
 

Den norske legeforening • Postboks 1152 Sentrum • NO-0107 Oslo • legeforeningen@legeforeningen.no •  Besøksadresse: Akersgt. 2 
www.legeforeningen.no • Telefon: +47 23 10 90 00 •  Faks: +47 23 10 90 10 • Org.nr. NO 960 474 341 MVA • Bankgiro 5005.06.23189  
 

Høring - nasjonal strategi for helsesektorens arbeid med personer som utøver vold eller seksuelle overgrep 

 

Til 

Norsk psykiatrisk forening 

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening 

Norsk barnelegeforening 

Norsk forening for allmennmedisin 

Norsk gynekologisk forening 

Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin 

 
 

Deres ref.:         Vår ref.: HSAK202200212    Dato: 19-01-2022 

 

Høring  - nasjonal strategi for helsesektorens arbeid med personer som utøver vold eller 
seksuelle overgrep 
Legeforeningen har fra Helsedirektoratet mottatt høringen av Nasjonal strategi for 
helsesektorens arbeid med personer som utøver vold eller seksuelle overgrep. 
 
Bakgrunnen for høringen er at Helsedirektoratet fikk i Tildelingsbrevet for 2020  fra Helse- og 
omsorgsdepartementet 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 uført et 
forarbeid til strategien. Direktoratet skriver at forarbeidet samtidig ga en faglig innføring på 
området. Videre skriver direktoratet at de våren 2021 inviterte mer enn 100 
kompetansetjenester, fagmiljøer, organisasjoner/stiftelser, kommuner og helseforetak til å 
spille inn overordnede mål, temaet eller områder og problemstillinger som det er viktig å 
løfte frem i en helhetlig strategi og planmessig utvikling.  
 
Helsedirektoratet skriver at arbeidet med strategien er 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 er innarbeidet i utkastet. 
Direktoratet har i tillegg gjennomført en intern høring av strategien høsten 2021. 
 
Strategien har 4 overordnede målsettinger med delmål. 

▪ Likeverdige og tilgjengelige behandlingstilbud 
▪ Utøvere skal bli vurdert for rett til helsehjelp 
▪ Styrking av bruker- og pårørendemedvirkning 
▪ Felles faglig rammeverk for forebygging av vold og overgrep 

 
Helsedirektoratet ber spesielt om tilbakemeldinger på målsetting om likeverdige og 
tilgjengelige behandlingstilbud til utøvere av vold og 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 etter anbefalinger fra WHO (2011). 
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Denne høringen skal behandles av Fagstyret 
 
Les mer ii vedlagte dokumenter. 
 
Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen  
25. februar 2022. Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider.  
 
Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningens politikk – Høringer 
 
Med hilsen 
Den norske legeforening 
 
Marlene Havn Sæther 
Rådgiver helsepolitikk   
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