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Hjelp øyeblikkelig 

- for vold i nære relasjoner 
 
 

Alarmtelefon barn og unge – ring 116 111 
 

- Nettadresse: https://www.116111.no 
 

Politiet – ring 112 
 

- Ring direkte: 02800 

- Ring Nes lensmannskontor: 63 94 46 00 
 

Ambulanse – ring 113 
 

Barnevernvakta Romerike – ring 64 99 32 70 
 

- Nettadresse: http://barnevernvakten.no/kommuner/nes-kommune 
 

Barneverntjenesten i Nes – ring 66 10 45 00 
 

- Besøk: Familiens hus, Seterstøavegen 2B (Sparebankgården) 

- Nettadresse: https://www.nes-ak.kommune.no/virksomheter/familiens-hus 

- Trykk for skjema for bekymringsmelding, privatperson 

- Trykk for skjema for bekymringsmelding, offentlig ansatt 

Romerike Krisesenter – ring 66 93 23 10 
- Nettadresse: http://www.romerike-krisesenter.no 

 

Legevakta – ring 116 117 
 
 
Menn utsatt for vold i nære relasjoner – ring 63 81 41 78 (Romerike krisesenter) 
 

- Nettadresse: http://www.romerike-krisesenter.no/ 

 
 
 

 

https://www.116111.no/
http://barnevernvakten.no/kommuner/nes-kommune
https://www.nes-ak.kommune.no/virksomheter/familiens-hus
https://www.nes-ak.kommune.no/siteassets/25-skjema/bekymringsmelding-til-barnevernet-privat.pdf
https://www.nes-ak.kommune.no/siteassets/25-skjema/bekymringsmelding
http://www.romerike-krisesenter.no/
http://www.romerike-krisesenter.no/
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Hjelp og informasjon 

- for vold i nære relasjoner 
 
 
https://www.dinutvei.no 
 
http://www.hvorlite.no 
 
http://jegvilvite.no 
 
https://rettentil.no/ 
 
 
Seksuelle overgrep, landsdekkende telefon – ring 800 57 000 
 

- Nettadresse: http://www.incest80057000.no 
 

 
Vern for eldre - Nasjonal kontakttelefon – ring 800 30 196  

 

- Telefonen har åpningstid mandag – fredag, kl. 9.00-16.00 
- Besøk nettside: http://www.vernforeldre.no 

 
 

DIXI Ressurssenter for voldtatte – ring 22 44 40 50 
 

- Besøk nettside: https://www.dixi.no/ 
 

 
Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep – 23 22 79 30  
 

- Nettadresse: http://www.kirkeligressurssenter.no 
 

 
Infotelefon om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse – 815 55 201 
 

- Nettadresse: https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-
distrikter/oslo/aktiviteter/kvinner/rode-kors-telefonen-for-tvangsekteskap-og-
kjonnslemlestelse 

 
 
Familievernkontoret Romerike Kongsvinger – 466 16 830 
 

- Nettadresse: https://www.bufdir.no/familie 
- E-post: familievernkontoret.romerike.kongsvinger@bufetat.no 

 
Barne, ungdoms og familiedirektoratet 
 

- https://www.bufdir.no/ 
 

 

https://www.dinutvei.no/
http://www.hvorlite.no/
http://jegvilvite.no/
https://rettentil.no/
http://www.incest80057000.no/
http://www.vernforeldre.no/
https://www.dixi.no/
http://www.kirkeligressurssenter.no/
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/oslo/aktiviteter/kvinner/rode-kors-telefonen-for-tvangsekteskap-og-kjonnslemlestelse
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/oslo/aktiviteter/kvinner/rode-kors-telefonen-for-tvangsekteskap-og-kjonnslemlestelse
https://www.rodekors.no/om-rode-kors/lokalforeninger-og-distrikter/oslo/aktiviteter/kvinner/rode-kors-telefonen-for-tvangsekteskap-og-kjonnslemlestelse
https://www.bufdir.no/familie
mailto:familievernkontoret.romerike.kongsvinger@bufetat.no
https://www.bufdir.no/
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Dette sier FN’s barnekonvensjon: 
§ 3: Voksne skal gjøre det som er best for barn 
§ 6: Alle barn har rett til et liv og ei framtid 
§ 9: Alle barn har rett til å bo sammen med foreldrene sine med 
mindre det ikke er bra for dem. 
§ 12: Alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt. 
§ 24: Alle barn har rett til et godt helsetilbud. 
§ 27: Alle barn har rett til en levestandard som er god nok. 
§ 34: Alle barn skal vernes mot seksuelt misbruk 
§ 36: Alle barn skal vernes mot å bli utnyttet. 
§ 37: Barn skal ikke straffes på en måte som skader dem. 
§ 39: Alle barn har rett til hjelp viss de har opplevd noe vanskelig 
og skadelig. 

