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INNLEDNING 

 
Enhet familie og helse utarbeidet i 2011 en Handlingsplan mot vold i nære relasjoner for perioden 

2011-2013. Denne planen var begrenset til å omhandle familier med barn under 18 år, samt 

tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Allerede da så man behovet for en mer omfattende plan, som 

omhandler flere brukergrupper og flere enheter og avdelinger. Arbeidet med planen ble forankret 

gjennom Handlingsprogram 2013-2016, alle aktuelle enheter forpliktet seg til å delta, og Safir har 

vært styringsgruppe for prosjektet. 

 

Arbeidsgruppa har valgt å skrive en plan som beskriver faktiske forhold nå – eksternt og internt i 

kommunen. Alle enheter har fått mulighet til å beskrive sine tiltak mot vold i nære relasjoner. Det er 

oppgitt referanser til aktuell informasjon om de enkelte tiltakene som benyttes internt i kommunen, 

slik at planen også skal kunne brukes som et arbeidsredskap. Vi har hatt fokus på å finne områder 

med potensiale for forbedring innenfor både avdekking av og tiltak mot vold i nære relasjoner. På 

bakgrunn av disse faktorene har vi kommet opp med en tiltaksliste på 5 punkter for planperioden. 

Det har vært gjennomført en høringsrunde internt i kommunen og med eksterne samarbeidspartnere, 

i forkant av politisk behandling. 

 

Det er vedlagt et flytskjema for saker med mistanke om kjønnslemlestelse, og en prosedyre for hva 

man gjør ved bekymring for vold mot barn eller ungdom.  
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INITIERING OG BEGRUNNELSER 
Vold i nære relasjoner er en stor samfunnsutfordring og det rammer mange i følge Stortingsmelding 

nr. 15, Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner.  

 

En framstilling av antallet familievoldssaker på landsbasis i perioden 2005 til 2011 vises i figur 3.1 

nedenfor. Figuren viser en tydelig økning i registrert familievold på landsbasis, med nesten 

fordobling av saksmengden mellom 2005 og 2011. (Stortingsmelding nr. 15. Ref.1) 

 

 
 

De senere årene har det vært økt fokus på vold og overgrep som problem for de utsatte og med 

særlig oppmerksomhet mot barn som er utsatt for vold eller er vitne til vold i familien. Vold kan gi 

fysiske og psykiske helseskader og i verste fall føre til død. Det er igangsatt handlingsplaner på 

sentralt nivå, med tiltak innenfor lovverket, politimyndighetene og i hjelpeapparatet. Det er anbefalt 

at kommunene utarbeider egne handlingsplaner mot vold i nære relasjoner, og det er utarbeidet en 

sentral veileder for utarbeidelse av plan. Rælingen har hatt en plan for perioden 2011-2013 som 

omhandler familier med barn mellom 0-18. Ordføreren i Rælingen har skrevet under Redd Barnas 

opprop mot vold i nære relasjoner. (Redd Barnas opprop mot vold – Ordførerdugnaden. Ref.2) 

Trygghet, mestring og læring er et av satsingsområdene i Kommuneplan for Rælingen 2014-2025 

- samfunnsdelen. Trygge hjemmeforhold og god velferd for alle barn er viktig. Barn som vokser 

opp i trygge forhold med foreldre som støtter, oppmuntrer og gir barnet den omsorgen det trenger, 

er mindre sårbare ved sykdom og atferdsproblemer. Når familien av en eller annen grunn svikter i 

sin omsorgsrolle, er det viktig å ha andre voksne som ser barnet og bryr seg.  –Vold i familier er et 

samfunnsproblem. Styringsmålet oppvekstmiljø og levekår som gir mestring og trygghet skal følges 

med blant annet strategien om å forebygge vold og overgrep i nære relasjoner. Denne satsingen er 

videreført og forankret også i Handlingsprogram for Rælingen 2014-2017. (Ref.3) 
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ETISKE RETNINGSLINJER 
 

I arbeidet med planen har det vært viktig å sikre at planen er i tråd med kommunens etiske 

retningslinjer, som er en konkretisering av verdigrunnlaget «RAR»  som ligger i 

arbeidsgiverpolitisk plattform (Vedtatt kommunestyret 14.11.12): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hensikten med å ha retningslinjer for etisk praksis er å klargjøre de krav som gjelder for vår 

yrkesatferd og å gi hjelp i dilemmasituasjoner.  Retningslinjene gjelder for alle ansatte i Rælingen 

kommune og også for alle som arbeider på oppdrag for kommunen. 

 

Som forvaltere av samfunnets felles midler stilles det høye krav til ansattes holdninger i sin 

virksomhet for Rælingen kommune. Rælingen kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og 

åpenhet i all sin virksomhet. Alle ansatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet. 

Alle plikter å overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for kommunens 

virksomhet. Dette innebærer også at alle forholder seg lojalt til vedtak som er truffet. 

 

Ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit, holdning til og 

oppfatning av kommunen. Ansatte skal derfor aktivt ta avstand fra enhver uetisk 

forvaltningspraksis. Dette er spesielt viktig i arbeidet med utsatte mennesker. 

 

MÅL FOR KOMMUNENS ARBEID MED VOLD I NÆRE 
RELASJONER 
 

Rælingen kommune skal ha tjenester som forebygger, avdekker og følger opp de som er utsatt for 

vold i nære relasjoner. Innbyggerne i Rælingen skal ha enkel tilgang på informasjon om 

hjelpeapparat ved vold i nære relasjoner. Barn og sårbare mennesker som ikke selv kan si i fra om 

behov for hjelp, skal i størst mulig grad fanges opp av våre tjenester.  

 

Planen gir oversikt over  hvordan våre tjenester ivaretar forebygging, avdekking og oppfølging av 

vold i nære relasjoneri dag. Med bakgrunn i virkelighetsbeskrivelsen og eventuelle utfordringer 

kommunen måtte ha, foreslås det noen tiltak som vil gjøre kommunen i stand til å ivareta 

forebygging, avdekking og oppfølging av vold i nære relasjoner på en bedre måte.  

