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Høring – forslag til revisjon av gjeldene nasjonal faglig retningslinje for 

svangerskapsomsorgen på tema «vold og seksuelle overgrep mot gravide» 

 

Legeforeningen har mottatt fra Helsedirektoratet forslag til revisjon av gjeldene nasjonal faglig 

retningslinje for svangerskapsomsorgen på tema "vold og seksuelle overgrep mot gravide.  

 

Viktig informasjon om arbeidsprosessen: Legeforeningen har tre deltakere i arbeidsgruppen 

som har bistått i utarbeidelsen av retningslinjene, fra henholdsvis Norsk gynekologisk forening, 

Norsk forening for samfunnsmedisin og Norsk forening for allmennmedisin. Representantene 

har i løpet prosessen vært kritisk til den forelagte tidsplanen og har ved flere anledninger 

påpekt dette overfor Helsedirektoratet. Legeforeningens representanter mener vold under 

svangerskap er så viktig at det fortjener en grundig saksgang. Det er viktig at man sikrer at nye 

retningslinjer omfatter de tiltak som har vist seg best egnet til å avdekke og følge opp personer 

som er utsatt for vold. Legeforeningens representanter mener derfor at det aktuelle dokumentet 

må anses som uferdig. 

 

Viktig om utkast til retningslinje: Helsedirektoratets utkast anbefaler screening ved at 

helsepersonell skal spørre alle gravide kvinner om vold og seksuelle overgrep. Legeforeningens 

representanter i arbeidsgruppen har i et brev til Helsedirektoratet stilt seg svært tvilende til 

dette punktet. De understreker at enkelte studier har vist at screening kan avdekke vold i 

svangerskap, men at det fremdeles er uklart om dette er beste metode og at litteraturen er uklar 

på dette området. En Cochrane studie fra 2013 konkluderer med at det ikke er nok bevis for at 

screening har den ønskede effekt og at dokumentasjonen er ikke god nok til å forsvare 

innføring av universell screening (1). WHO sin nye guideline fra 2013 på området(2) tilrår ikke 

screening men anbefaler en case-basert tilnærming hvor man spør kvinner i risikogrupper eller 

der man har mistanke om at kvinnen blir utsatt for vold. I Storbritannia forventes UK 

Screening Committee å ha ferdig rapporten «Screening for Domestic Violence» i mai 2014 (3). 

Et foreløpig utkast til rapporten anbefaler ikke screening begrunnet i manglende 

dokumentasjon for at screening reduserer vold eller resulterer i bedrede helse-effekter. De 

fremhever at andre metoder som f.eks. opplæring av helsepersonell, har vist gode resultater.  

 

Legeforeningen ber høringsinstansene spesielt om å kommentere dette punktet. I tillegg stiller 

Helsedirektoratet ytterligere fire spørsmål som de spesifikt ønsker høringsinstansens syn på. Se 

Helsedirektoratets høringsbrev for utdypelse av disse.  

 

Dersom høringen virker relevant, bes det om at innspill sendes til Legeforeningen innen 

28. januar 2014.  Det bes om at innspillene lastes opp direkte på Legeforeningens nettsider. 

 

Høringen finnes på Legeforeningen.no under Legeforeningen mener – Høringer 
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