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(IS-1179) 20.12.2013
Anbefaling

Det anbefales at helsepersonell som ledd i svangerskapsomsorgen stiller spørsmål til
alle gravide kvinner for å avdekke vold og seksuelle overgrep. Der det synes
nødvendig bør kvinnen spørres ved flere svangerskapskontroller.
Det anbefales at en eller flere svangerskapskontroller forbeholdes mor alene.
Kvinner bør få individuell oppfølging når vold og seksuelle overgrep avdekkes, og de
må få mulighet til å være med på å bestemme tiltak og hjelp. For risikovurdering og
sikkerhetsarbeid bør helsepersonell samarbeide tverrfaglig, og anvende kommunale
handlingsplaner for vold i nære relasjoner.
Det er viktig at helsepersonell har grunnleggende kunnskap og kompetanse om vold
og seksuelle overgrep, samt avdekking av vold og oppfølgning av utsatte for vold.
Det anbefales at helsepersonell i svangerskapsomsorgen gir informasjon til alle
gravide og deres partnere om helsekonsekvenser ved vold og seksuelle overgrep (på
generelt grunnlag).

Hva er vold?
WHO definerer partnervold som enhver handling innenfor en nær relasjon som forårsaker fysisk,
psykologisk eller seksuell skade i et parforhold. Atferden inkluderer fysisk vold, psykiske overgrep,
slik som trusler, nedverdigelse og ydmykelser, og voldtekt og andre former for seksuell tvang.
Partnervold kan også innebære kontrollerende atferd; -for eksempel å isolere partneren fra familie
og venner, overvåke partnerens bevegelser og gi den begrenset tilgang til informasjon og assistanse.
Når overgrep skjer gjentatte ganger i det samme forholdet, omtales ofte fenomenet som
«mishandling»(1).
Partnervold kan grovt deles i to typer:
 Episodisk partnervold
 Intimterrorisme
Den episodiske partnervolden kan være enkelthendelser der stress og frustrasjon skaper konflikter
som ender med fysisk eller psykisk vold. Her kan både menn og kvinner være utøver.
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Intimterrorisme handler om et maktforhold, der som oftest mannen kan ha ønske om kontroll over
kvinnen. Denne type vold er ofte gjentagende med et eskalerende mønster, og er mer skadelig for
helsen til de utsatte(2). I de fleste tilfeller der kvinner utsettes for vold i hjemmet er det partneren
som er utøver (3). Vold mot gravide kan også utøves av andre familiemedlemmer og tidligere
partnere. Kvinner kan også selv være voldsutøver mot partner, egne barn og i sjeldne tilfeller mot
barnet i magen.

Vold og seksuelle overgrep mot gravide
Å være gravid og samtidig bli utsatt for vold og seksuelle overgrep i hjemmet er en stor belastning,
både for helse og livskvalitet hos den gravide og det ufødte barnet. Likevel er kvinner som opplever
vold og seksuelle overgrep i hjemmet en lite synlig gruppe i helse- og omsorgstjenesten. Dette kan
skyldes opplevelser av skyld og skam, og at kvinner sjelden forteller om sin livssituasjon uoppfordret
(4, 5), men det kan også skyldes at voldsutsatthet ikke tematiseres eller etterspørres av
helsepersonell. Rutinemessig bruk av samtaleverktøy øker avdekkingen av voldsutsatthet (3, 6-8). De
fleste kvinner oppsøker helse- og omsorgstjenesten i svangerskapet og dette gir muligheter for å nå
de som er utsatt for vold og seksuelle overgrep. Å bli mor medfører psykologiske endringer hos
kvinner, som kan skape muligheter for å motta støtte til å endre en vanskelig livssituasjon (9).
Risikomomenter for å være utsatt for vold og seksuelle overgrep kan være:
 Alkohol og rusmisbruk
 Psykiske plager eller lidelser
 Tidligere utsatt for vold eller seksuelle overgrep
 Vitne til vold
 Uønsket og/eller ikke planlagt svangerskap
 Sosioøkonomiske forhold
 Svært unge gravide
 Manglende sosialt nettverk
Det kan være betydningsfullt å tematisere vold og seksuelle overgrep flere ganger i løpet av
svangerskapsomsorgen for gravide i risikosonen.