Planen skal være et hjelpemiddel for ansatte og for befolkningen i Rælingen kommune for å finne 

fram til hjelp og kompetanse innenfor området vold i nære relasjoner.   

 

 

 

RESPEKT FOR ENKELTMENNESKET 

ANSVARLIGHET 

REDELIGHET 
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OVERORDNET MÅL 

 Rælingen kommune skal ha tjenester som avdekker og forebygger vold i nære relasjoner. 

 Helseskader som følge av vold i nære relasjoner blir fulgt opp på best mulig måte. 

 

ORGANISATORISKE MÅL – FORBEDRINGER I HJELPETJENESTENE 

 Ansatte i Rælingen kommune skal medvirke til å avdekke vold i nære relasjoner og være 

oppdatert om hvordan de skal gå fram i en slik sak.  

 Det skal foreligge enkelt tilgjengelig materiale med konkrete forslag til tiltak.  

 Alle ansatte i hjelpetjenestene skal læres i hvordan man rutinemessig følger opp mistanke 

om vold i nære relasjoner. 

 

BRUKERORIENTERTE MÅL – FORBEDRINGER FOR BRUKERNE 

 Innbyggerne i Rælingen kommune skal vite at det eksisterer et hjelpeapparat ved vold i nære 

relasjoner og på en enkel måte kunne skaffe seg oversikt over hjelpetilbudet.  

 Innbyggere skal oppleve å få god hjelp når de henvender seg til kommunen i tilfelle av vold 

i nære relasjoner.  

 Barn som ikke selv kan si i fra skal ha allikevel ha mulighet for å få hjelp gjennom 

profesjonelt personale.  

 

MÅLGRUPPE OG AVGRENSNING 
PLANENS MÅLGRUPPER: 

 Barn/unge 0-18 år som lever med vold i nære relasjoner, samt deres familier.  

 Voksne brukere av kommunale tjenester som er utsatt for vold i nære relasjoner 

(vold fra partnere, foreldre, barn) 

 

AVGRENSING AV TEMA 

Vold og overgrep kan foregå innenfor mange slags relasjoner av kortere eller lengre varighet. I 

denne planen vil hovedfokus være vold innenfor familien og parforhold, i likhet med fokus i 

Stortingsmelding 15 2012-2013.Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. 

(Stortingsmelding 15. Ref. 1). Vi vil likevel nevne noen øvrige relasjoner av nær karakter hvor vold 

kan forekomme innenfor rammene av kommunale tjenester. Tiltak rettet mot utsatte for vold og 

overgrep vil også kunne benyttes uavhengig av hvem som er utøver. 

 

Vold fra bruker mot ansatt  Dette omhandles først og fremst av HMS-rutiner, og øvrig 

arbeidsmiljørelatert arbeid. Rutiner på området vil finnes i Kvalitetslosen for den enkelte enhet. 

 

Vold/krenkelser fra ansatt mot bruker Dette omhandles ikke av planen direkte, men tiltak som 

kommunen har tilgang på kan være aktuelt å bruke. Rutiner på området vil finnes i Kvalitetslosen 

for den enkelte enhet. 

 

Vold mellom ansatte Omhandles av personalarbeid, HMS. Rutiner på området vil finnes i 

Kvalitetslosen. 
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Vold fra bruker mot bruker Dette omhandles ikke av planen direkte, men tiltak som kommunen 

har tilgang på kan være aktuelt å bruke. Rutiner på området vil finnes i Kvalitetslosen for den 

enkelte enhet. 

 

Vold fra familie mot ansatt Inngår i personalarbeid, men kan medføre meldeplikt dersom det 

involverer barn eller volden er av en slik alvorlig karakter at politi/helsevesen må varsles. 

 

Menneskehandel Omhandles ikke av planen. Ved mistanke om menneskehandel for personer 

under 18 år må politi og barnevern kontaktes, over 18 år må politi kontaktes.  

 

Kjønnslemlestelse og tvangsekteskap omhandles i planen. 

 

For oppsummering av lover i tilknytning til tverrfaglig samarbeid, taushetsplikt/opplysningsplikt 

vises det til veileder for tverrfaglig samarbeid utarbeidet i 2013.(Tverrfaglig samarbeid for barn og 

unge i aldersgruppen 0 – 23 år. En veileder for ledere og ansatte. Kvalitetslosen Ref. 23) 

 

DEFINISJON AV VOLD 

Vold kan omfatte alt fra fysisk vold, seksuelle overgrep, og kjønnslemlestelse, til psykisk vold, 

inkludert trusler om vold, til sosial vold med isolasjon eller begrensing av kontakter og vold i form 

av kontroll med økonomiske ressurser.  (Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner. Ref. 

4) 

 

”Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, 

smerter, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre 

noe den vil”  (Per Isdal 2000  – «Meningen med volden» Ref. 5) 

 

Fysisk vold 

Inkluderer slag, spark, dytting, angrep med gjenstander, lugging, biting, knivstikking, binding, 

brennmerking, våpenbruk, kvelningsforsøk, drukningsforsøk.  (Alternativ til vold. Ref. 6) 

 

Kjønnslemlestelse 

Omfatter alle handlinger som involverer delvis eller total fjerning av eksterne kvinnelige 

kjønnsorganer, eller som påfører kjønnsorganer annen skade, også såkalt Sunna-omskjæring. Det er 

kjønnslemlestelse uavhengig av om inngrepet skyldes kulturelle, religiøse eller andre ikke-

terapeutiske grunner. (World Health Organization. Ref. 7) 

 

Seksuell vold 

Inkluderer uønsket berøring, påtvungen seksuell aktivitet, voldtekt, påtvunget seksuell aktivitet med 

andre, påtvungen seksuelle aktivitet mens andre ser på, eksponering for seksuell aktivitet eller 

porno. (Alternativ til vold. Ref. 6) 

 

Psykisk vold 

Er all bruk av ord, stemme, handling eller mangel på handling som kontrollerer, skader eller 

krenker. Psykisk mishandling defineres som repeterende krenkelser uten hensyn til den andres 

følelser. Det kan forekomme psykiske vold uten fysisk vold, men all fysisk vold inneholder psykisk  

mishandling. Eks. utskjelling, truing, gjentatt sårende kritikk, ignorering, ydmyking, forhør, uriktige 

anklager. (Alternativ til vold. Ref. 6) 
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Kontrollerende atferd 

