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1. Innledning
1.1 Bakgrunnog formål
Voldi nære relasjonerhar et betydeligomfang,og er et alvorligsamfunns-og folkehelseproblem.
Voldi nære relasjonerskaperutrygghet,kan medførehelseskader,tap av velferd samtbegrenserden
enkelteslivsutfoldelseog mulighet for samfunnsdeltakelse.
Regjeringenanbefaleralle landetskommunerå utarbeidehandlingsplanermot vold i nære
relasjoner,og formålet med disseplaneneer å forebyggevold samtøke fokuspå vold i nære
relasjonersom et samfunnsproblem.Planenskalsikre at alle berørte parter skalfå et godt og
helhetlig hjelpetilbud, og samtidigønskesdet å styrke og videreutviklesamarbeidmellom faggrupper
og instanser.
Den voldensom oppståri nære relasjonerer ofte skjult for omgivelsene,og i mangetilfeller oppleves
det vanskeligfor voldsutsatteå kontakte politi og hjelpeapparat.All vold er straffbart, i strid med
grunnleggendemenneskerettigheter,og kan gi store konsekvenserfor både de involverte og
menneskenerundt.
Det fordrer god og koordinert innsatsfor å fangeopp og hjelpe de somoppleveren hverdagfylt av
vold, overgrep,trusler og frykt, -goderutiner i de kommunaletjenesteneer en forutsetning for
denneinnsatsen.
Handlingsplanenmot vold i nærerelasjoneri Kongsvingerregionen
har valgtå ta utgangspunkti
følgendesatsningsområder:
Samhandling– regionen/kommuneneskalsørgefor at personersomblir utsatt for vold og
overgrepi nære relasjonerfår en helhetlig oppfølginggjennomsamordningav tiltak.
Holdningsskapendearbeid – regionen/kommuneneskalsørgefor en åpenhetrundt vold i nære
relasjoner,synliggjøreproblemet og dermed få flere voldsutsattetil å oppsøkehjelpeapparatet.
Forebygging– regionen/kommuneneskalarbeide for å etablere tiltak som forhindrer og reduserer
vold og overgrep.
Identifisering –regionen/kommunensansatteskalgjennomøkt kunnskapidentifisere vold og
overgrepi en tidlig fase.
Tilbud til voldsutsatte – regionen/kommuneneskalopprette samtutvikle velfungerendeog
helhetlige tilbud til personersomhar vært utsatt for vold
Tilbud til voldsutøvere– regionen/kommunenskalgjennommålrettet samarbeidi regionenbidra
til å sikrehelhetlig veilednings-og behandlingstilbudtil voldsutøvere.

1.2 Målgruppe
Voldi nære relasjonerkan ramme menneskeri alle aldre, og målgruppaer derfor alle innbyggerei
Kongsvingerregionen,
-menmed et særligfokuspå de som defineressomutsatte grupper.
Handlingsplanenvektleggerforebygging,men rettes i tillegg mot bådede somutsettes for vold og de
somutøver denne volden.Planenskalogsåværetilgjengeligfor innbyggernei de respektive
kommuner:dette kan væreforesatteog andre familiemedlemmer,venner,medelever,naboer og

Handlingsplanmot vold og overgrepi nære relasjoneri Kongsvingerregionen
2022-2025

4
kolleger,frivillige og/eller arenaerder det oppståren bekymringknyttet til et barn, en ungdom,en
vokseneller en eldre.
Informasjoneni handlingsplanenhar somutgangspunktå væreet verktøyfor de ansattei
kommunenei regionen:planen skalbidra til at kommunenehar fokuspå vold og overgrepbådepå
politisk, administrativtog tjenesteytendenivå. Den skalleggegrunnlagetfor samarbeidmellom
faggrupper,sektorerog forvaltningsnivå,samtøke kunnskapsnivåethos ansattei å avdekkeog
avverge.

1.3 Planprosess
Handlingsplanmot vold i nærerelasjoneri Kongsvingerregionen
er utarbeidet av en tverrfaglig
gruppemed representanterfra kommunenei regionsamarbeidet.Helseledernettverketbeståendeav
kommunalsjefHelsefra samarbeidskommunene
har bistått under arbeidet og hatt
prosjekteieransvar.

2. Nasjonaleføringer
2.1 Kommunensansvar
Helse-og omsorgstjenesteloven
påleggerkommunenet overordnet ansvarfor at personersom
oppholder segi kommunentilbys nødvendigehelse-og omsorgstjenester.I 2018ble det vedtatt en
ny bestemmelsei Helse-og omsorgstjenesteloven
som tydeliggjørkommunensansvarfor å
forebygge,avdekkeog avvergevold og seksuelleovergrep.Kommunenskalha særlig
oppmerksomhetrettet mot pasienterog brukere somkan væreutsatt eller stå i fare for å bli utsatt
for vold eller overgrep.Kommunenskalderfor leggetil rette for at helse-velferds-og
omsorgstjenesteneblir i stand til å forebygge,avdekkeog avvergevold og seksuelleovergrep1.

2.2 Nasjonalehandlingsplaner
Arbeidetmed å forebygge,avdekkeog sette inn tiltak mot vold i nære relasjonerstyresav flere
nasjonaleføringer,bådei lovverk,handlingsplanerog forskrifter.

