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«Vi kan ikke akseptere vold, heller ikke det som foregår i private 

rom. Det er et offentlig ansvar og bidra til å forebygge og 

hindre vold i alle grupper av befolkningen.» 
 

Kilde: Handlingsplan mot vold i nære relasjoner, Vendepunkt, Justis- og politidepartementet, 2007 
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Forord 
 

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem, både ut fra et kriminalitets-, helse-, likestillings- 

og oppvekstperspektiv. Vold i nære relasjoner er straffbart og i strid med norsk lov og grunnleggende 

menneskerettigheter. Norge er på verdensbasis langt framme når det gjelder forebygging og hjelp til 

voldsutsatte, allikevel rammer vold langt flere enn de vi klarer å fange opp. Noe av grunnen til dette er 

at vold rammer bredt, og konsekvensene av volden er store både for den utsatte og øvrige familie. Vi 

kan ikke akseptere vold, heller ikke det som foregår i det private rom. Det er et offentlig ansvar å bidra 

til å forebygge og hindre vold i alle grupper av befolkningen. 

 
Voldsforebygging og behandling er et sammensatt og komplisert fagfelt. For at voldsoffer og 

voldsutøver skal få rett hjelp til rett tid, er det viktig at det foreligger samhandling og samarbeid mellom 

de ulike aktørene og instansene i hjelpeapparatet.  

 
Glåmdal regionråd utarbeidet i 2010 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner i Glåmdalsregionen, en 

regional handlingsplan. Planen ble revidert i 2016. Basert på handlingsplanen er det opp til hver av 

kommunene i regionen å utarbeide lokale handlingsplaner. 

 
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner i Nord-Odal kommune er utarbeidet som en følge av vedtak i 

Kommunestyret i sak KS-091/16: 

«Kommunestyret vedtar den regionale handlingsplanen mot vold i nære relasjoner. 

Det utarbeides en lokal plan med forpliktende tiltak. Rapportering innarbeides som en del av 

årsmeldingen i kommunen.» 

 
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner i Nord-Odal kommune er en konkretisering av den regionale 

planen med forpliktende tiltak for Nord-Odal kommune. 

 

 

 

for arbeidsgruppa 

Sagstua, 17.11.2017 

 

Neelam Sarwar Anjum 

Koordinator  
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1.0 Innledning 

1.1 Organisering 
Arbeidsgruppen som har utarbeidet den lokale handlingsplanen er tverrfaglig sammensatt.  
 
Neelam Sarwar Anjum, koordinator 

Kommuneoverlege, Nord-Odal kommune 
 
Ole Birger Nordvik 

Politikontakt for Nord-Odal, Innlandet Politidistrikt 
 
Yvonne Bunes 

Pedagogisk rådgiver for skole og barnehage, Nord-Odal kommune 
 
Mari Melum 

Enhetsleder i hjemmetjenesten, Nord-Odal kommune 
 
Liv Raknes Holth 

Enhetsleder i hjemmetjenesten, Nord-Odal kommune 
 
Anne Marie Myrvang 

Ledende helsesøster, Nord-Odal kommune 
 
Lenita Eidhol 

Spesialsykepleier i psykisk helsetjeneste, Nord-Odal kommune 
 
Steinar Saugnes 

Brannsjef i brann- og redningstjenesten, Nord-Odal kommune 
 

1.2 Formål 
Formålet med handlingsplanen er å bidra til 

1. Økt kompetanse om vold i nære relasjoner 

2. Forebygge vold i nære relasjoner 

3. Å gi bistand til ofre for vold i nære relasjoner 

4. Nå ut til voldsutøvere 

 

1.3 Overordnede mål 
Våre overordnede mål er: 

1. Innbyggerne i Nord-Odal kommune skal oppleve at de får den hjelpen de trenger når de blir 

rammet av vold i nære relasjoner. 

2. Flere som er utsatt for vold i nære relasjoner skal henvende seg til hjelpeapparatet. 

 
For å nå målene må vi vite hvordan vi skal forebygge og bekjempe vold, vi må ha kunnskap om tegn og 

symptomer på vold, både fysiske og psykiske, og vi må vite hvordan vi skal handle når vi møter 

mennesker som har vært utsatt for vold. 
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1.4 Målgruppe 
Alle innbyggere i Nord-Odal kommune som er utsatt for vold i nære relasjoner, uavhengig av 

aldersgruppe, samt innbyggere og ansatte som er vitne til dette. Nord-Odal kommune har per 1.1.2017 

5100 innbyggere. 

 

2.0 Begrepsavklaring og avgrensning 
I begrepet nære relasjoner inkluderes nåværende eller tidligere ektefelle/samboer eller kjæreste, barn, 

søsken, biologiske og psykologiske foreldre, ste-relasjoner og annet slektskap eller nær venn. Vold kan 

oppleves svært forskjellig for utøveren, den utsatte og eventuelle vitner til volden. I tillegg kan det dreie 

seg om ulike former for vold. 

 
Det finnes mange definisjoner på hva vold er, men en mye brukt definisjon er Per Isdals (2000): 

«Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at denne handlingen skader, 

smerter, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutter å 

gjøre noe den vil.» 

 
Vi legger denne definisjonen til grunn i vår handlingsplan.  

 
Familievold 

Familievold er når en voksen i familien skader en annen i familien, enten en annen voksen eller et barn. 

Skaden kan skje ved at den voksne dytter, slår, klapser, slenger eller bruker ting for å skade den andre. 

En voksen kan også skade andre ved å ikke tillate dem å gjøre ting de har lyst til å gjøre/ved å tvinge 

dem til å gjøre ting de ikke vil og ved å true med å slå, dytte, skade eller til og med å drepe en annen 

person. Alt dette kan være veldig skremmende, og det viktigste å huske er at når voksne i en familie 

slåss så er det aldri barna sin skyld. Barn kan ikke stoppe slåssing mellom de voksne i et hjem samme 

hvor flinke de er.   

 
Fysisk vold 

Fysisk vold er enhver form for fysisk handling som skader eller kontrollerer et annet menneske. Fysisk 

vold inkluderer slag, sparking, dytting, angrep med ulike gjenstander, lugging, biting, knivstikking, 

binding, brennemerking, bruk av våpen, kvelningsforsøk, forsøk på drukning. Alvorlig vold gir høy risiko 

for fysisk skade, mens den volden som ikke gir slik risiko betegnes som moderat. 

 
Psykisk vold 

Psykisk vold er alle måter å skade, skremme eller krenke på som ikke er direkte fysiske i sin natur, eller 

måter å styre eller dominere andre på ved hjelp av en bakenforliggende makt eller trussel. Her kan det 
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være snakk om direkte trusler, indirekte trusler, degraderende og ydmykende adferd, kontroll, 

utagerende sjalusi, isolering eller emosjonell vold. 

 
Direkte trusler er ytringer om hva som vil skje av vold dersom en person ikke gjør som du ønsker, eller 

har gjort noe du ikke ønsker. Dette blir ytterligere effektivt hvis vedkommende som truer tidligere har 

brukt fysisk vold. 

 
Indirekte trusler er andre måter å formidle en fare eller voldelig konsekvens på uten å si det med rene 

ord. 

 
Degradere og ydmykende adferd er all adferd som er ment å såre eller krenke en annen person psykisk. 