Inkluderer økonomisk kontroll, dvs. å nekte partner å arbeide, forsøke å få partner oppsagt, ta 

kontroll over pengene til partner.  Trusler om å ta barna fra mor/far, kontakte barnevernet, beskrive 

partner på en krenkende måte ovenfor barna, trusler om å skade venner, slektninger, 

arbeidskollegaer, trusler om å sette ut rykter om partner, konstant kritikk, ta alle avgjørelser i 

familien, krenke partner i påsyn av andre.  Isolasjon , f.eks. kontrollere hva partner gjør/hvor partner 

er/hvem partner snakker med/er sammen med. (Alternativ til vold. Ref.6) 

 

Tvangsekteskap 

«Kvinner og menn skal sikres den samme retten til fritt å velge ektefelle og å inngå ekteskap bare 

når det skjer på fritt grunnlag og med fullt samtykke» (FN’s kvinnekonvensjon. Ref. 9)  

De som er utsatt for tvangsekteskap kan også være utsatt for kontrollerende atferd og psykisk og 

fysisk vold. 

 

SITUASJONSBESKRIVELSER – UTFORDRINGER PÅ LOKALT 
NIVÅ 
Det er vanskelig å få nøyaktige tall på hvor mange barn og voksne som er utsatt for vold i nære 

relasjoner. Det vil være mørketall på et slikt område, og det vil kun være de som er i kontakt med 

instanser som registrerer vold som blir registrert i statistikken. Alle tjenester som er forespurt i 

kartleggingen, dvs skoler, barnehager, helse- og sosiale tjenester rapporterer om at de møter brukere 

som er utsatt for eller er utøver av ulike former for vold i nære relasjoner. De som har konkrete tall 

er politi, krisesenter og barnevernet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOLD I NÆRE RELASJONER SOM KRIMINALITET 

Tabellen overfor viser utviklingen av anmeldte tilfeller av familievold, herunder all vold i nære 

relasjoner som voldtekter, brudd på besøksforbud, legemsfornærmelser i tillegg til § 219, i Fet og 

Rælingen lensmannsdistrikt i perioden 2004-2012 (tall fra Romerike Politidistrikt). 

 

Politiet så i 2007 nærmere på tallene for anmeldelser. Det viste seg at politiet sto for nærmere 45 % 

av anmeldelsene. Dette kan ses som et uttrykk for at de som er utsatte for vold i nære relasjoner av  

ulike årsaker vegrer seg for å anmelde forholdet. I og med at politiet bare foretar anmeldelser i saker 

hvor de er involvert på en eller annen måte, er det grunn til å tro at det er store mørketall for hvor 

mange som er utsatt for familievold. Det betyr også at en økning av antall anmeldelser kan være en 

følge av levere terskel for å kontakte politiet, ikke en reell økning i antall voldsepisoder. 

 

 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Anmeldte 

tilfeller i Fet og 

Rælingen 

lensmannsdistrikt 

20 24 33 33 25 21 28 33 37 
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Hvem er de involverte?:  

 Utøver er i stor grad mann  

 Utøver er i 73 % av tilfellene av norsk opprinnelse 

 Utøver er i 79 % av tilfellene partner eller tidligere partner av fornærmede.  

 Utsatt er i 64 % av tilfellene av norsk opprinnelse.  

 Barn er registrert i 63,5 % av familiene hvor anmeldelse blir opprettet eller inngitt . 

(Tall fra anmeldte forhold på Romerike i 2007) 

 

Romerike krisesenter gir tilbud til menn og kvinner på hele Romerike som lever i forhold med vold. 

Det foreligger ikke statistikk kun for Rælingen.  

 

 

   Antall    Døgn   

 År  Kvinner Barn Menn  Kvinner Barn Menn  

          

2013  134 118 1  3244 3319 5  

2012  128 120 5  2866 2926 66  

2011  110 99 2  2926 3229 5  

2010  120 119 0  2932 3554 0  

2009  97 90 0  2800 3442 0  

2008  115 136 0  2727 3448 0  

2007  103 79 0  2927 2776 0  

2006  94 88 0  3143 3735 0  

2005  88 74 0  2364 2898 0  

2004  89 78 0   2602 2705 0  

  1078 1001   28531 32032   

 

 

SITUASJONEN I RÆLINGEN SETT FRA BARNEVERNSPERSPEKTIV 

Det er i dag bred enighet om at vold i familien påvirker barns omsorgssituasjon og oppvekstvilkår, 

og at det er potensielt svært skadelig for barn å være vitne til vold mellom foreldrene. Barn som 

lever i familier med vold mellom foreldrene er også i større grad utsatt for vold fra foreldre både før 

og særlig etter samlivsbrudd.  

 

Det kom 164 bekymringsmeldinger til barnevernet i 2013. Grunnlag for undersøkelse blir 

kategorisert i 19 ulike kategorier. Følgende kategorier omhandler vold i nære relasjoner, etterfulgt 

av antall meldinger i 2013: 

Kode 6: Høy grad av konflikt i hjemmet: 25 

Kode 7: Vold i hjemmet/barnet vitne til vold i nære relasjoner: 20 

Kode 9: Utsatt for fysisk mishandling: 20 

Kode 10: Utsatt for psykisk mishandling: 4 

Kode 11: Utsatt for seksuelle overgrep: 5 

Antall meldinger/barn til sammen: 59 
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Tall fra tidligere år viser at for ca 35% av barn med tiltak i barnevernet var det mistanke om vold i 

nære relasjoner av ulik art. Dette viser at mange barn i Rælingen er og har vært utsatt for vold 

og/eller å være vitne til vold i nære relasjoner. Dette kan gi psykiske skader over tid, og innebærer 

en dårligere omsorgssituasjon i form av fiendtlig klima i hjemmet, frykt for nye hendelser, at de 

voksne ikke er tilgjengelig for å se barnets behov pga egne følelser enten det er sinne eller frykt. 

