VEDLEGG I

VEDLEGG II

Waltz-Rusche-Gottmann Emotional Abuse Questionnaire (EAQ)

Les hvert utsagn og understrek det ordet som best beskriver hvor ofte det som beskrives
skjer

Isolasjon – sub skalaer:
Jeg må gjøre ting for å unngå å gjøre min partner sjalu
Aldri
Sjelden
Av og til

Ofte

Min partner forsøker å kontrollere hvem jeg tilbringer til sammen med
Aldri
Sjelden
Av og til
Ofte
Min partner misliker mine venner
Aldri
Sjelden
Av og til

Ofte

Min partner tror meg ikke når jeg forteller hvor jeg har vært
Aldri
Sjelden
Av og til
Ofte
Min partner klager over at jeg bruker for mye til sammen med andre mennesker
Aldri
Sjelden
Av og til
Ofte
Min partner beskylder meg for å flørte med andre
Aldri
Sjelden
Av og til

Ofte

I sosiale situasjoner klager min partner på at jeg ignorerer ham
Aldri
Sjelden
Av og til
Ofte
Min partner mistenker meg for å være utro
Aldri
Sjelden
Av og til

Ofte

Min partner oppfører seg som en detektiv og leter etter bevis for at jeg har gjort noe galt
Aldri
Sjelden
Av og til
Ofte
Min partner kontrollerer hva jeg gjør
Aldri
Sjelden
Av og til

Ofte

Min partner hindrer meg i å gå steder hvor jeg har lyst å gå
Aldri
Sjelden
Av og til
Ofte
Aldri

Sjelden

Av og til

Ofte

Min partner hindrer meg i å gjøre ting jeg har lyst til å gjøre
Aldri
Sjelden
Av og til
Ofte

Oversatt til norsk av Kristin Helle.

Min partner sier at jeg oppfører meg forførende
Aldri
Sjelden
Av og til

Ofte

Min partner hindrer meg i å bruke tid på ting jeg har glede av
Aldri
Sjelden
Av og til
Ofte
Min partner truer med å ta bilnøklene dersom jeg ikke gjør som han vil
Aldri
Sjelden
Av og til
Ofte
Min partner truer med å ta pengene dersom jeg ikke gjør som han vil
Aldri
Sjelden
Av og til
Ofte
Min partner hindrer meg i å forlate huset når jeg ønsker det
Aldri
Sjelden
Av og til
Ofte
Min partner ødelegger telefonen for å hindre meg i å bruke den
Aldri
Sjelden
Av og til
Ofte
Min partner truer med å trekke telefonen ut av veggen
Aldri
Sjelden
Av og til
Ofte
Min partner prøver med makt å begrense mine bevegelser
Aldri
Sjelden
Av og til
Ofte
Min partner har sjalu oppførsel
Aldri
Sjelden

Av og til

Ofte

Min partner hindrer meg i å bruke tid sammen med de menneskene som jeg ønsker å være
med
Aldri
Sjelden
Av og til
Ofte

Emosjonell mishandling-krenkende/ydmykende atferd
Min partner forsøker å ta meg i selvmotsigelser for å bevise at jeg lyver
Aldri
Sjelden
Av og til
Ofte
Min partner forsøker å bevise at jeg er gal
Aldri
Sjelden
Av og til

Ofte

Min partner forteller andre mennesker at det er noe galt med meg
Aldri
Sjelden
Av og til
Ofte

Oversatt til norsk av Kristin Helle

Min partner sier ting i forrakt for å såre meg
Aldri
Sjelden
Av og til

Ofte

Min partner har fortalt meg at jeg er seksuelt uattraktiv
Aldri
Sjelden
Av og til
Ofte
Min partner forteller meg at jeg er seksuelt ubrukelig
Aldri
Sjelden
Av og til

Ofte

Min partner snakker nedlatende om min religiøse bakgrunn eller tro
Aldri
Sjelden
Av og til
Ofte
Min partner snakker nedlatende om min etniske bakgrunn
Aldri
Sjelden
Av og til
Ofte
Min partner snakker nedlatende om min familie
Aldri
Sjelden
Av og til

Ofte

Min partner overtaler meg til å gjøre ting som får meg til å føle meg ille til mote
Aldri
Sjelden
Av og til
Ofte
Min partner stiller spørsmål om min kjærlighet er ekte
Aldri
Sjelden
Av og til

Ofte

Min partner sammenligner meg på en ufordelaktig måte med tidligere partnere
Aldri
Sjelden
Av og til
Ofte
Min partner forsøker med vilje å skremme meg
Aldri
Sjelden
Av og til

Ofte

Min partner truer meg fysisk når vi krangler
Aldri
Sjelden
Av og til

Ofte

Min partner truer meg med at dersom jeg gjør ting, vil han bruke vold mot meg
Aldri
Sjelden
Av og til
Ofte
Våre krangler kommer ut av kontroll
Aldri
Sjelden
Av og til

Ofte

Jeg er mest engstelig når min partner er stille
Aldri
Sjelden
Av og til

Ofte

Min partner kjører uforsiktig når han er sint
Aldri
Sjelden
Av og til

Ofte

Oversatt til norsk av Kristin Helle

Emosjonell mishandling-seksuell tvang
Min partner får meg til å delta i seksuell praksis som jeg opplever pervers
Aldri
Sjelden
Av og til
Ofte
I sengen får min partner meg til å gjøre ting som jeg opplever ekkelt
Aldri
Sjelden
Av og til
Ofte
Min partner er ikke sensitiv overfor meg når vi har sex
Aldri
Sjelden
Av og til

Ofte

Min partner presser meg til å ha sex etter en krangel
Aldri
Sjelden
Av og til

Ofte

Min partner skader meg med vilje når vi har sex
Aldri
Sjelden
Av og til

Ofte

Jeg føler meg presset til å ha sex når jeg ikke ønsker det
Aldri
Sjelden
Av og til
Ofte
Mot min vilje er vold en del av sexlivet vårt
Aldri
Sjelden
Av og til

Ofte

Emosjonell mishandling – ødeleggelse av eiendeler
Min partner truer med å skade noen jeg er glad i
Aldri
Sjelden
Av og til

Ofte

Min partner ødelegger med vilje ting jeg er glad i
Aldri
Sjelden
Av og til

Ofte

Min partner truer med å ødelegge ting som er verdifulle for meg
Aldri
Sjelden
Av og til
Ofte
Min partner ødelegger ting i hjemmet vårt
Aldri
Sjelden
Av og til

Ofte

Min partner truer med å ødelegge mine ting
Aldri
Sjelden
Av og til

Ofte

Min partner gjør grusomme ting mot dyr
Aldri
Sjelden
Av og til

Ofte

Min partner truer med å skade dyr jeg bryr meg om
Aldri
Sjelden
Av og til

Ofte

Oversatt til norsk av Kristin Helle

Skåring:
Isolasjon – sub skalaer:
Skåringen er bare kvantitativ og all misbruk er uakseptabelt. Men skår ett poeng for hver
”aldri”, 2 poeng for hver ”sjelden”, 4 poeng for hver ”av og til” og 5 poeng for hver ”ofte”.
Dersom klienten skårer mellom 51-67 poeng blir klienten mishandlet gjennom isolasjon.
Dersom klienten skårer 68 eller mer, er den emosjonelle mishandlingen alvorlig.

Emosjonell mishandling-krenkende/ydmykende atferd
Skåringen er bare kvantitativ og all misbruk er uakseptabelt. Men skår ett poeng for hver
”aldri”, 2 poeng for hver ”sjelden”, 4 poeng for hver ”av og til” og 5 poeng for hver ”ofte”.
Dersom klienten skårer mellom 73-94 poeng blir klienten emosjonelt mishandlet gjennom
degradering. Dersom klienten skårer 95 eller mer, er den emosjonelle mishandlingen
alvorlig.

Emosjonell mishandling-seksuell tvang

Skåringen er bare kvantitativ og all misbruk er uakseptabelt. Men skår ett poeng for hver
”aldri”, 2 poeng for hver ”sjelden”, 4 poeng for hver ”av og til” og 5 poeng for hver ”ofte”.
Dersom klienten skårer mellom 14-18 poeng blir klienten mishandlet gjennom seksuell
undertrykkelse. Dersom klienten skårer 19 eller mer, er den seksuelle mishandlingen
alvorlig.

Emosjonell mishandling – ødeleggelse av eiendeler

Skåringen er bare kvantitativ og all misbruk er uakseptabelt. Men skår ett poeng for hver
”aldri”, 2 poeng for hver ”sjelden”, 4 poeng for hver ”av og til” og 5 poeng for hver ”ofte”.
Dersom klienten skårer mellom 15-21 poeng blir klienten emosjonelt mishandlet gjennom
skade på eiendeler. Dersom klienten skårer 22 eller mer, opplever klienten alvorlig
emosjonell mishandling.

Oversatt til norsk av Kristin Helle

VEDLEGG III

IJS
Les hvert ledd nedenfor og vurder om dette er måten din partner vanligvis behandler deg
på. Sette deretter ring rundt det tallet som best beskriver hvor sterkt du er enig eller uenig
i om det passer på deg. Sirkel på en (1) betyr at du overhode ikke er enig, mens sirkel på
en femmer (5) betyr at du er helt enig.
Svarene dine er konfidensielle og vil ikke bli delt med partneren din.

Jeg er over hode
ikke enig

Jeg er
helt enig

1) Min partner innrømmer aldri om han
eller hun tar feil.

1

2

3

4

5

2) Min partner er uvillig når det gjelder
å tilpasse seg mine behov og forventninger

1

2

3

4

5

3) Min partner er mer ufølsom/insensitiv enn
omsorgsfull.

1

2

3

4

5

4) Jeg er ofte tvunget til å ofre mine egne
behov for å oppfylle min partners behov

1

2

3

4

5

5) Min partner nekter å snakke om problemer
som kan få han eller henne til å ta seg
dårlig ut.

1

2

3

4

5

6) Min partner er tilbakeholdende med å vise
kjærlighet med mindre han eller hun har
fordeler av det.

1

2

3

4

5

7) Det er vanskelig å være uenig med partneren
min fordi han eller hun blir sint

1

2

3

4

5

8) Min partner avviser å snakke om måten
Han eller hun behandler meg på.

1

2

3

4

5

9) Min partner bygger seg selv opp ved å
”dukke” meg.

1

2

3

4

5

Oversatt til norsk av Jorunn Helle

10) Min partner ”retaliates” når jeg er uenig med
han eller henne.

1

2

3

4

5

11) Min partner prøver hele tiden å endre meg.

1

2

3

4

5

12) Min partner tror at han eller hun har rett
til å tvinge meg til å gjøre ting.

1

2

3

4

5

13) Min partner er altfor ”eielysten” eller
sjalu.

1

2

3

4

14) Min partner prøver å isolere meg fra familien
min.

1

2

3

4

5

15) Noen ganger skader min partner meg fysisk

1

2

3

4

5

5

Skåring og tolkning
Det er mulig å få en skåre på mellom 15 og 75 på denne testen.
En skåre på 15-29 indikerer at det er liten risiko eller sannsynlighet for vold.
En skåre på mellom 30-45 indikerer en sannsynlighet for noe mindre alvorlig vold.
En skåre på over 45 indikerer alvorlig vold.

Det er også viktig at terapeuten sammen med klienten ser på hvordan enkeltleddene er
besvart og hvilke informasjon om forholdet som ligger i besvarelse av enkeltleddene. En
skåre på 2 eller høyere indikerer en bekymring hos klienten som terapeuten bør følge opp
og utdype hva det innebærer.

Oversatt til norsk av Jorunn Helle

VEDLEGG IV

IKKE-VOLDSKONTRAKT

Som en forutsetning for at vi sammen skal arbeide for å skape trygghet gjennom
samtaler ved familievernkontoret i Haugesund, lover begge at det ikke skal skje
nye tilfeller av vold mens vi følger samtalene.
Vi er begge inneforstått med at det med vold menes all fysisk maktmisbruk mot
den andre, samt alle handlinger som skaper redsel eller uhygge (slik som trusler,
aggresjon mot ting eller gjenstander, seksuelt press eller aggresjon, eksplosiv og
skremmende sinne).
Viktige tema i samtalene er sikkerhetsplan for den som er blitt utsatt for vold og
selvkontroll for den som har utøvd vold.
Dersom det skjer en voldshendelse mens vi går i samtaler, lover vi begge å
melde fra om dette til familievernkontoret (våre terapeuter)

Haugesund, den

------------------------------------

-------------------------------------------

c/data ”Familie”/felles/Ikke-voldskontrakt

VEDLEGG V

VEDLEGG VI

VEDLEGG VII

Instruksjon for skåring av Danger Assessment (DA)
Legg sammen totalt antall ja svar spørsmål 1-19
Legg til 4 poeng for ja på spørsmål nr 2
Legg til 3 poeng for ja på spørsmål nr. 3 og 4.
Legg til 2 poeng for hvert ja på spørsmål nr. 5,6 og 7
Legg til 1poneg for hvert ja på spørsmål 8 og 9
Trekk fra 3 poeng hvis 3a er sjekket
Mrk spørsmål 20 skåres ikke.