 
 

Innledning 

Det er en grunnleggende menneskerett å leve et liv uten vold eller frykt for vold. Vold i nære 
relasjoner er ingen privatsak, men et samfunnsansvar. En betydelig del av befolkningen i Norge 
blir rammet av vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt, og for mange starter det i tidlig 
barnealder. Det utgjør et stort samfunnsproblem, og er en trussel for folkehelsen.

1
 Planen skal 

først og fremst være et verktøy for hvordan kommunale tjenester kan og skal avdekke og varsle 
ved bekymring for vold i nære relasjoner. Planen er allikevel utformet slik at også innbyggere vil 
ha nytte av den og raskt få informasjon om hvor de kan få hjelp. 
 
Vold i nære relasjoner er ofte skjult og forbundet med mye skyld og skam. Det kan være 
vanskelig for familie og venner som ser vold nært seg å gripe inn. Det er derfor viktig at Nes 
kommune har et offentlig apparat og innbyggere som er både modige, kloke og klare til å bistå 
barn, unge, familier, funksjonshemmede, eldre, venner og andre som har behov for hjelp. I tråd 
med kommunens visjon om det gode liv der elvene møtes og satsningsområder; leve, lære, 
skape, skal handlingsplanen bidra til at: 
 

 Tjenester i Nes jobber sammen mot vold i nære relasjoner 
 Ansatte og innbyggere får kunnskap til å avdekke vold 
 Ansatte og innbyggere vet hvordan de varsler om vold 
 Ofre for vold i nære relasjoner får hjelp 
 Utøvere av vold i nære relasjoner får hjelp 
 Barn og unge gis særlig hensyn og prioritet i arbeidet mot vold i nære relasjoner 

 
Både kvinner og menn er ofre for og utøvere av vold i nære relasjoner. Vold i nære relasjoner 
finner vi i alle samfunnslag, i alle aldersgrupper, innenfor alle typer kulturer og på svært varierte 
måter. Barn som utsettes for vold kan få utviklingsskader og bære preg av det resten av livet. Det 
er stor fare for at barn som utsettes for vold får en redusert helse og livskvalitet i voksen alder. I 
tillegg vet vi at vold går i arv og mange derfor selv blir voldsutøvere i voksen alder. Den som 
vokser opp i et hjem preget av vold har større risiko for selv å utvikle voldelig adferd, og psykiske 
helseplager. Regjeringens mål er at alle hjem skal være en arena for trygghet og omsorg, frie for 
vold.

2
  

 
Denne planen ivaretar hvordan vi avdekker, varsler og hjelper mot vold i nære relasjoner. Dersom 
kommunen ønsker å satse på og ikke bare avdekke og varsle, men også forebygge vold i nære 
relasjoner, vil det være behov for en mer konkret tiltaksplan. En slik tiltaksplan ønskes utarbeidet 
som et ledd to av handlingsplanen og innen utgangen av første halvår 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                   
1
 NOU, 2017 

2
 Helhetlig oppvekststrategi, 2017-20127, Nes kommune 
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Lovverk og retningslinjer 

Avvergingsplikten (Strl. § 196) 
Dette er plikten til å avverge/hindre at straffbare handlinger skjer eller hindre en straffbar handling 
der det er sikkert eller mest sannsynlig at handlingen vil skje. Handlingen avverges ved å melde 
politiet eller på annen måte avverge. Hensynet til å verne om liv og helse og til å hindre 
omfattende materielle skader vil i disse tilfellene veie tyngre og går foran taushetsplikten du har 
som fagperson. Unnlate å avverge er straffbart med bot eller fengsel inntil 1 år. 
 

Strl. § 196: «Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som unnlater å anmelde til 
politiet eller på annen måte å søke å avverge en straffbar handling eller følgene av den, 
på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig 
at handlingen vil bli eller er begått. Avvergingsplikten gjelder uten hensyn til taus-
hetsplikt». 

Avvergingsplikt foran taushetsplikt 
Noen avveininger som bør gjøres før taushetsbelagte opplysninger utleveres til politi er: 

 Omfattes handlingen(e) av noen av straffebudene som er nevnt strl. § 196? 
 Hvor akutt og farlig er situasjonen? 
 Hvor sannsynlig er det at personen vil bli utsatt for vold i framtida (aktuelt hvis du frykter 

gjentakelse)? 
 Er eventuelle taushetsbelagte opplysninger nødvendig for at politiet skal kunne avverge 

skaden eller begrense skadeomfanget? 

Hvis avvergingen er aktuell for å beskytte en person med omsorgsansvar, må det vurderes 
hvorvidt vedkommende er i stand til å ta vare på egne barn eller andre sårbare i sin omsorg. 
Dersom det er holdepunkter for at barn er skadelidende skal barnevernet og politi varsles, jfr. 
opplysningsplikten til barnevernet. 

