. 

Eirik Moltu tlf. 41231765
emai: 
eirikmoltu@gmail.c
om
Adresse: Kroken 
8a, 2818 Gjøvik

Psykolog Flerkulturelt, og 
historisk, perspektiv på 
verdisyn og ideer 
knyttet til familieliv, 
barns behov, og hva 
det vil si å være en god 
forelder. 

Engelsk 
og norsk

Utredning av familier med 
minoritetsbakgrunn både etter 
barnevernloven og 
barneloven. Lang erfaring fra 
arbeid med familier, 
rusproblematikk, utredning av 
barn med sammensatte 
vansker (psykisk helsevern/
barnevern).

Arbeider helst i 
team i 
barnevernsaker 
med 
minoritetsfamilier. 
Oppdrag etter 
barnvernlov og 
barnelov

Trond Ivar 
Nicolaisen 

trond.ivar.nicolaisen
@ntebb.no 

Psykolog Spanskta
lende

Barnelov og 
barnevernslov.
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Thomas 
Nordhagen

thomas@psykologia.
no 

Psykolog Engelsk 
og norsk

Barnelov og 
barnevernslov.

Terese Kim 
Ramnefjell 

Postboks 507, 1406 
Ski
Mobil: 94 86 45 58
e-post: 
teresekimramnefjell
@gmail.com

Psykologspesialist, 
klinisk barn og 
ungdom

Bred erfaring med 
utredning av saker 
med krysskulturelle 
barn, erfaring med 
voldsproblematikk, 
avvisning og traumer. 
Tilknytning og 
relasjonstraumer. 

Engelsk 
og norsk

Særlig kompetanse på 
utredning av sped- og 
småbarn. Minoritetssakkyndig.

Oppdrag etter 
barnevernloven 
og barneloven.

Paal 
Rasmussen 

paal.rasmussen@va
nderweele.no 

Psykolog Engelsk 
og norsk

Familieterapeut Barnelov og 
barnevernslov, 
utreder vanligvis i 
team.

Charlotte 
Reedtz

E-post: 
charlotte.reedtz@uit.
no
Mob. 45220255

Psykolog, Dr. philos Lang erfaring med 
sakkyndige utredninger 
i norske og 
minoritetsetniske 
familier. Tematikk 
knyttet til generell 
barneoppdragelse, 
familievold, 
atferdsvansker og å 
finne gode tiltak 
tilpasset den enkelte 
familie er særskilte 
interesser

Norsk, 
svensk, 
dansk, 
engelsk

Har arbeidet med barn og 
familier siden 1989. 
Miljøterapeutisk og klinisk 
praksis, samt forskning og 
fagutvikling innen forebygging 
av psykisk uhelse hos barn og 
unge, atferdsvansker, barn 
som er pårørende av psykisk 
syke og rusmiddelbrukende 
foreldre. 

Oppdrag etter 
barnelov og 
barnevernlov.
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Ida Skjerden Epost: 
Ida.skjerden@hotmai
l.com, tlf. 97 67 07 
90
Adr: Lilleeng 
helsepark, 
Lilleengveien 8, 1523 
Moss

Psykologspesialist 
siden 2008, klinisk 
barn- og ungdom 
(psykolog siden 
1999) 

Tilknytning, vold, 
traumer, rus, 
oppdragelse, 
religiøsitet, identitet, 
riter og myter, folklore, 
barn og oppvekstvilkår, 
multikulturalitet

Norsk, 
engelsk 
(litt 
spansk)

Sakkyndig siden 2005, 
Rusbehandling, PPT, BUP, 
utredning og terapi med barn, 
voksne og familier

Sakkyndig/
fagkyndig i 
foreldretvistsaker 
for tingrett/
lagmannsrett, 
overprøvingssake
r, fagkyndig for 
fylkesnemnda

Bodil 
Solheim

solheim@ipr.no Psykolog fungert som veileder 
for kolleger med 
minoritetssaker

Engelsk 
og norsk

Bred erfaring Barnelov og 
barnevernslov.

