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Krisesentrene i Norge gjør en 
uvurderlig innsats for å beskytte og 
støtte voldsutsatte kvinner og deres 
barn. Det er viktig at personer som skal 
møte mennesker i dyp krise har  
t ilstrekkelige kunnskaper for å takle 
dette på en god måte. Med adekvat og 
t ilstrekkelig hjelp t il krisebearbeiding, 
psykososial støtte og praktisk bistand 
kan posttraumatiske lidelser  
forebygges. Gode arbeidsmetoder 
vil også kvalitetssikre arbeidet og på 
sikt bidra t il at man kan klare å hjelpe 
flere kvinner med de ressurser som er 
t ilgjengelige.  

Ut fra mange års erfaring, fikk Oslo 
Krisesenter i oppdrag av Krise-
sentersekretariatet å skrive denne 
veilederen. Formålet er å heve 
kompetansen for hjelpere som bistår 
voldsutsatte kvinner og deres barn som 
bor eller bruker landets krisesentre.

The Body Shop har gjennom flere 
kampanjer engasjert seg for krise-
sentrene og arbeidet mot menns vold 
mot kvinner. Store deler av veilederen 
er finansiert gjennom salg av pins fra 
butikkene i Norge.
   

Forord

Å skrive en veileder er utfordrende i 
seg selv, ikke minst fordi midlene var 
begrenset t il 2 måneders arbeid. Den 
må derfor sees som en begynnelse og 
ikke en slutt. Noen temaer har fått en 
grundig gjennomgang andre er kun 
overfladisk behandlet og noen temaer 
er ikke med.

De 51 krisesentrene har svært ulike 
rammebetingelser, antall beboere og 
medarbeidere. Virksomheten kan derfor 
være ganske forskjellig fra senter t il 
senter, noe som gjør at ikke alle temaer 
og metoder i veilederen er like 
relevante for alle.    

En stor takk t il Kristin Berntsen, 
miljøterapeut ved Oslo Krisesenter, som 
tok på seg den store oppgaven å skrive 
veilederen på så kort t id. Vi må også 
takke Mary Vold, Lisa Ormset Prøis, 
Judith van der Weele og Maya Brenna 
Nielsen for bidrag og gjennomlesning av 
veilederen.

Vi vil også takke The Body Shops 
butikker for støtten, og Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratet og 
Justisdepartementet for midler t il 
layout, trykking og distribusjon av 
veilederen.

Tove Smaadahl
Daglig leder ved 
Krisesentersekretariatet
  
Tone Skjelbostad   
Daglig leder ved Oslo Krisesenter
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Formålet med Veilederen:
Å heve kompetansen for hjelpere som bistår voldsutsatte 
kvinner og deres barn som bor eller bruker landets krisesentre.



Krisesentrenes ideologiske ståsted
Det finnes i dag 51 krisesentre med 
ulike rammer, struktur og organisering. 
Krisesentrene skal være et supplement 
og et alternativ t il det offentlige hjelpe-
apparat. Tradisjonelt har store deler av 
Krisesenterbevegelsen markert  
krisesentrene som et ikke-faglig t iltak 
hvor prinsippet om hjelp t il selvhjelp 
har vært styrende for arbeidet. Måten 
hjelpere og brukere forholder seg t il 
hverandre på er påvirket av det  
enkeltes senterets ideologi, verdier, 
holdninger og kultur. Uansett krise-
senterets organisering, må kvinnenes 
egne erfaringer med vold stå sentralt 
når hjelperne skal utøve bistand. 

Hjelpernes ansettelsesforhold på de 
forkjellige sentrene er ulike og betegnes 
som blant annet vakter, frivillige, miljøar-
beider, barnekoordinator, dagarbeidere, 
daglig leder ol. Utgangspunktet i 
veilederen er at alle ansatte på krise-
sentrene betegnes som hjelpere. Dette 
fordi vi alle, uavhengig av stillings-
betegnelse eller stillingsandel, skal bistå 
kvinner og barn som har blitt utsatt for 
menns vold i nære relasjoner.

Behandling Diskusjonen om krisesen-
trene skal profesjonaliseres, og om 
krisesentrene driver behandling har 
pågått over lengre t id. Samtidig vet vi at 
vold i nære relasjoner er karakterisert 
ved at volden gjentar seg over t id, og at 
den derfor har store konsekvenser for 
kvinner og barns fysiske og psykiske 
helse. Økte kunnskaper om de psykiske 
og fysiske påkjenningene som for 
mange innebærer utvikling av post-
traumatiske lidelser, gjør det nødvendig 
med gode arbeidsmetoder i møte med 
de utsatte på krisesentrene. Selv om 
ikke krisesentrene definerer seg som 
behandlingsinstitusjoner, erkjenner 
stadig flere at et opphold på krise-
senteret kan legge grunnlaget for en 
videre bearbeidelsesprosess for kvin-
ner og barn. Dette forutsetter at vi som 
hjelpere på sentrene har kunnskap og 
kompetanse nok t il å kunne bistå volds-
utsatte kvinner og barn i krise. 

Innledning
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Voldsbegrepet Det finnes mange ulike 
forklaringer på menns vold mot 
kvinner i nære relasjoner. I veilederen er 
utgangspunktet, uavhengig av hvilken 
forståelse som ligger t il grunn, at de 
voldsutsatte på krisesentrene møtes og 
hjelpes ut i fra deres individuelle 
situasjon og behov. Det er den 
voldsutsatte selv som definerer 
krenkelsene hun er blitt påført, 
uavhengig av voldens grad eller 
omfang. De samme fysiske eller 
psykiske voldshandlinger får/har ikke 
nødvendigvis de samme konsekvenser 
for den utsatte. For å forstå 
konsekvensene må vi få frem 
konteksten volden har skjedd i. 

Volden kan være:

Fysisk vold: bruk av fysisk makt som å 
dytte, lugge, sparke, slå med hånd 

Psykisk vold: bruk av psykisk makt som 
direkte eller indirekte trusler, utsette for 
kontroll, trakassering, neglisjering.

Seksuell vold: å bli presset t il seksuelle 
handlinger, voldtekt og andre seksuelle 
overgrep.

Materiell vold: ødelegge inventar eller 
gjenstander, økonomisk utnyttelse. 
 

Volden betegnes som mishandling når 
overgrepene blir et mønster som 
karakteriserer forholdet.

Risikoen for nye voldshandlinger gjør at 
de utsatte er i en stadig mental 
alarmberedskap som styrer deres 
handlinger før, under og etter de direkte 
voldshandlingene.

I veilederen benytter vi oss videre av 
begrepet “menns vold mot kvinner og 
barn i nære relasjoner” som synliggjør 
at det i denne sammenheng er kvinner 
og barn som rammes (NOU 20 03:31)



Materiell vold:
Ødelegge inventar eller gjenstander, økonomisk utnyttelse. 
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Hjelperen og profesjonalitet For 
mennesker i krise er det av avgjørende 
betydning hvordan krisen takles og 
bearbeides. Det er viktig at de blir møtt 
og bistått på en profesjonell måte.
En hensiktsmessig måte å forstå 
profesjonalitet på er å bruke Jensens 
(1993) definisjon som sier at ”Å være 
profesjonell kjennetegnes først og 
fremst av evnen til kritisk refleksjon 
for å unngå arbeidsmetoder basert på 
vilkårlighet eller gammel vane”.

I møte med ansatte på krisesenteret vil 
den voldsutsatte i krise sjelden være 
opptatt av hva slags stilling eller 
kvalifikasjoner personen har. Den 
utsatte vil ha behov for personer som 
klarer å skape trygghet og ro i en 
t ilsynelatende kaotisk situasjon. I en slik 
sammenheng innebærer det å være 
profesjonell at vi i kraft av hjelpe-
posisjonen har kunnskaper om 
mennesker i krise og om konsekvenser 
det kan få og ha blitt utsatt for menns 
vold i nære relasjoner. 

Hjelperelasjonen Å være utsatt for vold 
over t id vil kunne skade ens evne t il å ha 
gode relasjoner (Herman 1995). 
Når kvinnens og barnets relasjonsevne 
har blitt skadet, skjer helingen gjennom 
nye erfaringer med venner og hjelpere 
som behandler dem med verdighet og 
respekt. Relasjonen mellom de 
voldsutsatte og hjelperne må baseres på 
t illit , noe som utvikles ved at hjelperen i 
praksis viser omsorg og t ilgjengelighet, 
og på ulike måter signaliserer at ”jeg vil 
deg vel”. Det er hjelperen som bærer 
ansvaret for å utvikle denne relasjonen. 
Det å påta oss ansvaret for relasjons-
byggingen gjør at vi som hjelpere kan 
ta i bruk ulike strategier og virkemidler 
i samhandlingen med den vi skal bistå. 
På denne måten unngår vi fristelsen t il 
egenskapsforklaringer basert på kvin-
nens personlighet når vi ikke oppnår den 
ønskede tillit eller kontakt.

Hjelper: ”Jeg har sagt til henne mange 
ganger at hun må komme til de 
samtalene vi har gjort avtale om. Det 
gjør hun aldri, men hun kommer alltid og 
vil snakke når jeg er opptatt med helt  

Hjelperens rolle

andre ting. Hun må jo skjønne at det ikke 
går og at jeg ikke kan hjelpe henne hvis 
hun fortsetter sånn…”

Hjelper: ”Jeg har flere ganger gjort 
avtale om samtale med henne, men hun 
kommer ikke. Jeg må undersøke hvorfor. 
Kanskje har hun så mye å tenke på at 
hun ikke husker avtalene våre. Det kan 
jo være sånn at jeg ikke er tydelig nok 
på tidspunktene eller at hun trengs å 
minnes på dem”.

Brukermedvirkning/empowerment 
Kvinnene og barna er handlende aktører 
i eget liv, og de skal inkluderes i arbeidet 
med å finne løsninger og fatte 
beslutninger. Hjelperen er ansvarlig for 
at den voldsutsatte og hennes behov er 
i fokus. Dette forutsetter dialog mellom 
partene, og at kvinnen og hennes 
hjelper deler den virkelighetsforståelse 
som ligger t il grunn for videre 
planlegging. I kommunikasjonen mellom 
den voldsutsatte og hennes hjelper, vil 
den voldsutsatte være ekspert på eget 
liv og egne erfaringer. Hun medvirker t il 
sorteringen av hva hun trenger hjelp t il, 
hvilke mål hun har og hva som bør pri-
oriteres først. Hjelperen har kunnskaper 
om tiltak som kan stå i forhold t il 
prioriteringene og målene. Skal den 
voldsutsatte kunne nyttiggjøre seg 
hjelpen hun tilbys, må den ha en form 
som gjør at hun forstår hensikten med 
den.  

Hjelper: ”Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. 
Mannen hennes er veldig aktiv og farlig 
for henne. Jeg har rådet henne flere 
ganger til anmelde han, men hun vil 
absolutt ikke blande inn politiet. 