Opplysningsplikten 
Denne gjelder offentlig ansatte og er plikten til enten på eget tiltak, eller når barneverntjenesten 
ber om det, gi opplysninger når det er grunn til å tro at barn mishandles hjemme, eller det 
foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt. F.eks. kan barnevernstjenesten be en skole, 
lege eller andre offentlige og yrkesgrupper, om opplysninger. 
 

Bvl. § 6-4: «Offentlige myndigheter skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, gi 
opplysninger til kommunens barneverntjeneste når det er grunn til å tro at et barn blir 
mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt». 

Meldeplikt 
Dette er plikt til å handle dersom det er grunn til å tro at et barn utsettes for mishandling eller 
annen alvorlig omsorgssvikt. Dette er offentlig ansatte pålagt gjennom meldesplikt. Det vil si at 
dersom du er offentlig ansatt så har du plikt til å melde ved slik bekymring. Privatpersoner har et 
moralsk ansvar for å melde fra, men ikke et juridisk ansvar, slik offentlig ansatte har. 
 

- Trykk her for link til skjema for bekymringsmelding, offentlig ansatt 

Viktig å vite som privatperson om meldeplikt 
Dette er det samme som å sende bekymringsmelding til barnevernstjenesten. Dersom du melder 
fra kan det bidra til at barnet og barnets familie får den hjelpen de trenger. De aller fleste som får 
hjelp av barnevernet får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige 
tilfellene. 
 
Hvis du ønsker råd om du bør melde en sak, kan du ringe barnevernstjenesten, under Familiens 
hus i Nes kommune, og diskutere saken anonymt. Du kan også kontakte barnevernvakten. 

https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§196
https://dinutvei.no/utsatt/68-hjelpetilbud-utsatt/331-hva-er-barnevernvakten
https://dinutvei.no/utsatt/68-hjelpetilbud-utsatt/283-hva-kan-politiet-gjore
https://lovdata.no/lov/1992-07-17-100/§6-4
https://www.nes-ak.kommune.no/siteassets/25-skjema/bekymringsmelding
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Handlingsdel 

Vold i nære relasjoner er ikke en privatsak, men et samfunnsansvar som skal håndteres av 
politiet, barneverntjenesten og andre hjelpeinstanser. 

Målgruppe og avgrensinger 
Alle som bor og oppholder seg i en kommune har et etisk og moralsk ansvar til å prøve å hindre 
alvorlige hendelser/forbrytelser gjennom å varsle forholdet til politiet eller barnevernstjenesten. 
For offentlig ansatte er dette enda strengere. Offentlig ansatte har ikke bare ansvar for å forsøke 
å hindre, men en særskilt plikt til å avverge. Avvergingsplikten går foran taushetsplikten og er et 
spesielt viktig hensyn der vi mistenker vold eller seksuelle overgrep mot barn. 
 
Barn og unges kommunestyre (BUK) har bedt om at kommunen legger vekt på å stoppe volden 
der den oppleves av barn. 
 
 

«Barn som opplever vold i barndommen er de som mest sannsynlig vil utøve vold når de 
blir eldre og dermed sørge for at nye barn utsettes for vold. 

Vi må derfor forebygge at barn opplever vold hvis vi skal klare å stoppe den.» 
 

(Barn og unges kommunestyre (BUK), 2018) 

 

Mål  

Samfunnsorienterte mål 
- Ansatte i Nes kommune har kunnskap til å avdekke og stoppe vold i nære relasjoner 
- Alle barn i Nes må få grunnleggende omsorg gjennom god tilknytning, samt evne til 

regulering og tåleevne for stress
*
 

- Alle innbyggere i Nes vet hvor de kan få hjelp og informasjon om vold i nære relasjoner 

Organisatoriske mål 

- Alle kommunale tjenester har klare og tilgjengelige rutiner for å avdekke og stoppe vold i 
nære relasjoner, tilpasset sitt virke. Rutinene synliggjøres i den enkelte tjenestes 
virksomhetsplan. 

- Alle tjenester har til hver tid én dedikert ansatt med ansvar for at virksomheten følger opp 
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner og melde fra om behov. Herunder behov for 
kursing og annen faglig oppdatering. Ansvarlig ansatt synliggjøres i virksomhetsplan for 
de enkelte tjenestene. 