Disse barna har behov for hjelp til å få bedret sin omsorgssituasjon. 

 

Det er svært få saker med mistanke om fare for kjønnslemlestelse eller tvangsekteskap i Rælingen, 

mindre enn 1 i året. Det foreligger flytskjema for arbeidet i disse sakene som brukes ved mistanke. 
 

 

SITUASJONEN I RÆLINGEN SETT FRA VOKSENTJENESTE-PERSPEKTIV 

Enheter som er ansvarlige for tjenester rettet mot brukere fra 18 og oppover rapporterer at de 

opplever situasjoner hvor det er mistanke om at brukere blir utsatt for vold i nære relasjoner eller er 

utøvere av vold. Det foreligger ikke lokale tall for omfanget av slike saker, da det ikke 

registreres. Nav, avdeling for psykisk helse og rus, hjemmesykepleietjenesten, enhet for tilrettelagte 

tjenester  -  og også institusjonstjenestene og sykehjemmene har erfaring med disse 

problemstillingene. Handlingsrommet blir begrenset av at hovedmottaker av hjelp er over 18 år og 

dermed kan takke nei til hjelp.  

 

TILGJENGELIGE KOMMUNALE TILTAK PR. I DAG 
Det er innhentet informasjon fra enheter/avdelinger i kommunen som barnehager, skoler, Nav, 

enhet for hjemmebaserte tjenester, enhet for tilrettelagte tjenester, enhet for institusjonstjenester, 

enhet familie og helse. De er spurt om hvilke rutiner de har for avdekking av vold, hvilke tiltak de 

har ved avdekt vold og hvilket behov for opplæring de ser.  

 
PRIMÆRFOREBYGGENDE TILTAK 

Enhet familie og helse: 

Jordmor/helsestasjon: Det gis informasjon om skadevirkninger av vold og barns sårbarhet, tilbud 

om godt samlivskurs 

 

Flyktningetjenesten: Tar opp vold og kjønnslemlestelse som tema i egne grupper for nyankomne 

flyktninger og som del av introduksjonsprogrammet. Foreldreveiledningsprogrammet International 

Child Development Program-ICDP brukes som del av introduksjonsprogrammet for å forebygge 

vold. 

 

PPT: Veileder personalet slik at alle barn skal ha et best mulig utviklings- og læringsmiljø i 

barnehager og skoler.  

 

Barnehager:  
Jobber på flere måter med tema sosial kompetanse og benytter ulike program og annet materiale 

som egner seg for de ulike barnegruppene.»Steg for steg» og Du og jeg og vi to» er eksempel på 

program som blir brukt. 

 

Skoler:  
Alle elevene følges opp med individuelle samtaler. Elevene har kompetansemål for sosial læring.  

Alle elevene har kontaktlærer som følger opp hver enkelt elev og som er i tett samarbeid med 

hjemmene/foresatte. Ulike program for læring av sosiale ferdigheter brukes på skolene. Dette kan 
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være LP-modellen, MOT, Trivselsprogrammet, ZERO,  ART og Steg for steg. Skolene lærer 

elevene hva de ikke skal utsettes for og hvem de kan snakke med dersom de trenger det. Alle 

skolens ansatte skal kunne ta i mot et barn som har behov for en prat. Det er viktig at barnet får 

snakke med den voksne som barnet har tillit til.  

 

AVDEKKENDE TILTAK 

Alle enheter opplyser at de vil kontakte barneverntjenesten ved aktuelle problemstillinger som 

involverer barn. Alle enheter og avdelinger har et særlig fokus på sårbare grupper som barn, 

mennesker med nedsatt funksjonsevne på grunn av sykdom, alder og medfødte lidelser. 

 

Enhet familie og helse: 

Jordmor: Kartlegging av vold i svangerskap 

 

Helsesøstre: Er oppmerksomme på fysiske og psykiske tegn på at barn/unge er utsatt for vold, følge 

opp de som har fortalt noe. 

 

PPT: Stiller spørsmål om opplevd vold i saker der barn har atferdsvansker.Veileder 

skoler/barnehager til å melde bekymring, og hvordan de skal snakke med barn. 

 

Barnevern: Kurstilbud for ansatte som arbeider med barn: «Bekymret for et barn» 

Veiledning til ansatte eller andre som er bekymret for barn. Undersøker omsorgssituasjon, foretar 

akuttvurdering, kartlegger i samtale med barn og voksne. Klemetsrudmodellen og 

kartleggingspakken til bruk ved mistanke om vold utarbeidet av Alternativ til Vold og Senter for 

krisepsykologi brukes. 

 

Fastlege/legevakt: Oppmerksom på fysiske og psykiske tegn til at pasienter er utsatt for vold. 

Åpenhet for at pasienter kan ta opp vold som problemstilling i legekonsultasjonene. 

 

Tjenestekontoret for helse og omsorg:  

Ved søknad om tjenester foretas det besøk i hjemmet for kartlegging av brukers egne ressurser og 

brukers bistandsbehov. Om det fremkommer observasjoner som kan tyde på at bruker utsettes for 

vold/utøver vold mot andre i ulike former vil dette tas opp videre, både internt og med andre 

aktuelle instanser. Det skal rettes spesiell oppmerksomhet mot mennesker med nedsatt 

funksjonsevne av ulike årsaker,  sterkt pleietrengende eldre og personer med demens.  
 

Enhet for hjemmebaserte tjenester: 

Avdeling psykisk helse og rus: Kartlegging av voldshistorikk i samtaler. 
 

Hjemmesykepleien: Om det fremkommer observasjoner som kan tyde på at bruker utsettes for 

vold/utøver vold mot andre i ulike former vil dette tas opp videre, både internt og med andre 

aktuelle instanser. Det skal rettes spesiell oppmerksomhet mot sterkt pleietrengende eldre og personer med 

demens, og andre med nedsatt funksjonsevne.  

 
Skoler:  

Alle skolene har tverrfaglige møter med barnevern/PPT/helsesøster hvor bekymring kan drøftes. 