Den rammer «sjelen» eller ens verdighet. Det går på å gi negative karakteristikker, å kalle en person noe 

som er dårlig eller uverdig, eller få den andre til å opptre på måter som han eller hun kjenner 

ydmykende. 

 
Kontroll er at en med makt eller trusler tar eller krever kontroll over den andres liv eller deler av det. 

Det er innsnevring av andres frihet, og den kontrollerende adferden kan dreie seg om tid, økonomi, 

informasjon, sosial kontakt, påkledning, adferd og vaner. Kontrollen skjer gjerne i form av utspørring 

eller forhør. Når kontrollbehovet til en voldsutøver tar overhånd på denne måten kalles det 

intimterrorisme. 

 
Utagerende sjalusi er sjalusi som skremmer og krenker eller som brukes på en måte å styre og 

kontrollere andre. 

 
Isolering er å begrense en annens bevegelsesfrihet gjennom direkte eller indirekte press. Neglisjering 

eller taushet kan være eksempler på dette. 

 
I noen parforhold eksisterer kun psykisk vold, mens all fysisk vold inneholder psykisk vold. Voldsforhold 

utvikler seg gjerne fra psykisk til fysisk vold. 

 
Vitne til vold 

Å være vitne til vold dreier seg om at man er vitne til at andre blir utsatt for vold. Dette gjelder blant 

annet mange barn som lever i familier hvor det utøves vold. De blir redde og utrygge. Slik vold er ikke 

lett å se, men kan føre til alvorlige skader på barna. 

 
Seksuell vold og overgrep 

Seksuell vold er alle handlinger rettet mot en annen person seksualitet, som gjennom at de smerter, 
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skader, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe 

den vil. Her kan det dreie seg om seksuell trakassering og krenkelser til å bli presset til å utføre 

uønskede seksuelle handlinger samt voldtekt og seksuell tortur. 

 

Den seksuelle volden er svært psykologisk nedbrytende fordi den rammer det mest private hos et 

menneske og brukes gjerne for å kontrollere og ydmyke voldsofferet. Straffeloven skiller mellom tre 

kategorier av seksuell vold og overgrep; seksuell krenkende adferd (f.eks. blotting og kikking), seksuelt 

krenkende handlinger (f.eks. beføling) og seksuelt krenkende omgang (f.eks. samleie eller 

samleielignende handlinger). Distribusjon av fotografier og levende bilder er inkludert i straffeloven. 

 
Kontrollerende adferd 

Den viktigste drivkraften til den som utøver vold er å opprettholde makt og kontroll over sin partner 

og/eller familie. Utover de handlinger som til nå er beskrevet, benyttes også andre maktmidler som 

krenker og skaper frykt hos partneren. Dette gjør det enda vanskeligere for partneren å handle slik at 

partner og eventuelle barn i familien sikres verdige livsforhold. 

 
Kontrollerende adferd er når f.eks. voldsutøveren begrenser voldsoffer gjennom å bruke økonomisk 

kontroll, utnyttelse, familie, trusler, dominerende adferd, isolasjon og sette partner i forlegenhet i 

offentlighet. 

 
Materiell vold 

Materiell vold er alle handlinger rettet inn mot ting eller gjenstander, som gjennom at de virker 

skremmende eller krenkende, påvirker andre til å gjøre noe de vil. Med materiell vold menes altså vold 

som går ut over døde gjenstander. Dette inkluderer for eksempel å knuse eller ødelegge vinduer og 

dører, kaste gjenstander (på noen), ødelegge ting andre er glad i/som betyr mye for dem osv. Det å se 

et annet menneske ødelegge og knuse ting i sinne kan være svært skremmende og derved skadelig. 

Spesielt hvis vedkommende tidligere har utøvd fysisk vold, vil den materiell volden virke skremmende 

og lammende. For barn vil det å vokse opp i en familie der de stadig er vitne til materiell vold, være 

omtrent som å vokse opp i et minefelt der det stadig kan smelle. 

 
Latent vold 

Latent vold kan være vanskelig å definere. Det er den type vold som kun virker i kraft av sin mulighet, 

dvs. når muligheten for at ny vold kan oppstå styrer noens adferd. I nære relasjoner der det har 

forekommet vold, kan den latente volden utvikle seg til å bli den dominerende voldsformen. Risiko for 

ny vold kan styre alt den voldsutsatte gjør uten at det foreligger noen aktiv trussel. Det å ha opplevd 

vold gjør at en vet at det kan skje igjen. 
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Æresrelatert vold 

Æresrelatert vold er en form for vold i nære relasjoner som gjerne er spesielt kulturelt betinget. Volden 

utøves for å beskytte familiens ære og blir ofte utøvet av flere enn en person. Både gutter og jenter, 

kvinner og menn, blir utsatt for æresrelatert vold. Volden har som mål å forhindre tap av ære eller å 

gjenopprette tapt ære. Familiens ære knyttes ofte til oppførselen til kvinnene i familien. 

 
Tvangsekteskap 

Et tvangsekteskap defineres som et ekteskap der minst en av ektefellene ikke har reell mulighet til å 

forbli ugift uten å bli utsatt for represalier, ikke har en reell mulighet til å velge en annen partner uten å 

bli utsatt for represalier, har samtykket til ekteskap etter sterkt press, trusler eller annen psykisk eller 

fysisk vold.  

 
Kjønnslemlestelse 

Kjønnslemlestelse av jenter og gutter, kvinner og menn er et inngrep som endrer eller fjerner ytre 

kjønnsdeler, og er en gammel tradisjon flere steder i verden. Mange kaller kjønnslemlestelse for 

omskjæring eller sunna. 

 
 

 

Helse og omsorg i Nord-Odal kommune yter tjenester til innbyggerne i kommunen gjennom hele livsløpet – fra før 
fødsel på svangerskapskontroll til livets avslutning. Målet er at alle som bor eller oppholder seg i kommunen skal 
få nødvendige helse- og omsorgstjenester når det er behov for det. 
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3.0 Vold har ingen aldersgrense 
Volden rammer uavhengig av samfunnslag, aldersgrupper og etnisk bakgrunn. Når hjemmet blir et 

utrygt sted, skaper det store belastninger både for barn, voksne og eldre. Vi vil se nærmere på hva som 

kjennetegner vold mot ulike aldersgrupper. 

 

3.1 Vold mot barn og unge 
«Barndommen kommer ikke i reprise» heter det i Strategi for bekjempelse av vold og seksuelle overgrep 

mot barn og ungdom (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 2014-2017). Vold mot barn er 

et av Norges mest underkommuniserte samfunnsproblemer, ifølge Røde Kors. Daglig opplever barn og 

unge i Norge fysisk og psykisk vold, seksuell vold og overgrep. Temaet er ofte forbundet med fortielse, 

skyld og skam og er fortsatt svært tabubelagt. Vold og overgrep fører til store smerter og skader hos 

barn og er i strid med FNs barnekonvensjon, barneloven, barnevernloven og straffeloven. 

 
Barn kan få svært forskjellige reaksjoner som følge av vold i familien. Alder hos barnet, hyppighet og 

varighet av volden, voldens alvorlighetsgrad, relasjon til overgriper, form for overgrep, 

omsorgsrammene barnet har, temperament og sårbarhet hos barnet, er faktorer som sammen er med 

på å påvirke barnets reaksjoner. 