- Alle tjenester i Nes benytter URO-metodikken som verktøy for å håndtere bekymring for 
vold i nære relasjoner 

Brukerorienterte mål 
- Informasjon om handlingsplanen er digitalt tilgjengelig og godt synlig for alle i kommunen 
- Innbyggere blir tatt på alvor gjennom rask og nødvendig hjelp for sitt problem med vold i 

nære relasjoner 
- Barn og unge skal ha grunnleggende kunnskap nok til å forstå og sette ord på egne 

grenser 
- Barn og unge skal forstå nok om vold og seksuelle overgrep til å velge å fortelle om det 
- Kommunen legger til rette for gode arenaer der pårørende og andre innbyggere kan 

komme sammen, få informasjon og kunnskap, dele erfaringer og få hjelp til å kunne gå 
videre med sine utfordringer/bekymringer. 
 

 
* Nærmere forklaring kan leses i avsnittet om psykiske konsekvenser for barn, her i planen. 
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Politi  Krisesenter

 
Slik avdekker og melder tjenester og virksomheter for barn, unge og familier 

 
 

 
Dette gjør tjenestene: 
- Oppmerksomme på forhold som kan 

tyde på vold, overgrep eller 

omsorgssvikt 

- Observere og dokumentere bekymring 

- Drøft med barneverntjenesten hvordan 

videre arbeid i saken skal være 

- Observerer barnet og samspillet i 

familien 

- Stille spørsmål knytet til vold og 

overgrep 

- Spørre etter strategier for oppdragelse 

- Tilby samtaler 

- Drive informasjonsarbeid 

- Helseundersøkelser 

- Vurdere samarbeidspartnere og 

henvisningsmuligheter 

Tjenester og virksomheter som har 
daglig eller ukentlig ansvar for barn, 
unge og familier: 
 
- Barnehager 

- Grunnskoler 

- Videregående skoler 

- Kultur og fritid 

- Miljøarbeidertjenesten 

 

Tjenester og virksomheter 
som hjelper barn, unge og 
familier: 
 
- Svangerskap- og 

barseltjeneste 

- Helsestasjon 

- Skolehelsetjeneste 

- Helsestasjon for ungdom 

- Kultur og fritid 

- Fastlege/legevakt 

- Psykisk helse og avh. 

- NAV 

- Flyktningetjenesten 

MELDER 

Barnevern 

Dersom det er grunn til å tro at et barn 
er utsatt for vold eller seksuelle 

overgrep, skal det sendes 
bekymringsmelding til 

barneverntjenesten, uten at 
foreldre/foresatte informeres. Vurder 

kontakt med politiet for å avverge 
straffbare forhold. 

 

 Legevakt
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Slik avdekker og melder tjenester og virksomheter for voksne 
 

 

Dette gjør tjenestene: 

- Oppmerksomme på forhold som kan 

tyde på vold, overgrep eller 

omsorgssvikt 

- Observere og dokumentere bekymring 

- Rapportere til ansvarlig leder 

- Stille spørsmål knyttet til vold og 

overgrep 

- Samtykke til å snakke med pårørende 

ved bekymringer 

- Tilby samtaler 

- Drive informasjonsarbeid 

- Helseundersøkelser 

- Vurdere samarbeidspartnere og 

henvisningsmuligheter 

 
Tjenester og virksomheter som har 
daglig eller ukentlig ansvar for 
voksne:   
 
- Hjemmetjenesten 

- Miljøarbeidertjenesten 

- Institusjonstjenesten 

- Kultur og fritid 

- Bolig sosialt kontor 

 

Tjenester og virksomheter 
som hjelper voksne: 
 
- Psykisk helse og 

avhengighet 

- Fastlege/legevakt 

- Demensteamet 

- NAV 

- Flyktningetjenesten 

Husk alltid avvergingsplikten - 
plikten til å avverge/hindre at straffbare 

handlinger skjer eller hindre en 

straffbar handling der det er sikkert 

eller mest sannsynlig at handlingen vil 

skje. Oppmerksomme på forhold som 

kan tyde på vold, overgrep eller 

omsorgssvikt 

 

Politi  Krisesenter

MELDER 

 Legevakt
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Politiet 

Kan selv anmelde 
forhold de får 
kjennskap til 

Vurdere risiko 

Etterforske straffbare 
forhold 

Kontakte riktig 
hjelpeinstans 

Gi informasjon og 
veiledning 

Gi beskyttelses-tiltak 

Barneverns- 

tjenesten 

Undersøker 
omsorgsbetingelsene i 

hjemmet 

Vurdere 
sikkerheten til 

barnet 

Involvere nettverk for å 
finne løsninger 

Setter inn 
hjelpetiltak  

Slik håndteres varslingene av politi og barneverntjenesten 
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Legevakt 

Døgnåpen 

legevaktstelefon 

Medisinsk tilsyn 

Veiledning og 
rådgivning 

Hjelp til kontakt med 
andre hjelpeinstanser  

Romerike 
krisesenter 

Trygt botilbud i en 
akuttsituasjon 

Kartlegging av 
situasjonen og bistå i å 

finne løsninger  

Hjelp til kontakt med 
andre hjelpeinstanser  

Råd og veiledning på 
døgnåpen telefon  

 

Slik bistår legevakt og krisesenter rundt varslinger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2018 – 2022, Nes kommune 
 

 
 

12 

Kunnskapsdel 

Definisjoner 

Definisjon på vold og nære relasjoner: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Med bakgrunn i WHO sin lengre definisjon har den norske psykologen Per Isdal lansert en 
kortere definisjon der hovedvekten legges på vold som makt (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 slutte å gjøre noe den vil".  
 