Hjelper: ”Mannen hennes er veldig aktiv 
og kan være farlig for henne. Vi har 
drøftet anmeldelse, men hun vil absolutt 
ikke blande inn politiet. Vi må ha flere 
samtaler om dette, kanskje litt senere i 
uken. Jeg er ikke sikker på om hun i den 
fasen hun er i nå, er i stand til å over-
veie konsekvenser ved en anmeldelse, 
da hennes frykt for hevn overskygger 
hennes evne til refleksjon og vurdering 
rundt egen sikkerhet”. 
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Hjelperen og profesjonalitet: 
For mennesker i krise er det av avgjørende betydning hvordan 
krisen takles og bearbeides. 
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De fleste kvinner og barn som oppsøker 
krisesentrene har vært utsatt for 
alvorlige, gjentatte traumer. Muligheten 
for å gå styrket ut av en traumatisk krise 
er større hvis personene har t ilgang på 
god hjelp underveis. Som hjelpere er det 
viktig å ha innsikt i generell kriseteori 
for å være bedre rustet i arbeidet med 
de utsatte. I veilederen er det forsøkt å 
overføre Cullbergs teorier t il arbeidet på 
krisesentrene (Cullberg 1995).
Kriseteorien skiller vanligvis mellom to 
typer kriser som ikke er skarpt 
avgrenset fra hverandre, den 
traumatiske krise og utviklingskrise. En 
utviklingskrise kan bli utløst av ytre 
begivenheter som er en del av et normalt 
liv, men som i bestemte t ilfeller oppleves 
som overveldende. En traumatisk krise 
utløses av hendelser som truer 
individets fysiske eksistens, sosiale  
identitet og trygghet. Mennesker i 
psykisk krisetilstand er i en livssituasjon 
hvor t idligere erfaringer eller innlærte 
reak-sjonsmåter ikke lenger er t il-
strekkelig for å mestre den aktuelle 
situasjonen. Innenfor kriseteorien er 
kriseforløpet delt inn i ulike faser som 
den utsatte går igjennom. Fasene skal 
ikke forstås som fastlagte med klare 
skiller mellom seg. De er prosesser som 
den utsatte går igjennom i ulikt tempo, 
og glir over og inn i hverandre. Krise-
forløpet kan deles inn i følgende faser:

Sjokk- eller akuttfasen: Den utsatte er 
opptatt av å orientere seg etter den/de 
utløsende hendelser. Personen kan 
virke handlingslammet, men innvendig 
hersker det fullstendig forvirring og alt 
oppleves som ubegripelig og menings-
løst. Andre kan reagere voldsomt med 
panikkreaksjoner som hyl og skrik. Den 
utsatte kan være redd og usikker, og ute 
av stand til å ta imot informasjon. Fasen 
varer fra noen timer t il noen få dager.

Reaksjonsfasen: Denne fasen er preget 
av at den utsattes smerte over tapet 
eller krenkelsen bryter frem i hele sin 
bredde. Den utsatte opplever gjerne 
søvnforstyrrelser, angst, hukom-
melsestap, utmattethet og andre 
kroppslige eaksjoner. Fasen varer i uker 
t il flere måneder.

Bearbeidingsfasen: Nå er det mulig for 
den utsatte å holde smerten borte i 
kortere eller lenger perioder, noe som 
gir rom for den utsatte t il å arbeide med 
seg selv og fungere konstruktivt. Fasen 
har forskjellig varighet, fra et halvt t il 
over ett år.

Nyorienteringsfasen: Smerten etter det 
tapte eller den krenkede opplevelsen 
er borte, eller helt under kontroll. Den 
utsatte har integrert sine traumatiske 
erfaringer, hun klarer å se fremover og 
gå videre i livet sitt .

Kriseintervenering under oppholdet på 
krisesenteret: For å kunne bistå men-
nesker som er i en psykisk krisetilstand 
er det nødvendig at vi som hjelpere har 
kunnskaper om hva den utsatte har 
behov for gjennom de ulike fasene.  
Kriseteorien kan bidra t il at vi forstår 
hvor i kriseprosessen den utsatte er. 
Erfaringer viser at kvinnene og barna 
som oftest befinner seg i akutt- eller 
reaksjonsfasen når de kommer t il  
krisesenteret. Noen kommer akutt, det 
vil si at de har flyktet eller blitt reddet ut 
av overgrep som nylig har funnet sted. 
Andre har planlagt flukten over lenger 
t id, kanskje etter å ha vært på t idligere 
samtaler på krisesenteret eller ved 
andre instanser. For de fleste kvinner og 
barn starter prosessen med bearbeiding 
og nyorientering først etter at de flytter 
ut av krisesenteret. Veilederen vil i det 
følgende fokusere på arbeidet overfor 
kvinner og barn som bor på senteret 
etter å ha blitt utsatt for mishandling og 
overgrep. 

Voldsutsatte kvinner og barn 
i et kriseperspektiv



Sjokk og akuttfasen på krisesenterene 
Kvinner og barns t ilstand varierer fra 
å virke fullstendig uberørt t il å være 
tydelig preget av det de har opplevd. Å 
kriseintervenere i denne fasen krever 
heller ingen spesifikk behandling. Det 
viktigste vi som hjelpere kan bidra med, 
er å skape en størst mulig grad av 
trygghet i de første dagene på krise-
senteret. Vi kan vise omsorg gjennom 
å dekke basale og praktiske behov som 
beskyttelse, mat og klær. I samtaler 
viser vi at vi er t il stede som lyttere, vi 
tar oss t id t il å høre på kvinnens og 
barnas historie som kan være både 
usammenhengende og full av gjen-
takelser. Vi opplever ofte at kvinner 
og barn i krise ikke ser noen mening i 
t ilværelsen og ikke har noe håp for frem-
tiden. Som hjelpere kan vi i samtalene 
stå for håpet på en realistisk måte, og 
være et ”vikarierende håp” i denne 
perioden (Cullberg 1995).

”Sumera kom til krisesenteret ved hjelp 
av en dame som ønsket å være anonym 
overfor oss som arbeidet der. Damen 
forsvant uten ytterligere forklaringer, 
og jeg ble sittende igjen med en kvinne 
som var tydelig preget av å ha vært 
utsatt for noe uten å klare og uttrykke 
hva dette var. Hun hikstet og skalv, og 
ved den minste lille lyd gjemte hun seg 
bak sofaen eller hun klamret seg til meg 
mens hun skrek av redsel. Til å begynne 
med forsøkte jeg å få henne til å fortelle 
hva som hadde skjedd, inntil jeg forstod 
at hun ikke var i stand til å føre en sam-
tale. Jeg valgte i stedet å bare være der 
sammen med henne samtidig som jeg 
ved kroppsspråk og ord gjentok at hun 
nå var utenfor fare. At hun var på et trygt 
sted, og her skulle hun fortsette å være. 
Alle hjelpere på senteret fikk overlap-
pet at den nye kvinnen er i krise, og at 
hun akkurat nå har behov for omsorg 
og trygghet uten at vi fokuserer på alle 
uklarhetene rundt hva hun egentlig har 
vært utsatt for. Etter et døgn dominerte 
ikke sjokket i like stor grad Sumera 
lenger, og hun var i stand til å ha sin 
første av en lang rekke samtaler med 
meg”.
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Det viktigste vi kan gjøre i akuttfasen er 
å skape en størst mulig grad av trygghet 
i deres ofte kaotiske situasjon, uten 
å stille høyere krav enn den utsatte 
kan mestre. Den største feilen vi som 
hjelpere ofte gjør er at vi har forvent-
ninger om hva kvinnene bør kunne klare 
på egenhånd, uten å ta hensyn til deres 
psykiske krisetilstand.

”Farhana flyktet til krisesenteret med 
sine fire barn. Hun hadde blitt utsatt for 
fysisk og psykisk mishandling gjennom 
et langt ekteskap, og barna som var 
fra to til åtte år hadde alle vært vitne 
til mishandlingen. Familien viste ulike 
reaksjoner på situasjonen. Farhana var 
taus og innesluttet, de yngste barna gråt 
en masse mens den eldste gutten hadde 
en utagerende og aggressiv atferd. 
Etter den første samtalen hvor mye av 
volden ble avdekket hadde hjelperen 
utarbeidet en lang liste med tiltak som 
hun rådet Farhana til å begynne med 
samme dag: møte med sosialkontoret, 
bestille advokat, skifte adresse, anmelde 
ektemannen, passe og aktivisere barna 
og til slutt registrere seg på norskkurs. 
Farhana opplevde krisesenterets krav 
midt i akuttfasen som så overveldende 
at hun resignerte og ikke engang klarte 
å forholde seg til barnas behov for mat, 
klær og søvn”.

Akuttfasen Ankomsten er en viktig fase 
for kvinner og barns videre opphold på 
senteret. I denne akuttfasen fokuserer vi 
som hjelpere på følgende:

Ankomstsamtale med kvinnen: Kvinnen 
kan i ulik grad være preget av hva som 
skjedde i forkant av flukten t il senteret. 
De vet kanskje ikke noe om stedet de 
har kommet t il eller hva som vil skje 
videre. Som hjelpere forsøker vi å gjøre 
situasjonen så trygg som mulig ved å: 

-  Formidle t il kvinnen at krise-
   senteret er et sikkert sted hvor ingen
   når henne/får tak i henne.
-  Fokusere på krisesenterets taushets-
   plikt, og trygge henne på at vi vil 
   hjelpe henne ut fra hennes egne 
   premisser.



Voldsutsatte kvinner og barn 
i et kriseperspektiv

utgitt av Krisesenteret

-  Lytte t il det kvinnen sier uten å stille 
   for mange spørsmål. I denne fasen 
   skal ikke kvinnen beskrive sin 
   mishandlingshistorie i detaljer, og 
   som hjelpere tåler vi de mange 
   uklarheter som vil oppstå.
-  Har kvinnen med seg barn som
   ikke er med i samtalen, forsøker vi å
   kartlegge litt om barnas situasjon.
-  Vi viser kvinnen senteret og rommet 
   hennes, og viser at vi er t ilgjengelige. 
   Vi t ilbyr oss å være sammen med 
   kvinnen og  forventer ikke at hun skal 
   ta init iativ t il samtale eller annet.
-  Vi legger vekt på praktisk omsorg 
   som kan være av betydning for 
   kvinnen. Det vil si at har hun behov 
   for te, tannbørste eller innkjøp av mat 
   så bidrar vi t il dette.

Ankomstsamtale med barn: Barn vil 
også i ulik grad være preget av hva 
som skjedde i hjemmet før flukten t il 
krisesenteret. Kanskje har de nettopp 
opplevd mye dramatikk og ble kjørt t il 
krisesenteret i polit ibil. Noen barn er 
mest opptatt av at mammaen deres er 
så lei seg. De vet kanskje enda mindre 
om stedet de har kommet t il og hva som 
vil skje videre. Krisesamtaler med barn 
baseres på samme prinsipper som 
krisesamtaler med voksne, t ilpasset 
barnets alder og utviklingsnivå:

- Vi viser barna at vi er trygge voksen-
  personer som ser og trøster dem.
- Vi forteller barna at krisesenteret er 
  et trygt sted hvor både mammaer og 
  barn kan få hjelp.
- Ved å fortelle barna at andre har 
  opplevd liknende situasjoner, kan 
  bidra t il at de åpner seg og ønsker 
  og snakke om sine opplevelser. Det er
  viktig at vi da er aktivt lyttende og 
  følger opp det barnet sier i senere 
  samtaler.
- Vi viser barna rundt på senteret og 
  forteller hva som finnes av leker og
  aktiviteter.
- Vi viser at barnet er velkommen ved å
  være t ilgjengelige og ta init iativ t il 
  samhandling, gjerne gi alle nye barn 
  en velkomstgave.

I inntakssamtaler med barn er det viktig 
at vi fortløpende vurderer hva slags 
psykisk t ilstand barnet er i, slik at hun 
eller han blir ivaretatt på best mulig 
måte. Hensikten med samtalen skal 
være å skape en høyest mulig grad av 
trygghet. Ved ikke å spørre barnet om 
hva som har skjedd med begrunnelse 
om at barnet bør skjermes, kan gjøre at 
vi som hjelpere selv er med på å baga-
tellisere volden. Samtidig er det viktig 
å ikke omtale far eller annen overgriper 
på negativ måte, noe som kan gjøre at 
barnet føler seg utspurt og kommer i en 
lojalitetskonflikt.