 

Barnehagene:  
Alle kommunale og de fleste private barnehagene har tverrfaglige møter med 

barnevern/PPT/helsesøster hvor bekymring kan drøftes. 
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Nav:  
NAV Rælingen kartlegger alle sine brukere når de kommer i kontakt med NAV i forhold til deres 

bistandsbehov. Dersom NAV Rælingen mistenker at bruker er utsatt for vold/bruker vold, vil den 

enkelte veileder kartlegge saken ytterligere i forhold til de behov brukeren måtte ha for bistand 

videre. Nav skal vurdere barn situasjon i familier de er i kontakt med. 

 

 

6.4 BISTAND 

 

Enhet familie og helse: 

Forebyggende helsetjenester: Korttidsoppfølging av psykolog, bearbeiding av mindre omfattende, 

avsluttede forhold. ICDP, KID, COS 

 

Barnevern: Undersøke, akuttvurdering, kartlegger i samtale med barn og voksne, tiltak i eller 

utenfor hjemmet. ICDP, ART, COS 

 

Flykting- og inkluderingstjenesten: ICDP, KID 

 

Fastlege/legevakt: Utredning og behandling av psykiske og fysiske konsekvenser av vold, henvise 

til spesialist ved behov. 

 

Nav:  
Økonomisk og praktisk bistand ved behov for ny bolig for voldsutsatte, formidling til krisesenter 

 

Eiendomsenheten: 

Boligkonsulent: Behandling av og veiledning til søknad om kommunal bolig 

 

Tjenestekontoret for helse og omsorg:  

Ingen egne tiltak, men vil melde problemstillingen videre til rette instans. 

 

Enhet for hjemmebaserte tjenester: 

Avdeling psykisk helse og rus:  
Avdelingen har ikke eget tilbud for voksne som utøver vold. I enkelte tilfeller kan det tilbys 

sinnemestring i form av  motivasjon, psykoedukasjon og kognitiv tilnærming. 

 

Hjemmesykepleien: Der det avdekkes at brukeren ikke er i stand til å ivareta egne interesser 

meldes behov for verge til Fylkesmannen. 

 

Skole:  
Skolene setter inn tiltak og tett oppfølging av elev dersom det er mistanke om vold eller eleven har 

en adferd som tilsier at noe ikke stemmer. Skolene lærer elevene hva de ikke skal utsettes for og 

hvem de kan snakke med dersom de trenger det. Skolene benytter ulike tiltak som ART og MOT. 

 

METODER I BRUK I KOMMUNEN SOM KAN BRUKES I OPPFØLGING OG ENDRINGSARBEID 

OVERFOR UTSATTE OG/ELLER UTØVERE AV VOLD 

 

ICDP: «International Child Development  Program» Programmet retter seg mot omsorgsgivere og 

skal styrke deres omsorgskompetanse. (ICDP Ref. 10) 
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COS: «Circle of security» Program for foreldre med hensikt å øke sensitivitet eller forståelse av 

hva barnas behov er. Sensitivisering av voksne kan også brukes i forhold til utøver/utsatt for 

vold.(R-bup Ref. 11) 

 

ART: «Aggression Replacement Training» Grupper i aggresjonsmestring for barn og ungdom. 

Fokus på tre områder – sosiale ferdigheter, moralsk resonnering og sinnemestring. Hensikt er å 

styrke barnas/ungdommenes sosiale kompetanse og forebygge aggresjon og evt. utvikling mot 

kriminalitet. (Wikipedia Ref. 12) 

 

KID: «Kurs i depresjonsmestring» Bruk av kognitiv forståelsesmodell for å mestre lette depresjoner 

eller vanskelige perioder i livet. Kan også brukes ved depresjonsproblematikk som senskade etter 

vold. (Psykisk helse.. Ref. 13) 

 

EKSTERNE ELLER INTERKOMMUNALE TILTAK 
  

TILTAK HVOR BRUKEREN KAN HENVENDE SEG DIREKTE SELV: 

Politi: Anmeldelse og etterforskning av voldssaker, samarbeid omkring sikring av barn/utsatte, 

voldsalarm, besøksforbud. Tlf 02800/112 (Politiet. Ref. 19)  

 

Overgrepsmottak i Oslo: Døgnåpent gratis tilbud til overgrepsutsatte. Tlf 23 48 70 900 

(Legevakten i Oslo. Ref. 14) 

 

Romerike krisesenter: Interkommunalt tilbud til utsatte for vold. Tlf 63 81 41 78 (Romerike 

krisesenter. Ref 15) 

 

Legevakt: Akutt behandling og dokumentasjon av skader etter vold. Tlf 66 93 66 93 ( Helsenorge. 

Ref. 18) 

 

Barnevernvakten Romerike politidistrikt/116111 alarmtelefonen for barn og unge: Ved akutt 

bekymring, og melding av bekymring etter kontortid. Tlf 116 111 (Barnevernvakten. Ref. 17) 

 

Familievernkontoret: Tilbud om parterapi, familieterapi, mekling ved samlivsbrudd. Tlf 466 16 

830 (Bufetat. Ref 16) 

 

Vern for eldre: Nasjonal kontakttelefon  for personer over 62 år som er utsatt for vold og overgrep, 

hjelpeapparatet eller andre som kommer i kontakt med overgrepsutsatte eldre. Tlf  800 30 196,  

e-post: vern.for.eldre@nasjonal.kontakttelefon.no,  eller se nettsiden: www.vernforeldre.no 

 

Røde korstelefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse: Tlf 815 55 201 (Røde Kors. Ref. 

20) 

 

Reform: Ressurssenter for menn. Tlf 22 34 09 50  (Reform. Ref. 21) 

 

TILTAK SOM TRENGER HENVISNING 

Sosialpediatrisk team ved barneavdelingen på Ahus: medisinske undersøkelser ved mistanke om 

vold mot barn. (lege/barnevern kan henvise) 

 

Ullevål sykehus, barneavdelingen: medisinske undersøkelser ved mistanke om seksuelle overgrep 

mot barn (lege/barnevern kan henvise) 

mailto:vern.for.eldre@nasjonal.kontakttelefon.no
http://www.vernforeldre.no/
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Barnehuset på Hamar: dommeravhør av barn, medisinske undersøkelser ved mistanke om vold 

eller seksuelle overgrep drøfting av saker (politi henviser) 

 

Konsultasjonsteam for vold og seksuelle overgrep: tilknyttet Bufetat fagteam Lillestrøm med 

medlemmer fra BUP, politi og Bufetat. Barnevernet kan ta opp saker 

 

BUP: Saker kan drøftes med BUP i BUP-møte, i konsultasjoner og evt henvisning av saker hvor 

volden er avdekket og det er et behandlingsbehov. Kommunale instanser kan ta opp saker i BUP-

møte, men kun lege/barnevern kan henvise. 

