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INNLEDNING
Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) har gjennom sitt faglige arbeid i over 30 år bidratt til samfunnets
forståelse av vold i familien som et samfunnsproblem. Med et samfunnsproblem følger det et
samfunnsansvar. ATV har tatt sin del av dette gjennom drift av behandlingstilbud og gjennom
kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling. ATV har siden starten også bidratt til utviklingen av et
folkehelseperspektiv på vold i nære relasjoner. ATV har blitt en stabil og profesjonelt drevet
organisasjon med god struktur og høyt faglig nivå.
Organisasjonens rammebetingelser har de siste årene vært gjenstand for styrking og økt forutsigbarhet.
ATV har i flere år presentert faglig argumentasjon for en utvidelse av organisasjonens
behandlingsmandater til å omfatte både voldsutøvere, voksne utsatte, ungdommer og barn. Det er
svært gledelig at det statlige tilskuddet til ATV siden 2017 er knyttet til et utvidet familiemandat. Dette
bidrar til videreutvikling av behandlingstilbudene, og til at ATV kan fortsette å være en god bidragsyter
til fagutviklingen på familievoldsfeltet. Det er fortsatt behov for styrking av kapasiteten ved mange av
kontorene i ATV. Det var derfor både gledelig og viktig at den statlige tilskuddsrammen til ATV for 2018
ble utvidet med 10 millioner kroner. Denne økningen ble i samsvar med vilkårene for tildelingen brukt til
å ansette personer med barneterapeutisk kompetanse samt styrke behandlingskapasiteten ved flere
ATV-kontorer.
Det ble i 2018 etablert ATV-tilbud til Øvre Romerike med en befolkning på om lag 100 000 innbyggere.
Nedre Eiker kommune gjenopptok driftsavtalen med ATV i 2018, etter at den ble sagt opp av kommunen
i 2017. Asker kommune inngikk driftsavtale med ATV i 2018. ATV Asker og Bærum hadde utelukkende
statlig finansiering frem til inngåelsen av denne avtalen. ATV har i 2018, i samsvar med tilskuddsbrevet
fra departementet, initiert en prosess der det sees på muligheter og forutsetninger for å etablere et
ATV-tilbud til befolkningen i Finnmark. I 2018 har det også vært dialog med både Trondheim kommune
og Kristiansund kommune med tanke på oppstart av nye ATV-tilbud. Ved utgangen av 2018 er det
avklart at Kristiansund kommune ikke ser økonomiske muligheter for å bidra til en samfinansiering av et
ATV-tilbud på Nord-Møre, med Kristiansund som vertskapsby. Prosess rundt avklaring av finansiering for
et ATV-tilbud i Trondheim er fortsatt pågående.
Året 2018 viser stor aktivitet på ATVs tre virksomhetsområder; behandling, utadrettet virksomhet og
kunnskapsutvikling. Til sammen 1 310 klienter henvendte seg til ATV i 2018. Av disse startet 903 opp i
behandling. Ser man antall klienthenvendelser i lys av at 95 stod på venteliste ved utgangen av 2018, var
det til sammen 312 personer som ikke begynte i behandling. Det kan være ulike grunner til at ikke alle
som henvender seg starter opp i behandling. Det kan f. eks. være at vedkommende ikke har et reelt
ønske om å starte en behandlingsprosess, at klienten henvises videre fordi vold ikke er det primære
problemet (f. eks rus / psykiske lidelser), eller at klienten av ukjente grunner ikke møter til første time.
Dette er vanlige og kjente fenomener ved polikliniske behandlingstilbud generelt. Til sammen 539
klienter var under behandling ved inngangen til 2018, noe som betyr at til sammen 1 442 klienter
mottok behandling i 2018. Dette representerer en økning på 176 klienter sammenlignet med 2017. Det
er således markert flere klienter i behandling i 2018, sammenlignet med 2017 og tidligere år. Den
største prosentvise økningen i antall klienter gjelder barn. Til sammen 171 barn kom til behandlings- og
informasjonssamtaler i 2018, sammenlignet med 92 barn i 2017. Det var i 2018 kontakt med
barneverntjenesten (BVT) i 475 klientsaker (bekymringsmelding fra ATV, henvisning fra BVT eller noen
form for løpende samarbeid). ATV har gjennom året veiledet og undervist 8 346 personer fordelt på 263
oppdrag, og gjennom dette stått for en omfattende kunnskapsformidling og kompetansespredning,
både nasjonalt og internasjonalt.

I 2018 har to medarbeidere i ATV arbeidet med doktorgradsprosjekter knyttet til
behandlingsvirksomheten i ATV. Bente Lømo forsvarte den 12. juni doktorgradsavhandlingen sin knyttet
til det prospektive prosess- og utfallsstudiet av utøverbehandlingen i ATV (kalt ATV-T studien). Denne
studien er gjennomført i regi av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).
Henning Mohaupt gjennomfører et doktorgradsarbeid der han ser på mannlige voldsutøveres
reflekterende fungering og mentalisering knyttet til deres fedrerolle. Prosjektet er et samarbeid mellom
ATV og Kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR). Henning Mohaupt regner med
å avslutte arbeidet med doktorgraden i løpet av 2019.
I tillegg til det løpende fagutviklingsarbeidet som gjøres i den daglige klinikken, driver ATV også
kunnskapsutviklingsarbeid i form av prosjekter der det arbeides med praksisbasert metodeutvikling. I
2018 ble arbeidet med prosjektet «Si det videre» (ATV Oslo, ATV Asker & Bærum og ATV Drammen)
ferdigstilt. Med midler fra UDI gjennomfører ATV Stavanger et større prosjekt; «Dialoggrupper om vold»
for mannlige beboere i asylmottak i Norge. Prosjektet startet i november 2016 og skal vare ut 2019.
Det ble i 2018 igangsatt et nytt prosjekt ved ATV Stavanger; "Voldspregede barn i fosterhjem".
Prosjektet er finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Prosjektene er nærmere
presentert i kapittelet «Kunnskapsutviklingsprosjekter i ATV».
Det har de senere årene vært gjennomført er rekke prosjekter i EU (Daphne-programmet og Norway
Grants) på området familievold. Flere av disse programmene har hatt fokus på utøverne av vold i nære
relasjoner. ATV har deltatt (f. eks. i samarbeid med Tsjekkia) i flere av disse utviklings- og
samarbeidsprosjektene. Som følge av dette langvarige europeiske, prosjektbaserte arbeidet, er det
etablert et europeisk nettverk av organisasjoner som driver programmer og behandlingstilbud til
voldsutøvere. Nettverket heter Work With Perpetrators – European Network (WWP-EN). ATV ble
medlem av nettverket i 2014. Daglig leder i ATV, Marius Råkil, satt i styret for nettverket fra desember
2014 til oktober 2017.
ATV har i 2018 mottatt driftstilskudd fra 46 kommuner i tillegg til statlig tilskudd. Geografisk har ATVtilbudet i 2018 dekket 78 kommuner. Fra 2011 er de statlige midlene til ATV kommet over
statsbudsjettet, og blitt kanalisert gjennom Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). En sentral føring
i tilsagnsbrevet fra staten for 2018, i tillegg til behandlingsoppdraget, har vært at ATV skal bidra til å
videreutvikle godt samarbeid med Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og familievernet,
samt øvrige aktører på familievoldsfeltet. Føringene for 2018 korresponderer godt med innholdet i
stortingsmeldingen om vold i nære relasjoner som ble behandlet av Stortinget på forsommeren 2013,
den påfølgende handlingsplanen «Et liv uten vold» fra Regjeringen for perioden 2014 – 2017, og
Opptrappingsplanen mot vold og overgrep (2017-2021).
På bakgrunn av føringene i tilsagnsbrevet fra departementet for 2017 har det vært en løpende dialog
med både departementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). ATV inngikk i 2016 en
intensjonsavtale med Bufdir som beskriver ulike områder for samarbeid mellom Bufdir, familievernet og
ATV. På lokalt nivå finnes det allerede ulike samarbeidsavtaler mellom familievernet og ATV. Denne
årsrapporten har et eget kapittel som omtaler samarbeidet mellom ATV og familievernet/Bufdir, både
lokalt og nasjonalt. Ut fra det beskrevne anses føringene i tilskuddsbrevet fra staten som fulgt opp fra
ATVs side.
I forbindelse med ferdigstillelsen av statsbudsjettet for 2019 (desember 2018) fikk ATV tilsagn om økt
statlig tilskudd også for 2019. Disse midlene skal brukes til styrking av eksisterende virksomheter for å
kunne forvalte et utvidet mandat (familiemandat) og etablering av et ATV-tilbud til befolkningen i
Finnmark.
ATV ønsker å rette en stor takk til alle instanser som har bidratt til finansieringen av ATV i 2018.

STIFTELSEN ALTERNATIV TIL VOLD (ATV)
ATV startet i november 1987 som det første senter av sitt slag i Norge og Europa. Virksomheten har de
siste 20 årene utviklet seg fra å være en organisasjon med særskilt kompetanse på behandling av menn
med volds- og aggresjonsproblemer mot sine kvinnelige samlivspartnere, til å bli en organisasjon som
arbeider med å utvikle en helhetlig kunnskap om voldens innvirkning på en familie der en eller flere
familiemedlemmer utøver vold mot andre familiemedlemmer. Denne kunnskapen legges igjen til grunn
for en løpende utvikling av behandlingstilbudet til alle berørte av familievold, både utøvere, utsatte og
barn som lever med vold i familien. Fra og med 2017 følger det et familiemandat med det statlige
tilskuddet ATV mottar. Arbeidet med implementering av familiemandatet er i gang og vil vare flere år.
Alternativ til Vold har tre virksomhetsområder:
•
•
•

Behandlingstilbud som retter seg til utøvere av, og utsatte for vold i nære relasjoner, både
voksne og barn
Kunnskapsutvikling (knyttet til løpende klinikk, forskning og metodeutviklingsprosjekter)
Kunnskapsformidling/ utadrettet virksomhet

