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Notat fra Norsk Sykepleierforbund 

16.04.13   

Til Justiskomiteen 

Høringsnotat til Meld. St. 15 (2012–2013)  
Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Det handler om å leve.  
 
Som sykepleiere møter vi mennesker i alle aldre som utsettes for vold, og som det skrives i 
meldingen er identifisering av den voldsutsatte første skritt i prosessen for å forebygge ny vold og 
hjelpe den som er utsatt. Jordmødre møter den gravide. Helsesøster barn og unge på helsestasjon og 
skolehelsetjenesten. Sykepleier på akuttmottak og legevakt møter mennesker i alle aldre. Geriatriske 
sykepleiere og sykepleiere i hjemmetjenesten møter eldre hjemme og på institusjoner. NFS ønsker 
en bred tilnærming i arbeid med vold i nære relasjoner. Alle mennesker trenger trygge omgivelser og 
et hjem å gå til hvor rammene er trygge og forutsigbare. Særlig viktig er det å satse på forebyggende 
arbeid rettet mot barn og unge. 

Regjeringens Stortingsmelding om Vold i nære relasjoner bidrar til å synliggjøre omfanget av 
utfordringer knyttet til temaet, både på individ og samfunnsplan. Samtidig har meldingen mangler og 
er lite forpliktene i mange av sine oppfølgingstiltak.  Innledningsvis i meldingen under punkt 1.3.11 
sies det at de skisserte tiltakene i begrenset grad vil medføre administrative konsekvenser og 
omfanget av tiltakene vil gjøres innefor berørte departements gjeldende budsjettrammer. NSF vil 
påpeke at forebyggende tiltak også koster og nødvendige ressurser må tilføres for å kunne iverksette 
kompetanseheving og foreslåtte tiltak. NSF vil trekke frem noen områder vi mener er spesielt viktig 
og som når store deler av befolkningen.  
 
Vold i nære relasjoner - styrket kompetanse og samhandling i alle deler av helsetjenesten. 
NSF ønsker å være pådrivere for utvikling av en moderne og fremtidsrettet helsetjeneste i Norge. 
Sykepleiernes generelle helsekompetanse og spesialkompetanse innenfor en rekke felt, vil kunne 
bidra til å identifisere vold i nære relasjoner hos mennesker i alle aldre. Vi møter dem på legevakt, på 
helsestasjon, i hjemmesykepleien, på institusjoner og utenfor institusjoner. Sykepleiere over hele 
landet har derfor et stort ansvar knyttet til det å forebygge, avdekke og behandle skader som følge av 
vold i nære relasjoner. Men også som sykepleiere trenger vi å styrke vår kunnskap og kompetanse for 
å avdekke vold i nære relasjoner, samtidig som vi bistår den voldsutsatte. Arbeid med vold i nære 
relasjoner innebærer ofte langvarige helsetjenester som krever samordning. NSF ønsker en 
forpliktelse som sikrer et koordinert helsetjenestetilbud og er positiv til kommunale handlingsplaner 
som verktøy for å styrke og samordne den kommunale innsatsen mot vold i nære relasjoner.  
 
 NSF ønsker å bidra til å styrke kompetanse og bidra til utvikling av en plan som sikrer 

grunnleggende kompetanse om vold i nære relasjoner i alle deler av helsetjenesten.  
 NSF ønsker å være en aktør i utarbeidelsen av en tiltakspakke for forebygging av vold i 

nære relasjoner. 
 
Styrking av jordmortjenesten i kommunene 
Svangerskaps- og barselomsorgstjenester er en del av kommunens individ- og grupperettede helse- 
og omsorgstjenester. Av Kommunehelsetjenesteloven1 § 1-3 andre ledd nr. 5 følger det at 
kommunene skal sørge for jordmortjeneste. Formålet med jordmortjenesten i kommunene er å 
styrke svangerskapsomsorgen slik at gravide kvinner og deres familier får en helhetlig omsorg. Det er 
økende etterspørsel etter jordmødrenes tjenester fra brukerne i kommunene. Alle gravide går til 
svangerskapskontroll dette er en unik mulighet til å forebygge og avdekke vold i nære relasjoner. 