Kilde: Statistikk fra Bufdir 

 

3.1.1 Spe- og småbarn 
Når et barn utsettes for vold påvirkes deres utvikling. Det er påvist endringer i hjernestruktur hos barn 

som utsettes for alvorlig vold over tid. Sped- og småbarn som utsettes for vold eller er vitne til vold er 

en særlig utsatt gruppe da de ikke under noen omstendigheter er i stand til å forsvare seg, be om hjelp 

eller er i stand til å forstå det som skjer. I tillegg er de helt avhengig av den fysiske og psykiske 

tryggheten omsorgspersonen gir. Det vil si at selv om de blir utsatt for overgrep fra sin nærmeste 

omsorgsgiver, er det mest sannsynlig fra den samme omsorgsgiveren barnet søker trøst. Dette er i 

mange tilfeller svært skadelig for barnet da det risikerer å utvikle traumer som også vil kunne påvirke 

det senere i livet. Vold i nære relasjoner påvirker barns oppvekstsvilkår, ikke bare på grunn av de 
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skadelige virkningene av volden i seg selv, men også fordi volden kan påvirke en forelders mulighet til å 

gi tilstrekkelig omsorg til barnet og til å være en god forelder (Stortingsmelding nr. 15. 2012-2013 

Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner). 

 

3.1.2 Barn 
Vold og overgrep mot barn er svært skadelig for barns liv, helse og utvikling. Å være utsatt for vold, gir 

økt risiko for bl.a. adferds- og emosjonelle problemer, læringsproblemer, negativ sosial fungering, 

helseproblemer og kan hemme hjernens nevrologiske utvikling. Barn kan bli sinte, aggressive og trassige 

og har større sannsynlighet for å kjenne seg triste og redde enn andre barn. De har også ofte en 

tendens til å være mindre med sine venner. I skolen viser barn som har vært utsatt for familievold 

oftere adferdsproblemer, hyperaktivitet, sosial tilbaketrekning og lærevansker (Statens Barnehus 

Hamar). Dette kan føre til problemer når vi som hjelpere tolker barnets adferd som tegn på at barnet er 

«vanskelig» eller «umulig», i stedet for å se på adferden som symptomer på overgrep og traumer. 

 
Vi vet i dag at barn som utsettes for vold har en større sannsynlighet for å bli utsatt for andre former for 

overgrep. (Statens barnehus) Det antas at omlag halvparten av de voksne som utsetter sin partner for 

vold, også utsetter barna for vold. Barn som utsettes for vold har en økt risiko for selv å utøve vold 

senere i livet. 

 

En grunn til at det kan være vanskelig å fange opp barn som lever under slike forhold er, som nevnt, at 

barn ofte er preget av fortielse og benektelse for at volden finner sted, blant annet grunnet redsel fra 

overgriper, men også for å beskytte den som utsettes for volden. I tillegg har barn ofte vanskelig for å 

forstå hva som faktisk foregår i hjemmet. For å forstå og skape en slags mening, tar de ofte selv skylden 

for at volden oppstår. 

 

3.1.3 Ungdom 
Ifølge Norsk institutt for oppvekst, velferd og aldring (NOVA), viser en undersøkelse, foretatt blant 

ungdommer i videregående skole, at 25 % av norsk ungdom har blitt utsatt for vold fra minst en 

forelder. 10 % har i løpet av oppveksten opplevd partnervold i familien. 

 
Et av våre viktigste bidrag til ungdommer er å gi de nok og adekvat informasjon om vold i nære 

relasjoner. Barn og ungdom trenger kunnskap om kropp, seksualitet, fysisk og psykisk vold og om 

seksuelle overgrep. Med økt kunnskap og ved å vite hva som er uakseptabel adferd, hjelper man barn 

og unge med å sette grenser, si «nei» og oppsøke hjelp når de har det vanskelig. Skolen er en av de 

viktigste arenaene for å gi slik informasjon og kunnskap til ungdommene. (Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet 2014-2017). 
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Barn og unge som opplever vold i nære relasjoner står i fare for å utvikle uhensiktsmessige 

tankemønstre knyttet til relasjoner, personlig ansvar, vold, aggresjon og seksuelle rolleforventninger 

når de blir voksne. Det er derfor viktig at barnet får hjelp så tidlig som mulig og at vi som hjelpere bidrar 

til at barnet får den hjelpen de har krav på. Det er derfor viktig at vi vet noe om tilbudene vi har i vår 

kommune. 

 

3.2 Vold mot voksne 
I hovedsak utsettes menn for vold utøvet av helt eller delvis ukjente gjerningsmenn, ifølge SSB. Kvinner 

utsettes, i motsetning til dette, oftest for vold utøvet av mennesker i nære relasjoner eller fra sitt 

nærmiljø. 

 
Både kvinner og menn kan være offer for – og utøver av vold. Det er oftest kvinner som blir utsatt for 

grov, gjentagende og/eller kontrollerende vold i nære relasjoner. En antar at mellom 75.000 og 150.000 

personer hvert år utsettes for vold i nære relasjoner i Norge. Kvinner er mest utsatt for akutt alvorlig 

vold. Ved andre former for vold er det liten kjønnsforskjell når det kommer til hvem som er voldsutøver 

og -offer. 

 
Vold i nære relasjoner har i seg elementer som kan få mer dyptgripende konsekvenser. 20-30 % av alle 

drap i Norge de siste ti årene er begått av nåværende eller tidligere kjæreste, ektefelle eller samboer 

(KRIPOS). 

 

      

 

Kilde: Statistikk fra Krisesentersekretariatet 

 

  

14,4 % 
kvinner

16,3 % 
menn

Mindre 
alvorlig 

partnervold

8,2 % 
kvinner

1,9 % 
menn

Alvorlig 
partnervold
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3.3 Vold mot eldre 
I Norge har vi ingen undersøkelser som med sikkerhet kan si hvor mange eldre som utsettes for vold og 

overgrep. Vold, som f.eks. økonomisk utnyttelse og kontroll mot eldre har vist seg å være et vanlig, men 

skjult problem både i det private liv og i institusjoner (Meld. St. 25). Erfaringer viser at 4-6 prosent av 

personer over 65 år rammes av en eller annen form for vold. Problemet henger ofte sammen med 

familiekonflikter, og oftest er overgriper en som står den eldre nær, enten familie, ektefelle eller 

omsorgsperson i det offentlige hjelpeapparatet. Kun en liten del av overgrepene registreres av politi og 

hjelpeapparat. 

 

Verdens helseorganisasjon (WHO) bruker overgrep som en samlebetegnelse for vold, trusler, 

trakassering eller andre handlinger som medfører skade, nød og lidelse, og deler overgrep mot eldre i 

tre grupper:  

1. Omsorgssvikt i form av isolasjon, sosial ekskludering, og å bli overlatt til seg selv  

2. Brudd på menneskelige, legale og medisinske rettigheter  

3. Fratakelse av valg- og beslutningsmuligheter, status, økonomiske midler og respekt  

 

3.4 Sårbare grupper 
Sårbare grupper kan være særlig utsatte for vold i nære relasjoner. I tillegg til barn, er personer som er 

avhengig av hjelp fra andre, som funksjonshemmede eller eldre særlig utsatt. Psykisk 

utviklingshemmede er en gruppe som er særlig utsatt for ulike former for vold, hvor mørketallene er 

store.  