Ankomstsamtale med mor og barn: 
Avhengig av alder og i hvilken psykisk 
t ilstand mor og barn er i, vurderer vi om 
det kan være hensiktsmessig med en 
felles ankomstsamtale. Innhold i sam-
talen kan begrenses, og vi kan eventuelt 
fortsette samtalen etter at barnet har 
lagt seg.

Behandling av skader og skaderegistreing: 
Som hjelpere vurderer vi om kvinnen 
eller barnet har behov for undersøkelse 
og behandling hos lege eller legevakt, 
og legger t il rette for avtale dersom 
kvinnen ønsker det.

Reaksjonsfasen-oppholdet på krise-
senteret Reaksjonsfasen kan beskrives 
som den store arbeidsfasen under op-
pholdet på krisesenteret. Kvinnene og 
barna vil nå være i stand til å forholde 
seg t il situasjonen/tilværelsen på en 
helt annen måte enn i akuttfasen. Dette 
gjør at hjelper og kvinne kan arbeide 
mer systematisk sammen for å avdekke 
behov og finne egnede løsnings-
alternativer. Mange familier som
oppsøker krisesentrene har t il dels store 
og sammensatte behov. Krisesentrenes 
skal bistå kvinner og deres barn etter 
prinsippet om ”hjelp t il selvhjelp”.

12



Begrepet kan forståes som det å yte 
differensiert hjelp ut ifra kvinnens og 
barnas behov avhengig av deres bak-
grunn og ståsted. For å kunne skaffe seg 
en oversikt over problemområdene er 
det ofte nødvendig med flere kart-
leggingssamtaler. 
 

Erfaring viser at krisesentrene ofte har 
sitt hovedfokus på den helt nødvendige  
praktiske hjelpen. Det er lite systema-
tikk for hvordan vi ivaretar de psykiske 
belastninger etter å ha blitt utsatt for 
traumer. Ved å kartlegge familiens 
psykiske situasjon parallelt med øvrige 
behov, sikrer vi at familien får t ilbud om 
den hjelp de har behov for.

FIGUR FOR KARTLEGGING AV HJELPE-
BEHOV FOR KVINNE OG BARN

Emosjonelle og relasjonelle behov:
-  Kvinnens voldshistorie
-  Barnets voldshistorie
-  Reaksjoner på volden
-  Annen vold/vold mellom søsken
-  Egen voldsbruk mot barn?
-  Kartlegge trusler etter utarbeidet
   kartleggingsplan
-  Overlevelsesstrategier
-  Rus/piller
-  Personlig nettverk, familie, venner, 
   mulig annet
-  Helse 

Eksterne behov:
-  Vurdere strategier i forhold t il 
   nedtegnede trusler
-  Etablere kontakt med nødvendige 
   hjelpeinstanser
-  Advokat
-  Anmeldelser
-  Mekling (hvor det er barn)
-  Separasjon
-  Eksternt nettverk
-  Økonomi
-  Bruksrett t il bolig
-  Gift/samboende/kjæreste
-  Barnet og samværsordninger
-  Skole, SFO, Barnehage, BUP, PPT, 
   frit idsaktiviteter.
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Samtalen som 
kartleggingsverktøy

Gjennom systematiske samtaler 
kartlegger vi omganget av volden, 
konsekvenser av denne og ulike t iltak for 
å dekke behov. Til forskjell fra uformelle 
samtaler har en systematisk samtale 
rammer rundt seg.

- Tidspunkt for samtalen er planlagt på 
  forhånd.
- Samtalen foregår på et skjermet sted 
  uten avbrytelser utenfra.
- Lengden på samtalen er bestemt på 
  forhånd.
- Hensikten og målet med samtalen er 
  avklart på forhånd, eller gjøres 
  innledningsvis.
- Samtalen har en innledning, hoveddel 
  og avslutning.
- Som hjelper er det vårt ansvar at 
  kvinnen forstår formålet med 
  samtalen, og at hun samtykker i 
  hvordan informasjonen brukes videre.

Rammene rundt samtalen skal ikke 
være t il hinder for at kvinne eller barn 
skal snakke om det som opptar dem. 
Rammene rundt den systematiske 
samtale skal være et hjelpemiddel for at 
kvinne, barn og hjelper utveksler 
informasjon og kunnskap, slik at 
drøftingsgrunnlaget for videre vurdering 
og planlegging blir mest mulig reelt . 

Kvinnens og barnets voldshistorie 
I disse samtaler bør omfanget av volden 
avdekkes. For å forstå hva kvinnen og 
barna muligens har behov for trenger vi 
informasjon om hvilke krenkelser de er 
blitt utsatt for. Hvor grov har den 
fysiske volden vært? Har barna vært 
vitne t il den, eller er de direkte blitt 
utsatt selv? Hvor var barnet under de 
fysiske overgrepene? Satt det på armen 
til mor og ble truffet av slag? Klynget det 
seg t il bukseleggen til en av foreldrene 
og ble truffet av spark, eller gjorde det 
seg usynlig ved å gjemme seg? Hvor-
dan har den psykiske volden artet seg? 
Hvor lenge har kvinnen og barna vært i 
dette forholdet? Hvordan startet det, har 
volden gradvis økt? 
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Reaksjoner på volden 
Gjennom samtaler hvor vi fokuserer på 
volden, vil det være naturlig å spørre om 
hvilke konsekvenser volden har hatt for 
kvinnen og barna. Hvor redd er kvinnen?

Er det slik at hun hele t iden er i alarm-
beredskap av redsel for nye overgrep, er 
alle hennes handlinger er styrt av frykt? 
Har den fysiske og psykiske volden blitt 
en naturlig del av hennes hverdag som 
hun av den grunn ikke bevisst forholder 
seg t il? I hvilken grad isolerer volden i 
familien kvinnen i hennes hverdag. Har 
hun familie, venner og er t ilknyttet et 
arbeidsliv eller annet nettverk? Bruker 
hun krefter på å skjule volden for om-
givelsene, har hun personer som hjelper 
og støtter henne?

Har kvinnen psykiske plager som 
søvnforstyrrelser, depresjon, angst eller 
annet? Se for øvrig side 40 om PTSD.

Overlevelsesstrategier 
Hvilke strategier har kvinnen hatt for å 
beskytte seg selv i mishandlings-
forholdet? Regulerer hun sin adferd i 
forhold t il hva hun mener kan utløse nye 
overgrep? Bagatelliserer hun volden? 
Har hun ubevisst fortrengt de psykiske 
og fysiske skadene etter overgrepene 
og på denne måten blitt følelsesmessig 
bedøvet? Dersom kvinnen befinner seg 
i en slik t ilstand er hun kanskje ikke i 
stand til å bedømme sin egen sikkerhet, 
og trenger bistand til dette.

Hva har kvinnen gjort for å beskytte 
barna? Har hun fysisk skjermet dem? 
Har hun tenkt at de er for små til å forstå 
hva far gjør mot mor? Er polit i eller 
andre instanser kontaktet for bistand? 
Har hun gått fra mannen før, og i t ilfelle 
hva skjedde videre?



Samtalen som 
kartleggingsverktøy

Samtaler med barn og om barn 
Avhengig av barnas alder forsøker vi på 
ulike måter å få tak i hvilke konse-
kvenser volden har hatt for dem. Er 
barna for små til å kunne ha  
systematiske samtaler, vil mor være den 
naturlige hovedinformant. Opplever 
barnet kronisk redsel for at far skal 
skade mor eller henne selv? Har barnet 
t illit t il andre voksenpersoner i familien 
eller i nettverket? 
Bruker barnet mye psykisk energi på å 
forsøke å skjule volden i familien overfor 
venner og andre? Lider barnet av angst, 
konsentrasjonsproblemer eller andre 
psykiske lidelser? Er skole, barnehage 
eller andre bekymret for barnet grunnet 
utagerende eller antisosial atferd ? 

Samtaler med mor om barna. Mange 
mødre snakker ikke med barna om 
volden i hjemmet. De har forsøkt å 
skjerme barna, og tror at de ikke får 
med seg det som skjer. Mødre kan også 
unnlate å snakke om volden av redsel for 
at dette vil gjøre belastningen for barnet 
større, eller hun undervurderer hvilke 
konsekvenser volden har for barnas liv. 

Ofte holder barnet t ilbake egne tanker, 
følelser og frykt. De vil ikke bekymre 
foreldrene eller er redde for at de skal 
bli sinte. Barn har ofte mange tanker og 
spørsmål. Får de ikke svar kan deres 
fantasier oppleves som mer skrem-
mende enn virkeligheten. Som hjelpere 
kan vi fokusere på barna ved å synlig-
gjøre deres behov og situasjon. I 
samtale med mor oppmuntrer vi henne 
til å snakke med barna om volden i 
hjemmet, og tydeliggjør at hun selv kan 
være den viktigste hjelper i 
barnets bearbeidingsprosess. I denne 
sammenheng er det viktig at vi tar opp 
disse temaene slik at de styrker morens 
mestringskompetanse. Det kan være at 
barna ønsker støtte fra oss når de skal ta 
opp temaer med mor eller omvendt. Før 
vi har samtaler med barna, må vi forklare 
mor om hensikten med samtalen og på 
denne måten få hennes godkjennelse.
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Relasjonsarbeid og relasjonsbygging: 
Ikke alle barn på krisesentrene ønsker å  
fortelle om volden i hjemmet. Som 
hjelpere må vi etablere kontakt slik at 
barnet føler seg trygg og utvikler t illit t il 
at de voksne kan se deres behov og ta 
dem på alvor.
Krisesenteret kan være første stedet 
hvor barna får fortalt om egne følelser 
og tanker rundt sin livssituasjon. 
Hjelperen kan, sammen med barnet, 
rekonstruere de traumatiske 
opplevelsene og legge grunnlag for en 
videre bearbeidingsprosess. 

Traumatiske hendelser rekonstrueres 
ved at barnet blir trodd i sin 
beskrivelse av hendelsen. Barnet og 
hjelperen snakker seg gjennom konkrete 
episoder, og hjelperen anerkjenner 
barnets opplevelser. Ved å få bekreftet 
sin historie og konsekvensene av disse, 
vil barnet være bedre i stand til å forstå 
sin egen situasjon.



Samtalen som 
kartleggingsverktøy

Tema og innhold i barnesamtaler En 
del barn forteller ikke om overgrep i 
hjemmet, da de føler at dette er tabu 
og skambelagt. En måte å få barna t il å 
åpne seg, er å fortelle eksempler på hva 
andre barn har snakket om i samtaler 
med oss. Vi kan si at noen barn har sett 
at far har slått mor, mens andre har 
hørt mest krangling. Noen blir veldig 
redde, eller sinte. Enkelte leker bare 
stille videre, eller går på rommet, trøster 
søsken osv. Noen prøver å snakke t il 
foreldrene og ber dem om å slutte, mens 
andre prøver å hjelp mammaen sin. Det 
hender at pappa og mamma hører på 
dem, men ofte blir de ikke hørt. Det er 
mange som sier at de både er glad i, 
og redd for pappa på samme tid. Det er 
skummelt når pappa er sint på barna 
sine, og da er det godt å kunne få trøst 
av mamma. Mange synes at det er flaut å 
fortelle om dette t il andre. Det kan også 
være flaut når de vet at naboene hører 
krangling, og noen er redd for polit iet. 
Det er vanlig at barn blir sinte på mam-
maen sin, men også at noen får en 
trøstende rolle ovenfor henne. Ofte 
kjenner barna igjen disse t ingene vi 
snakker om og føler en lettelse over 
at andre også har opplevd det samme 
som dem, og at vi vet en del om disse 
temaene. I noen tilfeller kan dette føre 
t il at de ønsker å fortelle om sine egne 
opplevelser. Har barnet åpnet seg under 
samtalen kan man i fellesskap gjøre 
en oppsummering, og avslutnings-
vis fokuserer på noe som mobiliserer 
mestring hos barnet, slik at samtalen i 
etterkant oppleves som noe posit ivt.
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Barnemøter og barnegrupper på 
krisesentrene Mange barn kan ha nytte 
av å dele og høre andres erfaringer i 
gruppe. I barnemøter fokuseres det 
på felles tema, og ikke på individuelle 
historier. Det kan være en trøst at andre 
har opplevd liknende, og det kan lette 
på skamfølelsen. Barn som er stille kan 
plutselig begynne å snakke da de får 
bekreftet egne opplevelser gjennom 
andre. Det som har vært tabu kan bli 
normalisert, og de får høre om andres 
roller og problemløsninger. Gruppe-
rommet t ilpasses barnets alder i forhold 
t il hvordan deltakerne skal sitte, i ring, 
på puter eller annet, samt skjerming for 
å slippe avbrytelser fra andre beboere 
osv. I forkant av gruppemøtene velger 
vi noen temaer som vi snakker om. 
Som gruppeleder er det viktig at alle 
får sin plass og forståelse. Vi må også 
hjelpe barna t il å ikke fortelle mer enn 
de ønsker, og eventuelt følge dette opp 
individuelt senere. 