«Et liv utenvold» - Handlingsplanmot vold i nærerelasjoner(2014-2017)
«Rettentil å bestemme
over egetliv» - Handlingsplanmot negativsosialkontroll,
tvangsekteskap
og kjønnlemlestelse
(2017-2020)

Regjeringensopptrappingsplan
mot vold og overgrep(2017-2021)
«Barndommenkommerikke i reprise»- Regjeringensstrategiplanfor å bekjempevold og
seksuelleovergrepmot barnog ungdom(2014–2017)
Regjeringenshandlingsplanmot voldtekt(2012-2014)

1

HOL3-3 a.
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I tilleggleggestil grunnFNsmenneskerettighetserklæring
, Barnekonvensjonen
samtkonvensjonom
4
rettighetenetil menneskermed nedsatt funksjonsevne(CRPD).

3. Lovregulerteplikter og rettigheter
3.1 Taushetsplikt
Taushetspliktenskalhindre at opplysningerom noenspersonligeforhold blir kjent for
uvedkommende.Taushetspliktener forankret i forvaltningsloven§13 og er et helt grunnleggende
premissfor å skapetillit mellom privatpersonerog offentlige tjenester.I tillegg er enkelteprofesjoner
og faggrupperunderlagten særskilttaushetsplikti ulike særlover.Taushetspliktenskalimidlertid ikke
være til hinder for å melde fra til myndighetenenår det er mistankeom at et barnutsettes for vold
eller seksuelleovergrep.

3.2 Avvergeplikt
Avvergepliktener hjemlet i straffeloven§196og innebæreren plikt til å avvergestraffbarehandlinger
ved å melde fra til politiet. Avvergepliktenopphevertaushetspliktenog utløsesnår det fremstår som
sikkert eller overveiendesannsynligat en straffbar handlingvil bli begått. Plikten gjelderbåde
offentlig ansatteog privatpersoner.

3.3 Meldeplikt til barneverntjenesten
Alle offentlige instanserhar plikt til å melde til barneverntjenestenved mistankeom at barn utsettes
for omsorgssvikt.Meldeplikten opphevertaushetsplikten.Tjenestensegnerutiner skal følgesnår
bekymringsmeldingsendesbarnevernet.

3.4 Opplysningsplikttil barneverntjenesten
Opplysningspliktentil barneverntjenestenomfatter både en plikt til å melde fra på eget initiativ og til
å gi opplysningerved påleggfra barnevernstjenesten.I sakerhvor det foreliggermistankeom at et
barn blir utsatt for vold eller er vitne til vold i familien,er det barneverntjenesteneller politiet som
vurderer om og når omsorgspersonerskalinformeres.

3.5 Anmeldelse
Voldi nære relasjonerer undergitt ubetinget offentlig påtale, og politiet bør i størstmulig grad ta
ansvaretfor at anmeldelseblir skrevet.Det er i slikesakerikke nødvendigfor en fornærmetå
anmeldedet straffbare forholdet selv.Politiet kan på selvstendiggrunnlagiverksetteetterforskning
når de er kjent med at noen er utsatt for vold i nærerelasjoner.

3.6 Privatpersonersplikt til å handle
Alle har en moralskforpliktelsetil å handle dersomman mistenkerat noen er utsatt for vold eller
seksuelleovergrep.Privatpersonerkan melde bekymringanonymt til barnevernetog er ikke bundet
av sammeregelverksom en offentlig ansatt. Avvergepliktenlik for alle.

2

file:///C:/Users/el65y86/Downloads/Verdenserkl%C3%A6ringen%20om%20menneskerettigheter.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931fns_barnekonvensjon.pdf
4
file:///C:/Users/el65y86/Downloads/Konvensjon%20om%20rettighetene%20til%20personer%20med%20neds
att%20funksjonsevne.pdf.pdf
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4. Ulike former for vold
"Vold er enhverhandlingrettet mot en annenpersonsomgjennomat dennehandlingenskader,
smerter,skremmereller krenker,får dennepersonentil å gjørenoe mot sin vilje eller slutte å gjøre
noe den vil".5

4.1 Voldi nærerelasjoner
Voldinkluderermangeformer for voldshandlinger.I dennehandlingsplanenbeskriveset utvalgav
ulike former for vold somkan forekommei nærerelasjoner.
Definisjonen«nærerelasjoner»er primært avgrensettil den vanligekjernefamilienog rett
nedadgåendeeller oppadgåendeslektslinjer,men kan ogsåomfatte personersominngår i
husstandeneller som vedkommendehar et emosjonelteller familiært forhold til. Nærerelasjoner
kan i tillegg omfatte langvarigeomsorgs-og pleierelasjoner.

4.2Fysiskvold
Fysiskmishandlinginnebærerat en personblir påført smerte,kroppsligskadeeller sykdom.Fysisk
vold er alle former for fysiskhandlingsom skadereller kontrollerer et annetmenneske.Det kan for
eksempelværeslag,spark,bitt, kvelertakeller ørefik. Fysiskavstraffelsebrukt for å disiplinereog
oppdrabarn defineresogsåsom fysiskmishandling.

4.3Psykiskvold
Psykiskvold kan komme til uttrykk i form av trusler, nedsettendeutsagn,sårendekritikk, gjentatte
forhør og ignorering.Psykiskvold kan ødeleggefor eller forhindre utvikling av et positivt selvbilde.
Det er svært vanskeligå oppdagedenne formen for mishandlingsidendette i segselvikke setter
fysiskespor.Det defineresogsåsompsykiskvold når noen er vitne til vold i sinenære relasjoner,for
eksempelmellom foreldrene.