 

Voksenpsykiatri: Utsatte voksne med behandlingsbehov kan henvises offentlige eller private 

terapitilbud. For utøvere finnes det enkelte gruppetilbud i aggresjonsmestring i regi av private. 

 

VURDERING AV TILTAKSKJEDEN 
FOREBYGGING AV VOLD: 

Vi ser at det er viktig å signalisere holdning gjennom planverk og generelle programmer i skole og 

barnehage som gir barn sosial kompetanse og alternative handlingsmønstre. For øvrig bør 

forebyggende tiltak rettes mot å gi tilbud til de som kan antas å stå i fare for å utøve vold eller å 

være utsatt for vold for å redusere/stoppe videreføring av vold.  

 

Strategier: 

 Fortsette satsingen på ICDP og ART 

 Fortsatt samordning av forebyggende tiltak gjennom SaFiR 

 

AVDEKKING AV VOLD: 

Det vurderes at det fortsatt er behov for bevisstgjøring i både barne- og voksentjenestene. Dette 

gjelder særlig ved nyansettelser i tjenestene. Det er mange brukere av kommunens tjenester som er 

sårbare og kan ha vansker med å hevde egne rettigheter pga nedsatt funksjonsevne, noe som gir 

vanskelige juridiske og etiske avveininger. 

 

 

Strategier: 

 Utvikle rutiner i voksentjenestene for avdekking og håndtering av vold «Bekymret for en 

voksen» 

 Opplæring i og refleksjon rundt juridiske problemstillinger i møte med voksne voldsutsatte 

 Sikre informasjon til alle ansatte om «Bekymret for et barn» og «Bekymret for en voksen» 

 

 

BISTAND VED AVDEKKET VOLD: 

Samarbeidet mellom de ulike ansvarlige tjenestene har fortsatt svakheter. Det er behov for 

rolleavklaringer og rutiner som sikrer helhetlig og samordnet bistand. Omkring 60 kommunalt 

ansatte deltar i opplæring gjennom RVTS, Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress og 

selvmordsforebygging, for å gi bedre og mer samordnede tiltak for barn og voksne med 

traumeerfaringer. 

 

Strategi: 

 Utvikle rutiner for samarbeid mellom ulike tjenester om avdekking og håndtering av vold 
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TILBUD TIL UTØVERE AV VOLD 

Kommunen har et ansvar gjennom lov om barneverntjenester til å tilby hjelpetiltak til unge med 

atferdsvansker, herunder aggresjonsproblematikk. Unge utøvere kan ofte være i en dobbeltrolle som 

utsatt/utøver, og kan i tillegg ha krav på offentlige tjenester som skole. Det vurderes at det er behov 

for å se på tilbudet de ulike enhetene gir til aktuelle barn/unge.  

 

For tilbud til voksne utøvere av vold er ansvarsforholdene ikke avklart gjennom lovverk.  

Stortingsmelding 15 Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner fremholder videre 

utbredelse av Alternativ til Vold (ATV) og Sinnemestringsmodellen utviklet ved Brøset som 

strategier for tilbud til voldsutøvere. Finansieringsmodellen for ATV er 50% kommunal 

finansiering av utgiftene. Familievernkontorene kan også gi tilbud til noen i gruppen.  

 

Utfra klare sentrale politiske føringer og innspill fra de ulike kommunale tjenestene om at mangel 

på tilbud til voldsutøvere fører til konsekvenser for utsatte barn og voksne, ses det et behov for ha et 

tilbud i kommunen til voldsutøvere. Utfra at Alternativ til Vold er etablert på nedre Romerike 

foreslås det å tilknytte kommunen til det etablerte tilbudet. 

 

Strategier: 

 Gjennomgang av eksisterende tilbud til utøvere av vold under 18 år, med tanke på en 

styrking av tilbudet 

 Etablere tilbud til voksne voldsutøvere gjennom tilknytning til Alternativ til Vold Romerike 
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FORSLAG TIL TILTAK I TRÅD MED VALGTE STRATEGIER: 
 

 

 

Tiltak 1: 
Det nedsettes en arbeidsgruppe 1 med medlemmer fra aktuelle enheter som yter 

tjenester til voksne, som får i oppdrag å utarbeide en  rutine for avdekking og 

håndtering av vold og overgrep - inkludert tvangsekteskap - mot voksne 

brukere:  « Bekymret for en voksen».   
 

Tiltak 2: 
Arbeidsgruppe 1 får videre i oppdrag å utarbeide kurs « Bekymret for en 

voksen» for ansatte som jobber med brukere som kan være utsatt for 

vold/overgrep. Kurset skal inkludere etiske refleksjon og juridiske vurderinger. 

Rutinen skal gjennomgås årlig og befestes i årshjul. 
 

Tiltak 3: 
Informasjonen «Bekymret for et barn» (vedlegg 1)  deles ut som del av 

opplæringen for nyansatte i alle aktuelle tjenester, dette legges inn i 

Kvalitetslosen som del av introduksjons- og oppfølgingsprogrammet for 

nyansatte. Når «Bekymret for en voksen» er ferdig utarbeidet inkluderes dette. 
 

Tiltak 4: 
Det nedsettes en arbeidsgruppe 2 med medlemmer fra aktuelle enheter som yter 

tjenester til voksne og barn. Gruppen får i oppdrag å arbeide flytskjema for 

samarbeid mellom tjenester som gir bistand ved vold i nære relasjoner, 

eventuelt tilpasse eksisterende rutiner. 
 

