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Høringsbrev - Nasjonal faglig retningslinje for kvalitet og kompetanse i overgrepsmottak 

INNLEDNING 

Helsedirektoratet inviterer til høring på Nasjonal faglig retningslinje for kvalitet og kompetanse i 
overgrepsmottak.  
Dette er en åpen høring, som også publiseres på https://helsedirektoratet.no/horinger. 
Høringssvar gis i følgende Questback-skjema 

 
Høringsfrist er: 28. september 2020 
 
Nasjonale faglige anbefalinger har til hensikt å:  

 hindre uønsket variasjon og sikre god kvalitet i tjenesten  

 sikre riktige prioriteringer i tjenesten  

 løse samhandlingsutfordringer og sikre helhetlige pasientforløp  
 
BAKGRUNN 

Mandatet for denne nasjonale faglige retningslinjen er oppdrag fra Helse- og 
omsorgsdepartementet over Statsbudsjettet 2016, hvor Helsedirektoratet fikk i oppdrag å 
utarbeide et normerende dokument om helsetjenestetilbud til voksne og barn utsatt for 
seksuelle overgrep.  Normerende dokument til voksne er vedtatt som en revisjon av veilederen 
"Overgrepsmottak. Veileder for helsetjenesten" (IS-1457) fra 2007 og foreligger nå i nytt format 
som Nasjonal faglig retningslinje for kvalitet og kompetanse i overgrepsmottak.  

Primær målgruppe for retningslinjen er helseforetak og ledere i overgrepsmottak.  

Det faglige innholdet i veilederen fra 2007 (IS-1457) er kun videreført som generell beskrivelse 
av det psykososiale, medisinske og rettsmedisinske tilbudet. Detaljert veiledning for 
undersøkelse, behandling og oppfølging er ikke omtalt, men det vises til andre veiledere, 
retningslinjer og prosedyrer.  

INNHOLD 

Retningslinjen er i elektronisk format, hvor anbefalingene med utdypede merknader 
presenteres først, deretter praktisk informasjon og begrunnelse. 
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Retningslinjen inneholder anbefalinger om ansvarsforhold, organisering, samhandling og 
kompetanse for overgrepsmottak. Det er 11 anbefalinger fordelt på fire kapitler: 
overgrepsmottakenes tilbud til overgrepsutsatte (3), overgrepsmottakets målgrupper (2), 
organisering av overgrepsmottak (4) og kompetanse i overgrepsmottak (2). 

Helsedirektoratet ønsker tilbakemeldinger på retningslinjen som helhet og hver av de 11 
anbefalingene. Det er ønskelig med både begrunnelse og forslag til endringer der 
høringsinstansene har innspill. 

Til hver anbefaling ønskes tilbakemelding på følgende: 

 Er anbefalingen tydelig? 
 Er praktisk informasjon nyttig? 
 Forslag til endringer/forbedringer/tiltak 

Høringsutkastet er tilgjengelig her: 
https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/kompetanse-og-kvalitet-i-overgrepsmottak  
 
 
FORMÅL 

Retningslinjen er utarbeidet for å bidra til at 

 overgrepsutsatte i hele landet møter et likeverdig og helhetlig helsetjenestetilbud 
 overgrepsmottakenes tilbud er tilgjengelig og det er lav terskel for å ta kontakt med 

helsetjenesten   
 overgrepsutsatte får helsehjelp av høy kvalitet, uavhengig av hvor i landet de bor 
 det rettsmedisinske tilbudet ved alle overgrepsmottak er av høy kvalitet 
 det er rutiner for samarbeid med relevante tjenester som sikrer felles problem- og 

oppgaveforståelse   
 helsetilbudet tilpasses den enkeltes behov og er preget av tverrfaglig tilnærming 
 helsepersonell i overgrepsmottak har kompetanse på seksuelle overgrep og får 

kompetanseutvikling 

UTREDNING OM RETTSMEDISINSK KOMPETANSE 

Parallelt med utarbeidelsen av denne retningslinjen har det pågått et arbeid med å utrede 
status og foreslå tiltak for å sikre kvalitet, rekruttering og tilgang på rettsmedisinsk kompetanse 
i Norge. Utfallet av de foreslåtte tiltakene er ikke kjent på nåværende tidspunkt, men de vil på 
sikt kunne påvirke blant annet anbefalinger om kompetanse i overgrepsmottak. 
Helsedirektoratet vil følge opp dette og andre tilgrensende saker som påvirker innholdet i 
retningslinjen, og vurdere i hvert tilfelle om det kan være behov for å gjøre endringer i 
anbefalinger. 

HØRINGSINSTANSER 

Dette er en offentlig høring og alle er velkommen til å gi høringsinnspill. En liste over instansene 
som får direkte invitasjon til å gi høringsinnspill finnes på høringssiden: 
https://helsedirektoratet.no/horinger 

https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/kompetanse-og-kvalitet-i-overgrepsmottak
https://helsedirektoratet.no/horinger
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For spørsmål ta kontakt med Hanne Kathrine Stav-Noraas,  
hanne.kathrine.stav-noraas@helsedir.no. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Torunn Janbu e.f. 
avdelingsdirektør 

Hanne Kathrine Stav-Noraas 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk 
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