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Hva skjer -
når det gjelder vold og overgrep?

https://www.youtube.com/watch?v=mr-amRssaqo
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- Vold og overgrep kan forebygges- og stanses.

- Det forebyggende arbeidet må rettes mot hele befolkningen,
og mot de mest risikoutsatte personene.

- God forebygging krever:
- tidlig innsats

- langsiktig planlegging

- god samordning

Vold og overgrep er et folkehelseproblem 
http://tidliginnsats.forebygging.no/Global/Folkehelsemeldinga.pdf

Folkehelsemeldinga – Meld.St. 19

«Gode liv i et trygt samfunn»  

http://tidliginnsats.forebygging.no/Global/Folkehelsemeldinga.pdf
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Folkehelsemeldinga:

Pkt 5.5.2 Forebygging av vold og overgrep
- Videreføring av innsatsen mot vold og overgrep – og følge opp opptrappingsplanen

- Videreutvikle «Handlingsplan mot vold i nære relasjoner»

- Utarbeide en strategi mot internettrelaterte overgrep

- Følge opp handlingsplan mot voldtekt (2019-2022)

- Sikre at indikatorer mot vold og overgrep blir innarbeidet i folkehelseprogrammet

- Ny handlingsplan mot voldtekt, mars 2019

Pkt 5.5.3 

- Prioritere arbeidet med å forebygge vold og overgrep mot barn, og 
arbeidet med å styrke behandlingstilbudet til personer som gjør seg skyldige i 
overgrep

Pkt 5.5.4 Negativ sosial kontroll

- Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
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Forebygging av vold og overgrep:

Opptrappingsplan mot vold og overgrep; 

Som et ledd i denne planen skal politiet få økt kompetanse til å ta hånd 

om vold og overgrep

Justis- og beredskapsdepartementet 

finansierer «dinutvei.no» https://dinutvei.no/
NKVTS drifter portalen

Støttesenter mot kriminalitetsutsatt 
etablert i 2017, Tønsberg  ved Monika Svendsen

https://dinutvei.no/
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Forebygging av vold og overgrep:

- NKVTS 2018 har utarbeidet en elektronisk rettledning for helse- og 
omsorgstjenestene i arbeidet med vold i nære relasjoner

- Regjeringa lanserte i juni 2018 en strategi for foreldrestøtte, for å forebygge vold og 
omsorgssvikt

- Det er økt oppmerksomhet om vold i skoler og barnehager

- Rammeplanen i barnehager krever at ansatte har kunnskap, slik at de forstår 

- at barn kan være utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep

- hvordan dette kan forebygges 

- OG oppdages

- Forskrift for rammeplan for grunnskolelærerutdanning;

- kunnskap om mobbing

- vold og seksuelle overgrep

- identifisere mobbing, vold og overgrep

- sette i verk  nødvendige tiltak



Verktøy for personer som jobber med barn og unge –
fra barnehage til videregående skole.

• Buf.dir lanserte i 2018:

• «Snakke», https://snakkemedbarn.no/

• «Jeg vet» https://www.jegvet.no/

• Formålet er å medvirke til systematisk og likeverdig opplæring

• Opplegget er under utprøving og skal implementeres fra 2019

https://snakkemedbarn.no/
https://www.jegvet.no/


Drammensregionens interkommunale krisesenter

BRiS- Buskerudregionens kompetanse- og 

støttesenter mot incest og seksuelle overgrep
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•

er et senter for:

- Alle over 14/15 år som har opplevd seksuelle  

overgrep

- Familie og nærstående

- Alle som ønsker informasjon og veiledning

- Forebyggende virksomhet

- Lavterskeltilbud

- gratis

- ingen ventelister

- trenger ikke henvisning

24 bidragskommuner

Jevnaker

Sande

Svelvik



Hva gjør vi på BRiS?

Brukere:

• Samtaler

• Kunst- og uttrykksgruppe KUT

• Temakvelder

• Jule-, påske- og sommeravslutning

• Kan følge til NAV, tannlege….

Forebyggende:

• «Hvor går grensen?» - elever 9/10 trinn og vg.skole

• Russ/avgangselever, utdeling av boxere «Jeg tar ansvar»

Informasjon:

• Informasjon til foresatte og ansatte i skoler og barnehage

• Studenter på høyskolen

• Informasjon til samarbeidspartnere
06.06.2019 10
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Antall henvendelser 2018;

tlf, mail, brev og sms
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Et senter for kvinner, menn og barn som er utsatt for vold i nære relasjoner

fysisk, psykisk, latent, seksuell eller materiell vold - eller trusler om vold

- Akuttilbud
- Botilbud
- Krisetelefon
- Dagtilbud

Lavterskeltilbud

- Tilbudet er gratis
- Trenger ikke henvisning
- Ikke ventelister

Døgnåpent

Drammensregionens 

interkommunale Krisesenter
8 bidragskommuner til 2019/2020



Hva gjøres på krisesenteret
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Beboere:

• Informasjon om juridiske rettigheter

• Bistand i kontakt med annet hjelpeapparat

• Foreldreveiledning 

• Oppfølging i reetableringsfasen

Barn:

• Aktiviteter og samtaler

Dagbrukere:

• Som over
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Dagens tema:

Skadelig seksuell 

atferd - SSA



I have looked closly at

who is guilty

of child abuse

and

I have discovered

It is I
Edvard Tigler, 
«Grunnbok i arbeid med seksuelle overgrep mot barn.»
Siri Søftestad, 2018


