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Et tiltak i
Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017
Tiltak 23. Ny veileder for helse- og
omsorgstjenesten
• Det skal utarbeides en ny veileder for
helse- og omsorgstjenestens arbeid
med vold i nære relasjoner.
Veilederen skal dekke helse- og
omsorgstjenesten både i
kommunene og i
spesialisthelsetjenesten.
• Ansvarlig: HOD

Prosessen
• NKVTS fikk i 2014 i oppdrag fra Helsedirektoratet å lage
«Veileder for helsetjenestens arbeid med vold i nære
relasjoner» for publisering på Helsedirektoratets
hjemmesider
• Håndbok for helsepersonell ved mistanke om
barnemishandling
• Nytt oppdrag fra Helsedirektoratet i 2017

• Publisert elektronisk veileder for helse- og omsorgspersonells arbeid
med vold i nære relasjoner
• Arbeidet er forankret i ny opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021)

• Utvikle ny nettplattform
• Oppdatere og restrukturere stoffet i forhold til ny nettløsning
• Intern arbeidsgruppe
• Ekstern referansegruppe

Arbeidsgruppa
• Lunde, Ingvild Bergom, Prosjektmedarbeider
• Mina Mælum Norstrøm, Prosjektmedarbeider
• Geir Borgen
• Barnelege, leder for Din utvei

• Mathilde Endsjø
• Klinisk psykolog, Psykisk helse voksne

• Ole Kristian Hjemdal
• Sosiolog, Bred erfaring fra voldsfeltet

• Astrid Sandmoe
• Sykepleier, Vold mot eldre

• Mari Todd-Kvam,
• Klinisk psykolog, Personer som utøver vold i nære relasjoner

• Mia Myhre, Prosjektleder
• Barnelege, Håndboka

• Silje Ormhaug, Forskningsleder - Seksjon for implementering og behandlingsforskning

Mange å takke
Astrid Sandmoe
Ole Kristian Hjemdal
Mathilde Endsjø
Helle Nesvold
Cecilie Hagemann
Inger Lise Larsen
Catharina Borchgrevink
Peter Boje Zachariassen
Per Olof Michel
Gyri Scheie og Venche Abel
Janne Røsvik
Arild Ambø
Grete Mørch
Ragnhild Leite
Bernt Barstad
Odd Arne Tjersland
Dagfinn Sørensen

Elise Johansen
Cecilie Hagemann
Gloria Hellerud
Anne-Marte Stifjeld
Bothild Bendiktsen
Tiril Wilumsen
Lieneke de Laat
Kristin Håland
Catharina Borchgrevink
Mari Todd Kvam
Ole Kristian Hjemdal
Ingunn Rangul Askeland
Ane Simonsen
Ragna Lundgaard
Stig Jarwson
Monica Jensen
Are Evang
Ingfrid Vaksdal Brattabø

Cecilie Ursin Skagemo
Mia Myhre
Geir Borgen
Norunn Vorland
Arne Kristian Myhre
Karen Rosendahl
Ingfri Brattabø
Tonje Holth
Unni Mette Stamness
Köpp
Kathinka Aslaksen
Christina Brudvik
Bente Prydz Mjølstad
Mari Bræin
Ingebjørg Fahre
Mari Bakken
Karen Rosendahl
Elisabeth Gording Stang

Veilederens mål
• Omhandle alle typer vold i nære relasjoner mot både barn og
voksne, og ta hensyn til spesielt sårbare grupper
• Gi anbefalinger for hvordan helse- og omsorgstjenesten kan
respondere raskt og effektivt på vold i nære relasjoner

Målgrupper
• Primærhelsetjenester: fastleger, ansatte i akuttmottak, helsestasjoner,
skolehelsetjenester, psykologer og hjemmetjenesten,
• Spesialisthelsetjenester: psykisk helsevern, somatiske tjenester, tverrfaglige rustiltak
• Tannhelsetjenesten
• Overgrepsmottak
• Ny veileder

• Sekundært, beslutningstakere i offentlig sektor, kommuner, helseforetak, BVT, politi

Veilederen vil være åpen for alle – og det blir viktig å lose pårørende eller berørte
videre til riktig hjelp

Hvorfor en veileder?