< 8 poeng -variabel fare
8-13 poeng – økt fare
14-17 poeng –alvorlig fare
18 eller mer - ekstrem fare

-------------------------------------------------------------------------------------------------

VEDLEGG VIII

Grunnlag for politiets vurdering av risiko for framtidig partnervold
(SARA:PV – Spousal Assault Assessment Guide: Police Version)
P.R. Kropp, S.D. Hart, H. Belfrage, C.D. Webster & D. Eaves
Norsk versjon av S.A. Alfarnes, PTI Oslo
Navnet på den mistenkte:___________________

ID-nummer:___________

Navnet på offeret (ofrene):____________________________________________________
Utfylt av:_________________________________
Informasjonskilder:
Forhør av den mistenkte/gjerningsmannen
Forhør av offeret/ofrene
Gjennomgang av kriminaljournalen
Annet

Dato:_________________

Hva?_________________________________

Vurderingsprosedyre:
J = Risikofaktoren er til stede
D = Risikofaktoren er kanskje eller delvis til stede
N = Risikofaktoren foreligger ikke
O = Utilstrekkelig informasjon

Aktuell situasjon:
Refererer til de siste 4 ukene
og inkluderer hendelsen som er
under etterforskning

Partnervold
1. Alvorlig fysisk/seksuell vold
 Aktuelt eller forsøk på fysisk angrep, inkludert seksuell
vold og bruk av våpen
 ”Alvorlig” inkluderer livstruende vold og vold som
resulterer i skade som behøver medisinsk behandling (J)
 Mindre alvorlig vold, eller forsøk på det, kodes som
”D”
2. Alvorlig voldstrussel eller hensikt
 Drapstrussel eller aggressive tanker, planer eller atferd,
som oppfattes som troverdig av offeret
 ”Alvorlig” inkluderer trusler om å skade eller drepe og
trusler med våpen, aggressive tanker og eksplisitt plan
 Mindre alvorlig trussel eller hensikt kodes som
”D”
3. Opptrapping av fysisk/seksuell vold eller trusler
 Personen har trappet opp sin voldsomme/truende atferd
 ”Opptrapping” gjelder frekvens og/eller alvorlighetsgraden av volden/trusselen
4. Overtredelse av besøksforbud eller vilkårsbrudd ved
permisjon

Aktuell
situasjon
(J, D, N)

Bakgrunn
(J, D, N)

 Gjelder misbruk av foreskrifter og regler i samband med
besøksforbud, permisjon, vilkårlig løslatelse,
beskyttelsestilsyn etc.
 Tilfelle der personen er tatt av politiet, eller dømt for slik
overtredelse, vurderes som ”J”
 Vold som ikke resulterer i arrest, kodes som ”D”
5. Negative holdninger om partnervold
 Personen uttrykker sosiopolitiske, religiøse, (sub-)
kulturelle eller personlige holdninger som støtter eller
unnskylder partnervold
 Inkluderer seksuell sjalusi og eierskapsbehov
 Inkluderer bagatellisering eller benekting av
tidligere partnervold (f.eks. nekter helt, skylder på
andre eller på offeret, eller toner ned eller nekter
konsekvensene av volden)
Psykososial tilpasning
6. Annen alvorlig kriminalitet
 Personen er dømt eller mistenkt for annen, voldsrelatert
eller ikke voldsrelatert kriminalitet
 Inkluderer aktuell eller forsøk på fysisk vold eller
seksuell vold, inkluderer bruk av våpen, mot familiemedlemmer (andre enn partner), bekjentskap og
fremmede
 Inkluderer eiendomsforbrytelser, ordensforstyrrelser,
alkohol/narkotika-kriminalitet og brudd på vilkår for
permisjon (tvangsregler, avtaler, prøvetid, kausjon etc.)
 Mindre alvorlig kriminalitet kodes som ”D”
7. Problemer i parforholdet
 Separasjon fra partner eller ekstrem konflikt
 Vurderingen gjøres uavhengig av om konflikten
er et resultat av hovedforbrytelsen
8. Problem på arbeidsmarkedet
 Arbeidsløshet, en ustabil situasjon på arbeidsmarkedet
eller betydelige økonomiske problemer
9. Rusmiddelmisbruk
 Alvorlige problemer med bruk av narkotika, alkohol eller
medikamenter som fører til redusert funksjonsevne
(f.eks. overdose, polititilsyn eller oppsigelse fra arbeidet)
10. Psykisk lidelse
 Tegn på alvorlig psykisk sykdom (f.eks vrangforestilling,
hallusinasjon, mani eller demens) eller alvorlig
depresjon, angst
 Tegn på personlighetsforstyrrelse karakterisert av
aggressivitet, impulsivitet og ustabilitet (f.eks. antisosial,
psykopatisk, narsisistisk eller borderline)
 Tegn på suicidalitet, ideer, hensikt, planer
 Har mottatt psykiatrisk eller psykologisk behandling,
inkludert medisiner og rådgivning
Definitiv: Vurderingen bekreftes utført av psykiatrisk/
psykologisk ekspertise

Antatt:

Vurderingen trenger å bli bekreftet/utført av
psykiatrisk/psykologisk ekspertise
Øvrige overveielser



Risiko for partnervold om ingenting blir gjort:
Ring inn: Lav (L)  Moderat (M)  Høy (H)
Umiddelbar risiko (neste 2 måneder)?

L

M

H

Langtidsrisiko?

L

M

H

Risiko for dødelig vold?

L

M

H

Forslag til tiltak: ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
SARA:PV
P.R. Kropp, S.D. Hart, H. Belfrage, C.D. Webster & D. Eaves
© 2003 British Columbia Institute Against Family Violence (www.bcifv.org)
© Norsk versjon av Svein A. Alfarnes, PTI Oslo
Oversettelsen er godkjent av Kropp, Hart & Belfrage, 09.06.04, Stockholm

VEDLEGG IX

VEDLEGG X

VEDLEGG XI

Kartleggingsverktøy fra Alternativ til Vold

Voldsanamnesen brukes som et kartleggingsverktøy i innledende fase for
voldsutøvere i terapi på ATV. Den gjennomføres i løpet av de 3 første timene i en
evalueringsfase, før man tar stilling til om klienten skal gå i individuell terapi eller i
gruppe terapi.

Versjon 3 , 15/2-2002

INTERVJUGUIDE FOR MENN I TERAPI - ATV
Klientens løpenummer: __________ Terapeut:_____________________________
Klientens navn: __________________________________________
Dato:_____________
Del 1. Gi informasjon om ATV











Informere om taushetsplikten og unntak fra denne (barnevern/partner/fare for
liv)
Informere om partnerprosjektet og brev til henne (få adresse til henne)
Hva vi kan og ikke kan tilby (ikke utredning/rettsak vitne feks.)
Informert samtykke ifht. forskning (hvis aktuelt)
Informasjon om at man kan bli spurt om deltakelse i forskning samt obs. av
studenter
Ramme for innledende timer og videre terapi. 3 innledende, så gruppe eller
individuelt
Priser, individuell og gruppe, pt. 200/time, 1800/halvår gruppe
Spørsmål om ATV?
Dele ut informasjonsark for nye klienter

Del 2. Kartlegging av egen voldsbruk



Introdusere voldsformer: fysisk/psykisk/materiell/seksuell/latent



Hvilket forhold til den du har brukt vold mot: (Sett kryss)
Gift



Samboende

Skilt

Hvor lenge kjente dere hverandre før dere flyttet
sammen?_____________________

Separert

Kjærester



Hvor lenge har dere vært gift/samboende?
__________________________________



Har partneren din vært utsatt for vold eller overgrep i tidligere forhold?
Nei

Ja

Vet ikke

Av hvem:__________________________________________
Type vold/overgrep:_______________________________________
________________________________________________________


Har partneren din vært utsatt for vold eller overgrep i sin oppvekstfamilie?
Ja

Nei

Vet ikke

Av hvem:__________________________________________________
Type vold/overgrep:__________________________________________
__________________________________________________________



Har du brukt vold mot tidligere partnere? Ja:____ Nei:____

Hvis, ja hvor mange av dine tidligere partnere har du brukt vold
mot?_______
Hvilke typer vold:
Type vold:
Fysisk vold
Psykisk vold
Materiell vold
Seksualisert vold


Har du brukt vold mot barn? Ja:____ Nei:____

Hvis ja, egne eller andres
barn?___________________________________
Hvor mange barn?_________
Hvilke typer vold:

Hvor ofte:

Type vold:

Hvor ofte:

Fysisk vold
Psykisk vold
Materiell vold
Seksualisert vold



Har du brukt vold mot øvrig familie? Ja:____ Nei:____
Mot hvem?__________________________________________________
Hvilke typer vold:
Type vold:

Hvor ofte:

Fysisk vold
Psykisk vold
Materiell vold
Seksualisert vold



Har du brukt vold mot kjente utenfor familien? Ja:____ Nei:____
Mot hvem?__________________________________________________
Hvilke typer vold:
Type vold:

Hvor ofte:

Fysisk vold
Psykisk vold
Materiell vold
Seksualisert vold



Har du brukt vold mot ukjente/fremmede? Ja:____ Nei:____
Hvis, ja hvor mange har du brukt vold mot?_______
Mot hvem?________________________________________________
Hvilke typer vold:

Type vold:

Hvor ofte:

Fysisk vold
Psykisk vold
Materiell vold
Seksualisert vold

Del 3. Vold mot nåværende/ siste partner

Nedenfor følger en liste over forskjellige former for fysisk, psykisk, seksualisert og
materiell vold. Noe av
Dette har du kanskje ikke selv kalt vold, men har av andre blitt opplevd som vold
eller maktbruk.
Beskriv eller anslå hvor ofte: (eks: 1-2/
10/ 50)
Slag mot hode/ansikt
Slag mot kropp
Ørefik
Gripe/Suge tak i
Riste
Dytte
Legge i bakken
Sparke
Kvelertak
Bite

Lugge
Vri armen
Slå med gjenstand
Juling (flere spark/slag)
Bruke våpen el. lignende
True med våpen el. lignende
Tvinge til samleie
Tvinge/true til andre
typer seksuelle handlinger
Ødelegge gjenstander
Kaste gjenstander
Slå i stykker dører, vinduer, etc.
Kaste mat, f.eks. på partner el. i
veggen
Slå i vegger eller bord
Skade eller plage dyr
True med å ta livet av
True med selvmord

True med å slå eller
mishandle
True med å ødelegge
eiendom eller gjenstander
True med å misbruke
seksuelt
True med å forlate partneren
Ikke holde avtaler eller
bli borte uten å si fra
Utroskap
Uttrykke intens sjalusi
Negative kallenavn, f.eks.
"hore eller "du er teit/dum"
Skremme/Tvinge partner til å
gjøre ting partneren ikke vil
Bestemme hva hun kan eller
ikke får lov til å gjøre
Utspørring/Forhør av henne
der hun må redegjøre for
hva hun har gjort eller
hvor hun har vært
Truende bevegelser eller
kroppsholdning
Alkohol eller rusmiddelbruk
når hun er redd for det

Etter voldsbruk å gi partneren
skylden eller ansvaret for at du
brukte vold
Nekte å snakke om voldsbruken
din når partneren tar det opp (bli
sint, stikke av, e.l.)
Love at volden aldri skal skje igjen
(og ikke holde løftet)

Del 4. Sentrale voldshendelser
Gå igjennom første, siste og verste voldshendelse.
Del 5. Barn


Har barna noen gang vært til stede når du har brukt vold?
Ja:____ Nei:____

Hvordan reagerte de?
___________________________________________
_____________________________________________________________


Har du snakket med barna dine om
volden?____________________________



Vet barna dine at du har kontakt med ATV?___________________________



Er du/dere i kontakt med
barnevernet?________________________________

Del 6. Erfaringer med andres voldsbruk


Vitne til vold eller overgrep i din oppvekstfamilie? Ja____ Nei____



Hvem utøvde volden?_____________________________



Mot hvem?______________________________________



Type vold:______________________________________________



Har du selv vært utsatt for vold eller overgrep fra familiemedlemmer ? Ja____
Nei____



Fra hvem?_________________________________________



Type vold:_______________________________________________



Har du selv vært utsatt for vold eller overgrep fra andre enn familiemedlemmer
? Ja____ Nei____



Fra hvem?__________________________________________



Type vold:______________________________________________

Del 7. Isolasjon



Hvem vet om volden din? Hvem har du snakket med om volden?
(familie/venner/kolleger)__________________________________________



Hvordan har volden påvirket livet ditt?
Følelsesmessig:_________________________________________
Forhold til partner:_________________________________
Forhold til andre:___________________________________

Del 8. Sikkerhet/ farlighet


Hvem mener du har ansvaret for volden som har skjedd:________________



I hvor stor grad blir volden eksternalisert/bagatellisert/fragmentert/benektet?



Hvem kunne ha forhindret volden?__________________________________



Hvor stor sannsynlighet er det for ny vold det nærmeste
året?_______________



Hva tror du skal til for ny vold?______________________________________



Hva mener du at du kan gjøre for å forhindre ny
vold?____________________

Del 9. Om hennes og barnas sikkerhet



Hvilke muligheter har hun for å beskytte seg
selv?________________________



Er det andre i din partners nettverk som vet om
volden?____________________



Har hun noen hun kan
kontakte?_______________________________________



Hvis barn, hva med barnas sikkerhet og trygghet – har du/partner gjort noe
med dette?___
______________________________________________________________
_________

Del 10. Andre problemer?



Dysleksi, mobbing, økonomi, alkohol/rusproblemer, alexitymi(ikke kunne
kjenne på følelser el. uttrykke de), grensesetting, nettverk, osv. :
______________________________________________________________
_____________
______________________________________________________________
_____________

Del 11.Generelt om volden



Har du blitt anmeldt for voldsbruk?
hva:__________________



Har du blitt straffet for voldsbruk?
hva:__________________



Har partneren din blitt redd deg?