 

 
Kilde: Politiregistrerte familievoldssaker etter aldersgrupper. Hele landet. 2014 
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4.0 Konsekvenser av volden 
I tillegg til voldens direkte psykiske og fysiske konsekvenser kan vold også føre til konsekvenser på 

andre områder i livet, blant annet helse, økonomi, rus og psykiske vansker. 

 

4.1 Helse 
Veilederen Hjelp mot vold i nære relasjoner (2013) viser at kvinner som har vært utsatt for vold har en 

betydelig forhøyet risiko for å utvikle somatiske sykdommer sammenliknet med andre kvinner. Blant 

annet gjelder dette hjerte- og karsykdommer, diabetes, astma, fibromyalgi, høyfeber og bronkitt 

(Hjemdal, Sogn og Schou 2012). Dersom mennesker utsatt for vold går for lenge uten å få hjelp kan de 

utvikle somatiske symptomer og plager som medisinsk sett fremstår «diffuse» og dermed forblir 

ubehandlede (Hjelp mot vold i nære relasjoner 2013). 

 

4.2 Økonomi og arbeid 
Dårlig helse vil kunne føre til vansker med å fullføre utdanning eller forbli i arbeid. Dette kan i tillegg 

påvirke barna til den voldsutsatte. 

 

4.3 Rus 
Det er ikke uvanlig med stort alkohol- og medisinforbruk hos mennesker som utsettes for vold. Alkohol, 

eller andre rusmidler, fungerer døyvende både for den psykiske og fysiske smerten volden forårsaker.  

Rusbruken fungerer dermed som en måte å overleve volden på. 

 

4.4 Psykiske vansker 
Det er påvist at kvinner som utsettes for vold har en betydelig dårligere livskvalitet enn andre norske 

kvinner. Dette fremkom av en undersøkelse gjort på Norske krisesentre gjennomført av Alsaker (2008). 

Kvinner utsatt for vold har også økt risiko for å utvikle angst, fobier, og depresjoner. I tillegg øker 

risikoen for selvmordsforsøk. Noen psykiske lidelser gir økt sårbarhet for å utøve vold og å bli utsatt for 

vold.  
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5.0 Formelle bestemmelser 
I arbeid med mennesker er vi ansvarlige for å imøtekomme rammer og overholde forskrifter nedfelt i 

lovverket. Da det i en kommune arbeider mennesker med ulik faglig bakgrunn og med ulike mandat og 

lovverk de skal følge, kan en ofte oppleve at lovverket kan hindre- framfor å øke sannsynligheten for 

samarbeid på tvers av etater og ulike faggrupper. Derfor er det viktig at vi vet hvilke lovverk vi må 

forholde oss til i møte med mennesker utsatt for vold i nære relasjoner. 

 

5.1 Taushetsplikt og opplysningsrett 

Regler knyttet til taushetsplikt finnes i ulike tjenesters lovverk. Taushetsplikten skal hindre at 

opplysninger om personlige forhold blir kjent for uvedkommende, og hindre at opplysninger blir 

videreformidlet av hjelpeapparatet. 

 
I noen tilfeller opplever vi at taushetsplikten kan være til hinder for samarbeid mellom ulike instanser, 

mest sannsynlig fordi vi er usikre på reglene omkring taushetsplikten. 

 

5.2 Samtykke 
Klienten skal samtykke til at helsepersonell utleverer opplysninger om personlige eller andre 

helsemessige forhold til andre. Foreldre må gi samtykke før barnet fyller 16 år. 

 
Rett til å samtykke til behandling av helseopplysninger har 

• mindreårige etter fylte 16 år 

• myndige personer 

 
For samtykke til behandling av opplysninger som gjelder personer under 16 år, gjelder pasient- og 

brukerrettighetsloven § 4-4 tilsvarende. Dersom barn mellom 12 og 16 år, av grunner som bør 

respekteres, ikke ønsker at foreldrene, andre med foreldreansvar eller barnevernstjenesten gjøres kjent 

med opplysninger om barnet, skal dette ivaretas. 

 

5.3 Avvergingsplikten 
Alle har en plikt til å avverge at alvorlige straffbare forhold skal skje. Vold og seksuelle overgrep mot 

barn samt andre former for vold i nære relasjoner er å anse som alvorlige straffbare forhold. Man må 

ikke vite at det kommer til å skje, det er tilstrekkelig at det er grunn til å tro. Avvergingsplikten gjelder 

uten hensyn til taushetsplikt og man plikter å melde til politiet eller avverge på andre måter. 

Avvergingsplikten gjelder både private og offentlige personer. 
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5.4 Meldeplikt/opplysningsplikt 
Det finnes flere typer unntak fra reglene om taushetsplikt, begrunnet i andre hensyn som går foran 

plikten til å bevare taushet.  

 
Opplysningsplikt forutsetter en lovhjemmel eller en akutt nødvergesituasjon. Når det gjelder barn er 

opplysningsplikten til barneverntjenesten sentral. Denne regelen gjenspeiles i en rekke lover og 

fremtrer da som unntak fra deres spesifikke taushetspliktregler, enten de står i forvaltningsloven eller 

særlover. At det dreier seg om en plikt innebærer at dersom vilkårene er til stede, må taushetsplikten 

vike. 

 
Meldeplikten er en plikt blant annet til å gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro 

at barn blir utsatt for mishandling, andre former for alvorlig omsorgssvikt eller når et barn har vist 

vedvarende alvorlige adferdsvansker. Meldeplikten forbigår taushetsplikten når det er grunn til å tro at 

noen har utført en kriminell handling. 

 
Alle offentlig ansatte, samt en rekke yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt er omfattet av 

meldeplikten. Opplysningene skal gis på eget initiativ og uten hinder av taushetsplikt. Opplysninger skal 

også gis ved pålegg fra barneverntjenesten. 

 
Avdekking eller mistanke om vold skal videreformidles innen den enkelte etat.  

 

6.0 Voldsutøvere  
Fortsatt er det flest kvinner som er utsatt for grov vold og flest menn som er voldsutøvere. Tradisjonelt 

sett er det de voldsutsatte som får tilbud om hjelp, og det finnes få tilbud til voldsutøverene. 

Hjelpetilbudene for de som utøver vold må derfor forholde seg til denne utfordringen, og legge til rette 

tilbud i regionen på en hensiktsmessig måte. Tilbudene må gjenspeile de ulike behov som mannlige og 

kvinnelige voldsutøvere har. 

 
Familievernkontorene har egne tilbud til de som utsetter andre for vold. Kontorene tilbyr blant annet 

sinnemestringskurs, parterapi, familieterapi og sinnemestringsveiledning for foreldre. 

Tilbudene hos familievernkontorene er gratis. I vår region er det Familievernkontoret på Kongsvinger 

som gir disse tilbudene. Det trengs ikke henvisning for å ta kontakt med familievernkontorer. 

 

Alternativ til Vold er et spesialisert psykologisk behandlingstilbud for kvinner og menn som har brukt 

vold mot sin partner. Tilbudene om behandling varierer litt mellom de ulike kontorene. I vår region er 

kontoret på Lillestrøm det nærmeste behandlings- og kompetansesenteret. 
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7.0 Eksisterende tiltak i Nord-Odal kommune 
 

Tjenestested Forebygge Avdekke Hjelpe Utfordringer / Behov 

Barnehagene  

 

Skolene 

Barnehagene har fokus på 
barna og samarbeid mellom 
og med foreldrene. Dersom 
vi hører eller ser noe vi blir 
bekymret for har vi 
meldeplikt til barnevernet.  
 
