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Ekstern høring på nasjonal strategi for helsesektorens arbeid med personer som utøver vold 
eller seksuelle overgrep 

Helsedirektoratet har i Tildelingsbrev for 2020 fra Helse- og omsorgsdepartementet fått i 
oppdrag å utvikle en "overordnet strategi for helhetlig og planmessig utvikling av arbeidet 
rettet mot voldsutøvere og overgripere". Oppdraget er videreført i 2021. 

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har høsten 2020 utført et 
forarbeid til strategien for Helsedirektoratet. Forarbeidet ga samtidig en faglig innføring på 
området.  
 
Våren 2021 inviterte Helsedirektoratet mer enn 100 kompetansetjenester, fagmiljøer, 
organisasjoner/stiftelser, kommuner og helseforetak til å spille inn overordnede mål, temaer 
eller områder og problemstillinger som det er viktig å løfte frem i en helhetlig strategi og 
planmessig utvikling. Forarbeidet fra NKVTS var vedlagt invitasjonen som et grunnlag. 
 

Arbeidet med strategien har blitt tatt opp i BrukerRop (Helsedirektoratets brukerråd på rus- og 
psykisk helsefeltet) og pårørenderepresentant fra BrukerRop har deltatt i intern arbeidsgruppe 
med strategiarbeidet for å best mulig løfte bruker- og pårørendeperspektivet.  
 
Helsedirektoratet fikk mer enn 20 tilbakemeldinger som nå er innarbeidet i vedlagte utkast til 
strategi. Det har også vært gjennomført intern høring av strategien i Helsedirektoratet høsten 
2021. 
 
Strategien har 4 overordnede målsettinger med delmål. 

1. Likeverdige og tilgjengelige behandlingstilbud 

2. Utøvere skal bli vurdert for rett til helsehjelp 

3. Styrking av bruker- og pårørendemedvirkning 

4. Felles faglig rammeverk for forebygging av vold og overgrep 

 
Vi ber generelt om høringsinnspill på utkastet til strategi. Vi ber spesielt om tilbakemelding på 
målsettingen om likeverdige og tilgjengelige behandlingstilbud til utøvere av vold og 
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seksualisert vold - også behovet for tidlig forebygging rettet mot de som står i fare for å utøve 
vold eller overgrep, helst de under 18 år. Dette er etter anbefalinger fra WHO (2011). 
 
Ved spørsmål kan Anette Jørve Ingjer anette.jorve.ingjer@helsedir.no eller Martin Sjøly 
martin.sjoly@helsedir.no kontaktes. 
 
Dersom forarbeid/rapporter fra NKVTS ønskes, kan de oversendes. 
 
Frist for innspill er 15 mars 2022. Svar sendes til postmottak@helsedir.no og merkes med 21/559 

 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Torunn Janbu e.f. 
avdelingsdirektør 

Martin Sjøly 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
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Nasjonal strategi for helsesektorens arbeid med personer som utøver 

vold eller overgrep (2022-20xx) 
 

1.0 Innledning 

Strategien er svar på oppdrag Helsedirektoratet fikk i Tildelingsbrev for 2020 fra Helse- og 

omsorgsdepartementet. Oppdraget er å utvikle en "overordnet strategi for helhetlig og planmessig 

utvikling av arbeidet rettet mot voldsutøvere og overgripere". Oppdraget er videreført i 2021. 

Det overordnede målet med strategien er å forebygge og redusere utøvelse av vold og overgrep i 

den norske befolkningen, ved økt oppmerksomhet på personer som utøver vold og seksualisert vold. 

Som del av forarbeidet har Helsedirektoratet sett nærmere på: 

 omfang av vold og seksuelle overgrep 

 hva som er gjort/gjøres på området 

Helsedirektoratet har også bedt om innspill fra ulike miljøer: 

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har i 2020 utført et forarbeid for 

Helsedirektoratet (vedlagt), som samtidig ga en faglig innføring på område. Innspillene som 

direktoratet fikk og forarbeidet til NKVTS har vært viktig i arbeidet med strategien. 

Helsedirektoratet har i en åpen invitasjon til mer enn 100 aktører på feltet slik som 

kompetansetjenester, fagmiljøer, organisasjoner/stiftelser, kommuner og helseforetak, anmodet om 

innspill til overordnede mål, temaer eller områder og problemstillinger som det er viktig å løfte frem 

i en helhetlig strategi.  

Videre har en pårørenderepresentant deltatt i intern arbeidsgruppe for å best mulig løfte bruker- og 

pårørendeperspektivet. Helsedirektoratet har også gjennomført bruker- og pårørende intervju. 