Omfang av vold og seksuelle overgrep
På grunn av ulike definisjoner og forståelser av begrepet vold, samt at fortsatt er tabuering av
temaet, gjør det vanskelig å anslå hvor mange kvinner i Norge som utsettes for vold og seksuelle
overgrep. En norsk omfangsundersøkelse og et pilotprosjekt med screening av vold mot gravide viser
at hver fjerde kvinne har erfaring med å være utsatt for vold (3, 10), og 4 % ble eller hadde blitt utsatt
for fysisk vold under ett svangerskap(10).

Konsekvenser ved å bli utsatt for vold og seksuelle overgrep
Kvinner som opplever vold og seksuelle overgrep i hjemmet har økt risiko for nedsatt livskvalitet,
skader og død, noe som vises blant annet i en norsk studie (11-14). Erfaringer med vold og seksuelle
overgrep kan påvirke kvinners opplevelse av svangerskap, fødsel og barseltid. Disse erfaringene kan
for eksempel føre til ammeproblemer (17,18) og vegring mot å føde vaginalt og et ønske om å få
utførtplanlagt keisersnitt (15, 16). Gravide som har vært utsatt for seksuelle overgrep, opplever flere
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fysiske plager i svangerskapet (19, 20). Erfaringer med seksuelle overgrep i barndommen kan føre til
retraumatisering i svangerskapet og posttraumatisk stressyndrom (21). Voldserfaringer opptrer ofte
sammen med depressive symptomer (22-26), og kan påvirke kvinnens tilknytning og omsorgsevne
ovenfor barnet (13, 27). Engstelse og depresjon kan dessuten føre til misbruk av medikamenter og
alkohol (28). Voldserfaringer kan minske kvinnens konsentrasjon og vanskeliggjøre hennes funksjoner
i hverdagen(14).
I svangerskapet kan det ufødte barnet bli rammet av volden direkte gjennom spark og slag på magen
eller indirekte gjennom mors stressreaksjoner (29). Forskning tyder på at dette kan føre til endrede
strukturer i hjernen, som vil kunne gi varig nedsatt kognitive prestasjoner og uro hos barnet (30).
Voldsrelatert stress kan føre til nedsatt fostervekst og prematur fødsel (31, 32) og det er økt risiko for
død(32). Forskning peker totalt sett mot at når gravide er utsatt for vold, vil dette kunne føre til
nedsatt helse og livskvalitet for det ufødte barnet, både etter at det er født og i livsløpet fremover
(13). Dette er kunnskapsområder som trenger ytterligere forskning.

Hvordan avdekke vold og seksuelle overgrep i svangerskapsomsorgen
De fleste kvinner opplever det som positivt å få spørsmål om vold og seksuelle overgrep i
svangerskapsomsorgen; herunder å bli spurt flere ganger i løpet av graviditeten (3, 33). Vold bør for
første gang tematiseres så tidlig som mulig i svangerskapet. Kvinner som har erfaring med å bli utsatt
for vold og seksuelle overgrep kan oppleve det belastende å bli spurt om dette, men likevel ønsker
de aller fleste å bli spurt og få mulighet til å snakke om den vanskelige situasjonen (3). Når
helsepersonell spør om vold og seksuelle overgrep mot gravide kan det være hensiktsmessig å
understreke at dette er noe alle gravide spørres om, da voldserfaringer kan ha konsekvenser for
helse og livskvalitet til mor og det ufødte barnet.
Forslag til gode spørsmål1:
 Er du noen gang redd i eget hjem?
 Er du redd for partneren din eller andre?
 Blir du noen ganger ydmyket av partneren din, tidligere partnere eller andre? Blir du
nedverdiget offentlig, hindret i å møte venner eller gjøre ting du ønsker?
 Har du noen gang blitt slått, sparket eller på andre måter angrepet fysisk. Hvis ja, av hvem,
hvor mange ganger og hvilke skader?
 Har noen gjort noe seksuelt mot deg som du ikke har ønsket? Hvis ja, når og av hvem?
 Har noen i løpet av det siste året gjort deg bekymret for tryggheten til barna dine? Hvis ja, av
hvem?
Det er viktig at kvinnen blir spurt om voldserfaringer for å ivareta kvinnens sikkerhet, slik at hun ikke
blir møtt med represalier og ytterligere vold i etterkant av samtalen. Samtalen skal gjennomføres når
partneren ikke er til stede, og følgelig må minst en konsultasjon i svangerskapet være forbeholdt
kvinnen alene (34, 35). Der det er naturlig kan partner ha samtale med jordmor/fastlege alene.
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Far/partner bør også, alene eller sammen med mor, få møte til konsultasjon for å få informasjon om
helsekonsekvenser ved vold og seksuelle overgrep.
Den som yter helsehjelp, skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra
barnevernets side, jf. helsepersonelloven § 332. Helsepersonell skal, uten hinder av taushetsplikt
etter lovens § 213, av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at et
barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt.
Erfaringer med vold i hjemmet kan gi store negative konsekvenser for barns fungering i hverdagen og
deres helse. Dersom kvinnen blir utsatt for vold i svangerskapet og hun allerede har barn, kan
opplysningsplikten til barneverntjenesten inntre dersom vilkårene for dette er til stede.
Helsepersonell skal ikke foreta undersøkelser for å avklare bekymringen på egenhånd, da dette er
barnevernets oppgave.4 Det er viktig at den gravide opplyses om helsepersonellet opplysningsplikt til
barnevernet.
Helsepersonell kan også ha en plikt til å gi opplysninger videre etter straffeloven § 1395 for å avverge
nærmere bestemte straffbare handlinger. Etter denne bestemmelsen er det straffbart ikke å
anmelde eller på annen måte søke å avverge visse alvorlige forbrytelser, herunder alminnelig og grov
mishandling i nære relasjoner, og medvirkning til slik mishandling, når man holder det som sikkert
eller mest sannsynlig at den aktuelle straffbare handlingen vil bli eller er begått.