Tema på foreldremøter i 
barnehage og skole 
(foreldrerollen, 
grensesetting). 
 
Synliggjøring på hjemmeside 
av handlingsplanen, 
nyhetssaker på nett og 
brosjyrer.  
 
Gjennomgang av 
prosedyrer/rutiner for å 
sjekke at tema «Vold i nære 
relasjoner» er ivaretatt. 
 
Temadag for elever på 
ungdomsskolen. 
 
 
 
 

Vi observerer, lytter og er 
klar over symptomer og tegn 
på vold både gjennom 
hvordan foreldrene opptrer 
og hvordan barnet oppfører 
seg. 
 
Vi har gode 
observasjonsrutiner i 
barnehagene og har et klart 
og definert ansvarsområde 
for hvor våre grenser for 
involvering og ansvar ligger. 
 
Utarbeide rutiner for hva vi 
skal se etter og hvordan vi 
handler.  
 

Vi søker råd om og 
veiledning fra barnevernet 
og/eller helsestasjon dersom 
vi opplever å ha foreldre 
og/eller barn som utsettes 
for vold. 

Utarbeide prosedyre for å 
kunne forebygge, avdekke og 
hjelpe barn som er utsatt for 
vold i nære relasjoner. 
 
Jobbe opp mot 
holdningsskapende arbeid 
ved å jobbe opp mot at alle 
ansatte skal ha en 
minimumskompetanse om 
vold i nære relasjoner.  
 
Informasjon til alle parter. 
 
Øke kompetansen på 
området/tema 
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Tjenestested Forebygge Avdekke Hjelpe Utfordringer / Behov 

Helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten  
 

Jordmortjenesten 

Helsestasjonen tar opp 
temaet vold som rutine ved 
hjemmebesøk i 
nyfødtperioden, 
rutinemessig ved senere 
konsultasjoner, særlig ved 2-
årskontroll og ellers ved 
mistanke.  
 
Skolehelsetjenesten har som 
rutine å ta opp temaet ved 
skolestartundersøkelsen og 
på indikasjon.  
 
Jordmortjenesten spør alle 
gravide om de har vært 
utsatt for vold.  
 
Rutinemessig informasjon 
om kjønnslemlestelse til 
aktuelle grupper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ved å observere og 
undersøke barnet/ 
ungdommen når det er til 
helsekontroller og ved å 
spørre foreldrene hva som 
har skjedd om barnet 
kommer med synlige skader 
og dokumenterer i journal. 
 
Vi har som rutine å spørre 
ved mistanke om fysisk eller 
psykisk vold mot en av 
foreldrene. 
 
Utsendelse av brev om 
kjønnslemlestelse ved 
skoleårets slutt til aktuelle 
grupper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ved mistanke om vold tar vi 
direkte kontakt med 
barnevernet for råd og 
veiledning, samt sender 
bekymringsmelding til 
barnevernet. 
 
Ved behov kontakter vi 
krisesenteret og er 
behjelpelig med å få mor og 
barn trygt plassert. 
 
Ved mistanke om 
kjønnslemlestelse kontaktes 
barnevernet eller politi. 

Klare prosedyrer for hvordan 
gå fram i saker der man er 
usikker. 
 
Mer kunnskap om hvordan 
avdekke vold i nære 
relasjoner, og få mer trening 
i hvordan ta opp vanskelige 
temaer i en konsultasjon. 
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Tjenestested Forebygge Avdekke Hjelpe Utfordringer / Behov 

Ungdomshelsestasjon Vi tilbyr trygge 
voksenrelasjoner som er til 
det beste for barn og 
ungdom. 

Vi tenker at vi gjennom gode 
relasjoner til ungdom vi 
møter kan avdekke vold i 
nære relasjoner. 

Ved mistanke om eller tilfelle 
av vold i nære relasjoner tar 
vi direkte kontakt med 
barnevernet eller andre 
samarbeidspartnere for å 
drøfte sak. 
 
Vi melder fra til barnevernet. 
 
Vi undersøker hvem som er 
evt. samarbeidspartnere 
rundt ungdommen og sørger 
for at rette instans kontaktes 
for videre oppfølging. 

Vi ønsker mer kunnskap om 
tegn og symptomer på vold. 

Barneverntjenesten 
(Felles for Nord-Odal og Sør-
Odal) 

Barneverntjenesten har 
samarbeidsavtale med 
politiet med fokus på vold i 
nære relasjoner. Videre 
foreligger det 
samarbeidsavtaler med 
krisesenteret, barnehagene 
og skolene i kommunen. 
 
Barneverntjenesten har 
videre inngått ett samarbeid 
med politi med fokus på 
avdekking og arbeid i saker 
der det er bekymring for 
seksuelle overgrep. 

Samarbeidet med Sør-Odal 
og politi har blant annet som 
formål å bidra til å øke 
kunnskapen og bevisstheten 
rundt SO-saker. 
 
Barneverntjenesten har 
deltatt på voldskurs, og kurs i 
barnesamtalen for å øke 
kompetansen på vold i nære 
relasjoner, og samtaler med 
barn. Videre har 
barneverntjenesten en 
vakttelefon, der akutte 
henvendelser og drøftinger 
imøtekommes. 
 

Ved bruk av gjeldende 
samarbeidsavtaler. 
 
Barnesamtalen. 

Barneverntjenesten er i 
behov av ytterligere kurs for 
å øke kompetansen på 
området. 
 
Økt fokus på samarbeid. 
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Tjenestested Forebygge Avdekke Hjelpe Utfordringer / Behov 

NAV Årlig påminnelse om at barn 
og unge er særlig sårbare for 
tvangsekteskap og 
omskjæring i ferien, med 
informasjon om hvor man 
kan varsle.  
 
Veiledning fra 
voksenpsykiatrisk avdeling.  
 
Tema for alle nyankomne 
flyktninger. 
 
 
 
 

Samarbeidsavtale med 
krisesenteret.  
 
Samarbeidsavtale med 
barneverntjenesten.  
 
Samarbeid med Politi og 
krisesenter.  
 
Tema for alle nyankomne 
flyktninger. 
 

Bistå brukere med 
hjelpetiltak/ny bolig/bistand 
til hemmelig adresse/bo-
oppfølging/  
 

Vi ønsker mer fokus på tegn 
og symptomer på vold 

Hjemmetjenesten  Kompetanseheving for de 
som jobber med eldre.  
 

Kompetanse Rutine for dokumentasjon og 
anmeldelse av vold.  
 
Vern for eldre er et tilbud til 
eldre over 65 år. Tjenesten er 
en del av kommunens 
trygghetsskapende tilbud og 
skal hjelpe eldre som står i 
fare for eller er utsatt for 
overgrep. Tilbudet er gratis, 
og man kan være anonymt. 
 
 
 
 

Styrke kompetansehevende 
tiltak. Det er behov for mer 
kunnskap.  
 
Skriftlig materiale.  
 
