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Krisesenterets rolle i 

sosialomsorgen



Kort presentasjon av krisesenter

• Dagens Krisesenter er regulert av lov om 

krisesenter

• Krisenterets oppgave følger av loven, to 

av de mest sentrale paragrafer er:

§ 1 Formålet   og 

§ 4 Samordning av tjenester  



Krisesenteret, en del av 

kommunens spisskompetanse i 

voldsarbeid

Alle som arbeider i kommunal tjeneste kan 

komme i kontakt med brukere som man vet 

eller – tror - blir utsatt for vold.

Krisesenteret kan da være et riktig sted å 

søke råd.



Psykisk vold

• Psykisk vold er vanskeligst å avdekke

• Det er heller ikke uvanlig at den som er 

utsatt for psykisk vold ikke har innsett det 

selv.

• En konsultasjon på Krisesenteret kan 

være til god hjelp.



Krisesenterloven

Loven er kortfattet og oversiktlig, men som alle 

andre lovtekster er den ikke alltid like lett å 

tolke.

BUF dir har derfor laget to veiledere, en juridisk 

og en faglig 



Juridisk veileder

Denne er ikke så omfattende og gir god veiledning 

til forståelse av loven.

Her er nok særlig forståelsen av § 4 samhandling 

viktig.

Samhandlingen har flere sider, på den ene side 

kan enten ansatte i kommunen selv ta kontakt for 

en konsultasjon, på den annen side kan brukerne 

selv få råd og veiledning fra Krisenteret.



Mer om samhandling

En annen viktig del av samhandlingen er 

den bistand andre instanser i kommunen 

kan bidra med overfor Krisesenterets 

brukere både under oppholdet og etter 

oppholdet.

Her vil individuell plan være et nyttig 

hjelpemiddel.



Faglig veileder

I likhet med andre lovtekster på helse- og 

sosialrettens område, er også krisesenter-

loven en ramme som må fylles med et 

faglig innhold.

Denne er grundig presentert i den meget 

omfattende faglige veileder.



Faglig veileder II

Den faglige veileder er som sagt omfattende 

men etter min mening godt pedagogisk lagt 

opp med en inndeling i seks kategorier.



Avslutning

• Takk for meg !

• Leif Strøm