Ut i fra Innspillene og forarbeidet foreslår Helsedirektoratet 4 overordnede mål/strategier: 

1. Likeverdige og tilgjengelige behandling- og oppfølgingstilbud 

2. Utøvere skal bli vurdert for rett til helsehjelp 

3. Styrke bruker- og pårørendemedvirkning 

4. Felles faglig rammeverk for forebygging av vold og overgrep 

Dette er første gang det har blitt utarbeidet en strategi på nasjonalt nivå for arbeid med utøvere av 
vold og overgrep. Helsedirektoratet er heller ikke kjent at dette har vært gjort i andre land. 
 
Helsedirektoratet benytter Verdens Helseorganisasjon (WHO) sin definisjon av vold fra "World 
report on violence and health (WRVH): 
 
"the intentional use of physical force or power, threatened or actual, against oneself, another 
person, or against a group or community, that either results in or has a high likelihood of resulting 
in injury, death, psychological harm, maldevelopment, or deprivation." 
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Hvorfor en strategi for arbeid med personer som utøver vold eller overgrep? 

Vold og seksuelle overgrep forekommer hyppig i samfunnet og det forekommer i ulike former. For 
eksempel rapporteres det om lag 2000 voldtekter årlig i Norge (Politiet, 2020). Det er et stort antall 
saker som henlegges og det er antatt et stort antall saker som ikke meldes til politiet. Vold og 
overgrep utgjør en langvarig og stor finansiell og sosial byrde i samfunnet og et fåtall utøvere blir 
tilbudt behandling. 

Vold og overgrep er ikke bare et problem i seg selv. Forekomststudien om vold og voldtekt i Norge, 

(NKVTS, 2014), ACE studien av Felitti et al. (1998) og  Våld och hälsa (NKC, 2014)  argumenterer alle 

for at voldsutsatthet i barndommen er en underkommunisert årsak til utviklingen av somatiske, 

sosiale og psykologiske problemer. Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep i barndommen kan 

relateres til utviklingen av flere slike risikofaktorer og vanskeliggjør slike sammenhenger (Global 

burden of 87 risk factors in 204 countries an territories, 1990-2019: a systematic analysis for the 

Global burden of Disease study 2019, The Lancet, october 17, 2020). Dette viser at effekten av tidlig 

innsats er avgjørende for reduksjon av utøvelse av vold og overgrep. 

Verdens helseorganisasjon (WHO) har i ICD-11 identifisert partnervold og vold i nære relasjoner som 

et alvorlig og omfattende folkehelseproblem (Burns et al., 2020). WHO viser til at mye av vold er 

forutsigbar og kan forebygges gjennom programmer som adresserer årsakene og risikofaktorer som 

kan føre til utøvelse av vold og overgrep. Risiko for å utøve vold eller overgrep kan reduseres, likevel 

er det hittil satt inn få tiltak hvor utøverperspektivet er i fokus. 

INSPIRE er en kunnskapsbasert ressurs utgitt av WHO (2016) med sju strategier for å forebygge vold 

mot barn og unge i et samfunnsperspektiv. Formålet med INSPIRE er å vise kunnskap om uheldige 

barndomsopplevelser i form av vold og ettervirkningene som offer. Forskning viser at det er en økt 

sannsynlighet for barn som har opplevd ulike former for vold eller omsorgssvikt, at de selv kan bli 

utøvere. Et slik perspektiv kommer mindre frem i WHO sitt fremlegg, på tross av at WHO beskriver 

vold i forordet som en "sykdom" med mange alvorlige følgetilstander (WHO, 2016). 

Langvarig eksponering for negativt stress i barndommen skaper utrygge oppvekstsvilkår og kan gi en 

forhøyet risiko for emosjonelle og atferdsmessige problemer i barndom, og forhøyet risikotakning og 

kriminell atferd som vold og skadelig seksuell atferd (SSA) i ungdomsårene (Levenson et al, 2016). Vi 

viser også til nasjonal hjernehelsestrategi der det fremkommer hvordan hjernehelsen påvirkes av det 

å bli utsatt for vold, se s. 16, og 17 Nasjonal hjernehelsestrategi (2018–2024) (regjeringen.no) 

Forskning viser at intervensjoner som reduserer risikofaktorer og styrker beskyttende faktorer hos 
unge mennesker tidlig i livet, er mer effektivt enn tiltak som søker å redusere voldelig atferd når det 
først har oppstått (WHO, 2011). Målrettet forebyggende arbeid med konkrete satsninger, tiltak og 
aktiviteter mot vold har vist størst effekt. Målet med tiltakene er at inngripen skal skje tidlig og 
reaksjonen skal komme raskt for å forhindre en uheldig utvikling (NKVTS 2018).  
 