Mener du at partneren har grunn til det? Ja:____ Nei:____



Har partneren din nå eller tidligere vært i kontakt med krisesenter eller
krisetelefon?

Ja:____ Nei:____

Hvis ja,

Ja:____ Nei:____ Hvis ja,
Ja:____ Nei:____

Ja:____ Nei:____ Hvis ja, hvor lenge på krisesenter:______________

Del 12. Tidligere behandlingserfaring



Har du tidligere søkt psykologisk behandling; for eksempel
psykolog/psykiater, psykiatrisk poliklinikk/sykehus,
familierådgivning, rusbehandling, PP-tjenesten, Barne- og
Ungdomspsykiatrien e.l.? Angi varighet og utbytte:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________


Har du søkt hjelp for eller tatt opp volden din på noen av disse stedene eller
andre steder?

___________________________________________________________________

Del 13. Årsaker og konsekvenser



Nevn opp det du tror er årsakene til din voldsbruk:



Hvilke konsekvenser mener du voldsbruken din har fått for deg selv og din
familie (partner og barn), for deres livssituasjon og psykiske helse:

Del 14. Avslutning



Hvorfor kommer du til ATV akkurat nå?



Hva trenger du hjelp til?

VEDLEGG XII

Kartleggingsverktøy for kvinner utsatt for vold

Forside for ATV-

partner

Løpenr.:
Navn:
Adresse:
Postnr:

Fylke:

Tlf.:
Født:
Type tilbud:
Første time:

Siste time:

Timer totalt:

Behandler:
Partner:
Partner-terapeut:
Barn (navn og alder):
Barns terapeut:

Spesielle hensyn knyttet til sikkerhet
Lever du i fare for å bli utsatt for vold nå?
 kartlegg frykt for vold og trusler for vold
 har det skjedd endringer etter at mannen begynte i terapi (om han gjør det).
Har du en plan for din egen sikkerhet hvis du skulle bli påført vold eller stå i fare for å
bli utsatt for vold nå?
 rømningsplan
 kontakt med venner, naboer eller familie



kontakt med andre (eks. krisesenter, politi)

Vet partneren din at du kommer her?
 hvis nei: må vi passe på at du og mannen ikke kommer samtidig?
Hvordan kan vi kontakte deg på en trygg måte?
 ringe privat
 ringe mobil
 ringe jobb
 sende brev til hjemadressen
Har du vært i kontakt med krisesenteret?
 type kontakt (telefon, samtale, bodd der)
 hvor ofte
Har du vært i kontakt med politiet angående din manns voldsbruk?
 type kontakt
 kommet hjem når det har vært vold
 ringt i krisesituasjon
 bidratt til sikkerhetstiltak, eks, voldsalarm
 hvor ofte
Er mannen din anmeldt/tiltalt/dømt for voldsbruk?
 mot deg
 mot andre
UTFYLLENDE INFORMASJON
Henvisningsinformasjon:
Relasjon til voldsutøver:

Voldserfaringer nå og tidligere:
Mannens kontakt med ATV:

Psykologisk tilstand, symptomer:
Bruk av medisiner:
Kontakt med øvrig hjelpeapparat:
Yrke:
Historie med voldsutøver:

- første voldsepisode
- siste voldsepisode
- verste voldsepisode
Ønsker hjelp til:
Ressurser:

Noen viktige punkter å ta opp når utsatte i krise
tar direkte kontakt pr. telefon:
-

Sikkerhet: spør hva hun kan gjøre her og nå.
Telefonnummeret til Krisesenter
Normalisering av reaksjoner: du har rett, han har feil
Spør om informasjon om eventuelle barn
Hva er vold: voldstyper.
Alvorliggjøring
Kontakt med politi? Mulig anmeldelse? Informere om familievoldskoordinator,
familiekontor, og andre, - og muligheter for hjelp generelt.
Realitetsorientering (grunnlag fra praksis og forskning)

VEDLEGG XIII

Vurderingssamtale med mor
Dette er et kartleggingsskjema for førstesamtale med mor til et barn vi vurderer å
arbeide klinisk med. Vi møter alltid mor (trygg forelder) alene før vi møter barnet.
Innhold i timen:
Intro:
Info om ATV, BV og meldeplikt, gruppetilbudet og barneprosjektet
Personalia
Taushetsplikt
Samtykke, samarbeid med far, samværsform
Historien til mor, vold, symptomer
Historien sett fra barnets perspektiv
Utviklingen til barnet
- Varighet av volden
- Hyppighet
- Alvorlighet
- Direkte utsatt for vold?
- Mistanke om seksuelt misbruk?
- Hvor var barnet da volden pågikk?
- Spørre om mor har brukt vold mot barnet
- Symptomer hos barnet
- Reaksjoner hos barnet mor har merket/hørt om etter vold?
- Når er det barnet ikke viser symptomer?
Ressurser:
- Viktige andre, besteforeldre, lærer, tanter, onkler osv.
- Interesser
- Mestring
Skolegang
Vært i kontakt med behandlingsapparat tidligere?
Barnevernet?
What do you love about your child?

VEDLEGG XIV

Abuse Index
Abuse Index er en norsk oversettelse av Iselin Sætre, Alternativ til Vold, av
Abuseindex fra Goodman & Fallon ”Supplement to Pattern Changing for
Abused Women. An Educational Program”, 1995 som er en kortversjon av CSR
Abuse Index i Shupe & Stacey ”the Familiy Secret”, s. 221-222, 1983. Denne
brukes av partnerprosjektet på ATV, som gir et terapeutisk/konsultativt tilbud
til partnerne til voldsutøverne som går i terapi hos ATV. I løpet av de 2 første
timene pleier skjemaet å brukes sammen med den utsatte. Klienten svarer
enten selv på skjemaet, eller terapeuten stiller klienten spørsmålene i Abuse
index. Hensikten med spørreskjemaet er at terapeuten kan få et bilde av
alvorlighetsgraden i den volden som klienten er utsatt for. Det har også en klar
terapeutisk effekt ved at klienten selv i prosessen ofte får et konkret bilde av
alvoret, og dermed i større grad blir fokusert på sikkerhet og ivaretagelse av
seg selv og barna.

Hvor alvorlig er/var mishandlingen du blir/har vært utsatt for?
Sirkle inn svaret som best beskriver ditt nåværende eller tidligere forhold.
1.

Vil han vite hvor du er hele tiden og sjekker han dette ?
ofte
av og til
sjelden
3
2
1

aldri
0

2.

Er han sjalu, og beskylder han deg for å ha forhold til andre menn eller kvinner?
ofte
av og til
sjelden
aldri
3
2
1
0

3.

Sier han til deg at du er dum, lat, stygg, en dårlig kokk, mislykket som kone eller
mor, dårlig i sengen e.l.?
ofte
av og til
sjelden
aldri
3
2
1
0

4.

Kaller han deg med obskøne navn?
ofte
av og til
3
2

5.

sjelden
1

Forteller han deg at ingen andre vil noensinne elske deg?
ofte
av og til
sjelden
3
2
1

aldri
0
aldri
0

6. Gjør han narr av deg foran andre mennesker?
ofte
av og til
sjelden
3
2
1

aldri
0

7. Forsøker han å få deg fra å treffe familie og venner?
ofte
av og til
sjelden
3
2
1

aldri
0

8.

Kontrollerer han familiens penger slik at du må gjøre regning for hver krone
og/eller tigge og be om penger?
ofte
av og til
sjelden
aldri
3
2
1
0

9.

Krever eller forbyr han at du arbeider, eller, hvis du ønsker å arbeide, gjør han det
vanskelig for deg?
ofte
av og til
sjelden
aldri
3
2
1
0

10. Sier

han til deg at ingen vil ansette deg noen gang?
ofte
av og til
sjelden
3
2
1

11. Forsøker

motoren?
ofte
3
12. Har

13. Blir

aldri
0

han å få deg fra å kjøre bilen ved å fjerne nøklene eller deler av
av og til
2

sjelden
1

aldri
0

han store humørsvingninger?
ofte
av og til
3
2

sjelden
1

aldri
0

han sintere når han drikker?
ofte
av og til
3
2

sjelden
1

aldri
0

han deg til å ha sex når du ikke ønsker det?
ofte
av og til
sjelden
3
2
1

aldri
0

14. Presser

15. Forsøker

han å presse eller tvinge deg til å delta i seksuelle handlinger som du
ikke er komfortabel med eller som du ser på som unaturlige?
ofte
av og til
sjelden
aldri
3
2
1
0

16. Har

han gjort skade på eller ødelagt ditt hjem, dine eiendeler eller din eiendom,
eller har han kastet søppel i hjemmet ditt?
ofte
av og til
sjelden
aldri
6
5
4
0

17. Har

han skadet eller drept et kjæledyr for å skremme eller straffe deg?
ofte
av og til
sjelden
aldri
6
5
4
0

18. Har

han låst deg inne i et rom eller låst deg ute av huset?
ofte
av og til
sjelden
6
5
4

aldri
0

19. Har

han dyttet deg, holdt deg mot veggen, eller holdt deg igjen for at du ikke
skulle forlate rommet?
ofte
av og til
sjelden
aldri
6
5
4
0

20. Tvinger

han deg til å holde deg våken?
ofte
av og til
6
5

21. Har

sjelden
4

han slått, bokset, sparket, bitt, kvalt, lugget eller brent deg?
ofte
av og til
sjelden
6
5
4

aldri
0
aldri
0

22. Har

han skadet deg med en ting eller et våpen (gevær, kniv, sigarett, tau, belte
e.l.)?
ofte
av og til
sjelden
aldri
6
5
4
0

23. Har

24. Har

25. Har

han truet deg med ting eller våpen?
ofte
av og til
6
5

sjelden
4

aldri
0

han satt deg eller barna i fare med råkjøring?
ofte
av og til
sjelden
6
5
4

aldri
0

han oversett deg eller barna når du er syk eller trenger medisinsk hjelp?
ofte
av og til
sjelden
aldri
6
5
4
0

26. Har

han truet med å ta livet av seg selv, deg, barna, eller andre familiemedlemmer
eller venner?
ofte
av og til
sjelden
aldri
6
5
4
0

27. Har

han vært voldelig mot barna?
ofte
av og til
6
5

sjelden
4

aldri
0

28. Har

han misbrukt barna seksuelt eller oppført seg mot dem på en upassende,
flørtende måte?
ofte
av og til
sjelden
aldri
6
5
4
0

29. Er

han voldelig mot personer utenfor familien?
ofte
av og til
sjelden
6
5
4

30. Har

31. Har

du ringt politiet, eller ønsket å gjøre det, fordi du var redd ham?
ofte
av og til
sjelden
6
5
4

aldri
0
aldri
0

han blitt arrestert for voldsbruken sin?
ja
nei
6
0

32. Når

han forstår at du ikke holder ut voldsbruken hans og tenker på å forlate ham,
forsøker han å få deg til å bli ved å få deg til å føle deg skyldig, true med selvmord
o.l.?
ofte
av og til
sjelden
aldri
3
2
1
0

Legg sammen alle tall som er sirklet inn:
0-14
15-36
37-93
94 eller
mer

ikke mishandling
noe
mishandling
alvorlig
mishandling
livstruende
mishandling

VEDLEGG XV

Sikkerhetsplan
Leonore E. A. Walker, 1994. Abused Women and Survivor Therapy. A Practical
Guide for the Psychotherapist. Washington, DC: American Psychological
Association.
Hensikten med de følgende spørsmål er å hjelpe den voldsutsatte forelder og barn til
å tilrettelegge- og planlegge en sikkerhetsplan, for å forebygge fremtidig vold.

1. Oversikt over 4 voldelige episoder
første
typiske
verste eller en av de verste
siste
2. Detaljer
hva sa han (banning, løgner, historier)
hvordan sa han det
stemmens tone
evne til å lytte
effekt av alkohol eller narkotika
kjennetegn ved ansiktet (eks. øynene)
kroppens holdning
3. Hvor starter som regel mishandlingen?
stue
soverom
kjøkken
andre rom
4. Rømningsplan, kart over huset
dører, vinduer, utganger
baby eller små barn
signaler til større barn
5. Hva trenger hun?
penger,bilnøkler, klær, kjæledyr,viktige papirer, «skatter»
6. Sikkert sted
politiet
familie
venner
krisesenter

7. Skal hun forteller han om sin plan?
«time out»
betingelser for mulig tilbakevending
voldens syklus
«stalking»
«lethality»
8. Gjennomgang av fluktplanen (2 eller flere ganger)
verbalt
tegne kart
demonstrere

VEDLEGG XVI

VEDLEGG XVII

FAMILIEVERNKONTORET I HAUGESUND

BEHANDLINGSTILBUD FOR MENN SOM UTØVER VOLD
Familievernkontoret i Haugesund har i samarbeid med Alternativ til Vold (ATV) i Oslo
utviklet et behandlingstilbud til menn som utøver vold i nære relasjoner. Primært er dette et
tilbud om gruppeterapi. Om alt går som planlagt vil vi ha et gruppebehandlingstilbud klart for
oppstart hausten 2006.