Videre oppfølging
Det er viktig og utforske hvilken type vold den aktuelle kvinnen er utsatt for, da dette vil ha
betydning for hvilke hjelpetiltak og oppfølging kvinnen og partneren/familien bør få tilbud om. Noen
kvinner vil ha behov for et omfattende tilbud av ulike faggrupper; både til medisinske behov,
behandling av psykiske plager eller lidelser, egen sikkerhet, økonomi og informasjon om lovverk i
forhold til sosiale rettigheter og samlivsbrudd, eller foreldreveiledning. Viser til kommende veileder
for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner.6
Krisesenterlova har som formål «å sikre eit godt og heilskapleg krisesenterilbod til kvinner, menn og
barn som er utsette for vald eller truslar om vald i nære relasjonar».7 Det er kommunens ansvar å
sørge for et krisesentertilbud til personer som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære
relasjoner, og som har behov for rådgivning eller et trygt og midlertidig botilbud.8 Videre har
kommunen ansvar for å sørge for at tilbudet så langt som mulig blir tilrettelagt brukerens individuelle
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behov og at brukeren får en helhetlig oppfølging gjennom samordning av tiltak mellom
krisesentertilbudet og andre kommunale tjenester.9
I forhold der det avdekkes vold er det av stor betydning at det opprettes tverrfaglig samarbeid.
Helsepersonell må kjenne til de hjelpeinstanser og tilbud som finnes i sin kommune, interkommunalt,
i spesialisthelsetjenesten og fra frivillige organisasjoner. Det vises til veileder for kommunale
handlingsplaner mot vold i nære relasjoner.10
Kommunen skal tilby koordinator for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte
tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.11 Det skal også oppnevnes koordinator for pasienter
som har behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester etter
spesialisthelsetjenesteloven.12 Koordinatoren skal blant annet sørge for nødvendig oppfølging av den
enkelte pasient, samt sikre samordning av tjenestetilbudet. Det er viktig å sikre gode overganger og
oppfølgning etter svangerskapets slutt. I oppfølgningen av familier der det er andre barn i hjemmet
vises det til Håndbok for helsepersonell ved mistanke om fysisk barnemishandling.13