4.4Emosjonellvold
Emosjonellvold kan værevanskeligbåde å definere og å oppdage.Gjennommanipulering,testing av
grenser,«the silent treatment» (å bli oversett),passiv-aggressiv
oppførsel,manglendehensyntil den
andresfølelserog meningersamt å bruke den utsattes følelsersom verktøyfor psykiskvoldsutøvelse
er tegn på emosjonellvold. Ofte brukesemosjonenetil å drive mental utpressingfor igjen å
kontrollere en annenpersonsatferd.

4.5 Seksuellvold og overgrep
All form for seksuellaktivitet rettet mot barn under 16 år ansessom overgrep.De fleste overgrep
skjer i barnetsnære omgivelserog utføres av en personbarnet har et tillitsforhold til. Incester
seksuellehandlingermellom søskeneller nære slektninger.Seksuellovergrepmot voksneer når en
mot sin vilje blir påført eller tvunget til å utføre seksuellehandlinger.Seksuelleovergrepinnebærerå
påtvingeet annet menneskeseksuelleaktivitet som det ikke ønsker,eller er utviklingsmessigi stand
til å gi sitt samtykketil. Seksuelleovergrepkan ogsåforegåpsykiskog via digitalemedier.

4.6 Omsorgssvikt
Omsorgssviktkjennetegnesved at en omsorgspersonikke gir en personden trygghet og omsorgsom
vedkommendehar behov for. Eksempelpå dette kan væreat barn ikke følgesopp i forhold til skole

5

PerIsdal (2000)
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og opplæringeller manglendekontakt med helsetjenestennår barnet trenger medisinskhjelp.
Omsorgssviktkan ogsåværeå ikke prioritere barnetsmest grunnleggendebehov fremfor egne.Eldre
og personermed funksjonsnedsettelser
somhar behov for omsorgkan ogsåværeutsatt for
omsorgssvikt.

4.7Latent vold
Latent vold er den psykiskeeffekten voldenhar etter at den har funnet sted.Den som er utsatt for
vold vil værepå vakt i påventeav nye voldshandlinger.Dette gjelderalle former for vold.Den
voldsutsattefrykter gjentakelseav overgrepog vold, og erfaringerviserat latent vold kan værelike
skadeligfor en personshelsesom andre typer voldshandlinger.

4.8Rusrelatertvold
Alkohol-og/eller ruspåvirkedepersonerer mer tilbøyeligetil å utøve vold og har større risiko for selv
å bli utsatt for vold. I en familiesituasjonder en eller flere har problemermed rus og alkohol,øker
risikoen for utrygghet,sosialisolasjon,ulike former for krenkelser,overgrepog omsorgssviktfor alle i
nære relasjoner.Barnkan i noen tilfeller påta segroller hvor de overtar oppgaverog funksjonersom
er knyttet til foreldreansvar,fordi oppfølgingenfra omsorgspersonene
er mangelfull.

4.9Negativsosialkontroll
Negativ sosialkontroll er ulike former for oppsyn,pressog trusler somutøvesfor å sørgefor at
enkeltpersonertilpassesfamilienseller gruppensnormer og verdier.Dennetype vold fratar eller
begrenseren personsgrunnleggenderett til å bestemmeover eget liv i henhold til alder og
modenhet.Kontrollenkjennetegnesved at den er systematisk,og at den utsatte ikke får oppfylt sine
rettigheter i henhold til blant annet Barnekonvensjonen
og gjeldendenorsklov.

4.10Digital vold og nettovergrep
Denne type vold og overgrepinnebærerat mobiltjenesterog internett benyttes til å trakassere,
krenke, true, utpresse,spreprivat informasjon/bildersamt å viseovergrep.Sehttps://dinutvei.no/
for mer informasjonom digital vold og overgrep.

4.11Mobbing
Mobbing er når en persongjentatte gangerog over tid blir utsatt for negativehandlingerfra en
eller flere personer.Det er en aggressiveller ondsinnetatferd der noen med vilje påfører en
annenpersonskade,smerte eller krenkelse.Mobbing forutsetter en vissubalansei makt- og
styrkeforholdet.Mobbing kan både værefysiskog psykiskvold.
Mobbing kan ogsåutøvesvia digitale medier.

4.12Æresrelatertvold
Voldutløst av et behovfor å beskytteeller gjenoppretteære innenfor en familie eller en gruppe.
Kulturellemomenter somære, dydighets-og lydighetskrav,patriarki og kollektivismekan være
sentralemotiver for volden.Kjønnslemlestelse
og tvangsekteskaper alvorligeeksemplerpå slik vold.
Voldener typisk strukturelt betinget og kan omhandleulike former for sosialutstøting,negativsosial
kontroll, isolering,ryktespredningog stigmatisering.

4.13 Tvangsekteskap
Tvangsekteskap
er inngåelseav ekteskapder en eller beggeav partene har samtykkettil ekteskap
etter sterkt press,trusler eller fysiskvold. I ytterste tilfeller gjennomføresekteskapsinngåelse
selvom
partene etter vold ikke har samtykkettil ekteskap.
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4.14Kjønnslemlestelse
Kjønnslemlestelse
kjennetegnesved inngrep der ytre kjønnsorganpåføresvarigeforandringereller
skader,og der inngrepet foretasav andre grunnerenn medisinske.Kjønnslemlestelse
kan ha store
helsemessigekonsekvenser,både akutt og ved utvikling av kroniskeunderlivsplager.