Eksempler på tema for et barnemøte:
”Jeg får ikke sove når mamma og pappa 
krangler”.
”Jeg er redd politiet”.
”Mamma slår meg også”.
”Jeg er både redd for og glad i pappa”.
”Det er min skyld at vi kom til krise-
senteret”.
”Jeg savner tingene mine, vennene mine 
og pappa”.
”Jeg synes det er skummelt når pappa 
er sint”.

Etter barnemøtene følger hjelperen opp 
med tegneaktivitet eller noe annet som 
kan virke befriende etter å ha snakket 
om vanskelige t ing. Det er også viktig 
at vi snakker om hyggelige opplevelser 
med mor og far.



Samtalen som 
kartleggingsverktøy

Søskensamtaler Noen ganger ønsker 
søsken å snakke sammen. De føler det 
som tryggere og de husker kanskje 
bedre når de er flere. Det som blir viktig 
da er at alle får plass t il å fortelle om 
sine opplevelser og forståelse for de 
roller de har hatt i disse situasjonene. 
Eksempelvis søster som trøster mamma 
og søsken mens storebror ordner opp 
med pappa. Det kan også oppstå 
situasjoner der søsken kommer i 
konflikt med hverandre der søster blir 
mors venninne og bror fars venn og 
”spion”.

Samtaler med mor og barn sammen
For å dele opplevelsene rundt over-
grepene og skape en felles historie kan 
det være hensiktsmessig med samtaler 
hvor både mor og barna deltar. Som 
hjelper bidrar vi t il at hver enkelt kom-
mer t il orde og at ingen føler seg avvist, 
eller opplever seg som syndebukk for 
familiens situasjon. 
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Hjelpemidler i samtaler med barn Som 
hjelpemidler i samtale med barn vises 
det t il heftet ”Bilder – en vei t il samtale 
med barn på krisesenter” av Merete 
Holmsen og boka ”Sinna Mann” av Gro 
Dale og Svein Nyhus.

Situasjonsassosiasjon: vise barnet 
tegninger av situasjoner i hverdagen 
som får det t il å assosiere med egne 
erfaringer. 

Fargelegge følelser: bruke fire farger 
som symboliserer ulike følelser for å 
fargelegge hvordan det var hjemme, på 
krisesenteret og hvordan barnet tror det 
vil bli i fremtiden.

Setningsfullføring: barnet presenteres 
for begynnelsen på forskjellige 
setninger for å fullføre setningen med 
egne ord.

Ordassosiasjon: barnet presenteres for 
ulike ord og blir bedt om å skrive det 
første de tenker på når det ser ordet.

Visualisering: av barnet og familiens 
fortid, nåtid og framtid. Barnet tegner 
selv, eller hjelperen tegner for barnet.

Billedassosiasjon: kort med tegninger 
av figurer som viser ulike følelser.

Metaforer: fortelle barnet begynnelsen 
på en historie med elementer barnet 
kjenner igjen, og som barnet blir 
opp-fordret t il å fullføre.

Flanellograf: ved hjelp av figurer som 
illustrerer barn, voksne og t ing barnet 
kjenner igjen, får barnet formidlet hvor-
dan det hadde det før, nå og hvordan 
det tror/ønsker det vil bli i fremtiden.



Begrepet etniske minoritetskvinner 
benyttes om kvinner som er født og 
oppvokst i Norge med foreldre som 
er innvandret og om kvinner som har 
t ilbrakt noen få måneder her. Kvinnene 
vil ha forskjellig språk, ulike kulturelle 
identiteter og opplevelsen av t ilhørighet 
t il Norge eller opprinnelseslandet vil 
variere.

Noen kommer fra et mer patriarkalsk 
og hierarkisk samfunn hvor forståelsen 
av kvinnerollen og utdannelsesnivå har 
større avvik enn generelt i Norge. På 
grunnlag av dette vil det være vanskelig 
å generalisere om hva voldsutsatte 
kvinner og barn med en annen etnisk 
bakgrunn enn norsk har behov for 
på krisesentrene. Det de har t il felles 
utenom minoritetsstatusen kan være 
røtter i, eller t ilknytning t il flere land enn 
Norge. 

For å vise noe av mangfoldet i kvin-
nenes etniske bakgrunner har vi forsøkt 
å systematisere noen felles trekk ved 
brukergruppene. De ulike kategoriene 
er konstruerte, slik at noen kvinner vil 
kjenne seg igjen i en, mens andre vil 
kunne plassere seg i flere. Det samme vil 
gjelde for barna.   

Kvinner oppvokst i Norge med 
innvandrerbakgrunn Dette er kvinner 
som er født eller oppvokst i Norge med 
foreldre som er innvandret. De har i 
varierende grad t ilhørighet t il og kontakt 
med opprinnelseslandet t il sine foreldre. 
Noen har knapt besøkt landet på ferie, 
mens andre har tett kontakt med familie 
og nettverk der. Kvinnene oppsøker 
krisesentrene på grunn av mishandling 
fra ektemann, kjæreste eller ekspartner. 
Noen blir også utsatt for vold av hans 
eller egen familie, som far, mor eller 
brødre. Kvinnene oppsøker også 
krisesentrene på grunn av tvangsgifte 
eller trussel om dette. 

Etnisitet

Kvinner med utenlandsk opprinnelse 
gift med etnisk norske menn Dette er 
kvinner fra ulike land som kommer t il 
Norge gjennom ekteskap med etnisk 
norske menn. De har kanskje barn i 
hjemlandet som venter på familie-
gjenforening med mor i Norge, og de har 
eventuelt fått barn med sin ektemann 
her. Kvinnene, og eventuelt barna, 
oppsøker oftest krisesentrene på grunn 
av mishandling i ekteskapet.

Kvinner med utenlandsk opprinnelse 
i arrangerte ekteskap Dette er kvinner 
som kommer fra ulike land i verden hvor 
det er vanlig med arrangerte ekteskap. 
De kommer t il Norge gjennom familie-
gjenforening med mann som har samme 
etniske bakgrunn som dem selv. Han 
er gjerne født, eller er vokst opp og 
etablert i Norge, gjerne med sin familie. 
Ekteskapet er arrangert av familiene, i 
mange tilfeller er kvinnen og mannen i 
slekt slik at ekteskapet blir et familie-
anliggende. Partene har i varierende 
grad vært delaktige i ekteskaps-
arrangementet slik at det for noen var 
et ønsket ekteskap, mens andre i større 
grad har vært presset eller tvunget inn 
i det. Kvinnene, med eller uten barn, 
oppsøker krisesenteret når de blir utsatt 
for mishandling av ektemann eller andre 
familiemedlemmer. I denne kategorien 
finnes også kvinner som har giftet seg 
mot sin egen families vilje. Når de flykter 
t il krisesentrene på grunn av mis-
handling fra ektemannen føler de ofte 
skyld for situasjonen, i og med at de 
ikke fulgte rådene til familien.

Asylsøkere Dette er kvinner som 
oppsøker krisesentrene fordi de blir 
utsatt for overgrep på asylmottakene, 
av ektemann, andre beboere eller andre 
utenfor asylmottakene.  

Ofre for menneskehandel: Hovedsakelig 
berører dette kvinner og barn som ved 
bruk av tvang, trusler, vold og misbruk 
av deres sårbare situasjon blir utnyttet 
i prostitusjon eller t il andre seksuelle 
formål. 

18
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Etnisitet: 
Kvinner med utenlandsk opprinnelse i arrangerte ekteskap.



Kulturbegrepet I arbeidet med vold-
sutsatte kvinner og barn med en annen 
etnisk bakgrunn gir det ofte lite 
mening i å bruke kultur som forklaring 
på volden. For det første begås menns 
vold mot kvinner og barn i nære rela-
sjoner i alle samfunn og i alle sosiale 
lag (NOU 20 03:31O). For det andre er 
ikke begrepet ”kultur” noe uforanderlig 
og statisk, men bør heller forstås som 
en prosess i stadig endring. Hylland 
Eriksen sier blant annet dette om kultur: 
”Kultur er lært, den blir i større eller 
mindre grad overført samtidig som 
den forandrer seg. Kultur er knyttet t il 
tradisjon, men mer presist er det å si 
at den ligger i menneskers erfaringer 
(Eriksen 20 01). Norge består ikke av en 
kulturell homogen befolkning. Etniske 
nordmenn er ikke nødvendigvis kulturelt 
like, men representerer et mangfold 
av ulike kulturbakgrunner på individ, 
gruppe og samfunnsnivå.

Det metodiske arbeidet på krise-
sentrene overfor etniske norske kvin-
ner og barn kan overføres t il kvinner 
og barn med andre etniske bakgrunner. 
Våre kunnskaper om vold og voldens 
konsekvenser skal kunne nyttiggjøres av 
alle som trenger vår bistand.  

Kultur og kommunikasjon Når men-
nesker med ulike bakgrunner og 
preferanser samhandler kan vi si at det 
oppstår en tverrkulturell prosess. Våre 
normer, verdier og atferd avspeiler vår 
kulturelle bakgrunn, og muligheten for 
misforståelser er større når kommuni-
kasjonens kompleksitet øker. Kultur-
forskjeller kan forståes som de mer eller 
mindre systematiske forkjeller i forhold 
t il hva vi som mennesker har lært 
(Eriksen 20 01). I møtet mellom hjelper 
og en kvinne med en annen kulturell 
bakgrunn er det naturlig at hjelperens 
virkelighetsoppfatning utfordres. 
Muligheten er t il stede for at våre opp-
fatninger om for eksempel ekteskap, 
skilsmisse og familiens betydning for 
avgjørelser ikke samsvarer. I møtet med 
den voldsutsatte er det viktig at vi som 
hjelpere er bevisst på at denne 
muligheten er t il stede i alle hjelpe-
relasjoner. I relasjonen kan den hjelpe-

Den flerkulturelle 
kompetanse
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trengende ha andre verdier og normer 
som er mer gyldige for henne enn for 
hjelperen. 

Hun kan ha andre religiøse eller mer 
konservative referanserammer, og 
utdanningsnivået vil også variere. Det 
om hun har bakgrunn fra by eller lands-
bygd kan også ha betydning. I denne 
sammenheng vil kommunikasjons-
kompetanse bestå i om hjelperen er 
sensit iv nok t il å identifisere ulike 
verdier og virkelighetsoppfatninger 
i samhandlingen. Meningen er ikke 
å overdrive eller underkommunisere 
kulturforskjeller, men hjelperens ansvar 
innebærer å se mennesket bak kulturen, 
og synliggjøre hennes individuelle behov 
for hjelp.