Definisjon av (vold i) nære relasjoner: 
I straffelovens § 282, den såkalte familievoldsparagrafen, defineres paragrafens virkeområde 
som:  
 

 

 
Vold i nære relasjoner 

 
Nære relasjoner 

 Partnervold/kjærestevold 
 Vold mot barn 
 Vold mellom barn 
 Vold mot eldre 
 Ungdomsvold, (når 

rollene snus og unge 
utøver vold mot eldre) 

 Oppdragervold 
 Æres relatert vold 

(herunder også 
tvangsekteskap og 
kjønnslemlestelse) 

 Nåværende eller tidligere 
ektefelle / samboer 

 Barn 
 Søsken 
 Foreldre / foresatte 
 Omsorgspersoner 
 Annet slektskap 
 En tillitsperson, f.eks. en 

nær venn, lærer, trener, 
pleier 

 

Eksempler på typer vold 

 Fysisk vold: Inkluderer et vidt spekter av handlinger fra det å holde, dytte, riste eller klype, 
via bruk av slag, spark eller våpen og til drap. 

 Psykisk vold: Trusler, trakassering, kontrollering, styre, dominere, isolering 
 Seksuell vold: Alt fra trakassering og krenkelser til å bli presset til å utføre uønskede 

seksuelle handlinger, inkludert å bli utsatt for voldtekt og seksuell tortur. 
 Vitne til relasjonsvold: F.eks. mellom foreldre eller mellom foreldre og barn 
 Materiell vold; Knusing/ ødeleggelser av gjenstander, rasering 
 Økonomisk vold: Familiemedlem forhindres i å ha rådighet over egen økonomi 
 Latent vold: Når vold har forekommet før og frykten for gjentakelse dominerer 
 Digital vold: Krenkende, skremmende, truende ytringer som utføres for å ramme andre, i 

sosiale medier 
 Tvangsekteskap: Når du ikke kan velge selv hvem du vil gifte deg med, ikke kan velge å 

være ugift, utsettes for psykisk press, trusler eller tvang om å gifte deg 
 Kjønnslemlestelse/omskjæring: Innebærer delvis eller fullstendig fjerning av de ytre 

kvinnelige kjønnsorganer eller annen skade på kvinners kjønnsorganer uten medisinsk 
begrunnelse 

 Menneskehandel: Å rekruttere, transportere, overføre, huse eller motta personer med 
sikte på å utnytte dem 
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«…den siktedes tidligere eller nåværende ektefelle eller samboer, den siktedes slektning i 
rett nedstigende linje eller tidligere eller nåværende ektefelles eller samboers slektning i 
rett nedstigende linje, den siktedes slektning i rett oppstigende linje, noen i vedkommende 
husstand, eller noen som den siktede har i sin omsorg.» 
 
Denne forståelsen av nære relasjoner er altså primært avgrenset til den vanlige kjernefamilien og 
rett nedadgående eller oppadgående slektslinjer, men kan også omfatte personer som inngår i 
husstanden eller som vedkommende har et emosjonelt eller familiært forhold til. 

Definisjon på forebyggende arbeid 
Nes kommune har følgende beskrivelse av forebyggende arbeid: 
 

«Felles og systematisk innsats for å fremme ønsket utvikling»
3
 

Definisjon på kunnskapsbasert forebygging 
Kunnskapsbasert forebygging handler om innsats basert på kompetanse, felles forståelse og 
felles innsats 

 

 

 
 
 
 

                                                   
3
 Strategiplan for SLT-arbeidet 2018-2021, Nes kommune 
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Konsekvenser av vold i nære relasjoner 
Vold i nære relasjoner utgjør et stort samfunnsproblem, menneskelig og økonomisk.