Tiltak 5: 
Etablering av tilbud til voksne voldsutøvere gjennom tilknytning til Alternativ 

til Vold Romerike. 
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24. Linker fra NKVTS om kjønnslemlestelse 

http://www.nkvts.no/tema/Sider/Kjonnslemlestelse.aspx.  

 

 

http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreErdetlurtaaomskjaredotrenesine.pdf 

http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreIsItaGoodIdeatoHaveYourDaughtersCut.pdf 

http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreEst-ceUneBonneIdée.pdf 

http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreErdetlurtaaomskjaredotrenesine_tigrinja.pdf 

 

 

http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreKroppendinerperfekt.pdf-finnes på flere språk 

http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreKroppendinerperfekt_amharisk.pdf 

http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreKroppendinerperfekt_Tigrinja.pdf 

http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreVotreCorpsestNaturellementParfait.pdf fransk 

http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreKroppendinerperfekst_Somali.pdf 

http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreYourBodyisPerferkt.pdf 

 

Disse er fra helsedirektoratet og gir informasjon om  loven: 

 

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse/Publikasjoner/lov-

om-forbud-mot-kjonnslemlestelse-engelsk.pdf 

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse/Publikasjoner/lov-

om-forbud-mot-kjonnslemlestelse-arabisk.pdf 

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse/Publikasjoner/lov-

om-forbud-mot-kjonnslemlestelse-fransk.pdf 

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse/Publikasjoner/lov-

om-forbud-mot-kjonnslemlestelse-somali.pdf 

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse/Publikasjoner/lov-

om-forbud-mot-kjonnslemlestelse-norsk.pdf 

 

 

VEDLEGG 

 
1. Bekymret for et barn eller ungdom? Dette gjør du. 

 

2. Flytskjema ved mistanke om fare for kjønnslemlestelse 

http://www.nkvts.no/tema/Sider/Kjonnslemlestelse.aspx
http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreErdetlurtaaomskjaredotrenesine.pdf
http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreIsItaGoodIdeatoHaveYourDaughtersCut.pdf
http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreEst-ceUneBonneIdée.pdf
http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreErdetlurtaaomskjaredotrenesine_tigrinja.pdf
http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreKroppendinerperfekt.pdf-finnes
http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreKroppendinerperfekt_amharisk.pdf
http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreKroppendinerperfekt_Tigrinja.pdf
http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreVotreCorpsestNaturellementParfait.pdf
http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreKroppendinerperfekst_Somali.pdf
http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreYourBodyisPerferkt.pdf
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse/Publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse-engelsk.pdf
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse/Publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse-engelsk.pdf
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse/Publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse-arabisk.pdf
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse/Publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse-arabisk.pdf
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse/Publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse-fransk.pdf
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse/Publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse-fransk.pdf
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse/Publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse-somali.pdf
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse/Publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse-somali.pdf
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse/Publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse-norsk.pdf
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse/Publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse-norsk.pdf
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BEKYMRET FOR ET BARN ELLER UNGDOM? 

DETTE GJØR DU: 
 

1. Gjør en vurdering. Hvor bekymret er du?  

a. Analyser bekymringen/magefølelsen din. Dette kan for eksempel gjøres ved å 

skrive ned observasjonene dine så konkret som mulig, gjerne over litt tid.  

• Hva har du sett eller hørt?  

• Hva har vedkommende sagt og gjort?  

• Hva er det i samspillet mellom vedkommende og omgivelsene som har gjort 

deg bekymret?  

• Hvor lenge har du vært bekymret?  

 

b. Diskuter bekymringen med en kollega og/eller be om en samtale med lederen 

din.  

 

c. Oppsummer og konkluder på om dere har grunn til å være bekymret.  I denne 

drøftingen kan det være lurt å fokusere på vurderingen av  

• tilstanden til den det gjelder (følelsesmessig, sosialt, fysisk)  

• den øvrige situasjonen til den dere er bekymret for (familiesituasjon, om det er 

akutt fare, ressurser i nettverket oa.)  

 

 

 

2. På bakgrunn av vurderingene bestemmer dere hvordan dere skal gå videre 

med saken på arbeidsplassen.  
Vi skisserer tre ulike framgangsmåter:  

a. Vi klarer dette selv.  

b. Vi trenger hjelp til vurdering av dette fra noen som har mer kompetanse. Det er 

mulig å kontakte barnevernet for anonyme drøfting for å få bistand til denne 

vurderingen. Tverrfaglig møte kan brukes hvis det ikke haster med avklaring. 

c. Bekymringen er så alvorlig at barnevern, politi eller andre ansvarlige 

instanser/personer må kontaktes. Når barn er involvert, har alle ansatte i det 

offentlige en selvstendig meldeplikt til barnevernet etter barnevernsloven  
§ 6-4. Det må meldes direkte til den kommunale barneverntjenesten. Det er 

ikke nok å melde fra til ledelsen på egen arbeidsplass, eller andre kommunale 

tjenester. 
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Informasjon om at melding gis til barneverntjenesten  

I saker der det foreligger en mistanke om at et barn er utsatt for eller er vitne til vold i 

familien, er det barneverntjenesten eller politiet som vurderer om og når 

omsorgspersoner skal informeres.  

 

Anonymitet  

Den som gir opplysninger til barneverntjenesten er ikke sikret anonymitet. Om barnet 

er utsatt for hendelser som kan utløse opplysningsplikten, f. eks. vold i hjemmet, skal 

melder gi seg tilkjenne. Offentlig instans som melder er aldri anonym. 

 

Samtykke  

Taushetsplikten skal i utgangspunktet ivareta den enkeltes krav på taushet om sin 

kontakt med hjelpeapparatet eller andre personlige forhold. Om denne personen gir 

sitt samtykke, kan taushetsplikten oppheves og virksomheter kan utveksle relevante 

opplysninger.  

 

Anmeldelse  

Alle har en generell plikt til å søke å hindre visse former for alvorlige forbrytelser 

gjennom å anmelde eller på annen måte avverge forholdet etter straffelovens § 139. 

