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Hva sier helse- og omsorgs-

tjenesteloven

3-3 a.Kommunens ansvar for å forebygge, 

avdekke og avverge vold og seksuelle 

overgrep

«Kommunen skal ha særlig oppmerksomhet rettet 

mot at pasienter og brukere kan være utsatt for, 

eller kan stå i fare for å bli utsatt for, vold eller 

seksuelle overgrep. Kommunen skal legge til rette 

for at helse- og omsorgstjenesten blir i stand til å 

forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle 

overgrep».



RVTS rolle og ansvar

«Kompetanseheving rettet mot kommunene om deres 

ansvar etter krisesenterloven, inkl.kommunenes helhetlige 

innsats mot vold i nære relasjoner, gjerne koordinert med 

statsforvalterens veiledning. Dette bør ses i sammenheng 

med «Lokale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner».

(Tilskudd til Regionalt ressurssenter om vold traumatisk stress og

selvmordsforebygging, region Midt (RVTS Midt) over statsbudsjettet 2021 

kap. 765, post 75 sitt samfunnsoppdrag).



Godt planarbeid fokuserer blant annet på 

sentrale områder som

• Forankring

• Samhandling

• Økonomi

• Rolle og ansvar

• Prioriteringer - tiltak

• Brukermedvirkning

• Samarbeid med frivilligheten

• Evaluering



Helhetlig kriseberedskap – hva er 

det?

«Sørge for at informasjon om 

hjelpetjenestene når ut til alle som har 

behov for tjenestene i krisesituasjoner.

Inkludere vold i nære relasjoner i 

beredskapsplaner, handlingsplaner og 

kommunikasjonsplaner i krisesituasjoner».

(FRIHET FRA VOLD - Regjeringens handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i 

nære relasjoner 2021–2024)

ET FRA VOLD-


Hva sier 

krisesenterloven?

§ 4.Samordning av tenester

Kommunen skal sørgje for at 

kvinner, menn og barn som er 

utsette for vald eller truslar om 

vald i nære relasjonar, får ei 

heilskapleg oppfølging 

gjennom samordning av tiltak 

mellom krisesentertilbodet og 

andre delar av 

tenesteapparatet.



Sagt

"Det er ikke a-ha opplevelser som former 

barnehjernen. Først og fremst formes den 

av gjentatte mønstre av samspillserfaringer, 

enten de er gode eller vonde. La oss se til at 

de blir gode.«

- Dag Nordanger -



Sentrale dokumenter









En veiviser





Hvordan løser kommunen denne 

oppgaven?

Film: Om Stian