Unge har mye av sin kommunikasjon med både kjente og ukjente på digitale og sosiale medier. Det 
er dermed naturlig at seksuell utforskning blir en del av unges digitale liv. Øverlien (2018) har 
beskrevet at vold på digitale medier ikke skiller seg fra andre typer vold, men at de digitale 
plattformene muliggjør og effektiviserer voldsutøver (Digital vold og overgrep).  
 
En gjennomgang av norsk forskning på tiltak mot vold og overgrep, gjennomført av  
Folkehelseinstituttet (Hestevik, Steiro, Smedslund & Harboe, 2020), viste både en mangel på norsk 
forskning om tiltak rettet mot ‘utøversiden’ av vold og overgrep, og en mangel på forskning om 
effektive metoder for kompetanseheving blant personer som kommer i kontakt med denne 

https://www.regjeringen.no/contentassets/8eba3248e9e843f6b09e97a84a97a153/hjernehelsestrategi_2018-24_121217.pdf
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gruppen. Kunnskap, tidlig innsats, behandling og forebygging er derfor avgjørende for å redusere 
utøvelse av vold og overgrep.  
 

Hva har vært gjort nasjonalt de siste årene? 
 
De siste ti til femten årene er det jevnlig utarbeidet nye nasjonale tverrdepartementale planer for å 

forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner. Planene har inneholdt flere tiltak på områdene 

forebygging og synliggjøring, kunnskap og kompetanse, hjelpe- og behandlingstilbud, 

straffeforfølgning og samarbeid og samordning på tvers av tjenester og sektorer. Det er gjennomført 

mange tiltak innen helsesektoren. Det kan blant annet nevnes at ny helselovgivning kom på plass fra 

2018 hvor både kommunen, spesialisthelsetjenesten og tannhelsetjenesten har fått tydeliggjort et 

ansvar for å bidra til å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle 

overgrep(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-10-19-

1584?q=forskrift%20om%20kommunens%20helsefremmende%20og). 

Dette retter seg først og fremst mot å avdekke om noen står i fare for å bli offer for vold/overgrep 

eller hvor det er mistanke om det. 

Det er over noe tid også bygget opp ulike typer tilbud rettet mot barn og unge som utøver skadelig 

seksuell adferd (SSA) i psykisk helsevern barn og unge og behandlingstilbud til personer som står i 

fare for å begå overgrep mot barn (Det finnes hjelp), og behandlingstilbud til personer med 

seksuallovbruddsproblematikk (BASIS). Kompetansesenter Rus (KoRus) og Regionale ressurssenter 

om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) har også utviklet kunnskapsmoduler for 

å heve spesialist- og primærhelsetjenestens kompetanse innen integrert behandling for rus- og 

voldsproblematikk. 

Det gjenstår allikevel mye arbeid og i 2021 er det kommet ny handlingsplan for å forebygge og 

bekjempe vold i nære relasjoner 2021–2024, med en egen del rettet mot vold i samisk samfunn.  

209755-jd-frihetfravold-web.pdf (regjeringen.no) 

 

Målgrupper for strategien 

Denne strategien retter seg mot helsetjenesten og utviklingen av arbeidet for personer som står i 

fare for å utøve vold eller seksuelle overgrep i tillegg til de som allerede utøver vold og seksuelle 

overgrep, samt pårørende av denne gruppen. Strategien omfatter barn og unge, voksne og eldre og 

skal ta høyde for kulturelle og kontekstuelle forhold, samt kjønns- og seksualitetsmangfoldet i møte 

med utøvere. For å redusere utøvelse av vold og overgrep er fokus på tidlig innsats hos barn og unge 

særdeles viktig.  

Begrepet utøver benyttes i denne strategien bredt og omfatter både personer som står i fare for å 

utøve vold eller overgrep og de som har utøvd. 

 

Målsettinger, retning og prioritering  

Forarbeidet fra NKVTS samt innspillene som er innhentet viser flere fellestrekk i mål, temaer og 

problemstillinger som strategien bygger på. Samarbeid på tvers av, og innad i sektorene er 

fremhevet for å kunne gi bredde i tiltakene, mulighet for identifisering og avdekking, samt 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-10-19-1584?q=forskrift%20om%20kommunens%20helsefremmende%20og
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-10-19-1584?q=forskrift%20om%20kommunens%20helsefremmende%20og
https://www.regjeringen.no/contentassets/2dda3b36640d4dfbbbac11598a1dc792/209755-jd-frihetfravold-web.pdf
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oppfølging. Behandling er også en målsetting som de fleste nevner, særskilt likeverdige og 

tilgjengelige behandlingstilbud. Innspillene hadde ulike forslag om hensiktsmessig organisering av 

helsetjenestene etter ansvar og oppgaver både i kommunale helse- og omsorgstjenester og 

spesialisthelsetjenester. Forskning, kompetanseheving og kunnskap ble gjennomgående nevnt, samt 

viktigheten av kunnskapsbaserte tjenester. Noen av innspillene handlet om opplæring i kulturelle og 

kontekstuelle forhold for å forstå utøver. 