Kvinnen som formidler For å kunne 
bistå den voldsutsatte er vi som hjelpere 
nødt t il å forstå henne i hennes egen 
kontekst. Den viktigste kunnskapen om 
den enkeltes kulturelle bakgrunn og 
ståsted får vi av kvinnen selv. Ved å stille 
kvinnen de riktige spørsmål vil hun selv 
kunne formidle hva eventuelt kulturelle, 
etniske eller religiøse faktorer innebærer 
for hennes situasjon. Kvinnen har selv 
kunnskap om barrierene for å forlate 
eller bli i et voldelig ekteskap har noe 
med hennes kulturelle, religiøse eller 
etniske t ilknytning å gjøre. Vår oppgave 
er å forsøke og få henne til å formidle 
hvilke krenkelser hun har blitt utsatt 
for og konsekvenser disse har hatt for 
henne. Videre må vi ta utgangspunkt 
i hvilke løsninger hun selv ser for seg, 
utforske hvilke ressurser hun er i 
besittelse av og t ilby henne av dine egne 
kunnskaper på området. I denne 
prosessen blir hjelperen en nyttig 
samtalepartner først når hun forstår 
hvilke konsekvenser de ulike løsnings-
alternativer vil ha for hennes liv 
fremover.

Transnasjonal tilpasning I arbeid 
med kvinner og barn med en etnisk 
minoritetsbakgrunn på krisesentrene 
kan det være nyttig å kartlegge hvilke 
strategier de har brukt for å t ilpasse seg 
livet i Norge, og hva slags kontakt de har 
med opprinnelseslandet. 



Den flerkulturelle 
kompetanse

Globaliseringen har ført t il at folk som 
flytter fra et land til et annet lettere kan 
holde kontakt med det landet og de 
sosiale nettverkene de har flyttet i fra. 
Gjennom tett kontakt med familie og 
venner, ved økonomiske forpliktelser 
og/eller polit iske interesser utvikles 
transnasjonale bånd på tvers av lande-
grenser. På denne måte vedlikeholdes 
identiteter som knytter innvandreren til 
landet hun har reist i fra.  Ved å sende 
penger t il familien ”hjemme”, ved hyp-
pige besøk og telefonkontakt kan etni-
ske minoriteter fortsette å være en del 
av samfunnet hvor de kommer fra (Fug-
lerud red. 20 04). For kvinnene og barna 
kan dette bety at deres beslutninger og 
valgalternativer preges av familie-
medlemmer som befinner seg tusenvis 
av mil fra Norge. I kartleggingsarbeidet 
er det derfor nødvendig at vi finner ut 
hva slags påvirkning og hvilken 
betydning kvinnens nettverk, også 
utenfor Norge, har for hennes 
valgmuligheter.

Kollektivistiske og individorienterte 
samfunn Marianne Skytte benytter 
idealtypemodeller for individualistisk og 
kollektivistisk livssyn som forståelses-
ramme for sosialt arbeid med etniske 

Idealtypisk modell ved individualistisk og kollektivistisk livssyn, av Marianne Skytte:

Verdier i oppdragelsen: 

Oppfatninger av individet:

Regler for atferd:

Forhold mellom kjønnene:

Sanksjoner:

Autoriteter:

Moralens mål:  
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minoritetsfamilier. I individualistiske 
samfunn står enkeltmenneske i fokus, 
foreldre stimulerer barnets utvikling av 
selvstendighet og individualitet fra de er 
små. I kollektivistiske samfunn er ikke 
individets behov i forhold t il familien 
relevante. Enkeltmedlemmer av familien 
lykkes dersom familiens livsprosjekter 
realiseres og familien som helhet er 
velfungerende (Skytte 20 01). 

Figuren nedenfor viser forskjellene 
mellom et individualistisk og et 
kollektivistisk livssyn. Idealtypene skal 
være et hjelpemiddel i arbeidet med 
kvinner og barn med etnisk minoritets-
bakgrunn, uten at vi arbeider ut fra en 
kulturell stereotypering. Ingen samfunn 
er rendyrkede kollektivistiske eller 
individualistiske, og familier vil kunne 
plassere seg på ulike steder i skalaen 
på figuren. Under oppholdet på krise-
sentrene står kvinnene gjerne overfor 
mange viktige valg, hvor konsekvensene 
av de ulike valgene vil stå i fokus. For å 
forstå denne prosessen kan vi legge t il 
grunn at handlinger og valg basert på 
egne ønsker og behov er individ-
orienterte, i motsetning t il en kollektiv 
orientering hvor vurderinger og valg 
gjøres med utgangspunkt i et større 
fellesskap.

Likhet. Frihet. Selvrealisering.
Familierelasjoner basert på frivil-
lighet. Individualisme som ideal. 

Individet har en verdi i seg selv.

Abstrakte. Oppløsning av ritualer  
og skikker. Fornuft. Psykologisk 
legit imeringsgrunnlag

Likhetsideologi.
Indirekte dominans.
Romantisk kjærlighet.

Uklare. Psykologiske.
Utestegning og likegyldighet.

Abstrakte. 
Vekt på indre autoritet.

Rettferdighet.

Gjesidig avhengighet blant slektinger 
(blodsbånd). Ansvarsfølelse ovenfor 
kollektivet. Lydighet. Oppoffring.

Individ = status
Rettigheter og plikter fordelt  
etter rang og rolle.

Omfatter alle kjente situasjoner. 
Ritualer, vaner og skikker.
Moralsk legit imeringsgrunnlag.
Hierarkisk. Direkte, synlig dominans. 
Partnervalg pga. økonomi og rang.

Konkrete. Kollektive.
Tvang og fysisk avstraffelse.

Konkrete. Ekstern autoritet.

Ære.

INDIVIDUALISTISK LIVSSYN         KOLLEKTIVISTISK LIVSSYN



Kartlegging av den voldsutsattes 
situasjon gjøres på samme måte som 
voldsutsatte med etnisk norsk bak-
grunn. For å forstå mest mulig av 
konteksten volden har skjedd i, er det 
enkelte t illeggsfaktorer som kan være 
relevante for kvinner og barn med etnisk 
minoritetsbakgrunn:

Kartleggingsmodell:
-  Migrasjonshistorie
-  Eksilsituasjonen
-  Tilknytning t il opprinnelseslandet
-  Verdigrunnlag
-  Ekteskapsinngåelsen 
-  Grunnlaget for opphold i Norge
-  Familierelasjoner
-  Tilknytning og t ilhørighet t il Norge
-  Nettverk
-  Religionens betydning

Migrasjonshistorie: Her ønsker vi å 
finne ut hvor lenge kvinnen og barna 
har bodd i Norge. Det vil være forskjell 
om kvinnen kom som barn eller ung-
dom, eller gjennom familiegjenforening 
med ektemann i voksen alder. Det kan 
ha betydning om barna er født i Norge, 
eller om de er oppvokst et annet sted. 
Årsaken til migrasjonen kan være 
vesentlig for kvinnens nåværende 
situasjon. Reiste hun frivillig, eller var 
hun presset inn i et ekteskap, måtte hun 
flykte fra hjemlandet grunnet polit isk 
forfølgelse eller annen nød? Hvilke 
forventinger hadde hun til sitt nye liv i 
Norge før hun kom?

Grunnlaget for oppholdstillatelse: 
I arbeidet med kvinnene og eventuelt 
barna er det vesentlig at vi vet hva slags 
oppholdstillatelse de har. Mange kvinner 
har ikke bodd lenge nok i Norge t il å 
oppfylle kravene om permanent opp-
hold, og frykter at de vil måtte forlate 
Norge ved et samlivsbrudd. Kvinnene 
trenger informasjon om mulige ret-
t igheter i forhold t il fortsatt opphold i 
Norge. Andre kvinner har bodd lenge i 
Norge i et eller flere forhold eller 
ekteskap.

Kartlegging av kvinner  
og barn med etnisk 
minoritetsbakgrunn
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Eksilsituasjonen: Vi forsøker å forstå 
hva eksilet betyr for den enkelte. Lider 
hun av tapet av hjemlandet, sørger hun 
over brutte bånd og er savnet etter egen 
familie overveldende?

Familierelasjoner: Hvilke familie-
medlemmer bor i Norge, og hvem bor i 
opprinnelseslandet eller andre steder. 
Det kan ha betydning dersom kvinnen 
har hele sin slekt i opprinnelseslandet, 
mens ektemannens familie bor her. 

Tilknytning/tilhørighet til Norge: 
Hvordan opplever kvinnen og barna selv 
t ilhørighet t il Norge, og hvordan mener 
de selv at de mestrer hverdagen i en 
norsk kontekst? I en slik kartlegging 
oppdager vi ofte at kvinnen vil oppleve 
en annen grad av t ilknytning enn barna, 
som gjennom sosialiseringsinstitusjoner 
som barnehage og skole, er deltakere på 
flere arenaer.

Tilknytning til opprinnelseslandet: 
Hva slags kontakt og t ilknytning har 
kvinnen og barna t il familie og nettverk 
i opprinnelseslandet? Har hun hyppig 
kontakt og reiser dit på ferie, eller mot-
tar hun besøk her? Befinner personene 
med størst betydning for henne seg i 
hennes opprinnelsesland? Hvilket land 
betrakter hun som ”hjemme”?

Nettverk: 
Mange voldsutsatte kvinner, og også 
barn, er redd for at nettverket deres ikke 
vil fortsette å støtte dem etter et brudd 
med ektemannen. Noen frykter sank-
sjoner som utstøtelse eller å bli sladret 
om. Her søker vi å finne personer i nett-
verket som kan bidra t il å hjelpe kvinnen 
og barna videre etter bruddet.

Verdigrunnlag: 
I arbeidet med kvinnen og barna kan vi 
benytte oss av modellen for individu-
alistisk og kollektivistisk livssyn som 
utgangspunkt for forståelsen av kvin-
nens verdigrunnlag. En forutsetning 
er følgelig at drøftingen er relevant i 
forhold t il problemstillinger kvinnen står 
overfor.
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Religionens betydning: Her søker vi å 
finne religionens betydning for kvinnen 
og barna og for familien som helhet . 
Spørsmål om religion og betydningen 
denne har for verdigrunnlag og 
endringsprosser bør i like stor grad 
kartlegges for etnisk norske kvinner.      

Ekteskapsinngåelsen: 
Hvordan ekteskapet ble t il kan gi 
informasjon om relevante hindringer 
for å bryte ut. Et arrangert ekteskap er 
en allianse mellom familier hvor flere 
parter er med på arrangementet. Et 
tvangsekteskap innebærer at mannen 
eller kvinnen ikke har hatt reel mulighet 
t il å si nei t il ekteskapet. Vi forsøker å få 
klarhet i hvilken grad kvinnen selv har 
vært delaktig i arrangementet, og hvilke 
forpliktelser ekteskapet innebærer for 
henne og for hennes familie. 

Nettverk: 
Mange voldsutsatte kvinner, og også barn, er redd for at nettverket 
deres ikke vil fortsette å støtte dem etter et brudd med ektemannen
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Barneperspektivet

Barn utsettes og rammes for vold i nære 
relasjoner ved selv å bli direkte utsatt, 
eller indirekte ved å se og høre at mor 
blir utsatt. Vårt utgangspunkt i arbeidet 
er at alle barn på krisesentrene er vitne 
t il volden. I en familie hvor far utøver 
vold mot mor, vil overgrepene også 
prege barnet. Som hjelpere skal vi ta 
utgangspunkt i barnets individuelle 
situasjon, og hvilke konsekvenser 
volden har for han eller henne. 

Skadevirkninger Barnets grunn-
leggende behov for opplevelse av 
trygghet i verden skades når den som 
i utgangspunktet skal yte omsorg og 
beskyttelse er den som påfører smerte 
og frykt.