4
 Noen 

grupper av mennesker er mer utsatt enn andre. Dette gjelder spesielt barn, mennesker med 
nedsatt funksjonsevne og eldre. Det er ikke mulig å svare ut alle konsekvenser for alle grupper. 
Dette er derfor et utvalg hvor vi har lagt mest fokus på barn, men gjør oppmerksom på at spesielt 
psykiske konsekvensene ofte er de samme for voksne og eldre. For mer kunnskap om vold i 
nære relasjoner anbefales følgende nettsider: 
 

- https://www.dinutvei.no 
 

- http://www.hvorlite.no 
 

- http://atv-stiftelsen.no/dokument/sma-vitner-vold 

Fysiske konsekvenser 
De fysiske konsekvensene, som blåmerker, sår, brudd og varige skader som hjerneskade, 
lammelser og dødsfall med mer er de mest åpenbare. Mindre åpenbart er at også den fysiske 
helsen påvirkes av vold. Alvorlige stressbelastninger i oppveksten, som vold og overgrep, 
svekker immunforsvaret. Å ha opplevd vold eller overgrep gjør en sårbar for å utvikle mange ulike 
sykdommer som overvekt eller fedme, diabetes, kreft, hjerte-, lever- og lungesykdommer, 
kroniske smertelidelser, luftveisproblemer og problematisk alkohol- og rusmiddelbruk for å nevne 
noen.

5
  

Psykiske konsekvenser for barn 
Barn, fra svangerskapet av og gjennom hele sin utvikling, er spesielt sårbare for de psykiske 
påkjenningene som vold i nære relasjoner er. Vold i nære relasjoner utsetter barnet for sterke 
opplevelser og erfaringer av hjelpeløshet, utrygghet og fare. Dette fører ofte til en eller flere 
utfordringer med tilknytningsforstyrrelser, traumer, angst, depresjon, lav selvfølelse, lærevansker, 
søvnvansker, spiseforstyrrelser, atferdsvansker, aggressivitet og voldsproblemer, rusmisbruk, 
kriminalitet med mer. Alle disse påvirker individets evne til å fungere som menneske, i dagliglivet 
og tåle livets små og store prøvelser – både som barn og som voksen. Dette gjelder uavhengig 
om barnet er vitne til eller utsettes for vold direkte.

6
 

 
Der vold er en del av livet i en familie, vil foreldrene miste sin evne til å gi barnet den støtten det 
trenger. Hvis en av foreldrene utøver vold mot den andre, og den andre er opptatt av å beskytte 
seg selv, opplever barnet at en omsorgsperson ikke er i stand til å beskytte det og at det selv må 
løse situasjonen. Det har barnet ikke forutsetning for å kunne gjøre.  

Psykiske konsekvenser for voksne (herunder også eldre) 
Det er en klar sammenheng mellom det å være utsatt for vold og/eller seksuelle overgrep og å ha 
psykiske helseproblemer for både menn og kvinner. De psykiske helseproblemene hos volds- og 
overgrepsutsatte gjelder både for angst, depresjon og posttraumatiske reaksjoner.

7
 For øvrig 

gjelder de samme utfordringene som beskrevet under første avsnitt i psykiske konsekvenser for 
barn. 

Samfunnsøkonomiske konsekvenser 
De økonomiske konsekvensene av vold i nære relasjoner koster det Norske samfunn over 8 
milliarder kroner årlig. Det er knyttet mange usikkerhetsmomenter til beregninger for dette og det 
kan ikke utelukkes at det i praksis kan ligge på nærmere 75 milliarder årlig.

8
 Dette er en sum som 

langt overstiger det som brukes på å forebygge problematikken i dag. 

                                                   
4
 Rassmussen, Strøm, Sverdrup & Vennemo, 2012, omtalt i Flåm og Handegård, 2016 

5
 Hughes, Bellis, Hardcastle, Sethi, Butchart, Mikton, Jones & Dunne, 2017 

6
 Følgende: Kirsebom et al., 2014 og Straus (omtalt i Isdal, 2011) og Glad, Øverlien & Dyb, 2010 

7
 Thoresen & Hjelmedal, 2014 

8
 Vista Analyse, 2015 

https://www.dinutvei.no/
http://www.hvorlite.no/
http://atv-stiftelsen.no/dokument/sma-vitner-vold
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Dagens situasjon 
Vi har ikke mye tall og forskning som går på forholdene for vold i nære relasjoner spesielt for Nes 
kommune. Det er allikevel ingen grunn til å tro at forholdene i kommunen skiller seg signifikant ut 
fra forholdene ellers i landet, da det er en betydelig del av befolkningen i Norge som blir rammet 
av vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. For landet vet vi f.eks. at 25 prosent av norske 
foreldre bruker fysisk avstraffelse (vold) ovenfor barna sine som et ledd i barneoppdragelsen.

9
 I 

90 % av tilfellene hvor barn utsettes for vold, er det en primær omsorgsperson som er 
voldsutøver.

10
 

 
17 prosent, like mange kvinner og menn, har blitt utsatt for vold fra samlivspartner. For litt over 9 
prosent av kvinnene og 2 prosent av mennene gjaldt dette alvorlig partnervold. 20 prosent av 
kvinnene og nesten 8 prosent av mennene oppgir at de har vært utsatt for et seksuelt overgrep 
før de fylte 18 år. 