Med grunnlag i forarbeidet fra NKVTS og innspillene, samt oppdragets målsetting om å utvikle en 

helhetlig strategi og planmessig utvikling, peker strategien på fire overordnede mål: 

1. Likeverdige og tilgjengelige behandling- og oppfølgingstilbud 

Forarbeidet, kartlegginger og rapporter viser at det i Norge ikke finnes et likeverdig og tilgjengelig 

behandlingstilbud til personer som har utøvd vold eller overgrep, eller står i fare for å gjøre dette. 

Det er regionale forskjeller i tilbud, ulik kompetanse og ventetider. Enkelte steder eksisterer det ikke 

noe tilbud (Holt et al., 2016, Askeland, Jensen og Moens rapport 2017, Saur, Hustad & Heir, 2011, 

Askeland et al., 2016). Det bør være et hovedmål å jobbe mot etablering av tilgjengelige og 

likeverdige behandlingstilbud som kan ivareta differensiert problematikk for personer som har 

begått vold, eller overgrep, og personer som står i fare for å gjøre dette. 

 

2. Utøver skal bli vurdert for rett til helsehjelp 

Behandlingstilbud og oppfølging for personer som utøver vold og overgrep er lite tilgjengelig i Norge 

i dag. Etablering og utvikling av tilgjengelige og likeverdige behandlingstilbud, tidlig intervensjon og 

forebygging forutsetter en tydeliggjøring av de ulike helsetjenesters ansvar og oppdrag. Andre mål i 

strategien er derfor å se på mulige endringer i prioriteringsveilederen, samt en endring i 

poliklinikkforskriften og evt. folketrygdloven kap. 5 for å ivareta finansieringen knyttet til egenandel 

og refusjon. 

 
3. Styrking av bruker- og pårørendemedvirkning 

Rekruttering til Bruker- og pårørendemedvirkning er vanskelig innenfor voldsutøver og overgriper 

feltet. Dette handler i stor grad om at utøvelse av vold og overgrep er tabubelagt. Tjenestene til 

disse vil ikke bli gode og virksomme uten medvirkning fra de det gjelder. Det er derfor svært viktig at 

en strategi tar sikte på å løfte bruker- og pårørendemedvirkning både på system- og individnivå. 

4. Felles faglig rammeverk for forebygging av vold og overgrep 

Det er et mål at helsetjenesten har tilgjengelige kunnskapsbaserte verktøy og kompetanse for å  

avdekke risiko for vold og overgrep og forebygge at dette skjer. Dette må følges opp med 

kunnskapsbaserte behandlingstiltak rettet mot den enkeltes behov. For å sikre likeverdige og 

tilgjengelige behandling- og oppfølgingstilbud bør dette struktureres i et felles rammeverk. 

 

 

 

 



5 
 

 

Gjennomføring og oppfølging av strategien 

De ulike hoved- og delmål i strategien bør konkretiseres og gjennomføres av helsemyndighetene og 

helse- og omsorgstjenesten innenfor deres ansvarsområde. Det er en mulighet at strategien kan 

følges opp gjennom utarbeidelse av en handlingsplan med tiltak for å utrede og iverksette målene. 

 

2.0 Mål 1 Likeverdige og tilgjengelige behandlings- og oppfølgingstilbud 
 

Helsedirektoratet er av den oppfatning at mangelen på likeverdige og tilgjengelige behandlingstilbud 

er den største barrieren for en helhetlig og planmessig utvikling av arbeidet rettet mot voldsutøvere 

og overgripere. Det vurderes som avgjørende at alle personer som trenger utredning og behandling 

på grunn av skadelig seksuell atferd (SSA), voldsutøvelse, eller seksuell overgrepsatferd, både i og 

utenfor nære relasjoner får et likeverdig behandlingstilbud i Norge. Flere av de nevnte gruppene og 

voldsformene dekkes ikke av behandlingstilbud i Norge i dag (NKVTS, 2016).  

Rapport fra NKVTS(2016) viser at få utøvere får et behandlingstilbud og at for få av 

behandlingstilbudene er spesialiserte mot de ulike formene for vold og overgrep. 