Egen kontaktperson i 
tjenesten  
 
Dagtilbud for å unngå at 
eldre isoleres. 
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Tjenestested Forebygge Avdekke Hjelpe Utfordringer / Behov 

Frisklivssentral Frisklivssentralen jobber ikke 
spesifikt med å forebygge 
vold i nære relasjoner 

Frisklivsdeltakere med 
frisklivsresept følges opp 
med jevnlige helsesamtaler, 
ved oppstart, midtveis og 
fullført periode. Disse 
helsesamtalene fokuserer på 
å kartlegge situasjonen, 
målsetningen, motivasjonen 
og behovet til 
frisklivsdeltakeren. 
 
Samarbeid, respekt og en 
empatisk tilnærming er 
sentralt i disse samtalene, 
som har som mål å styrke 
den enkeltes motivasjon, tro 
på egen mestring og 
engasjement for endring. 
I disse samtalene kan ofte 
frisklivsdeltakerne åpne seg 
til veilederen, og slik dele 
både positive og mindre 
positive sider av hverdagen. 
 
Helsesamtalene kan slik 
avdekke vold i nære 
relasjoner. 
 
 
 
 

Per dags dato har vi ingen 
prosedyrer for hvordan vi 
møter mennesker som har 
blitt utsatt for vold i nære 
relasjoner. 
 
Dersom vi hadde avdekket et 
slikt tilfelle, ville 
frisklivsveilederen forhørt 
seg om deltakeren får 
hjelp/trenger hjelp og ved 
behov henvise videre til politi 
eller annen aktuell instans. 

Prosedyrer for hvordan vi 
møter mennesker som har 
blitt utsatt for vold i nære 
relasjoner. 
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Tjenestested Forebygge Avdekke Hjelpe Utfordringer / Behov 

Psykisk helsetjeneste I samtaler har vi fokus på 
mestring av 
hverdagsproblemer som for 
eksempel grensesetting og 
det å balansere egne og 
andres behov og gjenkjenne 
gene følelser. 
 
Er et lavterskeltilbud, man 
trenger ingen henvisning og 
man kan selv kontakte oss 
for en prat. 
 
 

Vi kartlegger 
traumehistorikk, deriblant 
vold, og har samtaler med 
fokus på problemløsing. Vi 
har også samtaler i hjemmet 
der det er hensiktsmessig og 
kan ha pårørendesamtaler. 

Vi tilbyr samtaler for å 
bearbeide opplevelser og 
styrke de som har blitt 
opplevd vold og trusler, og 
ved behov kan vi innlede 
samarbeid med andre 
hjelpeinstanser som 
krisesenter og barnevern. 

Vi ønsker å kunne jobbe 
mere forebyggende og 
kunne komme tidligere inn 
ved vold i nære relasjoner 

Boligene Vi jobber brukerorientert og 
har god kjennskap til 
sykdomshistorie, adferd og 
livssituasjon.  
 
Vi samarbeider med 
pårørende, og oppfordrer til 
dialog.  
 
Beboere som utøver vold 
mot nær familie får 
begrenset tid/kontakt i/med 
familiehjem. 
 
 

Vi snakker med pårørende og 
andre nære 
omsorgspersoner. I flere 
tilfeller har brukerne vært 
utsatt før de flytter til våre 
boliger.  
 
Vi bistår flere av våre 
brukere i stellesituasjoner 
som gir oss muligheten til å 
observere tegn til vold. 

Hjelpen vi tilbyr avhenger av 
om vår bruker er utøver av 
volden eller offer. Vi må på 
bakgrunn av dette avgjøre 
hvilke andre instanser som 
skal kontaktes. Det gjelder 
fastlege/legevakt, politiet, 
vern for eldre og 
spesialisthelsetjeneste. 

Usikkert om det finnes 
nedskrevne rutiner for 
hvordan vi skal møte 
mennesker som har blitt 
utsatt for vold i nære 
relasjoner.  
 
Skriftlige rutiner vil 
utarbeides. 
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Krisesenter 
Lov om kommunale krisesentertilbud forplikter kommunene til å ha et godt og helhetlig 

krisesentertilbud. Den nye loven fra 2010 likestiller kvinner, menn og barn. I Kongsvingerregionen har 

man valgt å organisere dette gjennom vertskommunemodellen.  

 
Krisesenteret skal gi et trygt, midlertidig bo- og dagtilbud til voldsutsatte kvinner, menn, barn og 

ungdom. Det ble åpnet et nytt krisesenter for regionen 1. desember 2016, Glåmdal krisesenter, 

beliggende på Kongsvinger.  

 
Tilbudet omfatter også de som er ofre for menneskehandel. Disse kvinnene henvises gjennom ROSA-

prosjektet (Reetablering-oppholdssteder-sikkerhet-assistanse) til et botilbud ved krisesenteret.  

 
Krisesenteret gir bistand og veiledning til det øvrige hjelpeapparatet etter prinsippet «hjelp til 

selvhjelp». Det er brukerens valg som styrer prosessen videre.  

 

Nord-Odal tannklinikk 
Tannhelsetjenesten er den eneste helsetjenesten i Norge som kaller inn alle barn mellom 3 og 18 år til 

jevnlige kontroller. Tannleger og tannpleiere har en unik mulighet til å oppdage tegn på vold, overgrep 

og omsorgssvikt. Og hvis det oppdages, har også de meldeplikt til barnevernet i likhet med annet 

helsepersonell. Tannlegene kan avdekke fysiske skader i munn, hode- og halsområdet og omsorgssvikt 

som blant annet gir seg utslag i mange hull i tennene.  

 
Når tannhelsepersonell snakker med foreldre, danner de seg et bilde av hvorfor de for eksempel har 

mye kariesangrep. Det kan skyldes sykdom - eller ha andre årsaker. Men hvis foreldrene ikke har noen 

god forklaring, kan det også skyldes omsorgssvikt. Rundt 500 bekymringsmeldinger i året kommer fra 

tannhelsetjenesten til barnevernet. Men det er først de siste årene tannhelsepersonell har begynt å 

melde bekymring aktivt og observere barn og ungdom med tanke på mulig vold og overgrep. At barn 

ikke kommer til tannlegen når de blir innkalt, kan også være et tegn på at noe er galt.  

 
Nord-Odal tannklinikk har fast årlig samarbeidsmøte med barnevernet der de blant annet gjennomgår 

rutiner i forhold til bekymringsmeldinger og andre problemstillinger. 

 
Nord-Odal tannklinikk har tverrfaglig fagdag årlig der de blant annet har hatt seminar om 

tannhelsetjenestens rolle ved overgrep og barnemishandling, ledet av avdelingstannlege fra klinikk for 

allmenn odontologi barn ved Universitetet i Oslo, Anne Rønneberg. 

 

  



25 
 

Nord-Odal legesenter 
Det er 5 fastleger og 5 helsesekretærer ved Nord-Odal Legesenter. I tillegg har de også en turnuslege 

som tar imot pasienter. Det er en ny turnuslege hvert halvår.  

 

Avdekke, vurdere 

Legesenteret forsøker å identifisere og vurdere risikogrupper som f.eks. barn, eldre samt forsøker å 

vurdere parforhold. Legesenteret forsøker å vurdere skader og dokumentere funn og skademekanisme.  

De ansatte ved legesenteret forsøker å vurdere fortløpende journal for å prøve å fange opp unormalt 

antall skader/kontakter med helsevesenet.  