Vold som fenomen
En av fire som oppgir at de er blitt utsatt for vold eller trusler om vold, forteller at dette
kommer fra personer de har et nært forhold til. For eksempel blir to av fem kvinner utsett for
vold eller trusler fra personer de kjenner godt.
En definisjon av vold som relasjonell handling er:
”Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handling
skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje
eller slutter å gjøre noe den vil” (Per Isdal, Meningen med volden)
Det er med andre ord ikke bare slag og spark som er vold. Det å skremme, true, ydmyke,
bruke makt i forbindelse med seksualitet, og å gå løs på materielle ting er også vold. Vold er
en av mange måter å reagere på. Mange opplever at det ikke finnes alternativ, at det ikke er
mulig å handle annerledes, eller at de ikke makter å styre seg selv. Det er alternativ til vold,
men mange trenger hjelp til å finne de.

Hva kan vi tilby?
Behandlingstilbudet er lagt opp slik at vi starter ut med 2-3 individuelle kartleggingssamtaler/intervjuer. Dette arbeidet tenker vi skal foregå fram til august 2006. I utgangspunktet
er dette primært et tilbud om gruppebehandling/terapi. Det kan være at noen kan få tilbud om
individuelle samtaler om det er mer aktuelt etter en vurdering. Gruppen består av 5-8
deltakere og to gruppeledere. Gruppen møter 12 ganger, med samling hver uke.
Gruppesamlingene varer i 11/2 time. Behandlingen skjer i form av samtaler. Vi snakker
sammen om volden, om hvordan den blir opplevd, kjennes og hva som gjør at vold oppstår.
Vi erfarer at det er viktig å snakke om volden for å kunne slutte med å utøve den. Eventuelle
partnere til deltakerne i gruppen kan få et tilbud om samtaler/gruppetilbud ved
familievernkontoret. Om det er aktuelt vil barn som har opplevd vold bli vurdert for et
oppfølgingstilbud hos oss eller ved henvisning til andre instanser.

Hvordan komme i kontakt med oss?
Gruppetilbudet vil bli annonsert i lokalpressa, og menn kan ta direkte kontakt med oss. Vi
ønsker at dere informerer om tilbudet til aktuelle deltakere. Vi kan og kalle inn personer til
intervju på bakgrunn av henvisning.
Vi kan kontaktes på telefon 52 70 08 20 eller e-post,
trygve.stromo@bufetat.no / oyvind.heggland@bufetat.no
for mer informasjon og påmelding.
Kari Netland Simonsen
Daglig leder/familieterapeut

Trygve Strømø
Gruppeleder/familieterapeut

Øyvind Heggland
Gruppeleder/familieterapet

VEDLEGG XVIII

VEDLEGG XIX

VEDLEGG XX

VEDLEGG XXI

FAMILIEVERNKONTORET I HAUGESUND
Tilknyttet Kirkens Familievern

Gruppearbeid for voldsutsatte kvinner

Målsetting: ▪ Fokus på nåtid/fremtid
▪ Gi en opplevelse av at en ikke er alene
▪ Å dele med andre er nyttig
▪ Sikkerhetsarbeid
▪ Fokus på gjenoppbygging av egenverd
▪ Bevissthet på eget ansvar for eget liv
▪ Rollemodell
▪ Arbeid med egne grenser
▪ Fra offer til aktør
Rammer: 10 gruppemøter der hvert møte går over 2 klokketimer inklusiv pause med
kaffe/te, frukt og kjeks. Gruppen kan ha fra 4 til 8 deltakere med et ideal på 5 til 6. Det er en
lukket gruppe med avtalt begynnelse og slutt for deltakelse. Bindende deltakelse og
gruppemedlemmene skriver under på et taushetsløfte.
Rekruttering: Hvem kan rekruteres:
1. Egne klienter
2. Samarbeidspartneres klienter
Gruppesammensetting : Må kunne identifisere seg med hverandre i alder – livssituasjon og
voldshistorie. Etnisk norsk identitet.
Vilkår: Utgangspunkt er fysisk mishandling av en eller annen art, men med mer eller mindre
tilstedeværelse av andre former for mishandling.
Eksklusjonskriterier:1. Hvis vedkommende har vært utsatt for farlig vold og lever i livsfare.
2. Svært traumatiserte personer og/eller har alvorig psykisk lidelse
3. Ikke kjenne hverandre fra før.
4. Ikke misbruk av stoff/alkohol hos offer
Intervju: Alle kandidater til gruppa innkalles til et forhåndsintervju før tilbud om deltakelse.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Orientere om tilbudet med målsetting, innhold og rammer.
Kartleggingsskjema fra ATV om voldens alvorlighet.
Eget utarbeidet skjema for omstendighetene rundt volden.
Sjekkliste for fysiske og psykiske reaksjoner etter å ha blitt utsatt for vold.
Virkningen av å høre andre medlemmers historie.
Motivasjon for å være med i gruppa.
Om å kunne lytte til andre og dele av egne erfaringer.
Sjekke ut med vedkommende hvordan det har vært å være i intervjusituasjonen.
Gi anledning til å stille spørsmål og til motforestillinger

Første gruppemøte:
1. Velkommen. Presentasjon av navn ,alder, antall barn. Eventuelt om jobb.
2. Kort orientering om gruppa og grupperegler.
3

Utgangspunkt: Alle har gått gjennom den samme utvelgelsesprosedyren.
Fellestrekk: Alle har vært utsatt for vold.

4. Grupperegler: Taushetsplikt som underskrives. Møteplikt . Hva kvalifiserer for
fravær?
Om å komme presis. Om å gi beskjed. Det er tillatt å ikke si noe. Alle har ansvar for å
bidra.
5. Kort om hva vi mener med vold.
6. Litt om den enkeltes voldshistorie.
Pause
7. Gruppeoppgave om personlige mål. Hva ønsker de å jobbe med?
Dette tilbakemeldes gruppa.
8. Avslutning : Hvordan har det vært å være her? Avslutt med et ord eller en setning.
Grupperituale:
1. Velkommen! Hvordan var det å komme hit i dag?
2. Er det noe du vil fortelle som har skjedd siden sist?
 Nye voldsepisoder
 Vanskelige/ubehagelige situasjoner
 Ting du har mestret
 Andre ting
3. Spørsmål til hendelsene:
 Hva gjorde du?
 Hva tenkte du?
 Hva følte du?
 Hva gjorde du for å beskytte deg?
 Hva var intensjonen med det du gjorde?
4. Hva trenger du av gruppa i dag?

VEDLEGG XXII

Gruppeterapi for voldsutsatte kvinner
Gruppene ledes av klinisk sosionom Kjersti Tytingvåg Rogne fra Familievernkontoret og
Ingrid Horsgård som er leder ved Krisesenteret i Molde.
Tilbudet består av 8 samlinger av 1 ½ - 2 timers varighet. Med utgangspunkt i en forsamtale
settes gruppene sammen utfra den enkeltes erfaringsbakgrunn/ voldshistorie og aktuell
livssituasjon for at gruppens medlemmer i størst mulig grad kan gjenkjenne seg i hverandres
erfaringer og kunne fungere som støtter for hverandre. Gruppen kan være sammensatt av
kvinner som fremdeles lever med partner som har utøvd vold, og kvinner som har brutt ut av
slike forhold.
Det terapeutiske opplegget er rettet mot å hjelpe kvinner til bearbeiding av voldsopplevelser,
gi innsikt i egne psykologiske reaksjoner, styrke selvtillit m.m.
De som foretrekker, eller har behov for, annen og mer tilrettelagt individuell hjelp enn det
som tilbys gjennom gruppeterapi, vil få tilbud om det.

Gruppeterapi for voldsutøvende menn
Gruppene ledes av psykolog Steinar Sunde og familierådgiver/prest Victor Moltubakk.
Tilbudet består av 8 samlinger av 1 ½ - 2 timers varighet på ettermiddagstid. Medlemmene i
gruppen har i forkant gjennomgått en forsamtale med en av gruppelederne. Hensikten med det
er bla. å gi informasjon om tilbudet og avklare motivasjon for å arbeidet med voldsproblemet
innenfor en gruppeterapeutisk ramme. Gruppelederne forsøker på denne måten å sikre at
gruppen består av medlemmer som har erkjent at de har et sinne-/voldsproblem og et ønske
om hjelp til forandring.
Tema og problemstillinger som blir tatt opp gjennom diskusjon og gruppeøvelser har som
formål å øke innsikt i den fysiske og psykiske voldens destruktive virkning i familien, øke
forståelse og innsikt i barns opplevelse av voldsbruk og konflikt mellom foreldre, styrking av
selvkontroll og bedre mestring av sinne m.m.

Aktuell status:
Nye grupper for menn var planlagt i 2005. Pga. at en av gruppelederne ble langvarig sykmeldt
ble grupper for menn utsatt inn til videre. Vi håper å komme i gang pånytt i 2006. Dette
forutsetter at vi finner egnet co-terapeut utenfra som kan lede gruppene sammen med
gruppeleder fra egne rekker.

Fokus på barns situasjon i familier med høyt konfliktnivå og
voldsbruk
Barn som lever i familier med høyt konfliktnivå og voldsbruk mellom foreldre påføres
store psykiske belastninger. Det er et viktig anliggende i vårt arbeid med voldsutsatte og
voldsutøvende foreldre å bidra til økt forståelse av hvordan barn opplever konflikt/ voldsbruk,
formidle kunnskap om barns psykiske og atferdsmessige reaksjoner, og ikke minst, støtte/
hjelpe foreldre til å iverksette tiltak for å beskytte barn mot videre eksponering for vold.

VEDLEGG XXIII

Barnevernets protokoll ved familievold saker
Dette spørreskjemaet er utviklet av en forskningsgruppe i New York, med Bruce
Perry i spissen, og blir brukt av hele barnevernets i New York(5000 ansatte) når de
går inn i familier og skal kartlegge familievold første gang. Oversatt til norsk ved ATV.
Denne protokollen skal fylles ut i alle saker der det er bekymring vedrørende
familievold eller barnevernets medarbeidere misstenker at familievold forekommer.
Familievold er et mønster av makt og kontroll over flere offer. Volden kan variere fra
mild til alvorlig misshandling. Utøveren kan bruke fysisk, psykisk, sexuell, verbal,
materiell, økonomisk vold og trusler vedrørende barna for å opprettholde sin makt og
kontroll.




Familievold forekommer i alle sosiale lag, blant alle etnisiteter, blant voksne,
ungdommer og i homofile parforhold.
Internasjonale studier viser at 30 – 60 % av tilfeller der en partner er offer for
familievold, vil også barna lide av denne misshandlingen og utvikle alvorlige
vansker.
Studiene viser at barn som er eksponert for familievold står i fare for
emosjonelle vansker og atferdsvansker som inkluderer angst, aggressiv
atferd, tilbaketrekning, søvnvansker og lærevansker. 40 – 70% utvikler ikke
disse vanskene.

Den beste måten å hjelpe barn som er eksponert for familievold er å hjelpe offeret til
å hjelpe seg selv og barna samtidig som en motiverer utøveren til å motta behandling
og holde denne ansvarlig for sin atferd.







Det primære behov for offer av familievold er sikkerhet.
Alle familiemedlemmene bør intervjues hver for seg. Viktig: Ikke konfronter
utøveren med familiens anklager om familievold mens ofrene (partner og barn)
er tilstede i rommet.
Ta kontakt med politiet (familievoldskoordinator hvis tilgjengelig) for å
undersøke om de har hatt tidligere utrykninger til denne bopelen pga
familievold og andre former for barnemissbruk.
Intervensjonene bør fokusere på sikkerhetsplanlegging for ofrene (partner og
barn) og holde utøveren ansvarlig for sin aggressive atferd. Undersøkelsen
bør inkludere en vurdering om sikkerhet for ofrene og en eventuell arrest av
utøver.
Ofrene bør få informasjon om hvilke tjenester barnevernet kan tilby og hvilke
tjenester som ellers finnes i området (krisesenter, politi, legevakt,
telefontjenester, behandling/støtte)

Intervju av offer (partner)





Utfør intervjuet privat (ikke i påsyn av utøver)
Ikke vis innhold av intervjuet til utøveren
Den som er offer for vold er ofte redd for å fortelle om missbruket av seg og
sin familie pga frykt for hevn fra utøveren og omsorgsovertakelse
Forsikre ofrene at det er deres menneskerett å ikke bli skadet eller truet, de er
ikke alene, det er ikke deres skyld og barnevernets personale vil hjelpe med
sikkerhetsplanlegging og hjelpe med å skaffe hjelp fra andre tjenesteutøvere i
området

Undersøke forekomsten av familievold
1. Hva slags relasjon er det mellom offeret og
utøveren?________________________
2. Har partneren din hindret deg i å gå på jobb eller skole?
______________________
3. Har partneren din ødelagt ting som er viktig for deg?
________________________
4. Har partneren din kontrollert pengene dine og telefonen din?
__________________
5. Har partneren din vært sjalu og/eller fulgt etter deg ute?
______________________
6. Har partneren din gjort at du har følt deg uttrygg?
___________________________
7. Har partneren din truet med å drepe deg eller barna?
_________________________
8. Har partneren din noen gang
Slått deg ______
Kvelt deg _____

Lugget deg ______ Sparket deg ________
Truet til seg sex __ Brukt våpen ________

Beskriv:
______________________________________________________________
9. Har missbruket skjedd oftere de siste månedene/ukene?
______________________
10. Bruker partneren din alkohol og/eller narkotika?
____________________________
11. Har partneren din en psykisk lidelse du kjenner til?
__________________________
Barnas risiko
1. Har partneren din truet med å ta med seg barna eller skade dem?
_______________
2. Har barna dine vært vitne til at du har vært offer for vold?
____________________