Vanlige reaksjoner er:
- Angst for selv å rammes eller for at 
  mor skal rammes
- Depresjon
- Utrygghet, uro
- Lav selvfølelse
- Skyldfølelse, påtar seg ansvaret for 
  volden
- Traumesymptomer 
- Tilpasningsvansker
- Sinne og avmakt
- Sorg
- Konsentrasjonsvansker
- Krav t il seg selv om å ivareta 
  beskyttelse av mor
- Skyld og skamfølelse
- Sengevæting

Barnas behov på krisesenteret: Som 
hjelpere på krisesenteret er det nødven-
dig at vi tar volden og livssituasjonene 
til barna på alvor. Barnet må ikke bare 
behandles som barnet t il den volds-
utsatte mammaen, men også forståes 
som et selvstendig individ med egne 
behov. På krisesentrene må vi utarbeide 
praksis på hvordan barn skal møtes på 
samme måte som vi gjør det med 
kvinnene. 

Barna som egen brukergruppe med 
egne rettigheter og behov uavhengig av  
mødrene: På krisesenteret bør barna ha 
sin egen hjelper som avdekker volden, 
og kartlegger behov i samarbeid med 
moren og eventuelt  hennes hjelper. 
Ved denne arbeidsfordelingen er både 
barnet og mor i fokus, og det sikrer 
en tydeliggjøring av deres individuelle 
behov. 

Barn med etnisk minoritetsbakgrunn: 
Har barnet levd i en storfamilie-
kontekst kan barnet oppleve flere tap 
når det bryter ut. Barnet kan også opp-
leve tap av familie utenfor Norge som 
er av betydning. Noen barn er utsatt for 
flere enn en overgriper. For barn kan 
et brudd også bety tap av nettverk, og 
problemer med å skape et nytt.

Metodisk arbeid med barn på 
krisesentrene: Barn skal i stor grad ha 
de samme tilbudene som kvinnene. 
Kriseintervensjon, sikkerhetsarbeid, 
samtaler for å avdekke vold og trussel-
vurdering. Løsningsfokuserte sam-
taler, barnegrupper og oppfølging, skal 
t ilpasses barnets alder og utvikling. Vi 
vet at det eksisterer en del myter rundt 
det å snakke med voldsutsatte barn i 
krise. Mytene går ut på at vi ikke har 
kunnskaper eller vet nok om reaksjoner 
de kan få i samtalen eller i etterkant. 
Hjelpere kan mene at vi må vente med 
å snakke med barna inntil situasjonen 
blir roligere og mer avklart rundt dem. 
Problemet er at vi ikke vet hvor lang tid 
det vil ta og hvor mange hindringer som 
skal overvinnes før livene deres 
stabiliserer seg. På krisesentrene må 
vi som hjelpere representere trygge 
voksenpersoner som viser respekt og 
medfølelse, og som i praksis viser at vi 
tåler historiene deres.  



B
ar

n
ep

er
sp

ek
ti

ve
t

25

Barneperspektivet:
I en familie hvor far utøver vold mot mor, vil overgrepene også 
prege barnet.



Parallelt med kartleggingssamtalene vil 
de praktiske behovene melde seg. Som 
hjelpere skal vi sammen med kvinnen 
vurdere hvilken praktisk bistand som 
er nødvendig og hvordan få t ilgang på 
denne. Det må også gjøres en felles, 
individuell vurdering om kvinnen er i 
stand til selv å skaffe seg hjelpen, eller 
om hjelperen må bistå med kontakt-
etablering eller følge t il den aktuelle 
instansen. Det er viktig at mor opp-
fordres t il å informere skole eller barne-
hage om situasjonen slik at barnets 
behov blir ivaretatt. 

Lege Legevakten eller fastlege vurderer 
skader og behandling dersom kvinnen 
eller barna nylig har vært utsatt for over-
grep. Her vil skadene registreres, noe 
som kan være viktig dersom kvinnen 
senere ønsker å polit ianmelde over-
grepene. Registrering av skader er også 
med på å sannsynliggjøre 
mishandlingen dersom kvinnen ikke har 
oppholdstillatelse på selvstendig grunn-
lag men ønsker å søke om dette.

Politi Polit iet etterforsker anmeldelser 
om overgrep mot kvinner og barn. 
Uavhengig av en anmeldelse kan kvinne 
få vurdert om et besøksforbud overfor 
overgriper kan være hensiktsmessig for 
henne eller barnas sikkerhet. Et besøks-
forbud kan gjelde kun for kvinnen 
eller også for barna. Polit iet kan videre 
vurdere om kvinnen og eller barna kan 
ha behov for en voldsalarm. Polit iet kan 
på eget init iativ ta ut offentlig påtale 
mot overgriper dersom de kommer over 
alvorlige, straffbare forhold. 

Sosialkontor 
Formålet til lov som sosiale tjenester er 
følgende: 
a) å fremme økonomisk og sosial 
    trygghet, å bedre levekårene for 
    vanskeligstilte, å  bidra t il økt l
    ikeverd og likestilling og forebygge
    sosiale problemer,
b) bidra t il at den enkelte får mulighet 
    t il å leve og bo selvstendig og t il å
    ha en aktiv og meningsfylt t ilværelse 
    i fellesskap med andre.

Praktiske/eksterne behov
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Advokat Juridisk bistand til separasjon, 
skilsmisse, barnefordeling, juridiske 
rettigheter, oppholdstillatelse, bistand 
ved anmeldelse og straffesak, besøks-
forbud for overgriper i eget hjem med 
mer. Det må avklares med advokaten 
på et t idlig t idspunkt hva kvinnen har 
krav på av fri rettshjelp, og hvor mye 
hun eventuelt må betale i egenandel og 
andre kostnader.

Boligkontor Noen kommuner har egne 
boligkontor mens andre kommuner 
har lagt dette ansvaret t il andre etater. 
Kvinner og barn på krisesenteret kan 
ha behov for instanser som kan være 
behjelpelige med å finne ny bolig og 
alternative finansieringsordninger.

Barnevern
Formålet til lov om barnevernstjenester 
er følgende:
a) å sikre at barn og unge som lever 
    under forhold som kan skade deres 
    helse og utvikling, får nødvendig 
    hjelp og omsorg i rett t id,
b) å bidra t il at barn og unge får trygge
    oppvekstvilkår.

Skolen
Skolen t ilrettelegger slik at barna kan 
fortsette undervisningen også når 
de bor på krisesenteret. Det gjøres 
vurderinger om nødvendigheten av 
skoleskyss eller andre sikkerhetstiltak i 
en periode t il situasjonen har stabilisert 
seg. Skolen bør uansett orienteres om 
situasjonen for slik å kunne ivareta 
barnet behov.

Barnehage
Barnehagepersonale informeres om 
barnets situasjon for å gjøre oppholdet 
i barnehagen så trygt som mulig. For 
barnet er det viktig å opprettholde 
daglige rutiner for å sikre en forutsigbar 
hverdag.

Helsevesen Fastlege, helsestasjon for 
barn, helsestasjon for ungdom, Barne- 
og ungdomspsykiatrien, Voksen-
psykiatrien



Praktiske/eksterne behov

P
ra

kt
is

ke
/e

ks
te

rn
e 

b
eh

ov

27

Praktiske/eksterne behov: 
Det er viktig at mor oppfordres t il å informere skole eller 
barnehage om situasjonen slik at barnets behov blir ivaretatt. 



Trusselbilde Vår erfaring er at flere 
sikkerhetstiltak på lavere nivå har god 
effekt på kvinnens og barnas sikker-
het og trygghet. Som hjelpere er det 
nødvendig at vi sammen med kvinnen 
systematisk kartlegger hennes trussel-
bilde, og vurderer, eventuelt i samarbeid 
med polit iet, ett eller flere egnede 
sikkerhetstiltak. Ved å kartlegge 
truslene vil også kvinnen utvikle 
strategier for å mestre angsten og ta 
kontroll over eget liv. Målet med 
sikkerhetsarbeid er at voldsutsatte 
kvinner skal greie å innta det offentlige 
rom og gjenvinne sitt ønskelige nettverk 
for seg og sine barn. For kvinner og barn 
som føler seg truet, foretar vi en konkret 
risikovurdering. Som hjelpere på krise-
senteret møter vi kvinner og barn som 
forteller oss om svært alvorlige overgrep 
som grov fysisk vold, drapsforsøk og 
drapstrusler. Vi vet at volden ofte kan 
øke ved brudd, ved at overgriper på ulike 
måter fortsetter å true og forfølge 
familien. Barn er spesielt utsatt om de 
blir tvunget t il samvær med overgriper, 
og i overleveringssituasjoner hvor mor 
følger og henter barnet. Kvinner benyt-
ter seg av bevisste og ubevisste strat-
egier for å beskytte seg mot gjentatte 
overgrep. Noen vil isolere seg ved å 
gjøre seg mest mulig usynlige, unnlate å 
gå ut eller oppsøke andre. Andre klarer 
ikke å forholde seg t il faren for nye 
overgrep, og forsøker å leve videre uten 
å ha planlagt måter å sikre seg selv eller 
barnet på. 

Kvinner på flukt For enkelte kvin-
ner i krise, kan det synes som om 
den eneste løsningen for å unnslippe 
overgriper er å flykte t il et annet sted, 
lengst mulig vekk fra forfølgeren. Noen 
ønsker bistand til å skifte identitet, og 
å slette alle spor etter seg. Vår erfaring 
er at som hjelpere bør vi ikke bidra t il 
å sende kvinner og barn rundt i Norge 
uten å ha forsøkt andre alternativer 
først. Konsekvensene ved å leve et liv 
på flukt blir tydelige i møte med kvinner 
og barn som har flyktet fra sted t il sted 
i lenger t id. Det er ofte problematisk å 
etablere et nytt hjem og nettverk på et 
fremmed sted uten mye planlegging i 
forkant. Norge et lite land, og ønsker 
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forfølgeren å bruke sin t id på å finne 
savnede mennesker, er muligheten stor 
for at han før eller siden lykkes.

Vi erfarer at kvinner og barn fortsetter å 
flykte, også lenge etter at overgrepene 
har funnet sted. For barnas utvikling er 
dette lite gunstig, da de hele t iden må 
bytte skole og barnehage med en rekke 
brutte relasjoner bak seg. Ved stadig 
å være på flukt vil den traumatiserte 
kvinnen og barnet aldri få muligheten t il 
noen bearbeiding av traumene. Belast-
ningene kan bli så store at det blir liten 
plass for annet i livet enn selve frykten 
og den påfølgende flukten. 
Faglig kan det ikke forsvares at kvin-
ner oppmuntres t il å ta et så viktig valg 
som flukt eller flytt ing når de er i krise. 
Krisetilstanden gjør at mennesker ikke 
har evne t il å forstå eller ta innover seg 
ulike følger av valgene de tar.
En eventuell flytt ing, i motsetning t il 
flukt, bør vurderes når kvinnen ikke 
lenger er i krise, og hun er i stand til å 
gjøre vurderinger om hvordan hun og 
barna kan klare å etablere seg et annet 
sted.