Denne avvergelsesplikten går foran lovbestemt taushetsplikt. Offentlige ansatte 

plikter å reagere når  de blir kjent med barn og ungdom som trues med eller utsettes 

for tvangsekteskap, seksuelle overgrep, kjønnslemlestelse eller for vold i nære 

relasjoner. Politiet har i tillegg mulighet for å opprette offentlig påtale, men dette 

fratar ikke den plikten offentlig ansatte har for å anmelde straffbare forhold.  

 

Kontakt 

Barneverntjenesten(kommunens sentralbord):  63 83 50 00 

Alarmtelefonen for barn og unge/ 

Barnevernvakten Romerike politidistrikt:   116 111 

Romerike politidistrikt      02800 

Ved akutt behov for politibistand    112 

 

Ledelsen har telefonliste med telefon- og mobilnummer til alle ansatte i Rælingen 

barneverntjeneste 
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FLYTSKJEMA FOR SAKER MED MISTANKE OM 

KJØNNSLEMLESTELSE 
1. Kjønnslemlestelse tas opp som tema for alle nyankomne flyktninger fra risikoland. Når det er 

nødvendig/hensiktsmessig  settes medisinske tiltak  inn ved allerede gjennomført kjønnslemlestelse 
før ankomst til Norge, både for voksne og barn. 

 
2. Mistanke om kjønnslemlestelse oppstår som følge av: 

 barn fra risikoutsatt område skal til hjemlandet på lengre ferieopphold 

 barn kommer med uttalelser som gir mistanke om at kjønnslemlestelse er planlagt 

 barn kommer tilbake fra ferieopphold i risikoutsatte områder 

 
3. Helsesøster og barneverntjenesten kontaktes for drøfting av saken.  

Flyktningehelsesøster og flyktningetjenesten har kompetanse på hva som er risikoutsatte 
områder ifht kjønnslemlestelse ved tvil om dette. 
Barneverntjenesten vurderer om det er grunnlag for akutt bekymring. 

 
4. Barneverntjenesten evt i samarbeid med helsesøster/flyktninghelsesøster kaller inn foreldrene til 

møte. Ved kort tid til avreise foretas hjemmebesøk. Tolk brukes ved behov. Foreldrene informeres 
om bekymring, og at kjønnslemlestelse er ulovlig og straffbart.  

 
5. Ved god dialog med foreldrene vil bekymringen bli redusert. Foreldrene bekrefter skriftlig at de har 

mottatt informasjon, og at de samtykker til helsesjekk/underlivssjekk ved helsestasjonen ved 
hjemkomst til Norge. Barneverntjenesten utarbeider denne avtalen før samtalen med foreldrene. 
Foreldrene får kopi av avtalen for å kunne formidle til evt slekt som legger press, at de risikerer 
fengselsstraff dersom inngrep foretas. Ved økt bekymring håndteres dette i tråd med lov om 
barneverntjenester. Ved vurdert stor fare for kjønnslemlestelse vil det være grunnlag for 
akuttplassering og/eller nekt av utreise fra Norge. 

 
6. Melder får tilbakemelding fra barneverntjenesten på om tiltak er iverksatt utfra pliktig 

tilbakemelding til melder. 

 
7. Etter hjemkomst gjennomføres avtalt helsesjekk på helsestasjonen eller ved hjembesøk med 

flyktningehelsesøster og jordmor på skånsomt vis . Helsestasjonen melder resultat tilbake til 
barneverntjenesten. 

 
8. Ved oppdaget kjønnslemlestelse politianmeldes det. 

 
9. Ved ingen funn henlegges saken hos barnevernet dersom det ikke foreligger andre bekymringer i 

familien. 
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Linker fra NKVTS om kjønnslemlestelse: 

 

http://www.nkvts.no/tema/Sider/Kjonnslemlestelse.aspx.  

 

http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreErdetlurtaaomskjaredotrenesine.pdf 

http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreIsItaGoodIdeatoHaveYourDaughtersCut.pdf 

http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreEst-ceUneBonneIdée.pdf 

http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreErdetlurtaaomskjaredotrenesine_tigrinja.pdf 

http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreKroppendinerperfekt.pdf 

http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreKroppendinerperfekt_amharisk.pdf 

http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreKroppendinerperfekt_Tigrinja.pdf 

http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreVotreCorpsestNaturellementParfait.pdf 

http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreKroppendinerperfekst_Somali.pdf 

http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreYourBodyisPerferkt.pdf 

 

Disse er fra Helsedirektoratet og gir informasjon om loven på flere språk: 

 

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse/Publikasjoner/lov-

om-forbud-mot-kjonnslemlestelse-engelsk.pdf 

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse/Publikasjoner/lov-

om-forbud-mot-kjonnslemlestelse-arabisk.pdf 

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse/Publikasjoner/lov-

om-forbud-mot-kjonnslemlestelse-fransk.pdf 

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse/Publikasjoner/lov-

om-forbud-mot-kjonnslemlestelse-somali.pdf 

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse/Publikasjoner/lov-

om-forbud-mot-kjonnslemlestelse-norsk.pdf 

 
 

http://www.nkvts.no/tema/Sider/Kjonnslemlestelse.aspx
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http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreIsItaGoodIdeatoHaveYourDaughtersCut.pdf
http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreEst-ceUneBonneIdée.pdf
http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreErdetlurtaaomskjaredotrenesine_tigrinja.pdf
http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreKroppendinerperfekt_amharisk.pdf
http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreKroppendinerperfekt_Tigrinja.pdf
http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreVotreCorpsestNaturellementParfait.pdf
http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreKroppendinerperfekst_Somali.pdf
http://www.nkvts.no/tema/Documents/KLL_BrosjyreYourBodyisPerferkt.pdf
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse/Publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse-engelsk.pdf
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse/Publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse-engelsk.pdf
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse/Publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse-arabisk.pdf
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse/Publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse-arabisk.pdf
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse/Publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse-fransk.pdf
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse/Publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse-fransk.pdf
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse/Publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse-somali.pdf
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse/Publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse-somali.pdf
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse/Publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse-norsk.pdf
http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse/Publikasjoner/lov-om-forbud-mot-kjonnslemlestelse-norsk.pdf