3. Hvis ikke, hvor har barna oppholdt seg?
__________________________________
4. Har partneren din slått barna dine på noen måte?
____________________________
5. Har partneren din angrepet deg noen gang mens du holdt barn(a)
_______________
6. Har barna dine følelsesmessige og atferdsmessige vanskeligheter?
______________
7. Føler du noen ganger at du må ty til fysisk avstraffelse for å få barna dine til å
oppføre seg?
________________________________________________________
8. Har barn(a) dine noen gang truet med å skade seg, ødelegge gjenstander
eller skade
kjeledyr?
___________________________________________________________
9. Er barn(a) dine svært engstelige når du må gå fra de(m)?
_____________________
10. Har du sett forandringer hos barn (dine) når det gjelder søvn, måltider, lek,
frykt,
tilbaketrekning, slåssing, eller annet?
_____________________________________

Søke hjelp og støtte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Har du noen gang rømt hjemmefra for å beskytte deg og barna?
_____________
Har du noen gang bedt partneren din om å gå fra deg?
_____________________
Hvem har du spurt om hjelp fra?
______________________________________
Hva har du prøvd for å løse situasjonen og hva var utfallet?
______________________________________________________________
__
Har du en plan for din egen sikkerhet nå, eventuelt hva er den?
______________________________________________________________
__
Hva tror du skal til for at du og dine barn kan få være trygge?
______________________________________________________________
__
Ønsker du å få hjelp fra barnevernet eller andre til å skaffe sikkerhetsalarm,
sikkert oppholdssted, relevante tjenester, terapeut eller annet?
______________________________________________________________
___

Sikkerhetsplanlegging
En sikkerhetsplan er en umiddelbar respons på vedkommendes behov. Barnevernets
medarbeider bør hjelpe vedkommende å utvikle en plan for egen og barnas
sikkerhet. Det
viktig å ta hensyn til offerenes tidligere erfaring med å søke hjelp og anerkjenne at
brudd
i forholdet kan øke faren for mer alvorlig vold mot ofrene på kort sikt. Det kan være
farlig
for offeret å skrive ned planen i tilfelle utøveren skulle få tak i den. Derfor er det viktig
at denne skrives ned i barnevernets protokoll og offeret bør få hjelp til å huske den.
Denne planen skal på ingen måte være tilgjenglig for utøveren









Viktige faktorer å utforske for barnevernsmedarbeideren: Hvilke trekk ved
utøveren eller situasjoner er faresignaler om at vold kan forekomme? (helger,
alkohol, stress, krangler, arbeidsforhold, økonomi, osv.)
Hva har fungert tidligere når ofrene skal beskytte seg selv?
Diskuter hva som er den tryggeste måten å ta kontakt med familien i fremtiden.
Hjelp offeret til å tenke på hvem en kan flykte til eller ringe ved et nødstilfelle
(nummer, adresse)
Informer offeret om hvilke offentlige tjenester som er tilgjengelige (krisesenter,
politi, legevakt, osv)
Hvis det foreligger et besøksforbud, hjelp offeret med å informere naboer, skolen,
barnehage og andre relevante kjenner til dette. Be naboer ringe politiet dersom
utøver er i nærheten ved besøksforbud.
Hjelp offeret med å legge en plan om hvordan en kan få med seg nøkler, id-kort,
medisiner, penger, bankkort, osv.
Hjelp offeret med informasjon om eller anskaffelse av ekstra mobiltelefon med
kontantkort for å kunne nå politiet, krisesenter, osv (utøver har ofte kontroll på
primær telefon)

Intervju av antatt voldsutøver





Utfør intervjuet i et rom hvor ofrene ikke er tilstede
Ikke del informasjon en har fått fra ofrene med utøver
Hvis den antatte utøveren er i en tilstand som kan gjøre vedkommende enda
farligere ovenfor ofrene etter intervjuet, så utsett intervjuet til en annen dag og lag
en avtale for dette for å øke forutsigbarhet og dermed dempe stressnivå.
Dersom vedkommende virker truende ovenfor den som utfører intervjuet, sørg for
å utføre intervjuet på et trygt sted med hjelp av kollega eventuelt politi tilstede.
1.

Kan du fortelle meg litt om forholdet deres?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.

Hvor lenge har dere vært sammen?
_________________________________________
Hvordan håndterer dere konflikter i deres familie?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________
Hva krangler dere vanligvis om?
___________________________________________
Hva gjør du når du blir sint på partneren din?
_________________________________
Hva syns du det er rimelig å forvente av en partner?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________
Hva syns du det er rimelig å forvente av en __(alder på barnet) – åring?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________
Hva gjør du når de ikke innfrir disse forventningene?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________
Har politiet noen ganger kommet hjem til dere når dere har kranglet? Beskriv:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________
Har noen søkt sikkerhetsalarm eller besøksforbud mot deg noen gang?
(Hvem, når?)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________
Er du for tiden ute på prøveløslatelse?
______________________________________________________________
_______
Har partneren din noen gang reist fra deg eller bedt deg om å reise etter en
krangel?
______________________________________________________________
_______
Syns du selv at du har et problem med aggresjon og voldsatferd?
______________________________________________________________
_______
Kunne du tenke deg å motta behandling for aggresjonsproblemene dine?
______________________________________________________________
_______

Barna er med høy sannsynlighet i en alvorlig risikosituasjon dersom svaret er
”Ja”:


ved spørsmål 7 og 8 i første del (”undersøke forekomsten av
familievold”)



eller ”Ja” ved spørsmål 1, 2, 3, 4 og 5 i andre del (”barnas risiko”)

Gjør en totalvurdering basert på denne undersøkelsen og annen innhentet
informasjon for å vurdere ofrenes (barna og partneren) umiddelbare fare. Ta hensyn
til alvorlighetsgraden av volden, grad av skjevhet i maktbalansen, isolasjon,
eskalering av trusler og vold den siste tiden, adgang til våpen, truslenes innhold,
selvmordsfare, rusmissbruk og mental helse.
Hjelp ofrene med å lage en sikkerhetsplan bestående av trygge kontakter,
krisesenter, politi, fri rettshjelp osv (se eget felt ”Sikkerhetsplanlegging”).
Dersom offeret ikke er i stand til eller ikke vil akseptere nødvendig hjelp for å beskytte
barna, eller er ansvarlig for missbruk av barna, eller utøverens farlighet er av en slik
grad at tiltakene ikke beskytter barna tilstrekkelig, bør en iverksette tyngre
intervensjoner til barnas trygghet er sikret.

VEDLEGG XXIV

Evalueringssamtale med barn i alderen 7 - 18 år
om vold mellom foreldrene
Grunnlag for at denne strukturerte samtalen skal finne sted:
Sikkerheten til barnet er vurdert - og det er ingen fare for at samtalen med barnet
fører til mer vold. Dette skjemaet kan også være nyttig som et ”bakteppe” for
samtaler med barn om hvordan de opplever volden mellom far og mor.
Spørsmålene må tilpasses barnets alder.
Om hvordan barnet opplever volden
mellom foreldrene - 1

–Hva skjer når foreldrene dine krangler?
–Er det noen av dem som slår, rister eller dytter den andre?
–Skriker noen av dem?
–Hvor ofte skjer dette?
–Kaster noen av dem ting, eller knuser noe?
–Har noen av dem brukt en kniv eller pistol?
–Har du selv eller dine søsken blitt direkte involvert i volden mellom mor og far, ved

at du/de blir slått, kjeftet på, eller involvert på annen måte av en av foreldrene?
Om hvordan barnet opplever volden
mellom foreldrene – 2

–Fortell meg om den siste alvorlige krangelen mellom foreldrene dine?
–Vil du kalle det som skjer mellom foreldrene dine for vold?
–Er det en episode som du vil karakterisere som den aller mest alvorlige? Hva

skjedde da?
–Har du tatt side mellom dem, eller kjent deg presset til å gjøre det?
–Har andre visst om det som skjer i familien?
Om barnets opplevelse av voldens effekt
på foreldrene - 1

–Har noen av foreldrene dine blitt skadet av vold fra den andre?
–Har du noen gang sett skader på foreldrene dine eller skade på materielle ting?
–Hvordan opptrer foreldrene dine etter en voldsepisode?
–Hvor lang tid tar det før foreldrene dine er "vanlige" igjen?

Om barnets opplevelse av voldens effekt
på foreldrene - 2

–Er foreldrene dine redde?
–Er foreldrene dine triste?
–Har reaksjonene hos foreldrene dine etter voldsepisoder endret seg over tid?
–Har du noen gang sett at politiet eller andre har kommet til dere pga en

voldsepisode?
–Har noen av foreldrene dine noen gang blitt borte fra familien i en periode pga vold?
Om effekten av volden på barnet - 1

–Har du blitt påvirket av volden mellom foreldrene dine?
–Hva gjør du og dine søsken når volden pågår?
–Er du redd når volden pågår?
–Hvordan har du det når volden pågår?
–Hvordan har du det når volden er over?
–Vet du når foreldrene dine vil begynne å krangle igjen/ ny voldsepisode?
Om effekten av volden på barnet - 2
–Gjør du noe for at det skal bli mindre vold i familien?
–Bekymrer du deg for volden i familien i ditt daglige liv?
–Blir skolearbeidet påvirket av volden?
–Påvirker det som skjer hjemme ditt forhold til venner?
–Hva bekymrer deg mest for tiden?
Om effekten av volden på barnet - 3
–Føler du deg trygg hjemme?
–Har du noen gang kjent for å skade deg selv eller andre?
–Hvem ville du ringe til?
–Har du noen gang ringt etter eller hentet hjelp? Hva hendte da?
–Snakker du med noen om volden?
Om forhold mellom søsken
•Hva forhold har du til dine søsken/ stesøsken?
•Krangler du mye med søsken?
•Er du redd for noen av dine søsken?
•Er foreldrene dine redde for deg eller søsken?
•Snakker du med dine søsken om volden mellom dine foreldre?
•Takler dere det som skjer hjemme på forskjellige måter?
•Må du beskytte dine søsken?

Om barns opplevelse av
alvorlig fare/ dødsfare - 1

–Har noen måtte gå til lege etter en voldsepisode?
–Har dere noen gang måtte rømme fra leiligheten til annen familie, venner eller til et
krisesenter?
–Venter du noen ganger med å gå hjem fordi det er farlig?
–Er det trygt for deg å være alene med utøver?
–Blir situasjonen annerledes når foreldrene dine drikker/ er rusa?
Om barns opplevelse av
alvorlig fare/ dødsfare - 2

–Har noen truet med å skade den andre?
–Hva sa han eller hun da?
–Er du redd for at noen i familien skal bli alvorlig skadet eller dø?
–Er du selv redd for å bli skadet?
–Har de voksne våpen i huset?
–Vet du hvor eventuelle våpen er i leiligheten/huset?
–Hva tror du ville skje dersom (offer) ønsker å skille seg fra (utøver)?
Om relasjon til mor og far - 1

–Kjenner du deg trygg på (utøver)?
–Kjenner du deg trygg på (offer)?
–Hvordan er ditt forhold til foreldrene dine i det daglige?
–Hvem tenker du har skylden for volden som skjer?
–Blir du noen ganger sint på (utøver)?
Om relasjon til utøver og offer for vold - 2

–Blir du noen ganger sint på (offer)?
–Snakker foreldrene dine om volden til deg eller dine søsken?
–Lurer du på om det er noe du ikke vet som skjer mellom dem?
–Ønsker du at dere skal fortsette å være en familie sammen?
–Om ikke, hvem ville du ønske å bo oss?

VEDLEGG XXV
Til
Samtykke til at …………………………….. kan få tilbud om samtaler ved
Familievernkontoret i Stavanger.
Ved Familievernkontoret i Stavanger gis voksne og barn tilbud om samtaler. Vi har og et
tilbud til barn som har levd i familier med konflikter som det er rimelig å tro har vært
belastende for barnet.
Tilbudet går ut på at barna kommer hit til kontoret ca hver 14 dag og snakker om sine
erfaringer.
Det er ikke alltid at reaksjonene vises med en gang, og barn reagerer ulikt på å være vitne til
konflikter mellom voksne. Noen barn vil reagere med å bli innesluttet og ikke ville snakke om
det som har skjedd, noen blir triste og redde, og andre blir sinte og utagerende.
Noen barn legger skylden på seg selv for konfliktene hjemme, og en av de tingene vi arbeider
med er barns forståelse av dette, for å unngå senere problemer som selvbebreidelse og skam.
For at et barn skal kunne få tilbud hos oss, skal imidlertid både mor og far være informert og
godta at barnet får et tilbud.
Derfor ber vi om å få ditt samtykke til å tilby ditt barn samtaler.
Dette kan du gjøre ved å signere og returnere dette brevet i vedlagt frankert konvolutt.
Dersom vi ikke hører fra deg innen 10 dager, tar vi det som et signal om at du ikke har
motforestillinger til at ditt barn får et slikt tilbud.
Vi ber om forståelse for at denne tillatelsen ikke kan trekkes i løpet av den tida vi snakker
med barnet ditt.
Du er selvsagt velkommen til å kontakte oss for å få høre mer om tilbudet.
Med vennlig hilsen
-------------------------------------(behandler)

-----------------------------------------(behandler)

-----------------------------------------------daglig leder
…………………………………………………………………………………………………
Jeg samtykker i at ………………………… kan få et tilbud om samtaler ved
Familievernkontoret i Stavanger.
………………………………………………..
(sign.)
Consent to …………………………………………………………attending a program at
The Family Counselling Office in Stavanger.