Behandlingstilbudet til unge og voksne som har utøvd alvorlig vold er mangelfullt og spesialiserte 

enheter er geografisk skjevfordelt.  

Ulike former for vold og overgrep bør håndteres med ulik forståelse og ulike tiltak. Innenfor 

seksuelle overgrep er det også ulikheter mellom for eksempel kun å se overgrep på nett til å selv 

utøve overgrep fysisk (Child pornography offenders: A review, 2018). Samtidig vil de som gruppe ha 

en rekke felles behov. 

Fastlegens rolle er svært viktig i avdekking og forebygging av vold og overgrep og fastlegen bør 

derfor ha god tilgang til kunnskap om hvilke tilbud som finnes for personer som utøver vold og 

seksuelle overgrep. Fastlegers rolle er svært viktig for henvisning av en person til behandling i 

spesialisthelsetjenesten (Askeland et al., 2016, s. 77-78). Den øvrige kommunale helse- og 

omsorgtjenesten slik som rus/psykisk helsetjeneste, skolehelsetjenesten, frisklivssentraler, samt 

pleie og omsorg bør også øke sin kompetanse i avdekking, forebygging og håndtering av vold og 

overgrep. 

I januar 2018 ble det vedtatt en endring i forskrift om kommunens helsefremmende og 

forebyggende arbeid i helsestasjon- og skolehelsetjenesten § 1 e, som ga kommunene ansvar for å 

forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep. Dette arbeidet er forankret hos 

Statsforvalteren og kommunal ledelse. Det er imidlertid ukjent hvordan kommunene har forstått 

lovendringen og hvordan dette utføres i praksis på utøverfeltet.  

Det bør også prioriteres at generelle kommunale lavterskeltilbud innenfor psykisk helse og rus i 

større grad utvikles til å avdekke, forebygge og følge opp personer som utøver eller står i fare for å 

utøve vold eller seksuelle overgrep. For å gjennomføre dette må tjenestene få tydelige føringer og 

kompetanse om ulike former for vold, kulturelle og kontekstuelle forhold, og kunnskap om hvor de 

kan henvise videre og innhente råd og veiledning.  
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Delmål: 

 Kommunene skal kunne bidra til forebygging og avdekking av vold og overgrep og gi tilbud 

om oppfølging til utøvere av vold og overgrep. Det betyr at kommunene bør få kompetanse 

på ulike typer vold og overgrep, kulturelle og kontekstuelle forhold, samt kjønn- og 

seksualitetsmangfold i forebyggingsøyemed. Det betyr også at kommunene bør vurdere hva 

som er egnet behandlings- og oppfølgingstilbud i kommunene, eller om det er behov for 

henvisning til spesialist. 

 Det bør undersøkes hvordan kommunene har håndtert lovendringen fra 2018 . Forskrift om 

kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon- og skolehelsetjenesten 

§ 1 e. 

 Spesialisthelsetjenesten må ha kompetanse på utøvere av ulike typer vold og overgrep som 

også har psykiske helseplager, rusproblematikk og habiliteringsbehov. Et forsvarlig 

behandlingstilbud må ta høyde for ulik etnisk bakgrunn, kjønn- og seksualitetsmangfold, 

kultur, utviklingshemming/kognitive vansker og kontekstuelle forhold.  

 Gjennom tidlig innsats og tverretatlig samarbeid må kommunene og spesialisthelsetjenesten 

bidra til forebygging av barn og unges utøvelse av vold og overgrep. 

 Etablering av likeverdig og tilgjengelig lavterskeltjeneste som utøvere kan kontakte på eget 

initiativ.  

De mål og forventninger som ovenfor er satt til spesialisthelsetjenesten foreslås fulgt opp i Helse- og 

omsorgsdepartements årlige oppdragsdokument til de regionale helseforetakene (RHFene). RHFene 

bør bes om å utarbeide en plan for hvordan de kan utvikle et differensiert behandlingstilbud til 

personer som står i fare for eller utøver vold og begår overgrep og vurdere om det skal etableres 

egne enheter eller klinikker med spesialistkompetanse med regionalt ansvar for de særlige alvorlige 

voldsformene (Forarbeid til overordnet strategi for helhetlig og planmessig utvikling av arbeidet 

rettet mot voldsutøvere og overgripere, NKVTS 2021). Planen må også vise eventuelle økte 

kostnader som følge at det er behov for nye tiltak og økt kapasitet. Det må settes en frist for 

arbeidet. 