Felles for alle kontorene i ATV er behandlingstilbudet til utøvere av vold i nære relasjoner. Klientene blir
kalt inn til en avklarings- og kartleggingssamtale hvor deres situasjon blir systematisk undersøkt med
standardiserte metoder. På den måten sikres et tilpasset behandlingstilbud til de klienter ATV mener
kan nyttiggjøre seg behandling. I tillegg har noen kontorer eksplisitte oppdrag om å tilby selvstendig
behandlingstilbud til:
Ungdommer med volds- og aggresjonsproblemer (Asker og Bærum, Drammen og Kristiansand)
Voksne voldsutsatte (Stavanger, Bergen og Bodø)
Barn som har opplevd/opplever vold hjemme (Stavanger, Bergen, Vestfold og Bodø)
ATV utviklet i 2017 en brukerundersøkelse for utøvere av vold i nære relasjoner og en undersøkelse for
utsatte for vold. ATV vurderer det som viktig at det tilrettelegges for tilbakemeldinger fra de kvinner og
menn som går i behandling på ATV og at organisasjonen er opptatt av å lytte til deres stemmer.
Ledergruppa i ATV vedtok i 2018 at alle lokale ATV-kontorer skal gjennomføre en årlig
brukerundersøkelse. De fleste kontorene i ATV (10 av 13) gjennomførte en slik undersøkelse i løpet av
2018 (de resterende 3 gjennomfører undersøkelsen i løpet av senvinteren/våren 2019). Resultatet fra
brukerundersøkelsene er først og fremst tenkt brukt som et redskap for lokal kvalitetsforbedring.
Resultatene blir drøftet i behandlerteamene ved det enkelte ATV-kontor og det blir vurdert om de kan gi
retning for endringer i behandlingstilbudet eller organiseringen av disse. Så langt har oppslutningen om
brukerundersøkelsene vært svært god med opp mot 100% deltagelse fra alle spurte klienter i en gitt
tidsperiode. Resultatet indikerer at de fleste klienter ved ATV er svært godt fornøyd med det
behandlingstilbudet de mottar på ATV, med en total skåre på fornøydhet varierende mellom 4,5 og 4,9
av 5 mulige. Gjennomsnittskåren for de 10 aktuelle ATV-kontorene er på 4,77.
Forsknings virksomheten har som hovedmål å øke kunnskapen om voldsutøveren og de som er utsatte
for vold, men det gjøres også utfallstudier som forsøker å kartlegge i hvilken grad og under hvilke vilkår
psykologisk behandling virker på denne klientgruppen.
Den utadrettede virksomheten har to målsettinger: Bidra til økt kompetanse om voldsproblematikk i det
øvrige hjelpeapparatet og andre virksomheter, og bidra til synliggjøring av vold som problem i
samfunnet.
Pr. 31.12.2018 var det 74 ansatte i ATV fordelt på 13 avdelinger med til sammen 67,6 årsverk. For
ytterligere informasjon om ansatte, se kontaktregisteret på ATVs hjemmeside: www.atv-stiftelsen.no
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ATV Oslo
ATV Oslo samfinansieres av Oslo kommune og staten ved Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Til
sammen har dette finansiert en behandlingskapasitet tilsvarende seks terapeutårsverk. Det følger et
familiemandat med tilskuddsmidlene fra staten, mens Oslo kommune avgrenser ATVs behandlingsoppdrag til bare å gjelde voksne utøvere av familievold, inkludert informasjonssamtale med partnere og
barn. Oslo har i perioden september 2017 til september 2018 vært styrket med prosjektmidler fra BLD
(over revidert nasjonalbudsjett) tilsvarende ett årsverk. Dette for å kunne frigjøre ressurser til å
implementere informasjonssamtaler med barn ved bruk av «Si det videre- modellen» til de andre ATVkontorer generelt og ATV-tilbudene i Akershus spesielt.
ATV tilbyr både individuell behandling og gruppeterapi. Å møte nye klienter med en avklarings- og
kartleggingssamtale fører til at noen flere henviste klienter får et avslag på ønske om behandling. På den
andre siden går antallet som dropper ut av behandling ned. Så langt det er mulig vil ATV hjelpe klienter
med eventuell videre henvisning til andre instanser eller hjelpetiltak. ATV Oslo har i 2018 hatt to
behandlingsgrupper for menn med volds- og aggresjonsproblematikk. Gruppene er lagt til
ettermiddagstid, slik at det skal være mulig for klienter å kombinere deltakelse med vanlig fast jobb. I
tråd med familiemandatet i ATV har Oslo også gjennomført et gruppetilbud med fokus på å styrke
klienters foreldrekompetanse. Metoden som har vært brukt heter Circle of Security-Parenting (COS-P),
som er en tilknytningsbasert foreldreveiledningsmetode. ATV har tidligere gjort et arbeid med å tilpasse
denne metoden til bruk i familier med vold.
Av de utøvere som får tilbud om behandling, kreves det et samtykke om at partneren deres kan kalles
inn til en informasjonssamtale. I denne samtalen gis informasjon om hva et behandlingstilbud på ATV
innebærer, hva de kan forvente av endring, og et fokus på deres egen sikkerhet, eller eget hjelpebehov.
Av kapasitetshensyn gis kun et begrenset behandlingstilbud til de kvinner og menn som blir utsatt for
vold. ATV ser et stort behov i Oslo for et spisset tilbud rettet mot de kvinner og menn som er utsatt for
vold av sine partnere. Kontoret registrerer også en økning i etterspørselen etter et tilbud til foreldre som
bruker vold mot barna sine. Et slikt behandlingstilbud vil kreve et enda tettere og mer forpliktende
samarbeid med barnevernet. ATV Oslo opplever også et stort ønske fra ulike hjelpeinstanser om å gi et
tilbud til ungdom mellom 15 og 18 år som har problemer med vold og aggresjon.
For å hjelpe menn og kvinner som utøver vold i nære relasjoner, er det nødvendig å utforske voldens
betydning for hele familien. I 2018 har ATV Oslo fortsatt arbeidet med å integrere et familieperspektiv i
behandlingstilbudet. Spørsmål om hvordan volden påvirker omsorgen for barna blir systematisk
tematisert i arbeidet med foreldrene. Dette i tillegg til at kontoret fra 2019 har rimelige forutsetninger
for å øke antall barn som kan komme til samtaler. Med befolkningsgrunnlaget i hovedstaden, erfarer
ATV Oslo stor pågang av utøverklienter. Kontoret har så langt det har latt seg gjøre prioritert utvikling av
indirekte metodikk for å nå flest mulig barn gjennom foreldrene. Som en del av denne strategien har det
som tidligere nevnt blitt gjennomført et gruppetilbud med bruk av metoden COS-P for å styrke klienters
foreldrekompetanse. Det har også blitt prioritert å gi et omfattende tilbud til noen familier
(individualterapi utøver og utsatt med spesielt fokus på barna, der ansvaret for volden er tydelig
plassert, felles foreldresamtaler hvor fokus er på konsekvenser for volden på barna, «Si det videre»intervensjon med barna, hvor foreldre forteller barna om sitt ansvar og slik at barna kan fritas for skyldog ansvarsfølelse. Det er et uttalt mål for ATV Oslo å fortsatt utvikle metodikk for å nå flere barn.
Det har vært en økning i antall henvendelser og klientkontakt i 2018 sammenlignet med 2017. I 2018
hadde 24% av personene som søkte behandling i Oslo etnisk minoritetsbakgrunn. Dette er omtrent på
samme nivå som i 2017. Personer med minoritetsbakgrunn blir oftere henvist av barneverntjenesten.
ATV Oslo har arbeidet aktivt med denne problematikken, både ved å ha et tettere samarbeid med
barnevernstjenesten og med å tilby kultursensitiv behandling i disse sakene. Barnevernet var involvert i
34 av nye saker henvist til ATV Oslo i 2018, og er på samme nivå som i fjor.
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«Si det videre» prosjektet ble ferdigstilt i 2017 og i 2018 ble veilederen publisert. I klinikken har fokus
vært på å gjennomføre informasjonssamtaler med barn og samle erfaringer etter prosjektets avslutning.
Ansatte som har vært sentrale i prosjektet, har veiledet andre ATV-kontor med implementering av «Si
det videre». Dette er et pågående arbeid som vil fortsette videre i 2019.
Klientaktivitet ATV Oslo
2018
194

Nye klienthenvendelser i 2018 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn

106

Voldsutøvende kvinner

27

Voldsutøvende ungdom

1

Voldsutsatte barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

4
44
11

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2018– begynt i behandling
Klientkontakt totalt

72
150
222

Familiesaker
Antall saker med kontakt med BVT:
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2018

13
34
22

Med familiesaker menes klientsaker der det har vært arbeidet med flere enn én person fra samme familie.
Voldsutsatte kvinner: inkl. informasjonssamtaler til partner

ATV Tromsø
ATV Tromsø samfinansieres av Tromsø kommune og staten ved Barne- og likestillingsdepartementet
(BLD). ATV Tromsø har mandat til å gi behandlingstilbud til kvinner og menn som er bosatt i Tromsø
kommune og som utøver vold i nære relasjoner, og deres familier. Kontoret har fire psykologer fordelt
på fire årsverk. ATV Tromsø har registrert en økt klinisk aktivitet i 2018 og jobbet med videreutvikling av
familiemandatet. ATV Tromsø har vurdert 35 barn til «Tidlig samtale». 12 barn ble invitert til samtale i
løpet av 2018 og det ble gjennomført til sammen 34 barnesamtaler på kontoret. ATV Tromsø var i dialog
med familievernkontoret om å starte rekruttering til barnegruppe, men denne prosessen ble avsluttet
på grunn av kapasitetsutfordringer på familievernkontoret. Ledelsen i ATV har i samarbeid med ATV
Tromsø begynt en prosess med å undersøke muligheter for å gi behandlingstilbud til befolkning i
Finnmark. Det ble i tilknytning til dette ansatt en samisktalende psykolog ved kontoret i Tromsø.
Henvendelsene til ATV Tromsø har dreid seg om ulike typer vold. Cirka en femtedel av de som har
henvendt seg eller blitt henvist var menn som har utøvd vold mot partner. Cirka en fjerdedel av alle
henvendelsene og henvisningene har omhandlet vold mot barn eller vold mot både partner og barn.
ATV Tromsø har hatt kontakt med både klienter og fagpersoner fra andre kommuner i Troms fylke (for
eksempel Lakselv, Narvik, Harstad m.fl.) som har ønsket å få behandlingstilbud/ bli henvist til ATV
Tromsø. Disse henvendelsene har blitt avvist grunnet det geografiske mandatet til kontoret. Det ble
registrert flere henvendelser av ungdom med aggresjons- og voldsproblemer, de fleste av disse ble også
avvist grunnet mandatet til kontoret.
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I samarbeid med forebyggende helsetjenester i Tromsø Kommune har kontoret gjennomført et «Bryt
Voldsarven»-kurs for småbarnsforeldre og blivende foreldre som selv har vokst opp med vold. ATV
Tromsø har gjennomført flere undervisnings- og veiledningsoppdrag i løpet av 2018.
ATV Tromsø er medlem av et samarbeidsnettverk som omfatter instanser som jobber med vold i nære
relasjoner i Tromsø. Kontoret er også medarrangør av den årlige Januarkonferansen om vold og
overgrep. ATV Tromsø deltar i Tromsøs kommunes konsultasjonsteam i volds- og overgrepssaker.
Kontoret samarbeider om kliniske saker med ulike instanser (familievernkontoret, fastleger og
Utekontakten m. fl.). Det er formalisert ramme for samarbeid mellom barneverntjenesten i Tromsø og
ATV Tromsø, som ofte defineres av barneverntjenesten som tiltak i familier der det har vært vold. ATV
Tromsø har faste workshopdager med barneverntjenestens team «Fagforum vold og overgrep».
En ansatt ved ATV Tromsø har hatt ansvar for et samarbeidsprosjekt mellom ATV og det tsjekkiske
departementet for menneskerettigheter med finansiering fra Norway Grants/EØS-midler som i 2018 har
vært i en forberedende fase. Prosjektsamarbeidet er nærmere presentert i kapitlet «Internasjonale
samarbeidsprosjekter».
Klientaktivitet ATV Tromsø
2018
90

Nye klienthenvendelser i 2018– totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Voldsutøvende ungdom
Voldsutsatte barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

37
22
5
14
11
1

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2018 – begynt i behandling
Klientkontakt totalt

36
51
87

Familiesaker
Antall saker med kontakt med BVT:
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2018