VEDLEGG XXVI
At The Family Counselling Office in Stavanger grown ups and children are offered
counselling.
We also have a program for children who have been living in families with a high level of
conflict.
Our program offers children sessions once a week/ once every two weeks. In the sessions they
get a chance to talk about their experiences with conflicts in the family.
Children`s reactions do not always show on the outside, and children react in different ways.
Some children become very quiet, some become anxious and sad, others become angry and
acting out.
Many children blame themselves for the conflicts in their family, and this is an important
theme to work with in order to avoid feelings of shame and guilt later in life.
For children to attend our program, we need both parents to be informed about it and to give
us their consent.
This is why we hereby ask for your consent to letting your child/children attend our program.
You can do so actively by signing and returning this letter.
If we do not hear from you within 10 days, we will take that as a signal saying you do not
object to this.
You are certainly welcome to get in touch with us in order to hear more about the program.

Sincerely
Kjell Petter Lura, Director at The Family Counselling office in Stavanger.
……………………………………………………………………………………………….
I give my consent to …………………………………………………….attending a
program offered at The Family Counselling Office in Stavanger.
Date and signature:…………………………………………………………………………….

VEDLEGG XXVII

VEDLEGG XXVIII

Informasjon om ’Åpent forum for samarbeid om familievold
og foreldrekonflikt’ ved Familievernkontoret i Molde
1. Bakgrunn for opprettelsen av ’ Åpent Forum’
Gjennom to prosjekter støttet av Justis-/politidepartementet og Barne-/familie-departementet
(”Privatisert vold i familien” og ”Vitne til vold”) har Familievernkontoret i Molde de siste
årene satt familievolden i fokus.
Det siste prosjektet ”Vitne til Vold” ble gjennomført i perioden 2001-2003 og hadde følgende
sentrale målsettinger:
1. Videreutvikle det kliniske gruppeterapitilbudet for voldsutøvende menn og voldsutsatte
kvinner.
2. Arbeide forebyggende og samkjøre dette arbeidet med relevante sektorer og instanser.
3. Etablering av tverretatelig forum som samarbeider med fokus på barn som opplever
vold i familien.
4. Utvikling av terapeutisk tilbud til barn som opplever vold i familien
5. Utvikling av undervisningsmateriale for familievoldsforebyggende arbeid i skolen
(undervisningsopplegg til bruk i VG skole, barnebok til bruk i barneskolen).
Tiltakene inngikk som en videreføring av intensjonene i regjeringens handlingsplan ”Vold
mot kvinner 2001 – 2003”.
Til begge prosjektene ble det opprettet en referansegruppe bestående av representanter fra
krisesenter, PPT, barneverntjeneste, politi, legevakt, helsesøstertjeneste og barne- og
ungdomspsykiatrien. Referansegruppen hadde regelmessige møter gjennom hele
prosjektperioden.
Som følge av at prosjektet ble ferdigstilt før planlagt, gjensto det fremdeles ubrukte midler i
prosjektet ved avslutningen i 2003. Familievernkontoret søkte Justis- og Politidpt. om å få
benytte disse midlene til å videreføre arbeidet med familievold i henhold til intensjonene i
regjeringens handlingsplan ’Vold mot kvinner 2001-2003’. Søknaden ble innvilget med
følgende føringer fra departementet:
”Vi vil be om at det legges særskilt vekt på å videreføre nettverksbyggingen og tiltak for lokal
samhandling for å sikre opprettholdelse av samarbeidsrelasjonene også etter at prosjektet er
endelig avsluttet”.
Omtrent på samme tid fikk familievernkontoret en forespørsel fra leder ved Krisesenteret i
Molde om kontoret kunne påta seg å fungere som et koordinerende samlingspunkt for det
nettverket av instanser som allerede var etablert gjennom referansegruppen.
Psykolog Solveig Karin Bø Vatnar, som i perioden 1998 – 2003 ledet begge disse
prosjektene, gjennomførte en evaluering av det tverretatlige samarbeidet med utgangspunkt i

den referansegruppen som var etablert. Tilbakemeldingene fra medlemmene i referansegruppen ga viktige føringer for hvordan det tverretatlige samarbeidet kunne opprettholdes og
organiseres.
Slik referansegruppen vurderte prosjektet ’Vitne til Vold’ synes det nyetablerte tilbudene til
barn, gruppetilbudene til kvinner og menn å være det viktigste (se vedlegg 2), samtidig som
flere understreket betydningen av det tverretatlige samarbeidet.
Flere etater fremhevet også betydningen av at familievernkontoret hadde opparbeidet
kompetanse på dette området, hadde bidratt til økt bevisstgjøring om familievold, og at det nå
fantes en person i hver etat som hadde opparbeidet kunnskap om feltet.
Til tross for overveiende positive tilbakemeldinger var det også et faktum at noen etater hadde
hatt store problemer med å sette av ressurser til å møte i referansegruppen (5 ganger i året).
Denne evalueringen fikk betydning for hvordan det tverretatlige samarbeidet kunne
organiseres i fortsettelsen for at tilbudet skulle oppleves meningsfullt for deltagerne, og
samtidig være møter man kunne velge etter behov og opplevd nytteverdi.
Følgende forutsetninger lå til grunn for etableringen av ’Åpent Forum’:







Familievernkontoret viderefører og gir høy prioritet til familier med voldbruk og høy
konflikt mellom foreldre. Denne direkte kontakten med voldsutsatte kvinner ( og
menn) og voldsutøvende menn ( og kvinner ) gir kontoret et helt nødvendig
erfaringsgrunnlag som basis for å utvikle vår kompetanse i arbeid med
voldsproblematikk i familier. Å ha en slik kompetanse blir ikke minst viktig når vi
påtar oss en koordinerende funksjon for ett nettverk av lokale instanser, rådgivende
oppgaver og veiledningsfunksjoner.
Familievernkontoret påtar seg å fungere som en koordinator for samlingene
Tilby en møteform som ikke krevde merarbeid av deltagerne og som ikke tok
uforholdsmessig mye av deres knappe tid i en hektisk hverdag.
Tilbudet måtte oppleves som meningsfullt av deltagerne.
Vi måtte stille oss til disposisjon og være leverandører av tjenester. Det vil si innstilt
på å yte uten å stille for store krav til forpliktelser.

2. Organisering, formål og gjennomføring av samlingene i ’Åpent Forum’

2.1 Hvem henvendte vi oss til

Helse- og sosialtjenester i Molde og nærliggende kommuner, kommunalt og statlig
Barnevern, PPT, Krisesenter, Politi/ Familievoldkordinator ved Nordmøre politidistrikt,
Psykisk helsevern for barn og unge, Bispedømmeråd/ menigheter i Kirken m.m.

2.2

Formål med åpent forum



Tilby en møtearena hvor tjenester kan samles for å utveksle erfaringer rundt arbeid
med konflikt og vold i nære relasjoner.



Fremme kunnskap og øke kompetanse i arbeid med familievold og høyt konfliktnivå
mellom foreldre.



Etablere samarbeid mellom hjelpeinstanser for å gi utsatte familier et best mulig
samlet og koordinert tilbud om hjelp.

2.3

Hvordan kan åpent forum benyttes?



Drøfte konkrete saker i anonymisert form som omhandler familievold og vedvarende
høyt konfliktnivå mellom foreldre.



Drøfte henvisning/ samarbeid mellom instanser rundt slike saker.



Invitere eksterne forelesere med spesialkompetanse og erfaring på området familievold
til å holde korte (f eks en halv dag) seminarer. Familievernkontoret disponerer
restmidler fra tidligere prosjekter som kan inngå i finansieringen. Ideer og forslag kan
meldes til Familievernkontoret.



Familievernkontoret kan også etter forespørsel ta mot kortere undervisningsoppdrag
etter forespørsel knyttet til disse samlingene.



2.4

( Vi tar gjerne imot andre forslag og ideer).

Praktisk gjennomføring



Familievernkontoret avsetter fast 2 timer fra kl. 13.30 -15.30 siste mandag i hver
måned hvor vi stiller møterom og 3 fagpersoner til rådighet.

 Det er ønskelig, men ikke noe krav, at tema/ problemstillinger som ønskes drøftet på
møtet meldes 1-2 uker i forkant. Ved behov rekker vi da å invitere andre tjenester som
har relevant kunnskap eller informasjon å bidra med.

3

Erfaringer og aktuell status

’Åpent forum for samarbeid om og foreldrekonflikt’ ble etablert senhøsten 2004 og hadde
første møte i desember samme år.
Mottagelsen og oppmøte blant instanser og øvrig hjelpeapparat i vår region har vært gledelig
positiv. Siden oppstart har vi arrangert til sammen 25 samlinger. I snitt
snitt har vi så langt hatt
besøk av 5-66 representanter fra ulike etater på hver møte. Krisesenter, politi, barnevern, PP
PPtjeneste, og kommunal helseavdeling (helsesøstre) har vært blant de mest stabile deltagerne.
Ellers har statlig barnevern (fagteam, fosterhjem),
fosterhjem), akuttenhet for barn og unge ( Molde
sykehus), barne- og ungdomspsykiatri, Familievoldskoordinator i nordmøre og romsdal
politidistrikt vært representert.
Etter hvert møte skriver vi (familievernkontoret) et møtereferat som sendes ut sammen med
invitasjon
itasjon til neste møte. Referatet sendes bredt ut til alle instanser og personer som er oppført
på vår distribusjonsliste, uavhengig av hvem som var tilstede på siste møte, samt til alle som
har vært invitert men som ennå ikke har møtt. I referatet oppsummerer
oppsummerer vi tema/
problemstillinger som ble behandlet, og vi informerer om aktuelle saker på neste møte
(oppfølgingssaker eller tema/ saker meldt av andre møtedeltagere).
På våre faste møter benytter vi anledningen til å informere om aktuelle offentlige skr
skriv,
lovendringer, aktuell forskningslitteratur m.m. som kan være relevant for andre
hjelpetjenesters arbeid med voldsproblematikk og familier med høyt konfliktnivå. Slik
informasjon inngår også som del av de faste møtereferatene, da som oppfølging av tema/
problemstillinger vi ikke rakk å sluttføre eller utdype på møte. Også slik informasjon sendes
bredt ut til alle instanser, enten de har vært representert på møtet eller ikke.
Fra vårt ståsted som familievernkontor og ”vertskap” har vi opplevd det som svær
svært nyttig å bli
informert om ulike tjenesters erfaringer med familievold, hvilke problemstillinger de til daglig
står i, og hvilke lovverk som regulerer deres praksis. I flere tilfeller har dette tilført kunnskap
som har bidratt til å øke forståelsen for hverandres
hverandres arbeidssted/ arbeidssituasjon og ikke minst
viktig, virket åpnende for samarbeid og kontakt mellom ulike tjenester.
Se vedlegg 1 for oversikt over tema og problemstillinger som har vært behandlet i ’Åpent
Forum’.
Med hilsen
Rune Weltzien, Kjersti T. Rogne, Steinar Sunde

Vedlegg 1

Liste over problemstillinger og tema som har vært behandlet i ’Åpent
Forum’ i perioden 2005 – mars 2007


Barn og familievold



Tilbud til voldsutsatte mødre som har ansvar for spedbarn/ småbarn



Ungdom i destruktive kjæresteforhold



Orientering om Politiets arbeid med voldssaker i vårt politidistrikt



Barn med relasjons- og tilknytningsforstyrrelser



Rutiner ved ”husbråk” og utstedelse av besøksforbud v/ voldskoordinator



Barn og foreldre med psykiske lidelser – erfaringer fra PP-tjenesten



Svik i rutiner for meldeplikt ved vold/ overgrep i familier?



Hvordan håndterer vi ”andrehåndsopplysninger” om omsorgssvikt?



Krav om samvær med barn fra foreldre som har utøvd vold og oppfører seg truende



Lovverk som gjelder adgang til å videreformidle opplysninger om familievold



Informasjon om ny akkuttenhet ved avdeling for barn og unge i Molde



Barn som vitner til høy konflikt og fysisk voldsutøvelse mellom foreldre



Når mor vurderer å gjenoppta samlivet med partner som har utøvd vold



Kan tilbud til voldsutøvende menn forebygge alvorlige voldshandlinger?