11
 81 prosent av kvinner utsatt for fysisk vold og 90 % av kvinner utsatt for 

psykisk vold, rapporterer at deres egne barn har vært vitne til volden.
12

 
 
Forekomsten av vold og overgrep mot eldre hjemmeboende over 65 år er i følge en norsk studie 
anslått til et sted mellom 6,8 og 9,2 %. I om nær åtte av ti tilfeller var voldsutøver i nær relasjon til 
den utsatte. I henhold til andelen eldre over 65 år i Nes, blir det estimert til å gjelde mellom 241 til 
326 eldre i Nes. I tillegg kommer de eldre som blir utsatt for vold/overgrep i institusjon.

13
 

 
Politiet kan fortelle at de i sine saker ser at flerkulturelle familier er overrepresentert i saker som 
omhandler vold i nære relasjoner. Politiet ønsker at kommuner har fokus på integrering og 
informasjonsarbeid, spesielt hos disse gruppene, når det gjelder vold i nære relasjoner, 
barneoppdragelse og å finne alternativer til vold. 

Dette vet for Nes 
Vi har noen indikasjoner på omfanget av vold og overgrep i nære relasjoner i Nes, gjennom 
Ungdataundersøkelsen, politiets statistikk, barnevernets statistikk og statistikk fra krisesentrene. 
 
Barnevernstjenesten i Nes har i løpet av treårsperioden 2015-2017 mottatt 263 meldinger 
vedrørende vold i nære relasjoner, fysisk mishandling, psykisk mishandling eller seksuelle 
overgrep. Disse meldingene utgjorde 26 % av totalt 995 meldinger til barnevernet i samme 
tidsperiode. 
 
Ungdata 2017 for Nes viser at 8 % av ungdomsskoleelever og 5,5 % av elever i videregående 
har blitt slått av en voksen i familien en eller flere ganger i løpet av det siste året. Langt flere 
jenter enn gutter har forsøkt å si i fra til noen om det, og de eldste jentene forteller oftere enn de 
yngste. Vi ser en positiv utvikling fra 2014 til 2017 ved at flere elever har forsøkt å si ifra om at de 
har blitt utsatt for vold av en voksen i familien. Det er viktig å ta i betraktning at svarprosenten i 
videregående er 65 %, og at det innebærer at andelen utsatt sannsynligvis er høyere når en 
regner med de som har større fravær fra skolen, eller har sluttet i videregående opplæring 
 
Antall anmeldte politisaker i Nes som omhandler vold i nære relasjoner har økt fra 2004 til 2017. I 
perioden 2015-2017 hadde politiet 98 saker som omhandlet vold i nære relasjoner i Nes. Årsaken 
til økningen er sannsynligvis ikke at forekomsten av vold i nære relasjoner har økt, men at det er 
et større fokus på slike saker fra politi og barnevern, samt bedre politisk prioritering. Saker har 
kommet til politiet via anmeldelser eller at politiet selv har initiert sak og etterforskning. I tillegg 
tilkommer de personer som lever under trussel om vold, og som har fått utdelt voldsalarm, eller at 
det foreligger besøksforbud. Det foreligger ikke en god oversikt over hvor mange dette gjelder.  
 
 

                                                   
9
 Mossige & Stefansen, 2007, omtalt i Isdal, 2011 

10
 Flåm, 2016 

11
 www.nkvts.no 

12
 Kirsebom, Vatnar & Bjørkly, 2014 

13
 Sandmoe, Wentzel-Larsen & Hjemdal, 2017 
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Mer om forskning og andre publikasjoner 
 

- https://www.nkvts.no/prosjekt/epidemiologi-omfangsundersokelsen-om-vold-i-naere-
relasjoner-trygghet-vold-og-livskvalitet-i-norge 
 

 
- https://www.regjeringen.no/contentassets/a0f79a10854045c68770c5408e2b3d66/nkvts_v

old-voldtekt-2014.pdf 
  

 

«Den som blir utsatt for 
vold må ha noen å snakke 

med slik at de slipper å 
være redd eller begynner å 
slå selv når de blir større» 

(BUK) 
 

«Vi må starte tidlig» 
 

(Felles utvalgsmøte) 

https://www.nkvts.no/prosjekt/epidemiologi-omfangsundersokelsen-om-vold-i-naere-relasjoner-trygghet-vold-og-livskvalitet-i-norge
https://www.nkvts.no/prosjekt/epidemiologi-omfangsundersokelsen-om-vold-i-naere-relasjoner-trygghet-vold-og-livskvalitet-i-norge
https://www.regjeringen.no/contentassets/a0f79a10854045c68770c5408e2b3d66/nkvts_vold-voldtekt-2014.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/a0f79a10854045c68770c5408e2b3d66/nkvts_vold-voldtekt-2014.pdf
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Mandat og organisering av arbeidet med planen 
Oppdraget om å utarbeide en handlingsplan mot vold i nære relasjoner for Nes kommune ble gitt 
av kommunestyret den 21.11.2017. 
 