6
29
5

ATV Romerike
ATV Nedre Romerike har siden opprettelsen i 2013 vært samfinansiert av kommunene Aurskog-Høland,
Fet, Sørum, Nittedal, Lørenskog, Rælingen og Skedsmo, og staten ved Barne- og
likestillingsdepartementet (BLD). I 2018 inngikk ATV avtale med Øvre Romerike, og fra 01.09.2018 har
tilbudet fra ATV omfattet innbyggerne på hele Romerike. De nye kommunene det har blitt inngått avtale
med er dermed Ullensaker, Nannestad, Gjerdrum, Eidsvoll, Hurdal og Nes. Kontoret byttet samtidig
navn til ATV Romerike. ATV Romerikes mandat ble også endret i 2018 fra å primært være behandling av
menn og kvinner som utøver vold i nære relasjoner, til også å kunne gi et tilbud til voldsutsatte barn og
voksne. I forbindelse med både utvidet mandat og utvidet opptaksområde, har kontoret utvidet antall
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årsverk fra 3 til 5. I løpet av høsten 2018 ble det i denne sammenheng ansatt psykolog med barnefaglig
terapeutkompetanse.
ATV Romerike har i løpet av året hatt en jevn aktivitet. Kontoret har vært opptatt av å opprettholde
aktiviteten samtidig som det har blitt arbeidet med å forme innholdet i det nye mandatet, bli kjent med
kommunene på Øvre Romerike, opplæring av nyansatte, og forberedelser til ombyggingen for å få plass
til alle i våre lokaler på Lillestrøm Torv. Kontoret samarbeider med barneverntjenestene i saker der
klienter har omsorg eller samvær med sine barn. Barneverntjenestene er samtidig den enkeltinstansen
som henviser flest saker til ATV Romerike. Kontoret har fortsatt tilbud om samtaler for personer som har
utøvd vold der barnevernsvakta og politiet har vært koblet inn. Det har vært politiet som formidler dette
tilbudet. Også i 2018 har kontoret fått henvendelser knyttet til dette samarbeidet.
ATV Romerike har gjennom året fortsatt å tilbringe en dag i uken ved ATV Oslo og ATV Asker og Bærum.
Det har gitt kontoret muligheten til å ta del i deres arenaer for fagutvikling. I tillegg har dette gitt de
ansatte mulighet for å tilby samtaler i Oslo for de av kontorets klienter som av praktiske grunner ønsker
det. På grunn av større aktivitet i hele Romerike, vil dagene ved ATVs kontor i Oslo fra nyttår reduseres
til 1 dag i måneden.
Klientaktivitet ATV Romerike
2018
68

Nye klienthenvendelser i 2018 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Ungdom
Voldsutsatte barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

43
4
4
3
14
-

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2018 – begynt i behandling
Klientkontakt totalt

43
48
91

Familiesaker
Antall saker med kontakt med BVT:
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2018

18
36
20

ATV Follo
ATV Follo samfinansieres av Follokommunene, Enebakk, Oppegård, Ski, Ås, Vestby, Frogn og Nesodden
og staten ved Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Kontoret ble etablert høsten 2017 og er
lokalisert sentralt i Ski sentrum. Kontoret har i 2018 bestått av 4 psykologer. Kontorets mandat er
behandling av voksne over 18 år som utøver vold i nære relasjoner og deres familier. Kontorets første
fulle driftsår har vært preget av mye aktivitet og møter ute i distriktet for å informere om tilbudet,
forelese om vold i nære relasjoner og knytte bånd til relevante samarbeidspartnere. Kontoret har mye
samarbeid med barnevernstjenesten i de respektive kommunene, som også er den enkeltinstansen som

5

har henvist flest klienter til kontoret. Familievernkontoret, Politiet, Barnevernsvakta, Krise og incest
senteret i Follo, psykisk helse i kommunene, BUP Follo, DPS Follo, skoler og helsestasjoner er eksempler
på andre instanser som har vært besøkt i løpet av året. ATV Follo har arrangert tre kurs i egen regi for
alle interesserte ansatte i Follokommunene. Kursene har vært godt besøkt og holdt i kommunehuset i
Ski.
For å være et helt nyåpnet tilbud har klienttilstrømningen vært tilfredsstillende, men det er erfart at det
tar tid å gjøre tilbudet kjent og etablere seg som et spesialisert lavterskeltilbud. ATV Follo har fått
mange forespørsler om undervisning, veiledning og konsultasjoner fra lokale aktører, men har også
undervist i Østfoldregionen, som det også har kommet noen klienthenvendelser fra.
ATV Follo har tilbragt en dag annenhver uke ved ATV Oslo og ATV Asker og Bærum, noe som har gitt
kontorets ansatte mulighet til å ta del av felles arenaer for fagutvikling. Det har også gitt mulighet til å
tilby samtaler i Oslo for de av kontorets klienter som av praktiske grunner ønsker dette.
Klientaktivitet ATV Follo
2018
72

Nye klienthenvendelser i 2018 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Ungdom
Voldsutsatte barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

46
13
4
8
1

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2018 – begynt i behandling
Klientkontakt totalt

1
42
43

Familiesaker
Antall saker med kontakt med BVT:
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2018

7
27
-

ATV Bodø
ATV Bodø ble etablert høsten 2017. ATV Bodø samfinansieres av Bodø kommune og staten ved Barneog likestillingsdepartementet (BLD). ATV Bodø er et tilbud til befolkningen i Bodø og har som mandat å
gi behandlingstilbud til utøvere av vold i nære relasjoner og til barn og voksne som er utsatt for vold i
nære relasjoner. Det er fire psykologstillinger fordelt på fire årsverk knyttet til kontoret.
2018 har vært et oppstartsår for ATV Bodø, og det har vært lagt vekt på å gjøre tilbudet kjent, samt å
utvikle gode samarbeidsrelasjoner til kommunale og statlige instanser som jobber med vold i nære
relasjoner. Det har vært en jevn strøm av henvendelser, både når det gjelder klienter og undervisningsog veiledningsoppdrag. Klientmassen er ved avslutningen av 2018 jevnt fordelt mellom utøvere av vold
og voldsutsatte. ATV Bodø er godt i gang med å tilby individualterapi til både utøvere og utsatte. Det er
planlagt tre grupper med oppstart januar 2019.
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ATV Bodø har deltatt i konsultasjonsteamet til Statens Barnehus, og har utviklet gode samarbeidsrelasjoner og regelmessige møtepunkter med Krisesenteret i Salten, Bodø Familievernkontor, overgrepsmottaket og politiet ved familievoldskoordinator. I samarbeid med familievoldskoordinator og
Krisesenteret i Salten, er ATV Bodø med på å utvikle et tilbud til utsatte som lever på hemmelig adresse
av sikkerhetsmessige hensyn.
Det har vært undervist for krisesenter, politi, familievern, barnevern, skole, psykisk helsevern,
kommunehelsetjeneste, migrasjonshelsetjeneste og International Child Development Program (ICDP).
ATV Bodø har deltatt i Statens Barnehus sine ukentlige konsultasjonsteam, og inngår i
«samarbeidsgruppa», som skal styrke kommunikasjon og samarbeid mellom politi, krisesenter,
overgrepsmottak og ATV.
Klientaktivitet ATV Bodø
2018
61

Nye klienthenvendelser i 2018 – totalt
Fordeling kjønn/alder (klienter i behandling)
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Ungdom
Voldsutsatte barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

16
3
0
7
13
2

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2018 – begynt i behandling
Klientkontakt totalt

0
41
41

Familiesaker
Antall saker med kontakt med BVT:
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2018

7
9
0

ATV Vestfold
ATV Vestfold finansieres av staten ved Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Initiativtagere til ATV i
Vestfold var familievoldsteamet i Vestfold som ønsket et best mulig tilbud til befolkningen i
familievoldssaker. Familievoldsteamet besto av representanter fra krisesenteret, barnevernet,
familievernkontoret og familievoldskoordinator i Politiet. ATV Vestfold åpnet i mai 2005 og har primært
vært et tilbud til menn og kvinner som utøver vold mot partner/familien. Kontoret dekker nå et tilbud til
hele familien, utsatte voksne, barn og utøvere. Gjennom året har det arbeidet fem psykologer ved
kontoret fordelt på 3,5 årsverk. Av disse er det rekruttert en psykolog med barnefaglig
behandlerkompetanse.
ATV Vestfold gir tilbud om både gruppeterapi og individualterapi til menn som utøver vold i sin familie,
og individualterapi til kvinner som utøver vold i sin familie. ATV Vestfold gir tilbud til utsatte voksne og
barn. Foreldre med barn prioriteres når det er venteliste. I samtalene med voldsutøver legges det vekt
på å trekke inn barneperspektivet og farsrollen/foreldrerollen.
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ATV Vestfold har et familiemandat. Kontoret har et familiebehandlingstilbud til familier som har opplevd
vold i sin egen familie og som ikke lenger bor sammen med den som utøvde vold. Som oftest er det
mødre og barn/ungdom som kommer til familiesamtalene. Tilbudet til barn og deres familie ble
opprettet i 2006. ATV Vestfold har behandlingstilbud og/eller informasjonssamtale til utsatte partnere
og barn av utøvere som er i behandling på ATV.
ATV Vestfold har hatt to behandlingsgrupper i 2018. En gruppe har bestått av menn som utøver vold
mot partner, en såkalt Ikkevolds-gruppe. En gruppe har bestått av menn som blir for sinte på/aggressive
mot barna sine. I disse gruppene har tema vært tilknytning til egne barn samt tilknytning til egne
foreldre og partnere. Metoden som er blitt brukt er Circle of Security (COS-P) og mentalisering.
Mentalisering vil si klientenes forståelse av barna sine og evne til å reflektere over barnas perspektiver.
En metode som blant annet er blitt brukt er PDI (Parent Development Interview).
Klientaktivitet ATV Vestfold
2018
84

Nye klienthenvendelser i 2018 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn

39

Voldsutøvende kvinner

8

Voldsutøvende ungdom

3

Voldsutsatte barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

7
22
5

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2018 – begynt i behandling
Klientkontakt totalt

34
53
87

Familiesaker
Antall saker med kontakt med BVT:
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2018

19
28
2

Med familiesaker menes klientsaker der det har vært arbeidet med flere enn én person fra samme familie.