 

3.0 Mål 2 Utøver skal bli vurdert for rett til helsehjelp 
 

Helsetjenesten plikter å forebygge vold og seksuelle overgrep, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 

3-3a. Bestemmelsen gjelder først og fremst om personer er, eller kan være utsatt for vold og/eller 

overgrep. Etter § 2-1f i lov om spesialisthelsetjenesten har de regionale helseforetakene ansvar for å 

forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep. Det sentrale er at helsemyndighetene 

sammen med den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten sammen 

sørger for at det bygges opp et tilbud til utøvere, som gjør at retten til helsehjelp faktisk kan 

oppfylles. 

Helsedirektoratet har ikke identifisert barrierer i pasient- og brukerrettighetsloven, 

spesialisthelsetjenesteloven, folketrygdloven, prioriteringsforskriften for muligheten til å gi tidlig og 

god hjelp til utøvere. Imidlertid er det identifisert en barriere i poliklinikkforskriften som omhandler 

refusjon for behandling i spesialisthelsetjenesten ved henvisning av utøver. 
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Helsedirektoratet vurderer at det ikke er behov for endring av verken pasient- og 

brukerrettighetsloven eller prioriteringsforskriften for at utøvere skal kunne vurderes for rett til 

helsehjelp. Det kunne eventuelt vurderes å ta inn i en spesifikk angivelse av plikt til å ha et 

behandlingstilbud til personer som utøver vold i nære relasjoner i spesialisthelsetjenesteloven, f.eks. 

som en ny nr. 8 i § 2-1a første ledd, og evt. en ny nr. 8 i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første 

ledd.  

Et behandlingstilbud eller rett til helsehjelp for en bestemt pasientgruppe må ikke være omtalt 

spesifikt i regelverket, for at denne gruppen skal kunne få et behandlingstilbud. For eksempel er 

opprettelsen av behandlingstilbud til personer som har selvopplevd risiko for å begå seksuelle 

overgrep mot barn, og oppbyggingen av et tilbud til personer med kjønnsinkongruens, ikke spesifikt 

nevnt i regelverk. Helsedirektoratet mener at det verken er ønskelig eller nødvendig å pålegge 

tjenestene en spesifikk plikt, eller å gi pasientgruppen en spesifikk rett for at de skal kunne få et 

tilgjengelig og likeverdig tilbud. 

Lovverket regulerer ikke direkte hvem som kan henvise pasienter til avtalespesialister, BUP/DPS eller 

øvrig spesialisthelsetjenesten. I prinsippet kan alle henvise til behandling hos annet helsepersonell 

eller på et høyere tjenestenivå. Dersom det skal kunne kreves egenandel for poliklinisk behandling, 

eller ytes refusjon fra det offentlige ved behandling hos en avtalespesialist, stilles det imidlertid krav 

om at henvisningen kommer fra bestemte kategorier (helse)personell. Dette er regulert i 

poliklinikkforskriften § 2 og folketrygdloven kapittel 5, jf. bl.a. ftrl. § 5-7 tredje ledd. Etter disse 

reglene vil utøvere primært måtte henvises av lege eller psykolog for at det skal kunne kreves 

refusjon. Dersom kretsen av hvem som skal kunne henvise etter dette regelverk skal utvides, må 

dette reguleres gjennom en endring av poliklinikkforskriften § 2 og folketrygdloven kap. 5. 

Alle henviste pasienter skal vurderes i samsvar med prioriteringsforskriften. Rett til nødvendig 
helsehjelp inntrer når pasienten har forventet nytte av helsehjelpen og det er et rimelig forhold 
mellom kostnader og effekt. Helsedirektoratet vurdere at tidlig og god helsehjelp til utøvere vil 
medføre en stor besparelse og effekt ved å forhindre ytterligere utøvelse av vold og overgrep. Det 
samme vil gjelde tidlig ivaretakelse av barn og unge som har vært utsatt for vold eller overgrep for å 
forhindre negativ utvikling på en rekke områder. En slik sårbarhet kan vare inn i voksenlivet (Vold i 
oppveksten, varige spor? NKVTS, 2019). 

For flere fagområder er det utarbeidet prioriteringsveiledere som gir anbefalinger om 
rettighetsstatus og frister for oppstart av helsehjelp for en rekke vanlige tilstander, herunder i 
prioriteringsveilederen for psykisk helsevern for barn og unge og for psykisk helsevern for voksne. Pr 
i dag eksisterer ingen prioritering basert på risiko eller kjent  utøvelse av vold eller seksuelle 
overgrep. 