4.15Materielle overgrep
Materielle overgreper ødeleggelseav gjenstandersomhar en spesiellbetydningfor en annen–
gjelder ogsåkjæledyr.Dennetype vold kan ogsåværetvangknyttet til overføringav gjenstander
eller eiendomfra den voldsutsattetil andre.

4.16Økonomiskeovergrep
Økonomiskovergrephandler om å forhindre en personi å ha rådighet over egenøkonomiog /eller
nekte adgangtil egeneller eventuell fellesbankkonto.Dennetype overgrephandler ogsåom å
hindre en personi å ha egeninntekt og dermedpressestil å væreøkonomiskavhengigav andre.
Økonomiskeovergrepkan omhandletrusler eller manipuleringfor å tvinge en person til å
underskrivelånesøknader,opprette testamenteeller tappe dennepersonensfor egneøkonomiske
midler.
De senereårene er det ogsåblitt stadigvanligeremed økonomiskeovergrepgjennomnettsvindelpå
dating-sider.Særligenker/enkemenn,eldre og ensligeer utsatt6.

4.17Prostitusjonog menneskehandel
En form for slaverihvor en personblir behandletsom en eiendomman kan utnytte til hva man vil,
ofte prostitusjon,tigging,kriminalitet, eller til tvangsarbeid.Den somer utsatt for menneskehandel
er i en sårbarsituasjonog har få muligheter til å komme segut av den.

6

https://www.vi.no/okonomi/okokrim-advarer--enker-enkemenn-og-enslige-kjaerlighetssvindles/73024450
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5. Risikofaktorer
5.1For å bli utsatt for vold
Voldi nære relasjonerforekommeri alle miljøer og samfunnslag.Det er imidlertid noen
risikofaktorersom er assosiertmed økt utsatthet og utøvelseav vold:
Lavsosialstatus
Lavinntekt
Énarbeidsløsforelder, trygdedeforeldre, eller sværtunge foreldre
Vokseopp med bareén av de biologiskeforeldrene
Ha foreldre med utfordringer knyttet til psykisksykdomog/eller rus

5.2 For å utøve vold
I tillegg til faktorenenevnt ovenfor,er det ytterligere risikofaktorerknyttet til økt fare for utøvelseav
vold:
Tidligerefysisk,seksuelleller psykologiskvoldsutøvelsemot familiemedlemmerog/eller
andre
Tidligerebruk av våpeneller trusselmed våpen
Utsatt for og/eller levd med vold i familien sombarn/ungdom
Pågåenderusmiddelmisbruk
Mindre alvorligpsykisklidelse
Demenssykdomog andre kognitive sykdommer
Personlighetsproblematikk,
sinne,impulsivitet og ustabil atferd
Det å utsette andre for vold øker sannsynlighetenfor selvå bli utsatt for vold, og vice versa.
Tegnpå å væreutsatt for vold, kan derfor ogsåinnebæreat en ogsåutsetter andre for vold.

6. Utsatte grupper
6.1 Barnog unge
Barn og ungekan utsettes for vold som en del av oppdragelsen,og de står ofte i et avhengighets-og
lojalitetsforhold til den somutsetter volden.Det å bli utsatt for vold direkte, har alvorlige
konsekvenserfor barnetsutvikling. Videreviser forskningat det å ha opplevd fysiskmishandlingsom
barn er assosiertmed voldsutøvelsesom voksen7.
Barnkan ogsåbli utsatt indirekte ved å værevitne for vold mellom foreldrene.Skadevirkningene
av å
leve i en familie der det forekommervold mellom voksnetilsvarer det å bli direkte utsatt for vold8.

7
8

Askeland,Evangog Heir (2010)
Meld.St.15(2012-2013)
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6.2 Kvinner
Kvinnerer i langt større utstrekningenn menn utsatt for vold i nære relasjoner.Tidligereutredninger
har anslått at minst 20 000 kvinner hvert år blir truet eller slått i Norge,og en fjerdedelav alle drap i
Norgebegåsav offerets partner. Videreviserundersøkelserat kvinner utsatt for vold i nære
relasjoneri liten grad søkerkontakt med det offentlige hjelpeapparatet9.
NIBR(Norskinstitutt for by - og regionforskning)gjennomførteen landsomfattendeundersøkelsei
2005som viste at om lag 9%av kvinner over15 år har vært utsatt for grov vold av sin nåværende
eller tidligerepartner. Nesten30%av de voldsutsattekvinneneoppgir
å ha fått fysiskeskadersombrudd, kuttskader,hjernerystelseog blåmerker.Mangeutvikler i tillegg
depresjon,angst,symptomerpå posttraumatiskstresslidelse(PTSD),og selvmordstankerunderveis
og i etterkant av volden.