ATV Asker & Bærum
ATV Asker og Bærum var frem til høsten 2018 finansiert av staten ved Barne- og
likestillingsdepartementet (BLD) med to årsverk. Den 25 juni 2018 inngikk ATV Asker og Bærum og Asker
kommune en driftsavtale som finansierer ett årsverk, slik at kontoret nå har tre hele årsverk. Kontorets
mandat er behandling av utøvere av vold i nære relasjoner, og i noen grad deres familier. Mandatet fra
Asker kommune er noe utvidet, og inkluderer arbeid med hele familier, samt et tilbud til ungdom som
utøver vold. Kontoret prioriterer utøvere som har barn. Kontoret er samlokalisert med ATV Oslo og
hovedkontoret på Lilletorget 1 i Oslo.
Klienter som henvender seg vurderes for tilbud om psykologisk behandling, enten individuelt eller i
gruppe. Grunnet samlokalisering med ATV Oslo har kontoret kunnet tilby gruppebehandling sammen
med klienter fra region Oslo. I tillegg til utøverbehandling, tilbyr kontoret inntil ti samtaler med partnere
til voldsutøverene. På den måten får man et mer helhetlig inntrykk av familiens livssituasjon, og er bedre
i stand til å gi et riktig behandlingstilbud og samtidig på en bedre måte ivareta familiens sikkerhet. Alle
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klienter som har barn, får et tilbud om informasjonssamtale som har som mål å gi barna til
voldsutøverene informasjon om vold og behandling.
ATV Asker og Bærum har videreført samarbeidet med barneverntjenestene i Asker og i Bærum, og har
en jevn strøm av henvisninger fra barneverntjenesten. Samarbeidet med Asker barneverntjeneste er
intensivert etter inngåelsen av driftsavtalen med kommunen, og ATV deltar på jevnlige møter med flere
team i tjenesten. Samarbeidet med Oslo politidistrikt vest er videreført, konkretisert ved at kontoret tar
saker med påtaleunnlatelse med behandling hos ATV som vilkår for dom. ATV deltar i faste møter hvor
politiet, barneverntjenesten og krisesenteret er representert. I tillegg deltar ATV i faste møter hvor
konfliktrådet, politi og barneverntjenesten er representert, med fokus på ungdom. Det har blitt gitt
undervisning og informasjon om behandlingstilbudet til flere ulike aktører i kommunene, med en særlig
vekt på alle aktuelle samarbeidspartnere i Asker kommune. Det foreligger en skriftlig avtale om
samarbeid mellom Familievernkontoret Asker Bærum og ATV Asker og Bærum.
Kontoret har hatt tre eksterne langvarige veiledningsoppdrag i 2018.
Klientaktivitet ATV Asker og Bærum
2018
41

Nye klienthenvendelser i 2018– totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn

21

Voldsutøvende kvinner

4

Voldsutøvende ungdom

3

Voldsutsatte barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

9
10
-

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2018 – begynt i behandling
Klientkontakt totalt

11
28
39

Familiesaker
Antall saker med kontakt med BVT:
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2018

10
13
7

Med familiesaker menes klientsaker der det har vært arbeidet med flere enn én person fra samme familie.

ATV Telemark
ATV Telemark finansieres av staten ved Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Kontorets mandat er
behandling av utøvere av vold i nære relasjoner, og deres familier. ATV Telemark har fra 1. mai 2016 hatt
tre ansatte fordelt på tre årsverk. Kontoret har hatt et fjerde midlertidig årsverk gjennom året. ATV
Telemark gir et tilbud til voksne utøvere og til barn som har opplevd vold hjemme. Kontoret gir også et
tilbud til voksne utsatte. ATV Telemark har et sterkt fokus på familierelasjoner. Familier med barn har
høyest prioritet og det jobbes bl.a. med temaer vedrørende tilknytning til egne barn, samt tilknytning til
egne foreldre og partnere. Dette gjøres ved bruk av ulike metoder og tilnærminger. I tillegg til fokus på
oppvekst og utøvelsen av vold overfor sin egen familie, jobbes det bevisst med mentalisering som
innebærer klientenes egen forståelse av seg selv, sine barn og partnere, samt evne til å reflektere over de
utsattes perspektiver.
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ATV Telemark har regelmessig samarbeid med andre instanser som er direkte knyttet til
klientvirksomheten som for eksempel barneverntjenester, leger, psykisk helsevern m. fl. Det har også
vært avholdt uformelle råd og veiledningssamtaler på telefon til enkeltpersoner og faginstanser.
ATV Telemark hadde i 2018, sammen med Familiekontoret, et innlegg på konferansen «Forebygging av
vold i nære relasjoner» i regi av Telemark fylkeskommune, hvor kurset «Bryt voldsarven» ble presentert.
ATV Telemark har også to ganger i løpet av 2018 hatt besøk av representanter fra helse og
oppvekstutvalget og representanter fra politiske partier, for å gi informasjon om ATV Telemark sitt
arbeid. Kontoret har presentert ATVs arbeid for bystyret i Skien.
Klientaktivitet ATV Telemark
2018
119

Nye klienthenvendelser i 2018 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Voldsutøvende ungdom
Voldsutsatte barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

43
6
5
27
38

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2018– begynt i behandling
Klientkontakt totalt

75
83
158

Familiesaker
Antall saker med kontakt med BVT:
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2018

37
35
2

ATV Drammen
ATV Drammen finansieres av kommunene Drammen og Nedre Eiker, og staten ved Barne- og
likestillingsdepartementet (BLD). Mandatet er å gi behandling til voksne som har volds- og eller
aggresjonsproblemer og deres familie, samt ungdom som har utviklet volds- og aggresjonsproblemer.
Ved ATV Drammen arbeider det fire psykologer fordelt på fire årsverk.
ATV Ung-tilnærmingen er en psykologfaglig tilnærming til forebygging og behandling av volds- og eller
aggresjonsproblemer hos ungdom mellom 16-23 år. Kontorets kliniske erfaring gjennom 20 år er at ATV
Ung-tilnærmingen har vist god effekt for å slutte med fysisk vold. Rapporteringer fra politi, konfliktrådet,
barneverntjenester, ungdomsinstitusjoner og skoler bekrefter dette. Utvikling når det gjelder den
psykiske volden er vanskeligere å måle. Tilbudet er frivilling og gratis. Varighet varierer og tilpasses den
enkelte. Det er lav drop-out fra behandlinger, og de fleste fullfører. Blant deltagerne er 10 % jenter, og
40 % ikke-etnisk norske. Erfaringen er at 90 % av alle ungdommer som har utviklet volds- og eller
aggresjonsproblemer, selv har vært utsatt for, eller vært vitne til vold i egen oppvekst. I den
sammenhengen kan også behandlingen av ungdommens voldsproblem i det offentlige rom bli viktig
forebygging av vold i fremtidige parforhold.
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ATV Drammen har i en årrekke hatt et godt tverrfaglig samarbeid med lokale instanser. Kontoret
samarbeider tett med eksempelvis barneverntjenesten, politi, krisesenter, uteseksjonen, konfliktrådet,
familiehjelpen, familievernkontoret, helsestasjoner, skoler og barnehager. Samarbeidet kan bestå i hjelp
og støtte til vurderinger i enkeltsaker, men også kompetanseheving på voldsfeltet over tid, eller
rollefordeling og avklaringer i voldssaker der flere instanser må bidra til å bekjempe volden og hjelpe
familien.
ATV Drammen har nå et barne- og familiemandat. Det innebærer at barn og partner til utøver som er i
behandling også kan få et samtaletilbud som pårørende. Ved å fokusere på å hjelpe alle berørte parter i
familien (utsatt, vitne til, utøver) kan hver enkelt ivaretas. Ved ATV Drammen kan dette være via
informasjonssamtaler og eller terapi med barn, hjelp til foreldreskapet, samtidig som utøver får hjelp til
å ta ansvar for og å slutte med sin voldsbruk. Hva hver enkelt familie trenger av støtte, behandling og /
eller oppfølging vurderes i hver enkelt sak.
Før sommeren 2018 gjenopptok Nedre Eiker kommune samarbeidet med kontoret og inngikk på nytt en
driftsavtale med ATV.
Utover det kliniske arbeidet har ATV Drammen også utadrettet virksomhet som en del av oppdraget sitt.
Formålet er kompetanseheving og veiledning om bekjempelse av vold i nære relasjoner primært til
barneverntjenesten. Arbeidet er fordelt på undervisning, kurs, konsultasjon og veiledning. ATV
Drammen er også aktive i det kommunale samarbeidet omkring arbeidet mot vold i nære relasjoner, og i
et godt tverrfaglig samarbeid med kommunene.
Klientaktivitet ATV Drammen
2018
108

Nye klienthenvendelser i 2018 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Voldsutøvende ungdom
Voldsutsatte barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

39
14
18
19
13
5

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2018 – begynt i behandling
Klientkontakt totalt

10
83
93

Familiesaker
Antall saker med kontakt med BVT:
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2018

8
52
5
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ATV Kristiansand
ATV Kristiansand samfinansieres av Kristiansand kommune og staten ved Barne- og
likestillingsdepartementet (BLD). Kontoret har i oppdrag å tilby behandling til menn og kvinner som
utøver vold i nære relasjoner. Det er også avtalt at en mindre andel av behandlingskapasiteten skal
tilbys ungdom med volds- og aggresjonsproblematikk. Kontoret har tre årsverk fordelt på tre hele
stillinger.
Hovedfokuset ved kontoret i 2018 har vært å opprettholde høy kvalitet på behandlingstilbudet for
utøvere av familievold, samt å opprettholde et fokus på behandlingstilbudet for ungdom. I 2018 flyttet
ATV Kristiansand inn i nye lokaler og har også hatt 10- årsjubileum.
ATV Kristiansand tilbyr individualterapi til voksne utøvere av familievold. I lys av familiemandatet til ATV
fortsetter kontoret å tilby individualterapi til enkelte voldsutsatte der partner går i utøverbehandling.
ATV Kristiansand tilbyr individualterapi til ungdom i alderen 16-23 år som har utviklet volds- og
aggresjonsproblemer. Kontoret har p.t. ikke rammer til å gi et tilbud til voldsutsatte barn.
Kontoret har fortsatt samarbeidet med Kristiansand fengsel som innebærer at kontoret holder
informasjonsmøter for innsatte samt foretar kartleggingssamtaler der dette er hensiktsmessig. Kontoret
har også fortsatt arbeidet med å tematisere vold i nære relasjoner for skoleelever. Dette skjer i femte
klasse ved Kristiansandsskoler, hvor det blant annet er vist filmen «Sinna mann» ved fire skoler i løpet av
vårparten og høsten. Vi har også hatt et opplegg «Si det som det er» for 8. klassinger på Kristiansand
internasjonale skole hvor vi bla viser filmen «Den perfekte middag»
ATV Kristiansand vektlegger og prioriterer samarbeid med relevante instanser og er tydelige overfor
våre samarbeidspartnere om at vi er tilgjengelige for råd og veiledning i alle saker som vedrører vold i
nære relasjoner. I 2016 etablerte ATV, familievernkontoret og barnevernet en arbeidsgruppe sammen
med familiesenteret. Arbeidsgruppen møtes jevnlig for å samarbeide om tiltak for familier som lever
med vold. Det er gode tilbakemeldinger på dette arbeidet. ATV samarbeider tett med
familievernkontoret og vil fortsette å utvikle dette samarbeidet i 2019. ATV mottar flere henvisninger fra
barnevernstjenesten og har et godt samarbeid med denne. ATV Kristiansand har også arrangert
fagdager for Røde Kors og Blå kors.
Klientaktivitet Kristiansand
2018
Nye klienthenvendelser i 2018 – totalt

54

Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Voldsutøvende ungdom

29
12
8

Voldsutsatte barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

4
1

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2018 – begynt i behandling
Klientkontakt totalt

22
34
56

Familiesaker
Antall saker med kontakt med BVT:

2
22

Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2018

2
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ATV Stavanger
ATV Stavanger ble etablert i 2008. Kontoret ble da samfinansiert av Stavanger kommune og staten ved
Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). I 2018 ga kontoret i Stavanger tilbud til befolkningen i
kommunene Stavanger, Sandnes, Randaberg, Sola, Rennesøy, Finnøy og Strand. Høsten 2018 gikk
kontoret inn i oppdragsforhandlinger med to nye kommuner, Time og Klepp. Disse kommunene vil
tegne kontrakt med ATV fra årsskiftet. I tillegg til den vanlige behandlingsvirksomheten har kontoret i
2018 driftet to prosjekter, ett finansiert av BUFDIR («Fosterhjemsprosjektet») og ett finansiert av UDI
(«Dialoggrupper om vold i asylmottak»). Gjennom året har det arbeidet 11 terapeuter ved senteret,
fordelt på 10,35 årsverk, syv psykologer, tre familieterapeuter og en sosialpedagog.
ATV Stavanger gir behandlingstilbud til både barn, voksne utsatte og voksne utøvere av vold i nære
relasjoner. ATV Stavanger yter både individuell behandling og gruppebehandling. I 2018 gjennomførte
kontoret to barnegrupper og tre grupper for voldsutsatte kvinner. Ved kontoret er det også tilbud om
forbyggende kurs: Et kurs for foreldre som har vokst opp med vold; «Bryt voldsarven», og et kurs for
ungdom som har en oppvekst med vold; «Å legge voldsoppveksten bak seg». Det tredje kurset er for
kvinner utsatt for partner vold der målet er å unngå at de etablere seg i nye voldelige forhold; «Fra
partnervold til partnervalg». Totalt to forebyggende kurs er gjennomført i 2018.
Som en del av sine oppdragsavtaler med kommunene leverer ATV Stavanger opplæringsdager for
kommunens ansatte. I 2018 ble det totalt gjennomført 10 slike opplæringsdager i kommunene som
ATV Stavanger har driftsavtaler med.
Klientaktivitet ATV Stavanger
2018
259

Nye klienthenvendelser i 2018 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Voldsutøvende ungdom
Voldsutsatte barm
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

74
25
4
45
105
6

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2018 – begynt i behandling
Klientkontakt totalt

106
208
314

Familiesaker
Antall saker med kontakt med BVT:
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2018

68
126
13
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ATV Arendal
ATV Arendal samfinansieres av kommunene i Østre Agder, dvs. Arendal, Grimstad, Froland, Vegårshei,
Åmli, Tvedestrand, Risør og Gjerstad, og staten ved Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Kontoret
har i 2018 hatt tre årsverk fordelt på fire terapeuter.
Behandlingstilbudet ved ATV Arendal er primært for mannlige og kvinnelige utøvere av vold i nære
relasjoner som er bosatt i de respektive Aust-Agder kommunene. Klientene mottar behandlingen
individuelt og/eller i gruppe. ATV Arendal har tidligere hatt et gruppetilbud til enkelte utsatte partnere,
men på grunn av økt pågang av voldsutøverer, har kontoret ikke hatt mulighet til å gi dette 2018.
Kontoret har avholdt kurs i foreldreveiledningsprogrammet Circle of Security (COS) for 10 foreldre i
2018.
ATV Arendal vektlegger og prioriterer samarbeid. Dette gjøres på flere måter.
Kontoret signaliserer til ulike samarbeidspartnere at kontoret kan kontaktes for råd og veiledning i alle
saker som vedrører vold i nære relasjoner. Kontoret informerer om ATV Arendals tilbud og sprer
kunnskap om vold i nære relasjoner. ATV Arendal har i 2018 hatt samarbeid med Familiekontoret i AustAgder, Østre Agder Krisesenter og Familiesenteret i Grimstad. Kontoret inviterer årlig til lunsjmøter med
rådmann og ordfører i Arendal kommune. Kontoret har også presentert kontorets arbeid for
rådmennene i de øvrige kommunene i Østre Agder.
Klientaktivitet ATV Arendal
2018
43

Nye klienthenvendelser i 2018– totalt
Fordeling på kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Voldsutøvende ungdom
Voldsutsatte barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

34
3
6
-

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2018 – begynt i behandling

42
18

Klientkontakt totalt

60

Familiesaker
Antall saker med kontakt med BVT:
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2018

15
19
11

ATV Bergen
ATV Bergen samfinansieres av Bergen kommune, Os kommune og staten ved Barne- og
likestillingsdepartementet (BLD). ATV Bergen ble opprettet våren 2013. Kontoret fikk i løpet av 2018
forsterket bemanning fra fem til seks hele årsverk. Kontoret har flyttet fra lokalene i
Øvre Dreggsalmenningen til større lokaler i Rådhusgaten 4.
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Mandatet til ATV Bergen inkluderer både de som utøver vold og de som utsettes for vold i nære
relasjoner.
Flytting til nye lokaler tok spesielt fokus i månedene juni til og med august. Flyttingen, parallelt med tre
nye ansettelser i en periode på ett år (august 2017 til og med juni 2018) har gjort at kontoret har brukt
tid og ressurser på opplæring og veiledning for at nyansatte skal kunne tilby behandling til den
standarden som Alternativ til vold som kunnskapsbedrift har satt som mål for hele stiftelsen.
I tillegg har tre av de mer erfarne klinikerne deltatt i relevante videreutdanninger, med mål om å sikre
at kontoret har behandlere som er oppdaterte på nyere forskning og behandlingsmetodikk relevant
for å tilby voldsbehandling med høy kvalitet.
Det nye teamet trenger å få konsolidert seg og det er behov for endring av rutiner i det kontoret
fordobler antall ansatte. I 2018 har kontoret foretatt en gjennomgang av alle rutiner ved kontoret. Det
er blitt gjort en risikovurdering av rutiner i forbindelse med hele den kliniske driften, med påfølgende
endring av de rutinene der det ble oppdaget svakheter. Alle ansatte har blitt involvert i denne
kvalitetssikringen.
Parallelt med utvidelse av kapasitet og nedslagsfelt, har det vært viktig å opprettholde en stabil klinisk
drift med et fortsatt allsidig tilbud i form av individuell terapi, gruppeterapi, partnersamtaler og
konsultasjoner. Den kliniske virksomheten ved ATV Bergen i 2018 har bestått av individuell behandling,
partnersamtaler, familiesamtaler og ulike gruppetilbud. Gruppetilbudet har bestått av følgende: En
flerfamiliegruppe organisert og driftet sammen med familievernkontorene i Bergen (voldsutsatte barn
og trygg omsorgsperson), en gruppe for utsatte kvinner med fokus på stabilisering og bearbeiding av
voldserfaringer, en «ikkevoldsgruppe» for menn som utøver vold og en COS-P gruppe, en gruppe for
kvinner med fokus på å lese barns behov etter at det har vært vold i familien.
ATV Bergen har tatt initiativ til, og gjennomført, samarbeidsmøter med noen av sine viktigste
samarbeidspartnere i 2018, henholdsvis de kommunale barneverntjenestene og barneog familiehjelpen i Bergen sentrum.
Klientaktivitet ATV Bergen
2018
120

Nye klienthenvendelser i 2018 – totalt
Fordeling kjønn/alder
Voldsutøvende menn
Voldsutøvende kvinner
Voldsutøvende ungdom
Voldsutsatte barn
Voldsutsatte kvinner
Voldsutsatte menn

35
12
27
39
7

Klienter i behandling ved årets begynnelse
Nye klienter i 2018 – begynt i behandling
Klientkontakt totalt

88
106
194

Familiesaker
Antall saker med kontakt med BVT:
Antall klienter på venteliste pr. 31.12.2018

46
45
6
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SAMARBEID MED FAMILIEVERNET I NORGE
Samarbeid på nasjonalt plan (Bufdir)
Føringene i tilsagnsbrevet fra BLD de siste årene tydeliggjør en forventning fra departementet om at
ATV bidrar til å videreutvikle et godt samarbeid med de øvrige aktørene på familievoldsfeltet generelt,
og familievernet spesielt. ATV har i 2016 inngått en intensjonsavtale om samarbeid med BUFDIR som
beskriver ulike områder for samarbeid:
•
•
•

Samarbeid med ATV om arrangering av Nordisk konferanse om vold og behandling
Tilrettelegging for samarbeid mellom lokale ATV kontorer og familievernkontorene
Tilrettelegging for samarbeid mellom ATV og familievernets spisskompetansemiljø for
voldsarbeidet i familievernet

Det er inngått lokale skriftlige samarbeidsavtaler mellom alle ATV-kontorene og deres lokale
familievernkontor.
ATV har i 2018 hatt regelmessige møter med spisskompetansemiljøet for voldsarbeidet i familievernet
(SKM Vold), som er lokalisert ved Enerhaugen familievernkontor i Oslo. Det har også vært gjennomført
flere felles møter med Bufdir og SKM Vold. Det er avtalt at familievernet på nasjonal basis skal få
opplæring i bruk av verktøyet «Enkel og effektiv aggresjonskontroll» som er utviklet av Per Isdal i ATV.
Det ble i 2018 arbeidet med å ferdigstille tilpasset materiell for denne implementeringen. Opplæring i
bruken av verktøyet, samt veiledning og sluttsamling vil gjennomføres i 2019 og 2020.