Ny praksis i rettens behandling av saker etter barneloven; erfaringer som sakkyndig psykolog



Praksis ved Romsdal Tingrett



Foreldrefientlihetssyndromet- innlegg ved Rune Weltzien



Informasjon om ’Familieråd’ – en metodisk tilnærming til familiearbeid. Erfaringer fra fag-team



Barn og unge som er i risiko for å utvikle sinneproblemer og voldelig atferd (seminar)



Delt bosted og bekymringer for barns helse



Mulige nevropsykologiske følger for barn som utsettes for alvorlig omsorgssvikt og psykologiske traumer i sårbare perioder ( 3timers semniar)



Foreldre i konflikt eller brudd – hvordan hjelpe foreldre inn i anstendig samarbeid med barn

VEDLEGG XXIX
Tverreattlege team i Helse Stavanger området (BUF etat-Stavanger og BUFetat
Jæren området og Stavanger politiditriktområde
Team 1
ForDalane-kommunane (Egersund og nabokommunar
(7 kommunar på Jæren med interkommunalt barnevern) i samarbeid med BUF etat
Jæren) konsultasjonsteam under etablering koordinator
Team 2
Sola kommune i samarbeid med BUFetat Jæren (starter måndag 3. mars koordinator
Team 3
Sandnes kommune (samt nabokommuna) team i drift; koordinator
Team 4
Stavanger ; team i drift, under diskusjon opprettingav eit team til
koordinator
B
Tverreatlege team i Helse Fonna, BUF område Fonna, Haugalandet politidistrikt
Team 1
Haugesund området , koordinator BUF etat ved Reidun Austad Olsen
Team 2
Sør Fonna området, koordinator BUF etat ved Reidun Austad Olsen
Team 3
Nord Fonna området, koordinator BUF etat ved Reidun Austad Olsen
C Bergen Bergen kommune
har 8 tverretatlege konsultasjonsteamteam i bydelande
Team 1 Fyllingsdalen
koordinator, Barneverntenesta
Team 2 Åsane
koordinator, Barneverntenesta
team 3 Fana
koordinator, Barneverntenesta
Team 4 Laksevåg
koordinator, Barneverntenesta
Team 5 Bergenhus
koordinator, Barneverntenesta
Team 6 Ytrebygda
koordinator, Barneverntenesta
Team 7 Årstad
koordinator, Barneverntenesta
Team 8 Arna
koordinator, Barneverntenesta
I resten av Helse Bergen, Fagteam Bergen nord og fagteam sør og Hordaland
politidistrikt sitt område er det under diskusjon om etablering av
tverretatlege konsultasjonstenester.
D Helse Førde, Sogn og Fjordane BUF etatområde, Fjordane politiditrikt
1 Tverretatleg konsultasjonsteam for spe og små i risiko,
BUF etat Førde; koordinator Anne Kristin Kleiven
2 Tverretatleg konsultasjonsteam ved otte for barn og ungdom
BUF etat Førde; koordinator Jørund Tvedt
Ikkje legg inn dette før eg får kontaktdetaljar på koordinator inn.
med helsing
Inge Nordhaug
Teamleiar vald og seksuelle overgrep
Regionalt ressursenter vold, traumatisk stress og sjølvmord i vest
inge@nordhaug.no, 41 23 69 77 Haukeland Universitetssjukehus
http://internett.helse-

bergen.no/avd/rvts/rvts.htm

VEDLEGG
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PSYKOSOSIALE FARAR/TRUSLAR OG VALD
Prosedyren gjeld for alle tilsette ved Familievernkontoret i Fana –
fast tilsette, vikarar og andre mellombels tilsette. Leiar er
ansvarleg for at denne informasjonen vert gitt.
FØREBYGGANDE TILTAK:
Alle skal ha satt seg inn i rutinar ved eventuell vald eller
trusselsituasjon.
I saker der vi vurderer det kan førekomme tap av kontroll eller vald
og trauslar, saker med høgt konfliktnivå og tidlegare valdsbruk, og
i nye saker, unngår vi avtalar der vi er aleine på kontoret.
Vi låser alltid inngangsdøra når vi er aleiene på kontoret.
Alle har lett tilgjengeleg liste over nød-nummer (politi, lege,
brann) som kan vere aktuelle i ein situasjon.
VOSS. Førstegangssamtalar vert alltid satt opp i tida mellom
kl 09:30 og 15:00 - og elles unngå kveldsavtalar der vi vurderer
fare for kontrolltap, vald eller truslar.
RUTINAR:
Trussel eller vald kan vere retta mot behandlar frå klient, kan skje
mellom klientar, klient kan trua med å skade seg sjølv
(sjøvmordstruslar) eller frå eksterne personar som oppsøker
kontoret.
Der klientar truer med å påføre skade på seg sjølv eller oss:
Behandlar kontaktar andre på kontoret for hjelp ved bruk av intern
telefon eller ved rop. Vi kan avbryte andre sjølv om dei sit
opptatt i samtale.
I den grad det er mulig, skal vi orientere klienten om at vi
kontaktar hjelp eksternt eller internt.

Hovudregelen er at leiar kontaktar politi dersom trusselen er vudert
å vere av ein slik karakter. Dersom det ikkje er mogleg, kontaktar
vi sjølv politi og informerer leiar i ettertid.

Vald eller trussel mellom klientar:
Behandlar skal avverge så langt som mogleg, men generelt vere varsam
med å gripe inn.
Behandlar skal søke hjelp frå andre behandlarar eller eventuelt
tilkalle ekstern hjelp, og unngå å vere aleine i situasjonen.
Ved avslutning av samtalar der vi vurderer at det er fare for vald
eller truslar mellom klientane når dei går frå Familievernkontoret
sine lokale, skal ein la klientane gå separat, evt. følgje eine
eller begge til buss, bil eller taxi. Eventuelt kan vi tilkalle
andre støttepersonar for klient som kan trygge situasjonen.
I situasjonar der vi opplever vald eller truslar frå personar som
oppsøker kontoret, tilkallar vi andre i situasjonen.
ETTER HENDINGA:
Etter opplevd vald eller trussel, informerer vi leiar om hendinga.
Den tilsette som opplever trussel og/eller vald er ansvarleg for
utfylling av internt skjema og Bufetat sitt skademeldingsskjema
(kfr. intranett) snarast mogleg etter hendinga. Leiar er ansvarleg
for at det saman med den tilsette vert vurdert om hendinga skal
meldast til politi.
Oppfølging:
Den det gjeld skal få tilbod om samtale/oppfølging hos ekstern
instans. Det vert også gjort vurderingar på kva måte hendinga har
implikasjonar for arbeidet vidare.
Når det gjeld rutinane ved psykososiale farer, truslar og vald, vert
dette gjennomgått på det årlege vernemøte, samt etter eventuelle
hendingar. Det vil då verte vurdert om dei oppsette rutinane er
gode nok.
Nesttun, 30. november 2006
(sign.)
Kristine Skjælaaen
leiar
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Del 1
1. MÅL
Den lokale beredskapsplanen for Grenland Familiekontor skal bidra til å verne
brukere og ansattes liv og helse, gjennom å sikre at kontoret har nødvendige rutiner
og tiltak som skal gjennomføres ved små og store kriser. Planen skal være forankret i
den regionale beredskapsplanen for Region Sør. Planen skal bidra til at Grenland
familiekontor har en klar strategi for hvordan ulike kriser skal håndteres, og at det
settes i gang relevante tiltak i tråd med dette.
Den lokale beredskapsplanen skal være kjent for alle ansatte. De ansatte skal ha
tilgang til planen på intranett. I tillegg skal planen stå i vinduskarmen ved
arkiveringskassettene i ekspedisjonen. Planen er i en lett gjenkjennelig, sort perm.
Alle ansatte og nytilsatte skal få gjennomgang av innholdet i permen.
Ansatte med spesiell rolle i beredskapsarbeidet skal:
 Øve spesielt på egen rolle. Øvelsen skal gjennomføres minimum en
gang pr år.
 Trene på varsling, organisering og håndtering. Øvelsen skal
gjennomføres en gang pr år.
Ansvar: Leder
2. DEFINISJON AV KRISE
En krise er en situasjon som avviker fra normaltilstanden, som truer grunnleggende
verdier som liv og helse, økonomiske interesser, omdømme og troverdighet, og som
krever tiltak umiddelart.
3. GYLDIGHET FOR PLANEN
Planen drøftes i personalgruppen og vedtas i styret ved Grenland familiekontor.
Planen revideres en gang pr. år innen første mars.
4. RUTINER OG VEDLIKEHOLD AV BRANNVERNUTSTYR OG
FØRSTEHJELPSUTSTYR
Rømningsveiene er godt merket med grønne, selvlysende skilt og finnes ved de to
inngangene av lokalene.
Vi har en brannslange plassert: i korridoren utenfor kontoret til Kristin Askevold.
Skapet er merket med brannslangetegn og koblet til vann.
Røykvarslere er plassert ulike steder i lokalene.
Utstyr og merking sjekkes første virkedag i juni hvert år.
Brannøvelse gjennomføres 1 gang pr. år. Brannvernleder er Liv Løvseth.

Førstehjelpsutstyr er til enhver tid komplett i henhold til oppsatt liste.
Førstehjelpsutstyr finnes utenfor klienttoalett.

5. TEST AV UTSTYR
HVA GJØR DU ?

ANSVAR

Røykvarsler

Ekspedisjonen v/Liv Løvseth

Brannslange

Ekspedisjonen v/Liv Løvseth

Merking av rømningsvei

Ekspedisjonen v/Liv Løvseth

Rømningsvei

Ekspedisjonen v/Liv Løvseth

Innhold i førstehjelpskoffert

Ekspedisjonen v/Liv Løvseth

Brannøvelse

Ekspedisjonen v/Liv Løvseth

UTFØRT / DATO

Del 2
TILTAKSKORT 1

Dødsfall personal
Dødsfall på jobb

HVA GJØR DU?
1. Strakstiltak
Leder kontaktes straks. Dersom dødsfall gjelder leder
eller leder ikke er tilgjengelig på annen måte skal
stedfortreder kontaktes.
Informere familie/pårørende i samarbeid med politi
2. Umiddelbar oppfølging samme virkedag
Vurdere behovet for kriseekspertise, og evt. ta kontakt
med denne
Informere alle ansatte
Avbestilling av den ansattes timeavtaler
Organisere felles samling
Vurdere sannsynligheten for mediehenvendelser og
forberede uttalelser (se egen prosedyre for
mediekontakt).
Stenge kontoret
Kontakte styreleder
3. Videre oppfølging
Kontoret sender bårebukett /krans
Institusjonen skal være representert i begravelsen
Kontakt med pårørende for praktiske avklaringer
vedrørende ansettelsesforholdet (SPK, Gruppe,
ulykke. KLP fritidsforsikring. Rydding av kontor)

HVEM ER ANSVARLIG ?

UTFØRT

Den som finner personen
Leder kontakter politiet
Leder
Leder
Leder
Leder
Leder
Leder
Leder
Administrasjonen
Leder
Leder

Dødsfall fritid

Dersom dødsfallet skjer i fritiden, skal den som mottar henvendelsen sørge for at
leder blir informert. Deretter følges punktene 2 og nedover.
AKTUELLE KONTAKTER
Ambulanse
Politi
Leder av institusjonen
Regionkontoret
Ta kontakt med SPK/ KLP
Familie og pårørende
Styreleder

TELEFON:
113
112
902 05 926
33 72 90 00
22 24 15 00/22 03 35 00
Se pårørendeliste
913 71 238

UTFØRT

TILTAKSKORT 2
ALVORLIG SYKDOM PERSONAL
HVA GJØR DU?

HVEM ER ANSVARLIG ?

UTFØRT

1. Strakstiltak
Den som får vite om alvorlig sykdom blant en av
Den som får informasjonen
de ansatte skal gi nødvendig informasjon til leder.
2. Umiddelbar oppfølging samme virkedag
Leder avklarer med den syke/ pårørende om
hvilken informasjon som skal gis videre til de
andre ansatte
Avbestilling av den ansattes timeavtaler
Informere de ansatte
Kontakte styreleder

Leder
Leder
Leder
Leder

3. Videre oppfølging
De ansatte informeres løpende i tråd med det
Leder
som er avtalt med den som er syk
Praktisk avklaring og evt. overføring av den sykes Leder
arbeidsoppgaver til andre

AKTUELLE KONTAKTER
Trygdekontoret
Regionkontoret
Leder
Familie/ pårørende
Styreleder

TELEFON:
35 54 03 00
33 72 90 00
902 05 926
Se pårørendeliste
913 71 238

UTFØRT

TILTAKSKORT 3
ULYKKER PERSONAL
HVA GJØR DU?
1. Strakstiltak
Gi førstehjelp
Ring 113 – Medisinsk nødtelefon for lege og
ambulanse
Ring 112 - Politiet, om forholdene tilsier det
Vurdere behovet for å bli med/ ledsage den skadede
2. Umiddelbar oppfølging samme dag
Leder varsles
Avbestilling av den ansattes timeavtaler
Ivareta personalet og klienter etter behov, debrifing /
samtale
De ansatte tar en umiddelbar/ så raskt som mulig
debrifing seg imellom
Informere familie/ pårørende
Vurdere behovet for krisehjelp
Vurdere sannsynligheten for mediehenvendelser, og
forberede uttalelser (se egen prosedyre for
mediekontakt)
Kontakte styreleder
3. Videre oppfølging
Informere alle ansatte som ikke var på jobb da
ulykken inntraff
Arbeidstilsynet varsles ved personskade
Internt skademeldingsskjema for Bufetat skal fylles ut
Melding (IA 13 – 07.05) fylles ut og sendes
trygdekontoret der den ansatte bor (senest innen 3
dager)
Kontakte pensjonskassen
Eventuelt gi nærmere skadeavklaring på RTV blankett 4021
Evt. varsle forsikringsselskap
Blomster sendes hjemmet til den skadede
AKTUELLE KONTAKTER
Ambulanse
Politi
Leder
Arbeidstilsynet
Regionkontoret

HVEM ER ANSVARLIG ?