Kvinner med innvandrerbakgrunn
Kvinner med innvandrerbakgrunn er en heterogen gruppe som ikke har noe mer til felles enn at de
har bakgrunn fra et annet land med et annet språk og kultur enn det norske. Det er viktig å møte
også disse kvinnene med en individuell tilnærming. Deres kunnskap om egne rettigheter og
helsetjenestene i Norge kan være mangelfull. Pasienter har en lovfestet rett til å få informasjon som
er nødvendig for å få innsikt i sin helsetilstand og innholdet i helsehjelpen, jf. pasient- og
brukerrettighetsloven § 3-214. Informasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle
forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn, og gis på en hensynsfull
måte.15 For å sikre god kommunikasjon og informasjon må helsepersonell vurdere behovet for å
bruke kvalifisert tolk.16
Noen kvinner med innvandrerbakgrunn kommer fra samfunn hvor æresrelatert vold er mer eller
mindre utbredt, og enkelte kan være utsatt for æresrelatert vold i det norske samfunnet.
”Æresrelatert” betyr i denne sammenheng vold som er initiert og legitimert av patriarkalske familieog slektskapsrelasjoner, som utløses av familiens behov for å beskytte eller gjenopprette anseelse.
Æresrelatert vold kan arte seg som sosial kontroll, og konsekvenser kan være at kvinner blir isolert,
mishandlet, ekskludert av familien, truet med å bli sendt tilbake til hjemlandet og i verste fall drept.
Det er viktig og utforske om volden er æresrelatert og hva den innebærer for den enkelte kvinne og
eventuelle barn. Det finnes et strukturert klinisk risikovurderings instrument, PATRIARK, som kan
benyttes for kartlegging av æresrelatert vold.17
9
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Kvinner som er tvangsgiftet og kvinner uten oppholdstillatelse, gift med norske menn, kan også være
utsatte kvinner. Nesten halvparten av kvinnene med innvandrerbakgrunn på krisesenter oppga en
etnisk norsk overgriper.18

Dokumentasjon
Den som yter helsehjelp skal nedtegne eller registrere opplysninger i journal for den enkelte
pasient.19 Når vold etterspørres og/eller avdekkes er det viktig at dette dokumenteres i pasientens
journal. Det anbefales ikke at denne informasjonen skrives på Helsekort for gravide, da det kan sette
henne i ytterligere fare siden hun selv oppbevarer og tar med seg dokumentet hjem. Dersom kvinnen
har ytre, synlige skader på grunn av vold, bør dette nedtegnes i journalen. Med kvinnens samtykke
kan det tas fotografier av skadene, som kan være viktig bevismateriale i en eventuell rettssak.
Videreformidling av informasjon reguleres av helsepersonelloven § 25 og § 45. Med mindre
pasienten motsetter seg, kan taushetsbelagte opplysninger gis til samarbeidende personell når dette
er nødvendig for å kunne gi forsvarlig helsehjelp.20Helsepersonell som skal yte eller yter helsehjelp
skal gis nødvendige og relevante helseopplysninger i den grad dette er nødvendig for å kunne gi
helsehjelp til pasienten på en forsvarlig måte, med mindre pasienten motsetter seg dette. 21
Helsepersonell bør sørge for god meldingsutveksling mellom tjenestene som fastlegekontor, jordmor
og helsesøster på helsestasjon, privat jordmor og gynekolog og helseforetak.

Ivaretagelse av helsepersonell
Å avdekke vold og seksuelle overgrep kan være en krevende oppgave for helsepersonell. Man kan få
kjennskap til svært belastende livshistorier (3). Helsepersonell har overveiende positive erfaring med
å etterspørre og avdekke vold. Dette forutsetter at de har tid, kunnskap, henvisningsmuligheter og
gode samarbeidsrutiner med andre faginstanser (36). Helsepersonell må kjenne seg trygge på at
kvinner og familiene får så god hjelp som mulig. Kunnskap om de juridiske rettigheter, plikter og
muligheter er viktig, og det kan være betydningsfullt å ha mulighet til å delta i veiledning og
opplæring av helsepersonell (36, 37).
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Flytskjema

Spør om vold

Ja
-sikkerhetsvurdering

Nei

oppfølgnings samtaler
med jordmor/fastlege

vurdere andre tverrfaglige
instanser

eventuell drøftning med
kolleager/annet
fagpersonell

kommunale faginstanser

barnevern

spesialisthelsetjenesten

politi

andre hjelpetilbud

krisesenter

Nei, men i
riksikosone

Avvergelsesplikt

Spør igjen senere i
svangerskapet

Helsepersonell kan ta kontakt med kollegaer og andre instanser for anonym drøfting ved behov.
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