 
Utfordringer 
Legene og annet helsepersonell uttrykker at de må bli flinkere til å melde ved mistanke om vold mot 

barn. Legesenteret er enstemmig om at de må bli flinkere til å spørre og fange opp flere enn det som 

gjøres per i dag. Hovedutfordringen for personalet ved legekontoret er den knappe tiden de har til hver 

enkelt pasient og henvendelse. I en svært hektisk hverdag blir det ofte at tiltak som skissert i 

handlingsplanen ikke blir fulgt opp fordi en ikke får tid til spørre/vurdere dette. 

 

Fysio- og ergoterapitjenesten i Nord-Odal kommune 
Fysioterapi 

Fysioterapeutene har ansvar for veiledning og fysioterapi til barn og unge i helsestasjon, barnehager og 

skoler, til korttidsbeboere på sykehjem og til hjemmeboende som ikke greier å komme seg til fysikalske 

institutter. Fysioterapeuter har tett kontakt med pasienter og har mulighet til å avdekke vanskelige 

forhold og situasjoner.                 

Ergoterapi 

Ergoterapeut har ansvaret for veiledning i og tilrettelegging av dagliglivets aktiviteter etter akutt skade 

eller ved kronisk sykdom. Ergoterapeut har hovedansvar for tilrettelegging av omgivelser og funksjoner 

med tekniske hjelpemidler. Med daglig arbeid med bruker kan de få mye nyttig informasjon om 

hjemsituasjon og utfordringer.  

 

Brann- og redningstjenesten i Nord-Odal kommune 
Mål for det brannforebyggende arbeidet  

Verne liv, helse, miljø og materielle verdier gjennom å opprettholde kravene gitt i brannlovgivningen. 

Brannvesenets totale antall utrykninger og oppdrag ligger årlig på om lag 90 000 på landsbasis. En 

vesentlig andel av disse skyldes feilmeldinger og uønskede alarmer. Allerede her bør arbeidet med å se 

personer og prøve å avdekke om det kan være situasjoner og relasjoner som bør undersøkes nærmere 

og meldes videre om ift. vold.   
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Eksisterende tiltak for å forebygge og skadebegrense 

Allmennopplæring og informasjon 

• Boligtilsyn: møte familier og aleneboende og bli litt kjent, prøve å avdekke vanskelige 

familiesituasjoner.  

• Åpen dag på stasjonen: invitere også de som sjelden kommer. 

• Deltakelse på 1-2 stands i forbindelse med de ulike ”bygdedagene” eller yrkesmesser. 

• Årlig Aksjon boligbrann med bygdas 9-ende klassinger. God opplæring og virkningsfulle tilsyn 

120-180 i året. Ta opp temaet årsak til brann og ta opp temaet skremsel og vold.  

 
Mot utsatte grupper 

• Årlige brannmøter med beboere og ansatte ved kommunens bosentre i Mo og Sand. 

• Er stadig på tilbydersiden i forhold til helseavdelingen og ber om å få tips til personer vi kan 

oppsøke/hjelpe med tanke på brannsikring. Avdekke vanskelige forhold.  

• Har medvirket på eldresamlinger i bygda og snakket om seniorer i brann/nye utfordringer. Ha 

fokus på vold mot eldre.  

• Har avtale om bakvakt for psykiatritjenesten og får dermed en viss oversikt av de kommunale 

boligene og klientellet i disse.  

• Med mindre pasienten motsetter seg det, kan taushetsbelagte opplysninger gis til 

samarbeidende personell når dette er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp. Viktig å 

varsle. Kan redde liv. 

 

Politi 
Vårt politidistrikt prioriterer saksfeltet vold i nære relasjoner høyt. Straffesakene etterforskes ved lokal 

driftsenhet og det er utpekt lokal kontaktperson. Politidistriktets fagkoordinator for vold i nære 

relasjoner, seksuelle overgrep og forebyggende politiarbeid kan kontaktes for drøfting av saker, 

informasjon om sikkerhetstiltak og andre hjelpeinstanser. 

 
Politiet oppretter sak ved bruk av offentlig påtale når det innkommer melding om vold i nære 

relasjoner. Barnevernet/barnevernvakten skal alltid varsles når politiet er på slike oppdrag (presisert i 

politiinstruksen § 12-4).  

 
Mulige tiltak fra politiet 
Mobil voldsalarm 

• Voldsalarm skal kunne utleveres innen 24 timer.  

• Tiltaket er et midlertidig tilbud av 3 måneders varighet. Forlengelse er mulig, det vil da foretas 

ny og utvidet trusselvurdering.  
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• Tiltaket er ment forebyggende, slik at voldsutøvere vil bli orientert om at alarm er utlevert.  

Søknad om besøksforbud 

• Besøksforbud er et tiltak for å verne voldsutsatte i en akutt situasjon.  

• Det er et forbud som gjelder begge veier, heller ikke voldsutsatte har adgang til å kontakte 

trusselutøveren.  

• Brudd på besøksforbud er straffbart og vedkommende vil bli pågrepet.  

 
Det er ikke et absolutt krav at det foreligger anmeldelse for tildeling av disse sikkerhetstiltakene. 

 
Politiets bidrag kommer i tillegg til sikring av egen bolig, alternative kjøreruter, varsling av familie, 

arbeidsplass og naboer, mv.  

 

Bistand av advokat 
Ofre for vold i nære relasjoner vil som regel ha rett til bistand av advokat. En samtale med advokat før 

innlevering av anmeldelse til politiet er å anbefale. Voldsofre kan, dersom saken er anmeldt, søke 

voldsoffererstatning fra staten. Skjema vil bli utlevert av politiet.  

 

Statens Barnehus Hamar 
Statens Barnehus Hamar ble åpnet i desember 2007, og er i full drift. Statens Barnehus Hamar dekker 

fylkene Hedmark, Oppland og deler av Akershus. Det dekker 61 kommuner, 10 tingretter og fire 

politidistrikt med tilhørende hjelpeapparat. Statens Barnehus Hamar har en intensjon om å være et 

kompetansehus for barn og ungdom som møter rettsapparatet. Medisinske undersøkelser kan gjøres 

ved Statens Barnehus Hamar i forbindelse med politiets etterforskning. 

 
Sykehuset Innlandet barnepoliklinisk avdeling, Lillehammer er ansvarlig for gjennomføring av de 

medisinske undersøkelsene. Erfarne barneleger og spesialsykepleiere utfører undersøkelsene i et 

spesialinnredet rom. Undersøkelsene tilbys torsdager. Undersøkelsen på barnehuset er ikke smertefull, 

det tas ikke blodprøver og gis ikke sprøyter. Når det er behov henvises det til videre undersøkelser på 

sykehus. Undersøkelser gjort ved barnehuset er viktige med tanke på å avklare behov for helsehjelp, 

eventuell sporsikring eller dokumentasjon av skader, og gjennomføres etter rettsmedisinsk standard. 

Undersøkelsene kan også gi en viktig bekreftelse på at kroppen er hel og uskadet.  

Barnehuset har utarbeidet et eget orienteringsbrev for politiet som bestiller undersøkelsene på 

barnehuset. Dette kan formidles hvis ønskelig. 
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8.0 Tiltaksplan: «Våge å se, våge å spørre, tørre å handle»1 
 
Overordnet mål 

1. Innbyggerne i Nord-Odal skal oppleve at de får den hjelpen de trenger når de blir utsatt for vold 

i nære relasjoner. 