6.3 Eldre
Vold og overgrepmot eldre er et skjult samfunnsproblem.Nasjonaleundersøkelserviserat mellom 4
og 8 % av eldre blir utsatt for vold og overgrep.Overgrepsformenkan være fysisk,psykisk,seksuell
eller økonomisk.Det er ingen signifikanteforskjellermellom kjønnene.Det er bare en liten del av
overgrepenesom registreresav politi og hjelpeapparatet10. Mange eldre somblir utsatt for vold og
overgreptror selvde har skyldenfor situasjonenog søkersjeldenråd. De fleste vegrersegfor å
anmeldepersonersom står dem nær og som de har et avhengighetsforholdtil.
Særligeldre med demenssykdomkan væreutsatt for vold og overgrep:den kognitivetilstandenkan
både vanskeliggjøreforståelsenfor hva som skjer,gjøre det utfordrende å uttrykke motstand og også
gjøre at den dementei ettertid ikke klarer å beskrivehendelsen.
Men ogsåeldre selv–og særligmenneskermed demenssykdom-kan være voldsutøveri nære
relasjoner.Sykdomkan medvirketil atferdsendringerog økt aggresjonsnivå.
Ofte vil frustrasjon,
sinneog utagerendeoppførselgå fysiskut over den nærmeste,-i de fleste tilfeller ektefelle og/eller
samboer.Den voldsutsattepårørendevil i mangetilfeller av skamog samtidigmedfølelseog
kjærlighet til sin sykeektefelle vegresegfor å oppsøkehjelpeapparatet.

6.4Menneskeri aktiv rus
Rusmiljøeter belastetmed en økt risiko for vold, og halvpartenav alle drap i Norgeblir begått av
rusedepersoner.Dennegruppenmenneskermøter ofte fordommeri samfunnetog noen ganger
ogsåfra hjelpeapparatet.
Spesieltkvinneri aktiv rus har en høyererisiko for å bli utsatt for vold enn andrekvinner.
Voldsutøverener ofte nåværendeeller tidligere partner. I tillegg er andelenmenneskeri aktiv rus
somhar opplevdseksuell,psykiskog/eller fysiskvold i sin oppveksthøyereenn i
gjennomsnittsbefolkningen.
En betydeligandelhar på bakgrunnav dette forsøkt ta sitt eget liv,
bevissttatt overdoserog/eller vært innlagt på psykiatriskdøgntilbud.

6.5Menneskermed nedsatt funksjonsevneeller utviklingshemming
Menneskermed funksjonsnedsettelse
eller psykiskutviklingshemminghar andre forutsetningerfor å
forsvaresegog fortelle om vold og overgrep,og utgjør derfor en utsatt gruppe.Dette gjelder spesielt

9

Thoresenog Hjemdal(2014)
Thoresenog Hjemdal(2014)
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barn og unge,somifølge bådenorskeog utenlandskestudier oftere er utsatt for vold enn
funksjonsfriskebarn. Jenterer noe mer utsatt enn gutter11.

6.6Menneskermed minoritetsbakgrunn
Innvandringentil Norgehar brakt med segnye religiøseog kulturelle skikker.De fleste innvandrere
innretter segetter det norskesamfunnetslover, regler og verdiernår de kommer hit. Noen jenter og
gutter vokserderimot opp i Norgeuten frihet til selvå bestemmeover sitt eget liv, sin egenkropp
eller hvem de skalgifte segmed. I noen samfunnblir kvinnersett på som annenrangsborgere og
utsatt for vold, overgrepog sosialkontroll12.
Innvandreresom gifter segmed nordmennkan ogsåtenkeså væreen utsatt gruppe.Mangelpå
språk,sosialtnettverk og kunnskapom rettigheter kan gjøre det vanskeligfor disseå kommeut av en
voldssituasjon.Noenkommer fra kulturer hvor oppdragelsesmetoderog sanksjonssystemer
er basert
på vold, og har derfor en annenforståelseav hva som er lov og ikke.
Tvangsekteskap
og kjønnslemlestelseforekommeri en begrensetdel av befolkningenmed
innvandrerbakgrunn.Det finnesen egennasjonalhandlingsplanrettet mot negativsosialkontroll,
13
tvangsekteskapog kjønnslemlestelse
.

7. Symptomerpå at noen er utsatt for vold og overgrep
Det finnesen rekke symptomerog tegn på at noen blir utsatt for vold i nærerelasjoner.Alle disse
tegnenekan imidlertid ogsåskyldesandre forhold. Det er viktig å væreoppmerksompå uforklarlige
skaderog at symptomenekan værediffuse.
Lesmer om symptomerher:

https://rettentil.no/voldens-psykologi/vold-i-familien
https://voldsveileder.nkvts.no/blog/innhold/risikofaktorer-tegn-vold/psykiske-tegn/
Det er ofte vanskeligeå avdekkeovergrepmot eldre, fordi de er mer isolerte og lite synligefor resten
av samfunnet.Normalealdersforandringerkan skjuleeller forvekslesmed skadersom skyldesvold,
og den utsatte er ofte lojal mot overgriper.Ogsåandre innbyggergrupperkan ha normale
atferdsforandringerknyttet til underliggendediagnoseeller utvikling som gjør det utfordrende å
avdekkemulig vold.

8. Konsekvenser
av vold og overgrep
De fysiskekonsekvensenesomblåmerker,sår,brudd og varigeskadersom hjerneskade,lammelser
og dødsfallmed mer er de mest åpenbare.

