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Bekjemp vold og undertrykking 

 
Som sykepleiere møter vi voldsutsatte kvinner, barn og menn, på alle nivåer, både som, 
privatpersoner, kollegaer og som pasienter. 
Vold i nære relasjoner er ikke bare et helseproblem for den som utsettes for det, men et stort 
samfunnsproblem. Vi snakker sannsynligvis om verdens største helseproblem. 
 
Kvinner har 70 prosent høyere sykefravær enn menn. 
Ifølge en fersk rapport fra Unicef er voldelige menn globalt sett en større trussel for en kvinne 
enn kreft, malaria, trafikkulykker og krig til sammen.  
Blant det som kan forebygges, er vold mot kvinner den hyppigste årsaken til død, uførhet og 
sykdommer, viser undersøkelser i delstaten Victoria i Australia. Vold er mer ødeleggende for 
kvinners helse enn røyking, høyt blodtrykk og overvekt, ifølge The 2013 National 
Community Attitudes towards Violence Against Women Survey (NCAS). 
I 2011 registrerte det norske politiet 2604 tilfeller av alvorlig mishandling i familieforhold. 
Vista Analyse anslo året etter at 75 000 til 150 000 mennesker utsettes for vold i nære 
relasjoner årlig. 
Hvis man regner at de voldsutsatte i gjennomsnitt har 1,8 barn, er det mellom 135 000 til 270 
000 mennesker som hvert eneste år blir direkte berørt. Vista Analyse har regnet ut at 
partnervold gir samfunnsøkonomiske kostnader på mellom 4,5 til 6 milliarder kroner årlig.  
 
Når det kommer til livstruende vold, er det ingen kjønnsbalanse. En undersøkelse som 
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har foretatt i år, viser at 
8,2 prosent av norske kvinner har opplevd dette. Det er bare 1,8 prosent av norske menn som 
kan si det samme. Tallene blir tydeligere når man ser på drap. Fra 1990 til 2013 ble 174 
kvinner drept av sin partner i Norge. Tilsvarende tall for menn er 25. Halvparten av dem som 
ble drept regnet det som usannsynlig at partneren ville gå så langt. Det skjer også at menn blir 
sykmeldte på grunn av partnervold. Men tatt i betraktning av at langt færre menn utsettes for 
partnervold enn kvinner, er det ganske logisk at kvinner har et høyere sykefravær knyttet til 
mishandling enn menn. 
 



 

 

Kjersti Alsaker, førsteamanuensis ved Høgskolen i Bergen, presenterte i november 2014 
interessante tall på konferansen "Vold i nære relasjoner". Mens 84 prosent av kvinner som 
ikke har opplevd partnervold hadde arbeid, var det blant voldsutsatte bare 42 prosent som 
positivt bekreftet arbeidsdeltakelse. 46 prosent av de voldsutsatte kvinnene hadde blitt nektet 
arbeidsdeltakelse. Mens ingen av de kvinnene som levde i sunne forhold ble nektet av sin 
partner å gå på jobb, kunne hele 46 prosent av de voldsutsatte kvinnene bekrefte at de hadde 
blitt nektet arbeidsdeltakelse. 82 prosent av de voldsutsatte damene ble holdt våkne om 
nettene. 91 prosent hadde konsentrasjonsproblemer på jobben. 68 prosent ble hindret i å delta 
i sosiale aktiviteter på jobben. 74 prosent følte skam i arbeidssituasjonen på grunn av 
samlivsproblemene. 
 
 
Forslag til vedtak: 

 

Bekjemp vold og undertrykking 

Vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep, tvangsekteskap og menneskehandel er 
vold som barn, kvinner og menn utsettes for. Dette er samfunnsproblemer som har 
alvorlige innvirkninger på enkeltmenneskers livssituasjon og utviklingsmuligheter, og 
statistisk sett en av de største årsakene til sykefravær. NSF vil jobbe for at alle aktører i 
velferdstjenestene har stort fokus på at mennesker utsettes for vold og krenkelser. Videre at de 
skal ha kompetanse og trygghet til å forebygge og avdekke, samt ivareta de som utsettes for 
dette. Det er et grunnleggende behov og en rettighet for alle å kunne være trygge. 
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