                                                           
1
 Lov om helsetjenester i kommunene LOV 1982-11-19 nr. 66 
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Vold som forekommer under graviditeten har konsekvenser både for den gravide kvinnen og fostret  
og forsetter også ofte etter barnet er født og vil dermed få store konsekvenser for barnets oppvekst 
og utvikling. 
 
NSF mener det er et mål at alle gravide blir spurt om vold i forbindelse med svangerskapskontrollene; 
dette blir ikke gjort systematisk nå. Meldingen viser til et prosjekt i Telemark hvor kvinner ble spurt 
om voldsutsatthet av jordmor under graviditeten. For å kunne gjennomføre dette tiltaket er det 
nødvendig at alle gravide møter en jordmor i svangerskapet. Jordmortjenesten må gis 
rammebetingelser til å følge opp forutsetningene for en helhetlig svangerskaps-, fødsels- og 
barselomsorg. Oppfølgingstilbud og muligheter for viderehenvisning til rette instanser er også helt 
nødvendig før man går i gang med kartlegging. 

 NSF ønsker å styrke forebyggende jordmortjenesten i kommunene slik at all gravide har en 
reell mulighet til å gå til jordmor i svangerskapet  

 NSF mener det er et mål at alle gravide blir spurt om vold i forbindelse med 
svangerskapskontrollene for å avdekke vold i nære relasjoner 

 
Forebyggende arbeid rettet mot barn og unge 
NSF mener at forebyggende helsearbeid blant barn og unge må ha særskilt oppmerksomhet. En god 
fysisk og psykisk helse må bygges allerede fra første leveår. Dette forutsetter et godt og systematisk 
helsefremmende og forebyggende arbeid på de arenaene barn og ungdom befinner seg. Vi er derfor 
svært fornøyd med at regjeringen går inn for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenestens innsats. 
NSF savner en imidlertid en forpliktende satsning på denne tjenesten. 
 
Helsestasjonstjenesten er lavterskeltilbud til alle barn og deres foreldre. Helsestasjonstjenesten når 
ut til alle sosiale lag i befolkningen og helsesøster møter familien 8 til 10 ganger barnets første leveår 
og er den eneste instansen familien har regelmessig kontakt med før barnet begynner i barnehage. 
Så godt som alle foreldre og barn bruker tjenesten. For de ansatte i denne tjenesten er 
opplysningsplikten til barnevernet sentral når det gjelder vold i nære relasjoner. Tjenesten har 
imidlertid knappe ressurser til å gjennomføre oppgaver som allerede er beskrevet i veilederen for 
kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 
Hjemmebesøk til familier med nyfødte barn er et av disse tiltakene. Hjemmebesøk unik mulighet for 
helsesøster til å komme i nær kontakt med familien og avdekke blant annet vold. Imidlertid er dette 
et av tiltakene som er kuttet ut i flere kommuner på grunn av ressursmangel.   
 
Skolehelsetjenesten er en annen arena NSF er opptatt av. Som beskrevet i meldingen (sitat):  
”Skolehelsetjenesten er et sted barn og unge kan gå uten å føle seg stigmatisert. En «ufarlig» 
henvendelse om et ubehag et sted i kroppen kan være innfallsporten til en samtale om mer følsomme 
tema som sosiale problemer eller psykiske problemer og overgrepsproblematikk.” (s. 77) 

Dessverre er det ikke slik virkeligheten fortoner seg i de fleste kommuner. Helsesøstre i dag får ikke 
gjort det som skal gjøres. En nylig gjennomfør undersøkelse blant helsesøstre avdekker at de har 5.5 
minutter i året til hver elev. 7 av 10 helsesøstre unnlater å stille spørsmål til elever og foresatte da de 
ikke har kapasitet til å følge opp svaret hvis familien trenger videre hjelp. Elever med behov for en 
helsesøster å snakke med avvises i døren, hvis helsesøster i det hele tatt er tilsted på skolen. For å 
sikre en skolehelsetjeneste med rett kapasitet trenger vi flere helsesøsterressurser i skolen. 

 NSF ønsker å styrke forebyggende helsearbeid gjennom å videreutvikle helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten som sentrale lavterskeltilbud og styrke helsesøsterbemanningen i 
tjenestene. 

 