Verdens helseorganisasjon har i ICD-11 identifisert partnervold som et alvorlig og omfattende 
folkehelseproblem (Burns et al., 2020). Prioriteringsveiledere beskriver tilstander og ikke diagnoser. 
WHOs beskrivelse for vold bør også beskrives som en tilstand i de ulike prioriteringsveilederne der 
det er aktuelt. Ikke alle utøvere av vold og overgrep har helseplager som skal behandles i 
spesialisthelsetjenesten, men dersom helsetjenesten har tydelige føringer og avklarte 
ansvarsområder, vil dette legge til grunn en bedre planmessig utvikling i arbeidet rettet mot utøvere. 

 
Menneskerettslige forpliktelser (EMK) og grunnlovsvern knyttet til myndighetenes plikt til 
forebyggingen av vold eller overgrep fremstår mangelfullt klarlagt. Både med tanke på gjeldende 
utforming av tjenestetilbud, men også med tanke på hvilken betydning dette har for en ny nasjonal 
strategi. 
 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-12-19-1761/KAPITTEL_1#§1
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-02-28-19
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-01-1208?q=prioriteringsforskriften
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/psykisk-helsevern-for-voksne
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Delmål: 

 Utøvere skal kunne oppsøke behandling uten henvisning  

 Flere enn i dag skal kunne henvise utøvere til behandling i spesialisthelsetjenesten, og det 

skal kunne kreves refusjon for behandlingen etter reglene i poliklinikkforskriften og 

folketrygdloven kap. 51 

 Tilstander som tydeligere er tilpasset utøvere bør tas inn i prioriteringsveilederne.  

 Klargjøre Norges menneskerettslige forpliktelser for forebygging av vold og overgrep. 

 

4.0 MÅL 3 Styrke bruker- og pårørendemedvirkning  
 

Rekruttering til bruker- og pårørendemedvirkning innenfor voldsutøver og overgriper feltet er 

vanskelig, særskilt på systemnivå. Gode og virksomme tjenester vil først kunne utvikles ved å styrke 

bruker og pårørende medvirkning. Systematisk bruker- og pårørendemedvirkning vil også kunne 

bidra til å påvirke og redusere vold og overgrep. Det er derfor svært viktig at en strategi tar sikte på å 

løfte bruker- og pårørendemedvirkning både på system- og individnivå. Pårørende til personer som 

har utøvd vold eller overgrep gjennomgår ofte krise som kan føre til traume når forholdet blir kjent. 

En styrking vil også kunne bidra til å redusere skade på helse, arbeid, økonomi og sosiale forhold for 

pårørende. 

Bruker- og pårørendemedvirkning var ikke et tema som ble spilt inn i forarbeidet, kartlegging eller 

innspillsrunden, men er tatt inn av Helsedirektoratet. 

 
Hva er medvirkning og hvorfor er det viktig?  

«Brukermedvirkning er et verdistandpunkt. I argumentasjonen for å inkludere brukerne ligger 

tre grunnleggende premisser: Gjensidig respekt og anerkjennelse mellom brukerne og 

helsepersonell, dialog med gjensidig utveksling av informasjon, beslutningsprosesser basert 

på felles forståelse»  

        (Westerlund, 2012, p. 18) 

Brukeren og pårørendes kunnskap og behov vil være med på å øke kvaliteten på tjenestene. 

Erfaringer fra fagområdet viser at det er vanskelig å få til god bruker- og pårørende representasjon 

                                                           
1Både sykepleiere, sosionomer, politi, kriminalomsorg, familiekontor, barnevern og andre relevante tjenester som kommer 

i kontakt med voldsutsatte familier bør kunne henvise med rett til refusjon. Formålet er at terskelen for å søke hjelp kan bli 

lavere og at spesialisthelsetjenesten blir mer tilgjengelig for denne gruppen pasienter enn slik den fremstår som i dag. 

Dette må reguleres gjennom en endring i poliklinikkforskriften og folketrygdloven kap. 5 
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på systemnivå. Representasjonen bør styrkes på system- og individnivå slik at utøverperspektivet 

kommer frem og kan bidra til fremtidig å forhindre utøvelse av vold og overgrep.  

Behovet for å legge til rette for og styrke bruker- og pårørendemedvirkning for personer som står i 

fare for eller har begått vold eller overgrep er et viktig utgangspunkt for å styrke den 

kunnskapsbaserte praksisen. Spesielt pårørendeperspektivet bør komme godt frem. 

 

 

Delmål: 

 Systematisk brukermedvirkning for personer som utøver vold eller seksuelle overgrep. 

 Legge til rette for pårørendes perspektiv, erfaringer og medvirkning.  

 God støtte og veiledning til pårørende.  