Samarbeid på lokalt plan
ATV Tromsø
ATV Tromsø har hatt flere samarbeidsmøter med Familievernkontoret i Tromsø angående kliniske saker
og samarbeid. Det er arbeidet med videreutvikling av en samarbeidsavtale som omhandler blant annet
henvisningsrutiner mellom instansene, samarbeid om kliniske saker, faglig utvikling, m.m.
Samarbeidsavtalen er forankret hos begge instanser og ble revidert på samarbeidsmøte i oktober 2018
ATV Oslo
ATV Oslo har etablert et godt og forpliktende samarbeid med familievernkontoret på Enerhaugen. Det
foreligger en samarbeidsavtale og det har blitt arrangert felles fagdager to ganger i året med alle
ansatte. Gjennom dialog over flere år har man etablert en praksis hvor inntaksansvarlig i henholdsvis
ATV og Enerhaugen kontakter hverandre der det er spørsmål om samarbeid eller henvisning av klienter.
Det er også et ønske om lignende samarbeid med de to øvrige familievernkontorene i Oslo,
Homansbyen og Christiania Torv. Homansbyen familievernkontor har deltatt som observatør på ATV
Oslo sitt inntaksmøte og ATV har bidratt med informasjon om sitt tilbud for hele personalgruppen. Det
har vist seg vanskelig å komme i kontakt og etablere et samarbeid med familievernkontoret Christiania
Torv.
ATV Kristiansand
ATV Kristiansand og Familievernkontoret har en formalisert samarbeidsavtale som fungerer godt.
Samarbeidsavtalen omhandler gjensidig henvisning, informasjonsdeling og klinisk samarbeid om saker
og andre faglige samarbeidsområder der målet er å utvikle og dele kompetanse og erfaring som for
eksempel fagdager, kurs og gruppebehandling. ATV henviser voldsutsatte til familievernet og henviser
også voldsutøver og partner til parterapi der utøver har sluttet å bruke vold. Familievernet henviser
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utøvere til ATV. ATV arrangerte en fagdag for ansatte på Familievernkontoret i 2018, med fokus på
avdekking av vold, implikasjoner for behandling og voldens innvirkning i familien.
ATV Stavanger
ATV og familievernkontoret i Sør-Rogaland har et tett og formalisert samarbeid. To ganger i året møtes
lederne og utvalgte fagpersoner fra ATV og familievernet. Det arrangeres en årlig felles fagdag for alle
terapeutene som jobber på de to stedene. ATV tilbyr hospitering for terapeuter fra familievernkontoret.
ATV har bidratt med kompetanseheving ved familievernkontoret gjennom opplæring av alle
familieterapeutene i metoden «Enkel og Effektiv Aggresjonskontroll – 4 trinn». Terapeuter fra
familievernkontoret og ATV har valgt ut saker der målet er å jobbe sammen om familien. Det er da fokus
på hvordan det skal sikres gode overføringer fra familievernet til ATV, og omvendt. En utfordring i dette
kliniske samarbeidet er å finne tid og anledning til terapeutisk samhandling og gjensidig fagutvikling.
Målet med arbeidet er å utvikle terapeutiske arbeidsmodeller som kan anvendes i flere saker.
ATV Arendal
ATV Arendal og familiekontoret i Aust-Agder har en skriftlig samarbeidsavtale, og har utviklet en
gjensidig henvisningspraksis, i form av at familiekontoret henviser utøvere av vold i nære relasjoner til
ATV Arendal, og ATV Arendal henviser utsatte til familiekontoret. Det er gjort en avtale om at partnere
til ATV Arendals klienter kan få et behandlingstilbud på familiekontoret. ATV Arendal og familiekontoret
i Aust-Agder har felles fagdager og samarbeider i enkeltsaker.
ATV Asker og Bærum
I 2018 har ATV Asker og Bærum jobbet aktivt for å bedre samarbeidsrelasjonene til familievernkontoret
Sandvika. Det foreligger en skriftlig avtale om samarbeidet mellom familievernkontoret Asker og Bærum
og ATV Asker og Bærum. Det har vært en økning av henvendelser fra familievernkontoret, både
henvisinger og drøftinger av saker familievernet arbeider med. ATV og familievernkontoret Sandvika har
en felles fagdag i semesteret. En medarbeider har også hatt en ukes praksis på familiekontoret Sandvika.
ATV Drammen
ATV Drammen har et godt etablert samarbeid med familievernkontorene i Drammen og Kongsberg
(FDK). Samarbeidet på et mer overordnet nivå består i fagutvikling om vold i nære relasjoner fra ATV til
FDK; eksempelvis felles fagdager eller konsultasjon etter behov. I tillegg er samarbeidet orientert om
klientvirksomheten. Det er også mulighet for veiledning fra ATV i konkrete voldssaker. Formalisert
samarbeidsavtale foreligger.
ATV Telemark
ATV Telemark og Grenland familiekontor startet i 2015 et målrettet samarbeid hvor det ble inngått en
samarbeidskontrakt. Dette innebærer at det skal gjennomføres regelmessige møter. I 2018 har ATV og
familiekontoret gjennomført to fellesmøter med fokus på overføring av saker til hverandre, samt
klargjøring av hvilke saker som den enkelte instans har mandat til og skal jobbe med. Det er videre
planlagt faste møter for 2019 med faglig innhold. ATV har også blitt invitert til en fagdag ved
familiekontoret. ATV og familiekontoret fortsetter samarbeidet vedr. «Bryt voldsarven kurset» Det har
blitt rekruttert personer til «Bryt Voldsarven» -kurs, både via familiekontoret og ATV. Gruppekurset har
blitt ledet av en ansatt fra ATV, og en ansatt fra familiekontoret. Dette er et forebyggende tiltak for å
hindre at volden som de voksne selv har vært utsatt for, men ikke utøvet, skal fortsette i generasjoner.
Det ble gjennomført ett slikt kurs i 2018.
ATV Vestfold
ATV Vestfold har i alle år hatt faste samarbeidsmøter med voldsteamet på familievernkontoret i
Vestfold - seks ganger i året, samt to felles fagdager i året og vil fortsette med dette i 2019. I tillegg
samarbeides det i flere saker der familievernet har utsatt partner og/eller barn til utøver i behandling på
ATV. Det foreligger skriftlig samarbeidsavtale mellom familievernkontoret og ATV Vestfold.
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ATV Romerike
I forbindelse med at kontoret har fått utvidet opptaksområde til hele Romerike, er det inngått ny
samarbeidsavtale med familievernkontoret på Jessheim. Denne innebærer veiledning og gjennomføring
av felles fagdag. Vi har også gjennomført møte med familievernkontoret på Lillestrøm der ulike måter å
samarbeide på har vært diskutert. Dette arbeidet vil fortsette i 2019. Det konkrete samarbeidet knyttet
til enkeltsaker fortsatte i 2018.
ATV Bergen
Det foreligger en samarbeidsavtale mellom Bergen og omland familiekontor, Bjørgvin familiekontor og
Alternativ til Vold. ATV og lederne ved familiekontorene har årlige samarbeidsmøter. ATV og ansatte ved
familiekontorene treffes til felles fagdager som planlegges av lederne ved behov. Det er avtalt en
gjensidig ordning hvor ATV og familiekontoret kan henvise klienter til hverandre for vurdering av
eventuelt inntak. Behandlere på begge steder kan bruke hverandres kompetanse for råd og veiledning
og ved gjensidig konsultasjon. Det er etablert et forum for kollegaveiledning som avholdes to ganger i
halvåret.
ATV Follo
ATV Follo har hatt to møter med familievernkontoret og det er avholdt en felles fagdag. Både ATV og
familievernet sitter i en felles ressursgruppe sammen med KISIF (Krise- og incestsenteret i Follo), politi
og voldskoordinator i Ski. Dette nettverket har hatt to samlinger i løpet av 2018. Det er inngått en
formell samarbeidsavtale mellom ATV og familievernkontoret der hver organisasjon bidrar med en
kontaktperson, som skal lette arbeidet slik at henvisninger og informasjon om tilbud og kapasitet blir
delt løpende og ubyråkratisk. Det er videre lagt opp til en felles fagdag hvert halvår.
ATV Bodø
ATV Bodø har hatt flere samarbeidsmøter med Bodø familievernkontor gjennom 2018, og dette har
resultert i en formell samarbeidsavtale, underskrevet i november. Avtalen formaliserer et samarbeid
mellom kontorene, knyttet til vold i nære relasjoner, med mål om å utvikle bedre tjenester på dette
området for befolkningen i Bodø. Samarbeidet innebærer en felles fagdag for alle ansatte per år, lav
terskel for å ta kontakt for uformell veiledning, gjensidig informasjon om gruppetilbud, samt
regelmessige samarbeidsmøter med mulighet for å legge fram kliniske saker. Høsten 2018 har ATV og
Bodø familievernkontor samarbeidet om planleggingen av en felles arrangert terapigruppe der
Sinnemestring Brøsetmodellen skal prøves ut. Det er planlagt oppstart i januar 2019.

KUNNSKAPSUTVIKLINGSPROSJEKTER I ATV
Faglig utvikling og kompetanseheving i ATV Stavanger sitt familiearbeid.
Arlene Vetere er professor i familieterapi og systemisk praksis i England. Hun har sammen med sin
tidligere kollega Jan Cooper etablert behandlingstilbudet «Reading Safer Families» De har gjennom flere
år utviklet en familie intervensjon, med samme navn. Denne metoden er utviklet for å kunne gi hjelp til
familier etter at volden er stoppet. Vetere er opptatt av å utforske mulighet for å arbeide med flere
familiemedlemmer i terapirommet på en sikker og trygg måte. ATV Stavanger har i løpet av 2018 invitert
henne for å både heve kontorets kompetanse på selve metoden, men også direkte veiledning i arbeid
med de familiene ATV Stavanger har vært i kontakt med. Vetere har også holdt en fagdag for alle
ansatte ved ATV.
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Prosjektet «Voldspregede barn i fosterhjem» ved ATV Stavanger
ATV Stavanger utformer nå et fagutviklingsprosjekt der målet er å utvikle en metode for oppfølging av
barn som har vokst opp med vold og har flyttet i fosterhjem som følge av dette. ATV vil utvikle en
veiledningsmodell for sensitiv omsorg for voldutsatte barn, kombinert med at fosterbarnet får et tilbud
hos ATV, hovedsakelig gjennom en barnegruppe. Etter modellutprøving, prosjektevaluering og
revidering er målet å implementere metoden, og fagmateriell knyttet til denne, til ATV kontor og andre
relevante faginstanser som arbeider med voldsutsatte fosterbarn.
«Voldsutsatte barn som bor i fosterhjem» startet høsten 2017. Prosjektet har en tidsramme på tre år.
Barne-, ungdoms – og familiedirektoratet (Bufdir) har gitt tilskudd til prosjektets to første år, men ATV
Stavanger har søkt Bufdir om videreføring av tilskudd til prosjektet.
En referansegruppe bestående av ulike fagpersoner, der alle arbeider med fosteromsorg og oppfølging
av fosterhjem, er tilknyttet prosjektet. Referansegruppen har ikke noe besluttende myndighet.
Referansegruppen er sammensatt av personer fra følgende samarbeidsinstanser: ATV Stavanger,
Barne -, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), Norsk fosterhjemsforening, Stavanger barneverntjeneste
og Sandnes barneverntjeneste. Faglig ansvarlig i prosjektet er Per Isdal og prosjektleder er Vibeke
Rogne.
Det er både kortsiktige og langsiktige mål med dette prosjektet. De kortsiktige målene er å gi
fosterforeldre mer trygghet i rollen ved å gi tett voldsinformert oppfølging til fosterfamilien på ett sted.
Videre oppfølging fra ATV vil være et supplement til den allerede eksisterende oppfølgingen og
veiledningen som barneverntjenesten har ansvar for. Et annet kortsiktig mål er å gi fosterbarnet
terapeutisk hjelp ift. dets voldserfaringer. De mer langsiktige målene er å forebygge brudd i
fosterfamilier som fører til utilsiktede flyttinger for sårbare barn, og å oppnå bedre framtidsprognose
med hensyn til psykisk helse for voldsutsatte barn.
Våren 2018 prøvde ATV ut deler av prosjektmodellen i en pilotgruppe bestående av 6 fosterfamilier.
Dette ble gjort i samarbeid med barneverntjenesten i Stavanger. Høsten 2018 har hele modellen blitt
gjennomført, inkl. barnegruppe, med seks nye fosterfamilier med fosterbarn i alderen 10 – 14 år. Her
har samtlige av ATV sine samarbeidskommuner fått tilbud. Tilbakemeldingene har vært gode fra alle
fosterfamiliene som har deltatt i prosjektet. ATV har som mål å gjennomføre to tilsvarende runder av
modellen innen prosjektslutt 31.08.20.

Dialoggrupper om vold i Asylmottak
Med midler fra UDI gjennomfører ATV (ved Stavangerkontoret) et større prosjekt knyttet til
«Dialoggrupper om vold» for mannlige beboere i asylmottak i Norge. Prosjektet startet i november 2016
og er planlagt å vare ut 2019.
I perioden 2013 til 2014 gjennomførte ATV en opplæring i metoden «Dialoggrupper om vold» i
asylmottak. Metoden «Dialoggrupper» var utviklet av Alternativ til Vold, og er beskrevet i en
metodemanual. I disse to årene gjennomførte ATV en opplæring og veiledning av ansatte i mer enn 100
asylmottak i Norge. I alle disse mottakene ble det gjennomført to dialoggrupper eller mer.
Dialoggruppene var et frivillig tilbud til mannlige, voksne beboere i asylmottak. Prosjektet ble evaluert
som meget vellykket. Det arbeides også med å tilpasse denne metodikken til beboere som er enslige,
mindreårige asylsøkere.
ATVs oppdrag er å:
•

Gi opplæring – to dager - til minimum to ansatte i hvert av landets mottak for voksne asylsøkere
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•
•
•
•
•

Utvikle en egen tilpasset metode (og manual) for dialoggrupper om vold for enslige, mindreårige
asylsøkere
Gi opplæring – to dager - til minimum to ansatte i hvert av landets mottak for enslige, mindreårige
asylsøkere
Tilby veiledning til alle de gruppeledere som ønsker det
Gjennomføre endags erfaringssamlinger for alle gruppeledere som har gjennomført dialoggrupper
Revidere manualen for enslige, mindreårige asylsøkere etter at gruppelederne har prøvd ut ATVs
metode.