11

Holt et.al (2017)
Justis-og beredskapsdepartementet
(2017-2020)
13
https://www.regjeringen.no/contentassets/e570201f283d48529d6211db392e4297/handlingsplan_rettentil-a--bestemme-over-eget-liv.pdf
12
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Men det er ogsåen klar sammenhengmellom det å væreutsatt for vold og/eller seksuelleovergrep
og å ha psykiskehelseproblemer–dette gjelderbådebarn og voksne.De psykiskehelseproblemene
hos volds-og overgrepsutsattekan gi utslagi angst,depresjonog posttraumatiskestressreaksjoner.
Voldi nærerelasjonergjør at den utsatte kan få sterkeopplevelserog erfaringerav hjelpeløshet,
utrygghet og fare. Dette kan igjen medføre tilknytningsforstyrrelser,traumer, angst,depresjon,lav
selvfølelse,lærevansker,søvnvansker,spiseforstyrrelser,atferdsvansker,aggressivitetog
voldsproblemer,rusmisbrukog kriminalitet.
Alvorligestressbelastningersvekkerimmunforsvaret,og kan føre til at den utsatte er sårbarfor å
utvikle sykdommersomovervekteller fedme,diabetes,kreft, hjerte-, lever- og lungesykdommer,
kroniskesmertelidelser,luftveisproblemerog problematiskalkohol-og rusmiddelbruk.
Det finneslite forskningom hvilke konsekvenservold og overgrepi nærerelasjonerhar i et
samfunnsperspektiv.Vi vet imidlertid at vold fører til økt grad av fravær fra skoleog arbeidi form av
sykefravær.Erfaringerviserat kostnadenesombenyttes til behandlingav skadeneoverskriderde
ressursenesom benyttes til å forebyggeproblematikken.

9. Handlingsplanog tiltak i Kongsvingerregionen
Kongsvingerregionen
har et interkommunaltkrisesentersomleggertil rette for et godt og helhetlig
tilbud. Glåmdalkrisesenterer organisertetter vertskommunemodellen:Kongsvingerer
vertskommuneog leverer tjenestenesammenmed Eidskog,Sør-Odal,Nord-Odal,Grueog Åsnes.
Glåmdalkrisesentertilbyr et døgnåpentlavterskeltilbud.Tilbudeneomfatter midlertidig bo-opphold,
og tilbud på dagtid for de som trenger samtaler,råd og veiledning.Krisesenteretkan også
konsulterespr telefon.
Krisesenteretgir bistand og veiledningtil det øvrigehjelpeapparateti kommunenei møte med
personersom er utsatt for vold.
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Tiltak:
1

Hva
Politisk og administrativ
forankring

Hvorfor/Hvordan
Tilstandsinformasjonom vold
i nære relasjoneri regionen
og egenkommune:
Omfang,rutiner og
utfordringer – gjennomføres
etter hvert valgog/eller ved
behov.

Ansvar
KommunalsjefHelse/
KommunalsjefOppvekst
i samarbeidmed enhets/virksomhetsledereog
Glåmdalkrisesenter.

2

Plan for kompetansehevingi
kommunenstjenester

Kartleggebehovet for
kompetansehos ansatte.I
samarbeidmed de andre
kommuneneplanleggeog
leggetil rette for
kompetansehevingi
regionen/kommunene.

Enhets-/virksomhetsledere
i Helseog Oppvekst.

3

Etableretverrfaglige
møtearenaer

Leggetil rette for tverrfaglige
møtearenaerbåde
kommunalt og regionalt for å
sikre at personersomblir
utsatt for vold og overgrepfår
et helhetligog tverrfaglig
tilbud.

KommunalsjefHelse/
KommunalsjefOppveksti
samarbeidmed Glåmdal
krisesenter.

4

Fellesfagdagerfor ansattei
regionskommunene

5

Utarbeide rutiner

Økekompetansenom vold og KommunalsjefHelse/
overgrepi nære relasjoner
KommunalsjefOppveksti
gjennomtemafagdager.
samarbeidmed Glåmdal
krisesenter.
Alle enheter/avdelinger
KommunalsjefHelse/
KommunalsjefOppvekst
utarbeider rutiner i arbeidet
i samarbeidmed enhetsmot vold i nære relasjoner.
/virksomhetsledere.
Rutineneskaltilpasseshver
enhet/avdelingog gjøres
kjent i den enkelte tjeneste.
Rutineneskalevalueresog
revidereshvert år.

6

Opplæringav nyansatte

Alle nyansattei Helseog
Oppvekstskal få kjennskaptil
Handlingsplanenog hvordan
vi arbeide for å avdekkeog
forebyggevold i nære
relasjoner.

Enhetsleder/avdelingsleder
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7

Temakursi alle barnehager

8

Undervisningsprogrami alle
skolene

9

Tilbud til voldsutsatte

Alle barnehageri regionen
skalhvert år ha temadag/kurs
om seksualitetog
grensesetting
Det skalgisundervisningpå
utvalgte trinn hvert år med
tema om nettvett,
grensesetting,vold og
seksuelleovergrep.

KommunalsjefOppvekst
Enhetsleder/styre
barnehage

Glåmdalkrisesenterskali
samarbeidmed kommunene
vurderebehov for nye tilbud
samt videreutvikle
eksisterendetilbud til
personersomhar vært utsatt
for vold.

Glåmdalkrisesenter

KommunalsjefOppvekst
Enhetsleder/rektor

10 Tilbud til voldsutøvere

Glåmdalkrisesenterskal
Glåmdalkrisesenter
gjennommålrettet samarbeid
med kommunenei regionen
bidra til å sikrehelhetlig
veilednings-og
behandlingstilbudtil
voldsutøvere.

11 Informasjon om
handlingsplanen

Handlingsplanengjøres
kjent for ansatteog
innbyggerei regionen.