Trussel/ risikovurdering
Fase 1. Innledende kartlegging:
I akuttfasen er det nødvendig å få en 
oversikt over hvem og hva kvinnen og 
barna er redd for. Det er viktig at de selv 
får anledning til å snakke om hva som 
plager dem og hvorfor de er så redde. 
I denne fasen søker vi en overordnet 
kartlegging slik kvinnen selv opplever 
den på nåværende tidspunkt. Vi får et 
bilde av hvilke personer hun ser for seg 
når hun er redd, hvem av dem hun er 
mest redd for og hva truslene består av. 
I denne fasen er kvinnens opplevelse 
sentral, selv om hennes fremstilling 
er preget av hennes angst og på flere 
måter kan være motstridende. I denne 
tidlige kartleggingsfasen benytter vi 
oss ikke av realitetskonfrontasjoner og 
krit iske spørsmål da dette kan føre t il at 
hun ikke tør fortelle det hun opplever av 
redsel for ikke å bli trodd. 
- Hvem er hun redd for?
- Mest?
- Mindre?
- Minst?
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“Da Salma flyktet til krisesenteret turte 
hun ikke å gå ut, og hun måtte ha følge 
selv om hun bare skulle på butikken ved 
siden av. Salma fryktet at ”alle” paki-
stanere i Oslo ville drepe henne nå da 
hun hadde forlatt ektemannen og hans 
familie. Etter flere kartleggingssamtaler 
ble det tydelig både for Salma og oss at 
den hun var mest redd for å møte, var 
en yngre bror av mannen. Hun visste 
av erfaring at han utøvde vold, også på 
offentlige steder. Hun var mindre redd 
for sin ektemann, da hun antok at han 
var lettet over at ekteskapet nå var over. 
Personen som Salma fryktet minst var 
svigerfar, som aldri hadde vært direkte 
slem med henne.”

Fase 2. Kartlegging av familien:
I denne fasen kartlegger vi eventuelle 
trusler fra familiemedlemmer, da det 
ikke allt id er ektemannen som er sentral 
i mishandlingen. Det kan være medlem-
mer av mannens familie som utgjør den 
største fare for kvinnen og barna, eller 
noen i hennes egen familie. I enkelte 
saker kan det være mannens miljø eller 
nettverk som truer. 
- Identifisering av familiens overhode.
- Kartlegging av maktstrukturene i
  familien.
- Beslutningsstrukturer i familien.
- Trusler fra egen familie som blir 
  forsterkende for henne.

“Salma var blitt utsatt for fysisk og 
psykisk mishandling fra flere medlem-
mer av svigerfamilien som ektemannen 
og hun bodde sammen med. Selv om 
det var flere av mennene i familien som 
utøvde de fysiske overgrepene, var 
Salma tydelig på at det var svigermoren 
som bestemte hvilken posisjon og status 
hun skulle ha i storfamilien. Svigermor 
definerte Salma som en dårlig hushjelp, 
og de andre familiemedlemmene 
skulle også behandle henne deretter. 
Familiemedlemmer som ikke var enige 
i behandlingen hun fikk, feks svigerfar, 
turde ikke gjøre annet enn å overse 
henne. Ektemannen var den minst aktive 
i mishandlingen, da han store deler av 
ekteskapet satt i fengsel og ellers levde 
et liv alene utenfor storfamilien. Salmas 
egen familie i Pakistan var sterkt i mot 
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et ekteskapsbrudd. De forsøkte å presse 
henne tilbake til ektemannen med trusler 
om at brødre ville komme til Norge 
for å drepe henne, eller at hun ville bli 
drept straks hun var sendt tilbake til sitt 
hjemland. Salma oppfattet truslene som 
reelle, samtidig var belastningen stor 
over at ingen nære familie støttet henne i 
denne vanskelige situasjonen.“

Fase 3. Kartlegging av truslene:
Når kvinnen ikke lenger er i en akutt 
psykisk krisetilstand kan truslene 
vurderes på en mer krit isk måte. Når 
kvinnen ikke bare er preget av frykten 
for nye overgrep vil hun være i stand til 
å vurdere truslene på en mer realistisk 
måte.
- Hvem truer med hva?
- Hvem truer hvem?
- Hva består truslene i?
- Aktiviteten i familien

“Det var broren til ektemannen som truet 
Salma med juling dersom han fant ut 
hvor hun oppholdte seg. Allikevel var det 
svigermor som bestemte at Salmas flukt 
måtte hevnes, og hun delegerte denne 
oppgaven videre. Det var også sviger-
mor som truet Salma med at hun ville 
bli sendt ut av landet dersom hun ikke 
returnerte til familien. Både mor, far og 
brødrene i hjemlandet truet henne med 
drap på telefon. I følge Salma var nok 
hennes mor imot både drap og truslene 
mot datteren, men mor ble igjen truet 
av far til å delta. Salma var også sikker 
på at svigerfamilien la et stort press på 
hennes egen familie om at hun var den 
skyldige i ekteskapsbruddet, og at dette 
måtte hun bli straffet for. I arbeidet med 
Salma kartla vi fortløpende hvor aktive 
de ulike overgriperne var med å fortsette 
og fremsette trusler. Det var ekteman-
nens yngste bror som ved ulike an-
ledninger oppsøkte kvinnen på 
forskjellige arenaer, hvor han kalte 
henne stygge ord og fremsatte nye 
trusler om drap og hjemsendelse. De 
andre medlemmene av svigerfamilien 
forsøkte ikke å oppnå kontakt med 
Salma direkte, men la heller presset på 
hennes familie. Telefontruslene fra 
Pakistan var i perioder svært hyppige.” 



Sikkerhetstiltak

Fase 4. Lokalisering av voldsutøveren:
Under de ulike kartleggingsfasene vil 
trusselbildet fremstå som klarere for 
kvinnen, og hun kan dermed begynne 
arbeidet med å finne egnede tiltak for å 
bedre sikkerheten.  

- Hvor bor de eller den som truer?
- Hvor beveger de seg?
- Hvordan beveger de seg?
- Sammen med hvem?
- Hvor mange personer omfatter 
  trusselbildet?
- Hvem er alliert med hvem?
- Potensielle alliansepartnere i hans 
  eller hennes familie?

”Svigerfamilien til Salma bodde i en 
bydel ikke langt fra krisesenteret. På 
spørsmål kunne Salma opplyse oss 
om at de fleste av familiemedlemmene 
stort sett holdt seg til sin bydel, hvor de 
hadde sitt miljø med nettverk, butikker, 
helsetjenester osv. Det var de yngre, 
mannlige familiemedlemmer som hadde 
arbeid og venner utenfor bydelen, 
spesielt i sentrumsområdene. Etter 
hvert ble det tydelig at det var den yngre 
broren og muligens hans venner som 
utgjorde de reelle truslene om å utsette 
Salma for fysiske overgrep ute i det of-
fentlige/ute på gaten. Like tydelig var 
det at svigermor var den som oppfordret 
sønnen til å fortsette å plage Salma, 
og selv stod for presset overfor Salmas 
familie i Pakistan. I denne perioden var 
det ikke mulig for Salma å finne noen 
personer i sin familie som det ville være 
mulig for å støtte henne da konfliktnivået 
var så høyt på tvers av landegrensene”.

Sikkerhetstiltak skal stå i forhold til 
trusselvurderingen Som hjelpere skal 
vi vurdere å foreslå egnede tiltak for å 
bedre kvinnens sikkerhet. Vi har kunn-
skap om hvilke typer t iltak som finnes, 
og hvordan få t ilgang på disse. Kvinnen 
må oppleve at t iltakene er hensikts-
messige for hennes situasjon, og hun 
må gjennom en bevisstgjøring på 
hvordan hun kan bidra t il å øke sin egen 
sikkerhet. Ved grundig kartlegging 
av hennes trusselbilde vil overgriper 
og hans aktivitet bli tydeliggjort. Som 
hjelpere kan vi skille mellom eksterne 
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sikkerhetstiltak, det vil si t iltak utført av 
andre instanser, og interne som tilsvarer 
de t iltak kvinnen selv setter i gang.
Interne t iltak som kvinnen selv kan bidra 
med kan være å ikke oppsøke steder 
hvor muligheten er stor for at overgriper 
eller hans allierte befinner seg. Hun kan 
trene seg på å be om hjelp i nærmeste 
butikk eller annet dersom overgriper 
truer henne på gaten. Kvinnen må være 
sikker på hvordan tilkalle polit iet over 
telefon om nødvendig. 

Eksterne sikkerhetstiltak
Anmeldelse:
Det å polit ianmelde kan virke preven-
tivt i seg selv ved at overgriper frykter 
straffeforfølgelse og derfor stopper 
forfølgelsen. For kvinnen kan selve 
anmeldelsen bety en markering på at 
ansvaret for volden ligger hos over-
griper, og at det offentlige må bidra t il 
å beskytte henne. Dette avhenger av 
at kvinnen blir møtt av polit i som har 
kompetanse på å bistå kvinner og barn 
som har vært utsatt for vold i nære 
relasjoner.

Besøksforbud:
Når en voldsutsatt forklarer polit iet 
om sin situasjon uten at hun inngår en 
formell anmeldelse, kan polit iet vurdere 
og senere utstede et besøksforbud 
overfor overgriper. Kvinnen bør gjøres 
oppmerksom på at polit iet kan ta ut 
offentlig påtale dersom de vurderer for-
holdene som alvorlige. Besøksforbudet 
kan gjelde for kvinnen eller barnet, eller 
et felles forbud. Et besøksforbud går 
ut på at overgriper ikke har lov t il å på 
noen måte å kontakte kvinne eller barn. 
Besøksforbud i eget hjem betyr at over-
griper ikke skal oppholde seg i hjemmet 
inntil en juridisk deling av eierforholdene 
er gjort. Besøksforbudet skal innen en 
viss t id stadfestes i t ingretten. For kvin-
nen eller barnet kan et besøksforbud 
være t il stor hjelp uavhengig om over-
griper overholder det eller ikke. Etter at 
besøksforbudet er forkynt for overgriper 
vil ethvert forsøk på kontakt i seg selv 
være straffbart.
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Voldsalarm:
Polit iet kan etter en søknad fra kvinnen 
og egen trusselvurdering t ildele kvinnen 
og/eller barnet en voldsalarm. Polit iet 
opplyser at det er sjelden et barn får 
voldsalarm. Alarmen som er t ilknyttet 
fasttelefon vil falle bort og den mobile 
alarmen vil bli den enste som polit iet 
kan gi ut. Ved å utløse denne alarmen 
skal polit iet kunne identifisere hvor kvin-
nen befinner seg med en halv meters 
nøyaktighet, og kunne rykke ut på kort 
t id. Polit iet kan også høre alt som blir 
sagt idet alarmen blir utløst. Det er bare 
polit iet som kan slå av alarmtelefonen 
etter at den er blitt aktivert, slik at over-
griper ikke kan ta den og slå den av.  

Separat mekling:
For kvinner med barn som skal 
separere seg kan belastningen ved å 
møte t il felles mekling på familie-
kontorene være stor. Selv om den 
fysiske sikkerheten vil være ivaretatt, 
kan kvinnens redsel for mannen gjøre 
at hun ikke er i stand til å være en part 
i selve meklingen. Det er viktig at vi 
informerer kvinnen om at hun kan be om 
separat mekling. 

Informasjon til andre instanser:
Avhengig av trusselbildet kan det være 
hensiktsmessig å informere andre 
instanser som for eksempel skole, 
barnehage, arbeidsplass eller liknende 
om situasjonen. Dette for å gi de ulike 
instanser råd om hvordan de kan for-
holde seg dersom overgriper oppsøker 
dem for på denne måte å komme i 
kontakt med sine ofre.

Navneendring:
Både fornavn og etternavn kan i prin-
sippet skiftes så ofte man vil. Ved første 
gangs søknad behandles denne av 
Folkeregisteret, andre gang av fylkes-
mannen. 

Hemmelig adresse:
Folkeregisteret kan gjøre vedtak om å 
sperre adressen. Vilkåret for å få 
adressen sperret er at det kan 
dokumenteres at det foreligger fare 
for skade på liv, legeme eller helse.  Et 
vedtak om sperret adresse er t ids-
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begrenset og varer ikke lenger enn et 
år av gangen. Har kvinnen eller barnet 
behov for ytterligere beskyttelse kan det 
søkes på nytt. Det finnes to forskjellige 
grader av adressesperring:

Kode 7: 
Fortrolig adresse: Adressen sperres for 
privatpersoner, mens offentlige 
instanser som har t ilgang til det sentrale 
folkeregisteret, har t ilgang til adressen. 
Det er folkeregisteret i kvinnens hjem-
kommune som behandler søknad om 
fortrolig adresse. 