Mange berøres av vold
• Vold, omsorgssvikt og seksuelle overgrep rammer en
betydelig del av befolkningen
• 1 av 5 norske ungdommer forteller at de har opplevd noen form for
fysisk vold fra foreldre i løpet av oppveksten, og rundt 5 % forteller om
alvorlig vold.
• Over 1/3 av norske kvinner og 10 % av norske menn forteller at de har
opplevd seksuelle overgrep i løpet av livet, mange før fylte 18 år.
• Rundt 15 % av kvinner og menn forteller om fysisk vold fra partner, og
8 % av kvinner og 2 % av menn forteller om alvorlig vold
• Blant de eldste, over 66 år, er den samlede forekomsten av fysisk,
psykisk, seksuell, og økonomisk vold og overgrep mellom 6 og 9 %.

• Bare ≈ 5% av barnevernsmeldinger utgår fra sykehus,
helsestasjoner og fastlege

Store negative helsekonsekvenser
• Årsak til sykdom
• Forverrer sykdom
• Bidrar til manglende
behandlingsrespons
• Skader

• Psykisk helse
• angst, depresjon og posttraumatisk
stresslidelse mm
• Rus og sosiale vansker
• Psykosomatiske tilstander
• Somatisk helse
• rekke vanlige somatiske sykdommer
som astma og migrene
• livsstilsrelaterte kroniske sykdommer

Skjult fenomen i helse- og omsorgstjenesten
• Skam og stigma
• Unngåelse
• Sammenhenger som kanskje heller ikke klare for den berørte
• Berørte tror dette er informasjon som ikke er av betydning for
helse- og omsorgspersonell
• Volden blir forsøkt skjult av utøvere
 Behov for en aktiv holdning fra helse- og omsorgspersonellets side

Aktiv tilnærming
• Vold må vurderes som årsak eller medvirkende årsak ved en rekke
helseproblemer
• Samme analytiske tilnærming som for andre mulige årsaker
• «Avdekking» kan være nødvendig
• Helsehjelp alene er sjeldent behandlingen
• Samarbeid med andre aktører for å lykkes
• Legale forhold

VOLD MOT VOKSNE
Du jobber i hjemmesykepleien og kommer 3 ganger i uken for å stelle
et leggsår hos en eldre dame som begynner å bli dement. Hun bor
sammen med mannen sin som er sprekere og som tidligere har gitt
uttrykk for frustrasjon med at kona ikke lenger klarer å ta vare på seg
selv (og ham) slik hun pleide.
En dag ser du synlige fysiske skader- med blåmerker på lårene og
gripemerker på overarmene.

UTØVER
Du er fastlege i en liten bygd. En mann i 40-årene kommer til deg
med smerter i hodet. Du kjenner mannen godt og synes han er en
sympatisk og grei type. Dere har barn som går i samme skoleklasse.
Når du har undersøkt han sier han noe om at han sliter litt med
sinnet sitt. Videre sier han at det gikk hardt utover kona forrige
dagen da de kranglet.

VOLD MOT VOKSNE

• Du er fastlege og får en dame i tjue-årene innpå kontoret, når hun
bestilte time oppga smerter i underlivet. Under samtalen er hun
ordknapp og det er vanskelig å få frem hvordan plagene startet og
hvordan forløpet har vært
• Når du gjør GU ser du uvante blåmerker på innsiden av lårene, samt
at kvinnen er veldig anspent og virker å ha vondt selv om hun ikke
sier noe.

VOLD MOT BARN
Du er helsesøster og en ung mor som du har fulgt ekstra de første
ukene etter fødselen pga ammeproblemer tar kontakt pga oppkast
og spiseproblemer hos jenta som nå er blitt 7 uker.
Når de kommer til konsultasjon finner du at hun er blek og slapp. Ved
undersøkelse finner du at hodeomkretsen har økt mer enn forventet.
Du ser også et merke (blåmerke?) på jentas kinn og lår.
Mor virker sliten og apatisk.

KJØNNSLEMLESTELSE
Du er helsesøster på en skole på Østlandet. En far skal om to dager
reise med sine døtre på 6 og 8 år til hjemlandet Somalia på
sommerferie. Faren er skilt fra moren, og moren har gitt beskjed til
helsesøster om at hun er bekymret for at faren skal omskjære
døtrene.

Evaluering
• Utvidet adgang til å gi tilbakemeldinger de første 2 månedene før en siste
revidering i denne omgang
• Nettskjema

voldsveileder@nkvts.no

Veien videre
• Monitorering og evaluering av bruk
• Google analytics
• Evaluering i forhold til presentasjon på internett – hvem lenker til veilederen?
• Bruker undersøkelse?

• Nettressurs som vil trenge regelmessig oppdatering og
kvalitetssikring