Kommunikasjon

Det vurderesbehov for
utarbeidelseav kortfattet
informasjonsbrosjyresom
er lett tilgjengeligved alle
offentlige tjenester/kontor.
Handlingsplanmot vold i
nærerelasjoneri
Kongsvingerregionen
leggespå kommunenes
hjemmeside.
12 Evaluereog revidere

Handlingsplanmot vold i
nærerelasjoneri
Kongsvingerregionen

Gjennomføresved utgangen Helseledernettverket
av 2025eller tidligere dersom Kongsvingerregionen
behov
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10.

Vedleggtil planen

Det finnesen rekke nettbaserteverktøyog ressursersomkan benyttesi arbeidetmot vold i nære
relasjoner.De er ikke tatt med som direkte tiltak handlingsplanenstiltaksliste,men de kan hjelpe
kommunenstjenestermed å gjennomføretiltakene og gi et helhetligtilbud.
Nasjonaltkunnskapssenterom vold og traumatiskstress(NKVTS)
https://www.nkvts.no/
Politietsinformasjonssideom vold i nære relasjoner
https://www.politiet.no/rad/vold-i-nare-relasjoner/er-du-utsatt-for-vold/
Nasjonalveivisertil hjelpetilbud,informasjonog kunnskapom vold og overgrephttps://dinutvei.no/
Barne-ungdoms-og familiedirektoratetsinformasjonssideom vold og overgrep
https://bufdir.no/vold/

10.1

Nettressurserfor ansattesom jobbermed barn og unge

Jegvilvite.no- Førstog fremst informasjontilpassetbarn, men under fanen for voksnefår du
enkle tips og råd om hvordandu på best mulig måte kan snakkemed barn om vanskelige
ting.
Rettentil.no er utviklet av RVTSog er et oversiktsverktøyfor deg sommøter barn og unge
somkan væreutsatt for negativsosialkontroll, tvangsekteskapeller kjønnslemlestelse.Den
inneholderartikler, oppdaterte definisjonerog fenomenbeskrivelser,
samtkonkreteråd og
refleksjonsspørsmål.
Her finner du ogsåen oversiktover viktige deler av hjelpeapparatetog
referansertil aktuell faglitteratur.
Jegvet.no- Voldsforbyggendeog livsmestrendeopplæringsverktøyfor barnehageog skole.
Kunnskapsgrunnlag– Metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge. Finnespå
Helsedirektoratetsnettsider.
Informasjonsfilm for barn om overgrepmot barn. Utarbeidet av RVTS
https://www.rvtsvest.no/barn-ma-vite-informasjonsfilm-om-overgrep/
Ikke greit. Informasjonsbrosjyremed tips og råd til ungdom13-18 år med tips og råd til hva
de kan gjørehvis de selveller andreblir utsatt for hatprat. Utarbeidet av Bufdir.
Kroppenmin eier jeg. Tegnefilmerom kropp, grenserog seksuelleovergreppå NRKSuper
http://www.kroppenmineierjeg.no/
SNAKKEer et opplæringsprogramfor deg som arbeidermed å snakkemed barn og unge.
Utarbeidet av RVTS.Her kan du øve og trene på å avklarehvordanbarnet har det.
Tilgjengeligpå Snakkemedbarn.no

10.2

Nettressurserfor ansattesom jobbermed eldre

Vern for eldre (VFE).Informasjonssideog e-læringsprogramfor deg som jobbermed eldre.
www.vernforeldre.no/info/
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Usynligeovergrep.Brosjyreom Krisesenteretstilbud for alle sommøter eldre sitt arbeid
http://www.krisesenter.com/backup240616/filer/pdf/brosjyrer/vold_mot_eldre.pdf

10.3
Nettressurserfor ansattesom jobbermed menneskermed nedsatt
funksjonsevneog utviklingshemminger
Seksuelleovergrepmot voksnepersonermed utviklingshemming.Retningslinjerog
veiledereutarbeidet av Bufdir
https://bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/Retningslinjer_seksuelle_overgrep_utviklingshem
mede/
Den tause volden. Krisesenterersekretariatets
brosjyre om vold mot menneskermed
nedsatt funksjonsevne.
http://www.krisesenter.com/den-tause-volden

10.4

Nettressurserfor ansattesom jobbermed minoritetsspråklige

Kompetanseteametmot tvangsekteskap,kjønnslemlestelseog negativ sosialkontroll.
https://bufdir.no/vold/Krisesentre_incestsentre_og_botilbud_for_utsatt_ungdom/Tvangsekt
eskap_og_kjonnslemlestelse/

Kunnskapsoversikt
om negativsosialkontroll og tvangsekteskap.
Utarbeidet av Integreringsog mangfoldsdirektoratet
https://www.imdi.no/om-integrering-i-norge/kunnskapsoversikt/negativ-sosial-kontroll-ogtvangsekteskap/