 Utrede hvordan tjenestene best mulig kan gi informasjon om hvilke tilbud som finnes, 

forberede og trygge både pasient og pårørende før eventuell behandling. 

 

5.0 Mål 4 Felles faglig rammeverk for forebygging av vold og overgrep 
 

Et felles faglig rammeverk for forebygging av vold og overgrep har som målsetning å veilede 

tjenestene i utformingen av ulike behandlingstilbud. Et slikt rammeverk bør ta utgangspunkt i 

kunnskapsbaserte modeller for forebygging av vold og overgrep.  

Risk-Need-Responsivity (RNR) og, Structured Professional Judgement (SPJ) er to kunnskapsbaserte 

modeller for forebygging som har internasjonal utbredelse, og som er mye brukt i Norge. 

Overordnet ligner modellene på hverandre, slik at de er både forenlige og virker på samme måte. 

Helsedirektoratet har utarbeidet nasjonale faglige råd for Voldsrisikoutredning ved alvorlig psykisk 

lidelse. Disse tar utgangspunkt i SPJ og RNR. 

Kjernen i de to modellene er å 1) rette behandlingen mot de viktigste dynamiske (påvirkbare) 

risikofaktorene hos den enkelte, 2) tilpasse omfang av behandling til den enkeltes risikonivå, og 3) 

tilpasse evidensbaserte behandlinger slik at de virker for den enkelte. 

En målsetting i strategien er å utvikle et rammeverk basert på SPJ og RNR modellene, for å legge til 

rette for utvikling, implementering og koordinering av kunnskapsbaserte tiltak innenfor ulike 

utøversituasjoner og populasjoner (f.eks. ved vold og overgrep, seksuell skadelig atferd, partnervold, 

innenfor sektorer som barnevern, psykisk helsevern for voksne og barn, TSB, skoler, politi, osv.).  

 

Delmål: 

 Kompetanseheving i bruk av ulike kunnskapsbaserte verktøy for kartlegging og vurdering av 

risiko hos barn, unge og voksne, både fysisk og digitalt.  

 At flere ansatte i helsetjenesten tør å spørre om vold og seksuelle overgrep, iverksetter 

handling og vet hvem de kan henvise til eller samarbeide med. 

 Målrettet forebyggende arbeid med konkrete satsninger på behandlingstilbud som kan 

forebygge vold. 
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 Øke bruken av kunnskapsbaserte vurderingsmetoder som passer for ulike bruksområder; 

hvilke intervensjoner som er tilgjengelig og egnet; og av stor betydning, hvordan tilpasse 

behandling og tiltak til relevante dynamiske risikofaktorer for den enkelte. 

 Øke innsatsen overfor barn og unge som har vært utsatt for vold/overgrep med hensikt å 

forebygge retraumatisering og sårbarheten for senere å utøve vold og/eller seksuelle 

overgrep.  

 Øke følgeforskning og legge til rette for effektforskning av iverksatte tiltak og organisering av 

tiltak.  

 Tverretatlig samarbeid: Kartlegge vellykkede samhandlingsmodeller og løsninger for deling 

av informasjon. Kartlegge barrierer for samarbeid og forsøke å finne mulige løsninger for 

disse. Det siste bør inkludere vurderinger mulige forslag til lovendringer.  

 

 

 

6.0 Tilgrensende arbeid 
 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/2915ff68eb2849edb3218055be32d8cb/strategi-mot-

internettrelaterte-overgrep-mot-barn_uu.pdf 

209755-jd-frihetfravold-web.pdf (regjeringen.no) 

https://www.rusogvold.no/ 

Opptrappingsplan mot vold og overgrep(HOD) 

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner(JD) 

Revidering av veileder i lokalt psykisk helse og rusarbeid- "Sammen om mestring" 

Revidering av veileder for fengselshelsetjenester 

Veileder barn og unges psykiske helse 

Nasjonal helse- og sykehusplan 

Framskrivninger av psykisk helsevern 

Helsekartlegging i barnevernet 

Pakkeforløp psykisk helse og rus 

Barn og unge som har begått, eller står i fare for å begå alvorlig kriminalitet? 

Handlingsplan mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. 

Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2022)i 

Trygghet, mangfold og åpenhet - Regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell 

orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika 2021–2024.  

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/2915ff68eb2849edb3218055be32d8cb/strategi-mot-internettrelaterte-overgrep-mot-barn_uu.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/2915ff68eb2849edb3218055be32d8cb/strategi-mot-internettrelaterte-overgrep-mot-barn_uu.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/2dda3b36640d4dfbbbac11598a1dc792/209755-jd-frihetfravold-web.pdf
https://www.rusogvold.no/
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