2. Flere som er utsatt for vold i nære relasjoner skal henvende seg til hjelpeapparatet. 

 
For å få til dette må vi vite hvordan vi skal forebygge og bekjempe vold, og vi må vite hvordan vi skal 

handle når vi møter mennesker som har vært utsatt for vold. For å vite hvordan vi skal handle må vi 

samarbeide på tvers av instanser og dele kunnskap vi allerede innehar om vold i nære relasjoner. Som 

nevnt innledningsvis i handlingsplanen, har vi valgt å fokusere på fire delmål: 

1. Økt kompetanse om vold i nære relasjoner 

2. Forebygge og avdekke vold i nære relasjoner 

3. Bistå ofre for vold i nære relasjoner 

4. Dele kunnskap 

 

8.1 Økt kompetanse om vold i nære relasjoner 
Felles for alle etater i Nord-Odal kommune er at vi ønsker å bli bedre på temaet mot vold i nære 

relasjoner. For å få til dette trenger vi mer kunnskap om kliniske tegn, symptomer og omfang av vold i 

nære relasjoner. 

                                                           
1 Overskriften «Våge å se, våge å spørre, tørre å handle» er direkte hentet fra tiltakskortet som er utgitt av Norsk 
Krisesenterforbund, med støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet 
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8.1.1 Kunnskap om vold i nære relasjoner i Nord-Odal kommune 

Tiltak Oppgave Ansvar 

1 Kartlegge hvem i kommunen som innehar fagkompetanse om vold i 
nære relasjoner. 

Arbeidsgruppa 

2 Arbeidsgruppa sørger for at gruppen består av representanter som 
arbeider med barn, voksne og eldre for å dekke kompetanse og 
mulighet for oppfølging av alle aldersgrupper i kommunen. 
Arbeidsgruppen skal være tverrfaglig sammensatt. 

Koordinator 

3 Utarbeide plan for implementering av den lokale handlingsplanen mot 
vold i nære relasjoner. 

Arbeidsgruppa 

4 Alle ansatte i Nord-Odal kommune skal ha mulighet til å delta på kurs 
og annen relevant fagoppdatering. Kunnskap om vold i nære relasjoner 
skal være et prioritert kompetansehevingstiltak på tvers av alle etater. 

Enhetsledere 

5 Årlig fagdag om vold. Viktig å bruke fagkunnskap vi allerede har i 
kommunen og søke eksterne midler for å dekke eksterne 
foredragsholdere. 

Arbeidsgruppa 

 

8.1.2 Kunnskap om tegn og symptomer på vold 

Tiltak Oppgave Ansvar 

6 Alle ansatte i Nord-Odal kommune får opplæring i kliniske tegn og 
symptomer hos mennesker som er utsatt for vold i nære relasjoner. 

Arbeidsgruppa 

 

8.1.3 Kunnskap om voldens omfang 

Tiltak Oppgave Ansvar 

7 Etatene skal kartlegge omfanget av vold i nære relasjoner. Arbeidsgruppa 

8 Arbeidsgruppa samhandler de ulike etatenes funn og setter disse i et 
system og utarbeider årlig statistikk. 

Arbeidsgruppa 

 

8.2 Forebygge og avdekke vold i nære relasjoner 
 

8.2.1 Forebygge 

Tiltak Oppgave Ansvar 

9 Presentere Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner for 
kommunens ansatte, slik at alle får eierskap til dokumentet. 

Arbeidsgruppa 

 

10 Sørge for at det finnes relevant informasjon om temaet «vold i nære 
relasjoner» tilgjengelig for kommunens innbyggere. 

Enhetsledere 

11 Informasjon til barn om familievold. Styrere 
Rektorer 

 

8.2.2 Avdekke 

Tiltak Oppgave Ansvar 

12 Bruke tiltakskortet (se vedlegg 1). Alle ansatte bør bruke tiltakskortet 
som utgangspunkt i møte med mennesker for å kartlegge eventuell 
voldsproblematikk. 

Enhetsledere 
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8.3 Bistå ofre for vold i nære relasjoner 
Nord-Odal kommune må ha en rutine for oppfølging når vold blir avdekket og bekreftet. 

 

8.3.1 Samarbeid og samhandling 
Det må være et mål at hjelpen til voldsutsatte skal være helhetlig, samordnet og likeverdig, og at den 

skal inkludere både utsatte for vold, utsattes barn og voldsutøver, jf. Veileder for vold i nære relasjoner. 

Dette stiller krav til tverretatlig samarbeid. For et optimalt samarbeid er det viktig at etatene forstår at 

samarbeid er nødvendig og bidrar til at dette kan gjennomføres. 

Tiltak Oppgave Ansvar 

13 Utforme en rutine for akutte situasjoner.  Arbeidsgruppa 

14 Arbeidsgruppa skal ha faste, jevnlige evalueringsmøter. Koordinator 

15 Arbeidsgruppa videreutvikler og reviderer handlingsplanen jevnlig for å 
holde den oppdatert i samsvar med kommunens planstrategi. 

Koordinator 

 

8.4 Dele kunnskap 
Noen av tiltakene i handlingsplanen skal være med på å øke kompetansen hos ansatte i Nord-Odal 

kommune om hvordan vi skal møte mennesker som er utsatt for vold. Andre tiltak skal legge til rette for 

at det er lettere å ta kontakt med de rette instansene når man trenger det og at man skal vite hva man 

skal gjøre.  

Tiltak Oppgave Ansvar 

16 Lage en informasjonsstrategi knyttet opp mot temaet vold i nære 
relasjoner hvor bl.a. kanalvalg bestemmes.  

Koordinator og 
arbeidsgruppa i 
samarbeid 

 

8.4.1 Vite noe om hvilke tilbud kommunen har 

Tiltak Oppgave Ansvar 

17 Lage en oversikt over interne og eksterne tjenester, organisasjoner og 
hjelpetilbud knyttet mot vold i nære relasjoner.  

Koordinator og 
arbeidsgruppa i 
samarbeid 
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9.0 Etterord 
Det er et offentlig ansvar å bidra til å forebygge og hindre vold i alle grupper av befolkningen. 

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner i Nord-Odal konkretiserer og systematiserer arbeidet mot vold 

i nære relasjoner. Planen bevisstgjør og muliggjør at alle etater i Nord-Odal kommune har fokus på 

dette arbeidet. 

 
Handlingsplanen er et dynamisk dokument som skal brukes av alle tjenestestedene i kommunen. Det er 

viktig med bevisstgjøring av temaet i alle ledd innenfor alle etater.  

 
Det bør være et mål på sikt at det utarbeides en egen risiko- og sårbarhetsanalyse på temaet.  

 
Handlingsplanen for vold i nære relasjoner skal fungere som et arbeidsverktøy som tilpasses og endres 

ettersom implementering, ulike gjennomføringer og tilpasninger finner sted. For at planen skal være 

mulig å gjennomføre krever det at kommunens politiske og administrative ledelse, og kommunens 

ansatte for øvrig, prioriterer arbeidet med implementering og gjennomføring av tiltak. Målet må være 

at tiltakene ikke fører til ekstra kostnader, men i stedet bidrar til økt samarbeid og aktiv deltakelse for å 

nå felles målsetninger. 

 

 

 

  

Våge å se, våge å spørre, tørre å handle! 
Norsk Krisesenterforbund 
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Tiltakskort 
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