Da kontrakten ble inngått i 2016 var det en forventning om at det ville bli mer enn 150 mottak i Norge.
Slik har det ikke gått. I 2018 var antallet asylmottak nede i 32. I løpet av 2017 har ATV gjennomført
todagers opplæring av nesten samtlige mottak i Norge, samt to endags erfaringssamlinger for
gruppeledere. De fleste av disse mottakene har gjennomført to dialoggrupper i løpet av året. ATV
gjennomførte i 2018 et to-dagers grunnkurs for nye gruppeleder, samt to en-dagers erfaringssamlinger.
Samtidig hadde alle mottak et tilbud om veiledning.
De ansvarlige for metoden, prosjektet og gjennomføringen av prosjektet er psykologspesialist Per Isdal
og psykologspesialist Jannicke Stav ved ATV Stavanger.

PUBLIKASJONER i 2018
Askeland, I. R. & Råkil, M. (2018): Models on treatment of intimate partner violence –
gender based and trauma informed work at Alternative to Violence (ATV) in Norway. In Holt, S.,
Øverlien, C., Devaney, J. (eds.). Responding to Domestic Violence. Emerging Challenges for
Policy, Practice and Research in Europe. Jessica Kingsley Publishers. London and Philadelphia.
Lømo, B. (2018): Alliance formation and change in psychotherapy with men perpetrating violence against
their female partners. Doktoravhandling. Universitetet i Oslo.
Isdal, P. (2018): «Medfølelsens Pris». Akademisk Forlag. København
Veileder for informasjonssamtaler med barn som har opplevd vold. Fra «Si det videre»-prosjektet.
https://atv-stiftelsen.no/sidetvidere-veileder/

STUDENTER
ATV Oslo har hatt studenter fra profesjonsstudiet i psykologi ved Universitetet i Bergen i hovedpraksis i
både vårhalvåret og høsthalvåret i 2018.

UTADRETTET VIRKSOMHET
Utadrettet virksomhet er et av ATVs hovedvirksomhetsområder. Gjennom dette arbeidet ønsker ATV å
bidra til økt allmenn bevissthet omkring temaet vold i nære relasjoner, og et bedre kunnskapsnivå hos
alle profesjonelle som kommer i kontakt med denne problematikken. Samtidig søkes det gjennom
presentasjonen av ATVs forståelse av vold å påvirke allmennhetens holdninger til voldsproblematikk.
Den utadrettede virksomheten som drives ved ATV, deles inn i fire kategorier:
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•
•
•
•

Medieoppslag
Kunnskapsformidling
Utvalgs- og komitéarbeid
Internasjonale samarbeidsprosjekter.

Oversikt over den utadrettede virksomheten i 2018
Medier
ATV har lang tradisjon for å være aktive formidlere av sitt fagfelt i media. Gjennom året har
organisasjonen både vært intervjuobjekter og blitt omtalt i tilknytning til ulike saker i ulike medier. ATV
har vært representert og omtalt i 111 nettbaserte medieoppslag (51 i sosiale medier, 60 egenomtaler)
og 22 oppslag i papir- og etermedier, til sammen 133 medieoppslag. Dette dokumenterer en bred
medieprofil i året som gikk. I motsetning til tidligere år er medieoppslag i sosiale medier de to siste
årene oftere aktualitetsoppslag enn reklamering for kurs ATV arrangerer. Dette har sannsynligvis
sammenheng med at ATV lanserte ny hjemmeside i 2017 med tilhørende Facebook- og Twitterkonto.
Utadrettet virksomhet / kunnskapsformidling
Antall

Deltakere

Timer

Kurs

55

2 312

450

Konferanser

22

2 385

37

Forelesninger

98

2 959

162

Studiebesøk

3

17

55

Veiledninger

74

370

437

Kurs ATV har arrangert selv

11

303

38

Totalt

263

8 346

1 196

Utvalgs- og komitéarbeid
Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal gjennomgå saker med drap der gjerningspersonen er
daværende eller tidligere partner. Hensikten er å avdekke om, i hvilken grad og eventuelt på hvilken
måte det har forekommet svikt i det offentlige tjenesteapparatets håndtering i forkant av disse sakene.
Utvalget skal gi anbefalinger som kan bidra til at fremtidige tilfeller forebygges og forhindres.
Henning Mohaupt ved ATV Stavanger er oppnevnt medlem av utvalget.
RVTS Midt koordinerer et nasjonalt samarbeid om integrering av kunnskap og metoder for samtidig
vold- og rusbehandling. Bente Lømo sitter i referansegruppen som er opprettet som en del av dette
arbeidet.
NIBR sammen med Telemarksforskning har fått i oppdrag å evaluere Opptrappingsplanen mot vold og
overgrep (2017-2021). Daglig leder Marius Råkil sitter i en referansegruppe som er opprettet i
forbindelse med dette arbeidet.
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Likestillings- og diskrimineringsombudets brukerutvalg er et tverrfaglig utvalg for samarbeid og
erfaringsutveksling med interessegrupper og frivillige organisasjoner. Brukerutvalget er sammensatt av
interesseorganisasjoner og brukergrupper innenfor ombudets prioriterte satsingsområde. Marius Råkil
representerer ATV i utvalget.
Det er opprettet et femårig nasjonalt forskningsprogram om vold i nære relasjoner. Dette nasjonale
forskningsprogrammet løper i perioden 2014-2019 og er finansiert av Justisdepartementet. Halve
programmet drives av NKVTS og den andre halvdelen av NOVA. For programmet som drives av NOVA er
det opprettet en referansegruppe. Marius Råkil er medlem av referansegruppen på vegne av ATV.

Internasjonale samarbeidsprosjekter
ATV har i 2018 samarbeidet med det tsjekkiske departementet for menneskerettigheter om
forberedelser for neste periode av Norway Grants-programmet og prosjektet «Domestic and Genderbased Violence & and Mainstreaming Gender Equality and Promoting Work-Life Balance». Barbora
Jakobsen, som er kontorleder ved ATV Tromsø og ansvarlig for prosjektet i ATV, hadde i den forbindelse
et foredrag på workshop for parlamentet i Tsjekkia i september.
ATV har siden 2011 samarbeidet med de regionale helsemyndighetene i Emilia Romagna, Italia om
utviklingen av et profesjonelt behandlingstilbud til utøvere av vold i nære relasjoner. ATV har bidratt
med opplæring, veiledning og foredrag på regionale konferanser og seminarer. Metodene «Enkel og
effektiv aggresjonskontroll» og «Ikke-voldsgruppe for menn» er som en del av samarbeidet oversatt til
italiensk. Marius Råkil og Per Isdal representerer ATV i dette samarbeidet.
ATV har siden 2017 bistått virksomheten Zenza Violenza (Uten vold) – Bologna i Italia med opplæring,
kompetanseheving og veiledning. Senteret er finansiert med både kommunalt tilskudd og statlige
prosjektmidler. Virksomheten tilbyr behandling til voksne utøvere av familievold, primært menn. Marius
Råkil og Per Isdal følger opp samarbeidet med Zenza Violenza fra ATV Norges side.
ATV har blitt invitert til å være med i det europeiske nettverket “Work With Perpetrators – European
Network”. Dette er det første europeiske nettverket for organisasjoner som arbeider med fokus på
utøvere av vold i nære relasjoner. ATV ble medlem av nettverket i 2014. ATV v/ direktøren har sittet i
styret for nettverket fra desember 2014 til oktober 2017. www.work-with-perpetrators.eu
Erica-stiftelsen i Sverige og R-BUP Øst i Norge samarbeider med ATV om et program for utdanning av
norske og svenske terapeuter i metoden Child Parent Psychotherapy (CPP). Metoden er laget for arbeid
med traumatiserte barn og deres foreldre, inkludert arbeid med barn og foreldre i familier med vold.
Metoden er utviklet av Alicia Lieberman og medarbeidere, deriblant psykolog og PhD Chandra Gosh
Ippen. Utdanningsprogrammet gjennomføres i samarbeid med Gosh Ippen.
ATV takket i 2018 ja til å stå for grunnutdanning av samtlige behandlere ved de fire nyopprettede
behandlingssentrene for familievold i Stockholm, Sverige. Utdanningspakken består av kursdager om
individuell behandling av utøvere, gruppebehandling for utøvere, individuell behandling av voldsutsatte
voksne og hjelp og oppfølging av barn som har opplevd vold i egen oppvekstfamilie. I tillegg har ATV
stått for en kursdag med ansatte i den alminnelige sosialtjenesten, som er viktige samarbeidspartnere
for de fire nye sentrene. Ledelsen for de fire sentrene ønsket at sosialtjenesten skulle få et felles
kunnskapsgrunnlag, og en mulighet til å trene på gode samtaler om vold med sine klienter, som i neste
omgang kan bli sentrenes klienter. Til sammen 13 ansatte i Norge bidrar til gjennomføringen av dette
omfattende utdanningsoppdraget. Utdanningsoppdraget ble påbegynt høsten 2018 og skal sluttføres i
løpet av vårhalvåret 2019.
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BEHANDLINGSSAMARBEID I NORDEN
ATV Åland
ATV har siden 2002 bistått myndighetene på Åland (Finland) i arbeidet med å lære opp terapeuter og
etablere et behandlingstilbud til menn som utøver vold mot sin samlivspartner. Tilbudet kalles ATV
Åland og startet opp offisielt i februar 2004. Marius Råkil har representert ATV Norge i dette
samarbeidet i 2018.
ATV Roskilde
Siden våren 2003 har ATV vært konsulent og veileder for Roskilde Amt i Danmark som har gjort
forarbeidet til et behandlingstilbud til voldsutøvende menn på Sjælland. Tilbudet ble startet opp i
desember 2003, og virker under navnet ATV Roskilde. ATV Roskilde drives i dag av Roskilde kommune.
Martin Ekelund har representert ATV Norge i dette samarbeidet i 2018.
ATV Täby (Stockholm)
Den 11. september 2007 startet ATV Täby opp i Sverige. Täby er en kommune i Stockholms län nordøst
for hovedstaden. Täby kommune har inngått en samarbeidsavtale på samme vilkår som de øvrige ATVvirksomhetene i Norden. Virksomheten ved ATV Täby inkluderer behandlingstilbud til voldsutsatte
kvinner og barn, i tillegg til behandlingstilbudet til voksne voldsutøvere, primært menn. Marius Råkil har
representert ATV Norge i dette samarbeidet i 2018.
ATV Kalmar
Den 1. september 2008 startet ATV Kalmar opp i Sverige. ATV Kalmar har inngått en samarbeidsavtale
på samme vilkår som ATV Åland, ATV Roskilde og ATV Täby. Virksomheten ved ATV Kalmar inkluderer et
behandlingstilbud til voldsutsatte kvinner og barn, i tillegg til behandlingstilbudet til voksne
voldsutøvere, primært menn. Virksomheten er et samarbeid mellom kommunene Kalmar, Nybro,
Torsås, Emmaboda, Mönsterås, Borgholm og Mörbylånga. Marius Råkil har representert ATV Norge i
dette samarbeidet i 2018.
ATV Jönköping
ATV Jönköping hadde formell oppstart i januar 2013. Det er inngått en samarbeidsavtale på samme
vilkår som for de øvrige nordiske ATV-kontorene. Fra svensk side er det Jönköpings kommun og
Jönköpings Läns landsting (regional helsemyndighet) som er ATVs kontraktspartnere.
Behandlingstilbudet ved ATV Jönköping retter seg primært mot utøvere av vold i nære relasjoner. Bente
Lømo representerer ATV Norge i dette samarbeidet i 2018.
ATV Nacka (Stockholm)
Det ble i januar 2013 inngått en samarbeidsavtale med Nacka kommun i Stockholms län om
etableringen av ATV Nacka, på samme vilkår som for de øvrige nordiske ATV-kontorene.
Behandlingstilbudet ved ATV Nacka retter seg mot både utøvere av, og voksne utsatte for vold i nære
relasjoner. Cecilie Guldvog har representert ATV Norge i dette samarbeidet i 2018.
ATV Island
Etter mange års uformelt faglig samarbeid ble det i 2011 inngått samarbeidsavtale med psykologene
Einar Gylfi Jonsson og Andrés Ragnarsson om et ATV-tilbud i Reykjavik. Disse to psykologene har i en
årrekke stått for behandlingstilbudet til utøvere av vold i nære relasjoner på Island. I 2014 har ATV
Island knyttet til seg en psykolog i Akureyri (utøvertilbud) og to barneterapeuter i Reykjavik. Tilbudet
finansieres av likestillingsmyndighetene på Island. Per Isdal og Marius Råkil følger opp samarbeidet med
Island fra ATV Norges side.
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For alle de nordiske virksomhetene er det inngått samarbeidskontrakt med lokale eiere / myndigheter
som sikrer vilkårene for bruk av ATV sitt navn og logo, samt faglig samarbeid og økonomiske forhold.
Nærmere informasjon om de nordiske ATV-kontorene finnes på ATVs webside.