Dinutvei.nohar informasjonpå mangespråk
https://dinutvei.no/languages

Tvangsekteskap
og æresrelatertvold – Informasjonssideutarbeidet av Bufdir
https://bufdir.no/vold/Tvangsekteskap_og_aresrelatert_vold/?utm_campaign=temadomener&utm_medium=redirect&utm_source=tvangsekteskap.no&utm_content=tvangsekt
eskap.no
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Kontaktinformasjon,offentlig og frivilligeorganisasjoner
I akutte situasjonerog ved fare for liv, ring politiet på 112.
Du kan kontakte ditt lokale politi på 02800.
Er barn involvert - kontakt ogsåbarnevernet.
Alarmtelefonen for barn og unge, tlf. 116 111. For barn og unge somopplevervold i hjemmet, er
utsatt for overgrep,er redd for tvangsgifteeller oppleverandre akutte og vanskeligesituasjoner.
Ogsåvoksnesomer bekymret for barn og unge – eller har mistankeom at de utsettes for vold og
overgrepkan ringe.
Politiet
Tlf: 112
Sentralbord:02800
https://www.politiet.no/rad/vold-i-nare-relasjoner/er-du-utsatt-for-vold/
Ambulanse
Tlf: 113
BarnevernvaktaKongsvingerregionenTlf: 40 44 16 73
Barnevernstjenesten- for bekymringom barn. Gir barn, unge og familier hjelp og støtte når det er
vanskelighjemme.Hvisdu er bekymret for om et barn får god nok omsorg,bør du melde fra til
barnevernet.
GlåmdalKrisesenter
Tlf: 62 81 80 88/91 76 21 07
Odal barnevernstjeneste
Tlf: 62 96 80 92
Kongsvingerbarnevernstjeneste
Tlf: 95 83 12 27
Eidskogbarnevernstjeneste
Tlf: 62 83 37 15
Solørbarnevernstjeneste
Tlf: 62 95 67 13
Familievernkontoret
Gratis tilbud om terapi, rådgivningog veiledningnår det er vansker,konflikter eller kriser i
familien.
https://www.bufdir.no/Familie/Kontor/Familievernkontoret_Ovre_Romerike_Glamdalen/
Tlf. 46 61 72 00
Kontoret for voldsoffererstatning.Behandlersøknaderom voldsoffererstatningog tilbyr rådgivning
og veiledningtil kriminalitetsutsatte.
Skeivog voldsutsatt:Allehar rett til et liv uten vold. LikestillingssenteretKUNhar laget en brosjyre
for skeivesomblir utsatt for vold i nærerelasjoner.Her finner du informasjonom vold i nære
relasjoner,og kontaktinformasjontil hjelpetjenesterfor skeive.
Kompetanseteametmot tvangsekteskap,kjønnslemlestelseog negativ sosialkontroll
Tlf: 47 80 90 50
https://www.bufdir.no/vold/Krisesentre_incestsentre_og_botilbud_for_utsatt_ungdom/Tvangsek
teskap_og_kjonnslemlestelse/

NOK– sentrene
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Tverrfaglig,gratis og lavterskelhjelpetilbud til personersomhar vært utsatt for seksuelleovergrep
og derespårørende.
https://noksentrene.no/
Avd Hamar/KongsvingerTlf: 91 69 17 14
AvdElverumTlf: 97 15 98 10
VO– En hjelpelinje for degsom opplever vold og overgrepi nære relasjoner
Tlf: 116 006
https://www.volinjen.no/
Nasjonalveivisermot vold og overgrep
Nasjonalveivisertil hjelpetilbud,informasjonog kunnskapom vold i nære relasjoner,voldtekt og
andre seksuelleovergrep.Her finner du ogsåen spørsmål-svartjeneste
hvor du som stiller
spørsmåler anonym.Tilbyrmedisinskhjelp og rådgivningtil alle somhar vært utsatt for vold,
voldtekt eller andre seksuelleovergrep.
https://dinutvei.no/
Alternativ til Vold(ATV).Tilbyrbehandlingtil alle medlemmerav familien;bådeutøvere av vold,
voldsutsattevoksneog barn, og ungdommermed volds-og aggresjonsproblemer.
Nasjonalkontakttelefon for eldre utsatt for vold, tlf 800 30 196. Veiledningog hjelp til alle over 62
år som er utsatt for overgrep.Ogsåpårørendeeller andre som har mistankeom overgrepmot
eldre, kan benytte dette nummeret.
Landsdekkendetelefon for incest- og seksueltmisbrukteog derespårørende,tlf 800 57 000.
Hjelper incest-og seksueltmisbruktegutter, jenter, kvinner og menn, samtpårørendeog annen
familie til seksueltmisbrukte.
StiftelsenKirkeligRessurssenter
mot vold og seksuelleovergrep.Et kirkelig møte- og samtalested
for kvinner og menn somhar vært utsatt vold og seksuelleovergrepmed særligvekt på
relasjonsbyggende
tiltak.
Tlf: 23 22 79 30/47 46 4615
DIXIRessurssenter
mot voldtekt. Lavterskeltilbudfor deg som er utsatt for voldtekt, eller kjenner
noen som er utsatt. Gir ikke behandling,men tilbyr hjelp til selvhjelp.
Tlf: 22 44 40 50
Senter for seksueltmisbrukte menn
Tilbud til menn som har vært utsatt for incest og seksuelleovergrepsombarn og tenåring,samt
foresatte og partnere av overgrepsutsattemenn.
https://frivillig.no/senter-for-seksuelt-misbrukte-menn
Tlf: 22 42 42 02
Informasjon om vold og overgrep
https://jegvilvite.no/
ReddBarnaer en organisasjonsom arbeiderfor barn og barnsrettigheter. Ønskerdu å lesemer
om vold og overgrepmot barn og hva ReddBarnagjør, kan du besøke
https://reddbarna.no/jegerher
Tlf: 22 99 09 00
Regionaltressurssenterom vold, traumatisk stressog selvmordsforebygging(RVTS)
https://rettentil.no/
Statensbarnehus,tverrfaglig konsultasjon
https://www.statensbarnehus.nohttps://www.statensbarnehus.no/barnehus/statens-barnehushamar//barnehus/statens-barnehus-hamar/
Tlf: 62 55 62 50
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