Vigdis 
Sorteberg

Tlf 61 17 83 59  
Mobil 922 99 125
Mail:
v-sorteb@online.no
Adresse: Postboks 
372  2803 Gjøvik

Psykologspesialist, 
mellomfag i 
sosialantropologi 
(60 vekttall)

Religion, traumer. Har 
erfaring fra saker hvor 
foreldre er fra Thailand, 
Mexico, Russland, 
Tsjetsjenia, Uganda og 
Eritrea.

Engelsk 
og norsk

Har arbeidet mange år som 
sakkyndig i saker etter 
barnelov og barnevernlov. 
Arbeidet med mekling, 
utredning av omsorgsevne, 
foreldres fungering, 
beskrivelse av konflikt, 
utredning av barns behov.

Sakkyndig etter 
barnelov og 
barnevernloven. 
Arbeider helst i 
team i saker hvor 
det er behov for 
kultursensitive 
utredninger.

Ingrid 
Sønstebø

Tlf 41312100
Epost 
ingridsonstebo@g
mail.com

Holder til i Vestfold, 
men tar saker i hele 
landet

Psykologspesialist. 
Fullført 
spesialistkursene 
innen barne- og 
ungdomspsykologi 
og klinisk 
samfunnspsykologi. 
Gjennomført 
utdanning i 
barnefaglig 
sakkyndighet. 

Omsorgsvurderinger i 
et kulturelt perspektiv. 
Vurdering av kvaliteten 
i omsorgsutøvelse som 
er annerledes enn den 
vi er vant til i Norge. 
Har også jobbet mye 
med vold, seksuelle 
overgrep og traumer 
generelt.

Norsk, 
engelsk

Erfaring fra arbeid i kommune, 
på krisesenter, i Barne-
likestillings- og 
inkluderingsdepartementet og 
Nasjonalt kunnskapssenter om 
vold og traumatisk stress.

Oppdrag etter 
barneloven og 
barnevernloven.
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Judith van 
der Weele

Tlf.: 91720423
Email: 
judith@vanderweele.
no
Adresse: Pb 5099, 
0164 Oslo

Se også nettsiden 
www.vanderweele.no

psykologspesialist, 
klinisk voksen

Mye erfaring med 
utredning av saker 
med 
voldsproblematikk, 
kulturelle 
problemstillinger, 
traumer. Er også daglig 
leder kulturpsykologisk 
institutt. 

Norsk, 
engelsk, 
thai og 
nedeland
sk

Leder for minoritetsakkyndig 
nettverk, bred erfaring med 
utredning av voksne og barn

Arbeider vanligvis 
i team,  oppdrag 
etter barnelov og 
barnevernslov

Marianne 
von der Fehr 
Aubert 

Marianne.Aubert.von
.der.Fehr@so- hf.no 

Psykologspesialist Engelsk 
og norsk

Bred erfaring klinisk arbeid Barnelov og 
barnevernslov.

Espen 
Walstad 

espenwalstad@gmai
l.com

Psykolog Engelsk 
og norsk

Oppdrag etter 
barnelov og 
barnevernlov

Hanna 
Aardal

Tlf. 55 31 74 25/952 
87 217
E-post: 
aardal@ipr.no
Adresse: Institutt for 
psykologisk 
rådgivning, Christian 
Michelsensgate 4, 
5012 Bergen

Psykologspesialist, 
klinisk barn og 
ungdom

Gjennomført 
kompetansehevingspro
gram om sakkyndig 
utredning i 
minoritetsfamilier

Norsk og 
engelsk

Bred erfaring med utredning 
av saker etter barnelov og 
barnevernlov. Kompetanse på 
emosjonsfokusert 
foreldreveiledning. Erfaring 
med utredning av 
minoritetsfamilier, og særlig 
interesse for kulturelle 
problemstillinger. 

Saker etter 
barnelov og 
barnevernslov. 
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