UTFØRT

Den som finner personen
Den som finner personen
Den som finner personen
Den som finner personen
Den som finner personen
Leder
Leder
Leder
Leder
Leder
Leder
Leder
Leder
Leder
Leder
Leder
Leder
Leder
Leder
Leder
TELEFON:
113
112
90205926
815 48 222
33 72 90 00

UTFØRT

Trygdekontoret
Familie / pårørende
Styreleder
Varsle IF forsikrigssakade

35 54 03 00
Se pårørendeliste
91371238
81500818

TILTAKSKORT 4
VOLD OG TRUSLER OM VOLD
HVA GJØR DU?
1. Strakstiltak
Skjerme personer som er i situasjonen
Hvis vold eller trussel om vold skjer på
venterom/ekspedisjon, skal utøver føres ut av
venterom og inn i nærmeste kontor eller ut på trappa
Hvis en av personalet er alene inne på kontoret med
klient, og det oppfattes av de andre i personalet som
en truende situasjon, skal en banke på og spørre om
han/hun trenger bistand
Vurdering av om den ansatte bør ha en kollega med
seg.
Yte førstehjelp - fysisk og psykisk, evt. tilkalle:
Medisinsk hjelp: 113.
Ved lettere skade fraktes personen til legevakten.

HVEM ER ANSVARLIG ?
De som er tilstede
Ekspedisjon og andre som
er tilstede
Leder, eller andre som er
tilstede
Leder eller andre som er
tilstede
Leder eller andre som er
tilstede
Leder eller andre som er
tilstede

Vurdere assistanse av politi
Anmelde forholdet: Politi: 112
2. Umiddelbar oppfølging samme virkedag
Vurdere om kontoret må stenges
Avbestilling av den ansattes timeavtaler
De som har vært involvert i situasjonen gjennomfører
en debrifing evt. at en tar kontakt med krisehjelp
Ivareta den som har vært direkte i situasjonen
Påse at den berørte kommer trygt hjem
Vurdere sannsynligheten for mediehenvendelser, og
forberede uttalelser (se egen prosedyre for
mediekontakt)
Kontakte styreleder
3. Videre oppfølging
Alle ansatte samles til felles samtale
Avklare oppfølgingsbehov og gi tilbud om oppfølging/
behandling videre, både til den/de som har vært
direkte i situasjonen og andre i personalgruppen
Skademeldingsskjema fylles ut

Leder
Leder
Leder
Leder
Leder
Leder
Leder
Leder
Leder
Leder

UTFØRT

AKTUELLE KONTAKTER
Ambulanse
Politi
Leder
Arbeidstilsynet
Regionkontoret
Trygdekontoret
Familie/ pårørende
Styreleder

TELEFON:
113
112
902 05 926
815 48 222
33 72 90 00
35 54 03 00
Se pårørendeliste
91371238

UTFØRT

TILTAKSKORT 5
POLITIANMELDELSE V/ VOLD ELLER TRUSLER OM VOLD MOT PERSONALET
HVA GJØR DU?
1. Strakstiltak
Anmeldelse avklares med juridisk ekspertise v/
regionkontoret
Anmeldelse skrives ned
Orientere styreleder om anmeldelsen
2. Umiddelbar oppfølging samme virkedag
Vurdere å informere regiondirektør
Anmeldelse skrives under av leder og sendes
tilhørende politidistrikt
Vurdere sannsynligheten for mediehenvendelser, og
forberede uttalelser (se egen prosedyre for
mediekontakt)
3. Videre oppfølging
Etter at anmeldelse er levert/ mottatt, gjennomføres
samtale med den anmeldte part. Forklare hvorfor det
straffbare forholdet er anmeldt.
Alle ansatte orienteres om politianmeldelsen
Ivareta den ansatte
AKTUELLE KONTAKTER
Leder
Styreleder
Politi
Regionkontoret

HVEM ER ANSVARLIG ?

UTFØRT

Leder
Leder
Leder
Leder
Leder
Leder

Leder
Leder
Leder
TELEFON:
902 05 926
913 71 238
112
33 72 90 00

UTFØRT

TILTAKSKORT 6
RUS
Ansatte

HVA GJØR DU?
1. Strakstiltak
Personalet som oppdager at en ansatt er påvirket/
ruset melder fra til leder
Tar kontakt med den ansatte for å avklare situasjonen
Klienter og andre ansatte skjermes ved behov
Påse at den ansatte kommer trygt hjem

HVEM ER ANSVARLIG ?

UTFØRT

De som er til stede
Leder
Leder
Leder

2. Umiddelbar oppfølging samme virkedag
Informasjon til de øvrige ansatte
Avbestilling av den ansattes timeavtaler

Leder
Leder

3. Videre oppfølging
Oppfølging av ansatt
Vurdere å kontakte styreleder

Leder
Leder

AKTUELLE KONTAKTER
Leder
Styreleder

TELEFON:
902 05 926
913 71 238

UTFØRT

HVEM ER ANSVARLIG ?

UTFØRT

Klienter

HVA GJØR DU?
1. Strakstiltak
Personalet som oppdager at en klient er påvirket/
ruset melder fra til leder.
Tar kontakt med klienten for å avklare situasjonen
umiddelbart.
Klienter og andre ansatte skjermes ved behov
Påse at klienten kommer trygt hjem i drosje

De som er til stede
Leder
Leder
Leder

TILTAKSKORT 7
ANKLAGER FRA KLIENTER
Fysisk, psykisk og seksuell trakassering

HVA GJØR DU?

HVEM ER ANSVARLIG ?

UTFØRT

1. Strakstiltak
Den som mottar klagen fyller ut hendelsesskjema

Melde fra til leder så snart som mulig
2. Umiddelbar oppfølging samme virkedag
Leder søker juridisk bistand i Bufetat
Klager blir kontaktet for mulig møte/ kontakt
Vurdere sannsynligheten for mediehenvendelser,
og forberede uttalelser (se egen prosedyre for
mediekontakt)
3. Videre oppfølging
Den anklagede blir innkalt til samtale for
informasjon og avklaring
Vurdere ivaretaende tiltak for den ansatte
Vurdere om klagen får konsekvenser for
arbeidsforholdet til den ansatte
Vurdere informasjon til andre ansatte
Informere styreleder
AKTUELLE KONTAKTER
Leder
Styreleder

Den som mottar klagen
Den som mottar klagen
Leder
Leder
Leder

Leder
Leder
Leder
Leder
Leder
TELEFON:
902 05 926
913 71 238

UTFØRT

TILTAKSKORT 8
MEDIEKONTAKT
HVA GJØR DU?
1. Strakstiltak
Kontoret forbereder uttalelse til media
Kontakte informasjonsrådgiver ved Regionkontoret
for å avklare eventuelle spørsmål
Vurdere å kontakte styreleder for informasjon eller
uttalelse

HVEM ER ANSVARLIG ?

UTFØRT

Leder
Leder
Leder

2. Umiddelbar oppfølging samme virkedag
Media varsles om den aktuelle situasjonen

Leder

3. Videre oppfølging
Henvendelse fra media besvares fortløpende

Leder

AKTUELLE KONTAKTER
Leder
Styreleder
Regionkontoret
Varden
NRK Telemark
Telemarksavisa

TELEFON:
902 05 926
913 71 238
33 72 90 00
35 54 30 00
35 55 50 25
35 58 55 00

UTFØRT

TILTAKSKORT 9
BRANN
HVA GJØR DU?

HVEM ER ANSVARLIG ?

UTFØRT

1. Strakstiltak
Når brann oppdages varsles brannvesenet

Den som oppdager
brannen
Ta med møtekalender fra ekspedisjonen
Ekspedisjonen
Den som er i ekspedisjonen skal få alle i våre lokaler
Den som er
ut, samt påse at vinduer og dører er lukket
ekspedisjonen
Lukk alle åpne vinduer og dører
Alle som er på jobb
Forsøke å slukke brann dersom det er mulig
Alle som er på jobb
Opptelling av klienter og ansatte på parkeringsplassen Leder/ andre ansatte
utenfor kontoret ved bruk av møtekalender
som er på jobb
Informere brannvesenet om savnede personer og
Leder/ andre ansatte
brannens lokalisering og omfang
som er på jobb
2. Umiddelbar oppfølging samme virkedag
Leder varsles dersom han ikke er til stede
Vurdere om kontoret må stenges
Planlegge den umiddelbare videreføring av driften i
egne eller eksterne lokaler i samarbeid med Bufetat
region sør
Vurdere informasjon til familie/ pårørende
Kontakte huseierne
Informere regionkontoret
Vurdere behovet for krisehjelp, ta kontakt med Hjelp24
Vurdere sannsynligheten for mediehenvendelser, og
forberede uttalelse (se egen prosedyre for
mediekontakt)

Stedfortreder/ de som er
på jobb
Leder
Leder i samråd med
brannvesenet
Leder
Leder
Leder
Leder

3. Videre oppfølging
Informere alle ansatte
Fyll ut hendelsesskjema og skademeldingsskjema

Leder
Leder

AKTUELLE KONTAKTER
Leder
Styreleder
Politi,
Brann
Ambulanse
Regionkontoret
Familie og pårørende

TELEFON:
902 05 926
913 71 238
112
110
113
33729000
Se pårørendeliste

UTFØRT

Arbeidstilsynet
Malmstrøm eiendom

815 48 222
958 81 384

TILTAKSKORT 10
SKADER PÅ OG I LOKALET
DATA

HVA GJØR DU?

HVEM ER ANSVARLIG ?

UTFØRT

1. Strakstiltak
Datasammenbrudd: kontakt ”Hjelp”
Bortfall av linje: kontakt Ementor
Vurdere behovet for manuelle rutiner

Leder/ ekspedisjon
Leder/ ekspedisjon
Leder/ ekspedisjon

AKTUELLE KONTAKTER
Hjelp
Ementor

TELEFON:
33 72 90 60
33 01 82 00

UTFØRT

HVEM ER ANSVARLIG ?

UTFØRT

TELEFON

HVA GJØR DU?
1. Strakstiltak
Ved bortfall av linje: Ta kontakt med Bravida
Interne telefonproblemer: Ta kontakt med Ventelo eller
elektroinstallatør
Problemer hos operatør: Ta kontakt med operatør
Vurdere overgang til alternativ kommunikasjon
2. Videre oppfølging
Vurdere behovet for å bekjentgjøre alternative
telefonnummer i media
Vurdere behovet for å redegjøre for problemene i
media
AKTUELLE KONTAKTER
Elektromontør Øverland
Telefonoperatør: Apro

Leder/ ekspedisjon
Leder/ ekspedisjon
Leder/ ekspedisjon
Leder
Leder/ ekspedisjon
Leder/ ekspedisjon
TELEFON:
35553746
33360600

UTFØRT

HVEM ER ANSVARLIG ?

UTFØRT

STRØM

HVA GJØR DU?
1. Strakstiltak
Ved bortfall av strømtilførsel: kontakte
strømleverandør
Interne problemer med strømtilførselen: kontakte
elektrofirma

Leder/ ekspedisjon
Leder/ ekspedisjon

2. Videre oppfølging
Vurdere behovet for å redegjøre for problemene i
media

Leder/ ekspedisjon

AKTUELLE KONTAKTER
Strømleverandør/ feilmelding SKK
Elektromontør Øverland

TELEFON:
35500211
35553746

UTFØRT

HVEM ER ANSVARLIG ?
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TILTAKSKORT 11
INNBRUDD
HVA GJØR DU?
1. Strakstiltak
Kontakte politi
Varsle leder hvis innbrudd skjer på dagtid
Kartlegge skader og eventuelle tyveri
Vurdere om kontoret må stenges
2. Videre oppfølging
Planlegge den umiddelbare videreføring av driften i
egne eller eksterne lokaler
Vurdere sannsynligheten for mediehenvendelser, og
forberede uttalelser (se egen prosedyre for
mediekontakt)

Den som oppdager
innbruddet
Leder/ ekspedisjon/ den
som oppdager innbruddet
Leder
Leder
Leder

AKTUELLE KONTAKTER
Politi
Huseier Malmstrøm eiendom
Leder
Styreleder
Regionkontoret

TELEFON:
112
991 01 010
902 05 926
913 71 238
33729000

UTFØRT

VANNSKADE
HVA GJØR DU?

HVEM ER ANSVARLIG ?

UTFØRT

1. Strakstiltak
Kartlegge
Vurdere om kontoret må stenges
Kontakte vår rørlegger
2. Videre oppfølging
Planlegge den umiddelbare videreføring av driften i
egne eller eksterne lokaler

Den som oppdager skaden
Leder
Leder/ ekspedisjon/ den
som oppdager skaden
Leder

Vurdere sannsynligheten for mediehenvendelser, og
forberede uttalelser (se egen prosedyre for
mediekontakt)

Leder

AKTUELLE KONTAKTER
Malmstrøm eiendom
Leder
Styreleder
Regionkontoret
Randow

TELEFON:
958 81 384
902 05 926
913 71 238
33729000
35592830/ 97022777

Hendelseskjema
Innhent informasjon fra de personer som har vært involvert i den aktuelle hendelsen.
I enkelte hendelser bør man være forsiktig i forhold til hvordan denne informasjonen
innhentes. Noen ganger kan det være hensiktsmessig å benytte en nøytral part til å
innhente den nødvendige informasjon. Inngående samtaler skal foretas av fagfolk på
et senere tidspunkt.
(Tips: beskrivelsen bør inneholde noe om hvem, hva, hvor og når).
Dato:
Klokkeslett:
Skjema utfylt av:
Involverte parter:
Hvor arkiveres dette skjema:
Beskrivelse av hendelse:

UTFØRT

PÅRØRENDELISTE:
Denne listen inneholder navn på alle som arbeider
ved kontoret samt navn og telefonnummer til
nærmeste pårørende.