ATVs ARBEID MED BELASTNINGER KNYTTET TIL ARBEID MED VOLD
ATV har gjennom en årrekke arbeidet med å forebygge sekundærtraumatisering og
belastningsreaksjoner blant personalet. Da organisasjonen begynte å systematisere dette arbeidet for
over 10 år siden, ble det laget et policydokument. Dokumentet gir retningslinjer for arbeidet med å
forebygge traumatisering og sekundærtraumatisering hos de ansatte i ATV. Dette er potensielt alvorlige
tilstander som kan oppstå som reaksjoner på klienters væremåte, eller som et resultat av å høre på
mange historier om alvorlig vold og traumatiske erfaringer. Denne problematikken krever virkemidler i
tillegg til de som settes inn for at medarbeidere ikke skal bli utbrente eller utslitte. Dokumentet
beskriver også de ansattes ansvar og rettigheter i forhold til problematikken, og ledelsens ansvar for å ta
problematikken på alvor. ATV erkjenner at arbeidet med vold innebærer en risiko for traumatisering og
sekundærtraumatisering. Det gjelder alle medarbeiderne, også de med administrativt ansvar.
Medarbeidere som jobber med barn og utsatte for vold/traumer, er mest utsatt for
sekundærtraumatisering. Arbeid med voldsutøvere kan tenkes å gi noe større risiko for traumatisering.
Arbeidet kan også trigge egne traumehistorier (retraumatisering).
Kvaliteten på medarbeidernes arbeid avhenger av god oppfølging. Organisasjonen ønsker å være en god
modell når det gjelder personalomsorg i arbeid med vold og traumer. Gjennom arbeid med tematikken
økes kunnskapsgrunnlaget hos alle ansatte, samtidig som de ansattes bevissthet og sensitivitet for egne
og andres reaksjoner oppøves. Temaet løftes regelmessig i organisasjonens faglige fora.
Assisterende direktør i ATV, Per Isdal, har forfattet en lærebok om sekundærtraumatisering, compassion
fatigue og belastninger i hjelpeyrker. Den ble utgitt på fagbokforlaget våren 2017. Boken er oversatt til
både svensk og dansk.
ATV har i 2018 hatt mange forespørsler om kurs og foredrag om denne tematikken. ATV har også hatt
personalgrupper i veiledning der sekundærtraumatisering og belastningsreaksjoner har vært en sentral
del av bestillingen. Internt i ATV har det vært arbeidet med oppfølging og tilrettelegging.

LIKESTILLINGSSITUASJONEN I ATV
ATV har et uttalt likestillingsperspektiv både på sitt faglige arbeid og på interne forhold i organisasjonen.
Pr. 31.12.2018 var det 74 ansatte i ATV fordelt på 13 avdelinger og 67,6 årsverk.
Personalgruppen består av 19 menn og 55 kvinner, hvorav kvinnene utgjør 74 % og mennene 26 %. I alt
er 11 personer ansatt i deltidsstillinger, hvorav tre er menn og åtte er kvinner. Av de deltidsarbeidende i
ATV utgjør da kvinnene 73 % og mennene 27 %. Noen ønsker å arbeide i redusert stilling på grunn av
egne barn i barnehage- og skolealder. Noen arbeider i deltidsstillinger fordi de også arbeider i andre
organisasjoner som ATV har en samarbeidsrelasjon til, for eksempel NKVTS og familievernet.
Den allmenne målsetning for organisasjonen er lik representasjon av kvinner og menn. Den
skjevfordelte kjønnsfordelingen blant terapeutene i ATV avspeiler at det rekrutteres langt flere kvinner
enn menn inn på terapeututdanninger og til psykologstudiet ved universitetene.
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I 2018 har ATV fortsatt en organisasjonsstruktur med tre ledernivåer, kontorleder ved det enkelte ATVkontor, regionledere (Vest, Sør, Øst og Nord), og en ledergruppe for stiftelsen sentralt. Blant
kontorlederne var det i 2018 12 kvinner og en mann. I stiftelsens ledergruppe var det tre kvinner og to
menn.
Arbeidsordningen er lik for kvinner og menn i ATV. Det legges vekt på å tilrettelegge spesielt for
småbarnsforeldre. Det er ikke noe som tilsier at lønnsoppgjørene i ATV har medført skjevfordelte
lønnsvilkår på bakgrunn av kjønn.

ORGANISASJONSUTVIKLING
ATV har de senere år vært gjennom betydelig vekst. Denne veksten har fordret et arbeid med ATV som
organisasjon, slik at de nye oppgavene organisasjonen har fått, kan forvaltes på en god måte. Den
sentrale ledergruppen i ATV har også i 2018 jobbet med å utvikle ATV i retning av å bli en enda mer
profesjonell og dynamisk kunnskapsorganisasjon. Som en viktig del av dette arbeides det med å se både
på hvilke deler av organisasjonsstrukturen som bør styrkes, og behovet for å utforme en egen faglig
strategiplan. Dette i tillegg til den generelle strategiplanen organisasjonen har hatt i noen år. Hele
personalgruppen i ATV har vært involvert i disse prosessene, og arbeidet er således godt forankret i hele
organisasjonen.
ORGANISASJONSKART

STYRET
Direktør
Ass. Direktør
Faglige
ressurspersoner

Økonomi og HR
REGION
ØST

REGION
SØR

REGION
VEST

ATV OSLO

ATV
DRAMMEN

ATV
VESTFOLD

ATV
TELEMARK

ATV
STAVANGER

ATV ASKER
OG BÆRUM

ATV
ROMERIKE

ATV
ARENDAL

ATV
KRISTIANSAND

ATV
BERGEN

REGION
NORD
ATV
TROMSØ

ATV BODØ

ATV FOLLO

ATV opprettet to nye kontorer i 2017; ATV Bodø og ATV Follo. Siden inndelingen av ATV i regioner i
2013, har ATV Tromsø vært tilknyttet region Øst, etter som Tromsøkontoret frem til 2017 var eneste
ATV-kontor i Nord-Norge. ATV Bodø var knyttet til region Vest i organisasjonskartet for 2017, da det var
regionleder i Region Vest som hadde ansvaret for Bodø-kontoret i etableringsfasen. Region Nord ble i
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2018 opprettet som egen region og består av ATV-kontorene i Bodø og Tromsø. Region Nord vil bestå av
tre ATV-kontorer når etableringen av et ATV-tilbud i Finnmark er gjennomført.

PERSONALARBEID (HMS og arbeidsmiljøtiltak)
Som foregående år har ATV også i 2018 hatt fokus på arbeidet med å videreutvikle HMS – og
personaladministrative systemer. Alle kontorer i organisasjonen har gjennomført vernerunde.
Verneombudene har gjennom hele året jobbet aktivt med HMS arbeidet i samarbeid med ledelsen og
HR-administrasjonen. I mai 2018 implementerte ATV HRM systemet Simployer. Personalsystemet
Simployer omfatter en skybasert løsning for personalregister, dokumentarkiv, ferie, fri og permisjoner,
sykefravær og sykefraværsoppfølging, reise og utlegg. I tillegg inneholder det digitale håndbøker for
personal, leder og HMS. For både ansatte, ledere og HR har implementeringen av dette systemet ført til
en mer oversiktlig og effektiv arbeidshverdag. Simployer ivaretar også den nye personvernloven GDPR.
ATV har i løpet av 2018 vokst med 15 ansatte. Per 31.12.2018 var det totalt 74 ansatte i organisasjonen.
Stiftelsesadministrasjonen består fortsatt av tre årsverk; økonomi- og HR-sjef i full stilling og to HRkonsulenter i fulle stillinger. ATV Stavanger har en administrasjonssekretær ansatt i en 80% stilling og
ATV Oslo har en administrasjonssekretær ansatt i full stilling. Flere av klinikkene merker at ATV er en
organisasjon i vekst og som en naturlig konsekvens kan det bli behov for flere administrative stillinger i
årene fremover.
HR-avdelingen har aktivt gjennom 2018 bistått ledere i personalsaker og sykefraværsoppfølging. I tillegg
har HR-avdelingen det siste halvåret av 2018 reist rundt til alle kontorene i ATV for å gi en god opplæring
i det nye HRM systemet – Simployer. Videre har HR-ansatte, sammen med ledelsen, bidratt til å gi
nyansatte opplæring og en god introduksjonsprosess. Stiftelsesadministrasjonen har også vært delaktig i
planleggingen av den 7. Nordiske Konferanse som arrangeres i november 2019. Som en del av
administrasjonens fokus på kompetanseheving har de ansatte også i 2018 deltatt på ulike kurs som
omhandler HR og arbeidsmiljø, digitalisering av arbeidshverdagen, samt kurs i lønn og pensjon.

REGNSKAP OG REVISJON
Stilling og resultat
Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av Stiftelsen Alternativ til Volds eiendeler og gjeld,
finansielle stilling og resultat. Årsregnskapet for 2018 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det
bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Alternativ til Vold har anvendt de
offentlige tilskuddene organisasjonen har mottatt i tråd med vilkårene for tildeling. Stiftelsen fikk et
årsresultat på kr. 2.645.823. Årsresultatet består av driftsoverskudd (kr 560.823,-) og midler til
etablering av nytt kontor i Trondheim (kr 2.085.00,-). Sistnevnte er således ubrukte midler fra det
statlige tilskuddet i 2018. Ut fra pågående saksprosess og politiske vedtak gjort vinteren 2019 i
Trondheim kommune, forventes disse midlene og brukes til nevnte formål i løpet av 2019.
Styret har valgt følgende anvendelse av årsresultatet*:
Avsetning til dekning av planlagte kontoretableringskostnader: kr 2.085.000,Driftsoverskudd som legges til stiftelsens egenkapital:
kr 560.823,*Note 2
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