Prosjekteier: Kommunalsjef helse og velferd, i samarbeid med SLT-styringsgruppe. 
 
Prosjektleder: Oppvekst- og SLT-koordinator, i samarbeid med kommuneoverlegen og 
spesialrådgiver helse og velferd. 

 
Arbeidsgruppe (bestått av representanter fra):  

- Politi 
- Barneverntjenesten 
- Legevakt 
- Hjemmetjenesten 
- Jordmortjenesten 
- Psykisk helse og avhengighet 
- Systempsykolog 
- Spesialrådgiver helse og velferd 
- Avdelingsleder NAV 
- Folkehelsekoordinator 
- Kommuneoverlege 
- Oppvekst- og SLT-koordinator 

 
Referansegrupper: 

- Rådene, 27.02.18 
- Utvalgene, 06.03.18 
- BUK, 27.02.18 
- Oppvekstforum, 08.03.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2018 – 2022, Nes kommune 
 

 
 

18 

Referanser 
1 NOU, Norges offentlige utredninger. 2017:12. Svik og svikt. Gjennomgang av saker hvor 

barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Utredning fra et utvalg 

oppnevnt ved kongelig resolusjon 13. november 2015. Avgitt til Barne- og 

likestillingsdepartementet 22. juni 2017.  

2 Helhetlig oppvekststrategi, 2017-2027. Nes kommune 

3 Strategiplan for SLT-arbeidet 2018-2021. Nes kommune 

4 Rassmussen, Strøm, Sverdrup & Vennemo (2012). Omtalt i Flåm og Handegård (2016). 

5 Hughes, K., Belis, M. A., Hardcastle, K. A., Sethi, D., Butchart, A., Mikton, C., Jones, L. & 

Dunne, M. P. (2017). The effect of multiple adverse childhood experiences on health: a 

systematic review and meta-analysis. The Lancet, Public health. Volume 2, no. 8. e356-

e366.   

6 Følgende referanser: 

- Kirsebom, B. M., Vatnar, S. K. B., & Bjørkly, S. (2014). Partnervoldserfaringer. 

Helseplager, skyld, skam og ansvarsattribuering. Tidsskrift for norsk psykologforening, 

51, 951-980. 

- Straus. Omtalt i Isdal (2011). Blinde for voldens konsekvenser.  Tidsskrift for norsk 

psykologforening, 48, 262-264. 

- Glad, K. A., Øverlien, C. og Dyb, G. (2010). Forebygging av fysiske og seksuelle 

overgrep mot barn. En kunnskapsoversikt. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og 

traumatisk stress. 

7 Thoresen, S. & Hjelmedal, O.K. (red.) (2014). Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal 

forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold 

og traumatisk stress (NKVTS). 

8 Vista Analyse (2015). 

9 Mossige & Stefansen (2007). Omtalt i Isdal (2011). 

10 Flåm, A., M. (2016). Høyr meg og sjå meg! Barns røyst ved vold i familien. Tidsskrift for 

norsk psykologforening, 53, 450-457. 

11 NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress). Vold og overgrep. 

Nettside sist besøkt 20. april 2018. 

12 Kirsebom, B. M., Vatnar, S. K. B., & Bjørkly, S. (2014). Partnervoldserfaringer. 

Helseplager, skyld, skam og ansvarsattribuering. Tidsskrift for norsk psykologforening, 

51, 951-980. 

13 Sandmoe, A., Wentzel-Larsen, T. & Hjemdal, O.K. (2017). Vold og overgrep mot eldre 

personer i Norge: En nasjonal forekomststudie. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold 

og traumatisk stress. Rapport 9/2017.  

 

Thoresen, S., & Myhre, M.C. (2016). Tiden leger ikke alle sår. Vold og traumer i et 

livsløpsperspektiv. I C. Øverlien, M.I. Hauge & J.H. Schultz (Red.). Barn, vold og traumer. 

Møter med unge i utsatte livssituasjoner. S 150-166. Universitetsforlaget. 

 

https://www.nes-ak.kommune.no/siteassets/gjeldende-planer/helhetlig-oppvekststrategi-2017-2027-hoveddokument.-vedtatt-i-ks-20.12.2016.pdf
https://www.nes-ak.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/strategiplan-for-slt-arbeidet-2018-2021.pdf
https://www.nkvts.no/tema/vold-og-overgrep-i-naere-relasjoner/