Kode 6: 
Strengt fortrolig adresse: Den reelle 
adressen vil kun finnes i folkeregister-
systemet i skatteetaten. Alle offentlige 
instanser vil ved henvendelser få opp-
gitt at adressen er sperret og ikke 
t ilgjengelig. Det er Skattedirektoratet 
(sentralregisteret) som innvilger strengt 
fortrolig adresse.

Kvinnen oppgir skriftlig, via Folkeregis-
ter, behovet for å leve på kode. Behovet 
for sperret adresse må dokumenteres, 
for eksempel ved polit ianmeldelse, 
legeerklæring eller annen relevant 
uttalelse. Å leve på kode er som hoved-
regel t idsbegrenset, og ved en fornyelse 
må behovet dokumenteres.

Identitetssskifte:
Å skifte identitet innebærer at personen 
registreres i folkeregisteret med fiktive 
personopplysninger som fødsels-
nummer og navn. De fingerte person-
opplysninger føres derfra videre t il ulike 
offentlige myndigheter og private 
foretak. Personens reelle identitet 
avregistreres i folkeregisteret, og det vil 
ikke fremgå at personen egentlig har et 
annet navn og fødselsnummer. Personer 
i samme husstand kan også få en slik 
t illatelse. Det å bytte identitet betraktes 
som siste utvei og reglene for å få dette 
er meget strenge. Søknad om endring av 
identitet fremmes i samråd med det 
lokale polit idistrikt og avgjøres av 
Polit idirektoratet. Polit idirektoratets 
avgjørelse kan påklages t il Justis-
departementet.



Det har liten hensikt å sette i gang 
ulike sikkerhetstiltak dersom kvinnen 
ikke selv kan nyttiggjøre seg dem og 
selv være en aktiv part i eget sikker-
hetsarbeid. Som hjelpere kan vi bidra 
t il å øke hennes egen bevissthet rundt 
sikkerhet. 

Tilgjengelighet: Mange kvinner opplever 
hyppige oppringninger og tekst-
meldinger på sine mobiler av overgriper 
eller hans allierte når de har brutt ut. 
Her kan vi sammen problematisere 
hvordan hun takler disse telefonene, og 
hva de gjør med henne. Forsøker hun å 
få t il en dialog med overgriper? Dersom 
hun gjør det, hva håper eller ønsker hun 
å oppnå med kommunikasjonen? Er hun 
konstant t ilgjengelig for hans opp-
ringninger og tekstmeldinger? Har hun 
kommet så langt i bruddprosessen at 
hun skifter nummer og gjør seg 
utilgjengelig for han?

Å ta tilbake det offentlige rom: Kvinner 
som er traumatiserte og redde slik at 
de ikke tør å gå ut i det hele tatt , må vi 
jobbe systematisk med. Etter en grundig 
trusselvurdering hvor overgriper, hans 
bevegelser og aktivitet er identifisert 
kan vi praktisk bistå kvinnen i å trene 
seg på å bevege seg ute uten å utsette 
seg for unødig fare. Vi kan bevisstgjøre 
kvinnen på ulike reaksjoner som kan 
oppstå dersom hun møter overgriper 
ute på gaten. Vil hun bli paralysert av 
skrekk og dermed handlingslammet, ute 
av stand til å tenke klart? Hvordan unngå 
dette? Vi kan i en periode gå sammen 
med kvinnen for å prøve ut forskjellige 
måter hun kan beskytte seg på. Målet er 
at den dagen hun faktisk fysisk treffer 
overgriper vil hun ha alternativer for 
hva hun kan gjøre. Kvinnen kan lære 
seg og vurdere hver dør som en mulig 
rømningsvei. Hun kan være trenet t il å 
oppsøke nærmeste butikk eller annen 
instans. Hun kan rope om hjelp dersom 
han følger etter henne eller oppfører 
seg truende. Hun må vite hvordan hun 
utløser alarmen dersom hun har en. Hun 
vet nødnummeret t il polit iet og hvordan 
formidle seg over telefonen for akutt 
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Sikkerhetstiltak med
utgangspunkt i kvinnens
egne handlinger

bistand. Like viktig kan det være at hun 
unngår steder hvor det ikke vil være lett 
å t ilkalle hjelp eller oppmerksomhet fra 
andre.

“Anne hadde levd i et forhold preget 
av grov fysisk vold og psykisk terror 
i mange år, og hun var synlig preget 
mishandlingen.  Hun hadde gjentatte 
ganger flyktet fra sin mann, og etter flere 
opphold på krisesenteret alltid dratt 
tilbake til han igjen. Under siste opphold 
hadde Anne blitt utstyrt med bærbar 
voldsalarm og fått ilagt besøksforbud. 
På tross av dette var Anne overbevist om 
at mannen en dag ville ta livet av henne. 
Antageligvis på grunn av denne sterke 
redselen klarte ikke Anne å nyttiggjøre 
seg sikkerhetstiltakene. Mannen opp-
søkte henne stadig utenfor krisesenteret 
og Anne fulgte tilsynelatende frivillig 
med han. Han ville da ta henne med seg 
hjem, utsette henne for nye overgrep 
og følge henne tilbake til krisesenteret 
etterpå. Mannen kunne ringe henne når 
som helst på døgnet og Anne ville gå for 
å møte han. Det var utenkelig for Anne å 
benytte seg av voldsalarmen eller tilkalle 
hjelp på annen måte. I korte perioder var 
ikke mannen aktivt oppsøkende overfor 
henne, og dette utløste enda sterkere 
redsel hos Anne slik at hun da selv ville 
være den som kontaktet han. Alle disse 
handlingene var styrt av frykten Anne 
hadde for å bli drept. Det var først når 
mannen ble satt i varetekt i en lenger 
periode at Anne opplevde nok sikkerhet 
til å begynne arbeidet rundt sine egne 
psykiske traumer.”    
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Å ta tilbake det offentlige rom:
Kvinnen kan lære seg og vurdere hver dør som en mulig 
rømningsvei.



I arbeidet med kvinner og barn på krise-
sentrene har veilederen så langt lagt 
vekt på den individuelle oppfølgingen 
de voldsutsatte kan ha behov for. For 
kvinner og barn som midlertidig bor 
på krisesenteret vil selve oppholdet by 
på flere utfordringer. Som hjelpere er 
det nødvendig at vi veksler mellom et 
individ- og et miljøfokusert perspektiv. 
Individuelt miljøarbeid tar utgangspunkt 
i den enkeltes kvinne eller barns behov, 
mens miljøarbeid generelt er ulike 
arbeidsoppgaver knyttet t il felleslokaler 
hvor en eller flere beboere er t il stede.

Krisesentrene kan legge til rette for at 
fysiske, psykiske og sosiale faktorer 
fører t il trygghet og trivsel, som igjen er 
en forutsetning for vekst og utvikling. 
Med et planlagt og strukturert miljø-
arbeid kan kvinner og barn t ilegne 
seg ny kunnskap og nye strategier for 
mestring som vil være nyttige også etter 
oppholdet på krisesenteret.

Tiltak beboere kan ha nytte av i et 
fellesmiljø på krisesentrene:
Fellesskap: På et krisesenter møter 
beboere andre som også er blitt 
utsatt for menns vold i nære relasjoner. 
Kunnskap om at volden også rammer 
andre kan bidra t il mindre skam- og 
skyldfølelse, og dermed danne grunnlag 
for videre bearbeiding.

Nye nettverk: Krisesenteret kan for 
både kvinner og barn være en arena hvor 
nye nettverk dannes og også videreføres 
etter utflytt ing.

Modellæring: Kvinner og barn lærer av 
hverandres ulike måter å mestre  
problemene/utfordringene på.

Møtepunkter: Fellesarealene gir 
anledning til at beboere og personale 
møtes for uformelle samtaler. Under de 
uformelle samtalene i miljøet utveksles 
viktig informasjon som kanskje ikke 
kommer frem i individuelle samtaler.

Målsettingen for felles miljøarbeid: 
-  Fokuset flyttes fra individet t il felles-
   skapet, hvor beboerne må samhandle
   mot felles normer og felles mål for 

Miljøarbeid på krisesenterene

  hvordan miljøet skal være.
- Et fellesmiljø t ilrettelegger for 
  kulturmøter mellom beboere med 
  ulike bakgrunner og erfaringer.
- I de uformelle samtalene i miljøet 
  utveksles viktig informasjon som 
  kanskje ikke kommer frem i 
  individuelle, systematiske problem-
  løsningssamtaler.
- Gjennom felles aktiviteter opplever 
  beboere og ansatte hverandre på 
  andre måter og det utvikler seg en 
  annen type fellesskap enn i mer 
  formelle situasjoner.
- Det utvikles strategier for mestring og
  selvhevding.
- Beboerne får øvet seg på å snakke, 
  mene og stå for noe.
- Det skjerper fokuset t il beboerne, hva
  de liker og ønsker, som igjen kan 
  bidra t il at de kan sette individuelle 
  mål.
- Det kan bidra t il at eventuelle 
  rasistiske holdninger endres.
- Miljøet blir aktivt i motsetning t il et 
  statisk, passivt miljø.

Tilrettelegging for et aktivt miljøarbeid:
Å drive miljøarbeid kan forståes som 
en form for aktiv påvirkning av andre 
mennesker. Det krever at vi som hjelp-
ere har forståelse for brukernes behov i 
hverdagen, og at vi har kunnskaper nok 
t il å begrunne de t iltak vi setter i gang. 
Et planlagt, systematisk miljøarbeid 
forutsetter at vi ikke handler t ilfeldig i 
de ulike situasjoner vi står i (Linde og 
Nordlund 20 03). På krisesentrene bor 
det gjerne flere traumatiserte kvinner 
og barn som i en periode skal dele stue, 
kjøkken og bad. Noen har oppholdt seg 
på senteret i lengre t id, mens andre net-
topp er ankommet etter å ha vært utsatt 
for noe akutt. For hjelperne på krisesen-
trene forutsetter dette at vi har kunn-
skaper om krisereaksjoner og hvordan 
kriseforløpet kan påvirke mennesker. 
For å mene noe om en mors omsorgs-
kapasitet overfor sine barn må vi skille 
på hva som kan være krisereaksjoner, 
hvor preget hun er av mishandlingen, 
om hun har eller har hatt t ilgang på 
avlastning og hva som er reell mangel på 
omsorgskompetanse. 
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Eksempel på ulike vurderinger av 
samme situasjon:
”Fra miljøarbeiderrapport : Det er 
kommet en ny kvinne med fire barn, alle 
under seks år. Det er helt vilt oppe i 
etasjen. Barna har griset ned kjøkkenet, 
og moren har ikke giddet å rydde etter 
dem. I stua ble det mye bråk, og to av 
barna løp flere ganger inn på miljø-
arbeiderkontoret selv om moren har fått 
beskjed om at det er hun som er 
ansvarlig for å passe dem her på 
senteret. Hun bare sitter der og gjør 
ingenting for å stoppe dem. Virker veldig 
passiv. Kvinnen har fått husregler, men 
ungene fløy fremdeles i gangene lenge 
etter leggetid, og forstyrret alle de andre 
beboerne. Her må vi nok være strenge 
fremover”.

”Fra miljøarbeiderrapport : Det er kom-
met en ny kvinne med fire barn, alle 
under seks år. De er alle preget av å ha 
vært utsatt for noe. Moren er i sjokk, hun 
er ikke i stand til å ta imot informasjon, 
og jeg har derfor ikke gjennomgått alle 
husreglene med henne. Barna hadde 
en urolig adferd og virket redde. De to 
eldste var kontaktsøkende, de oppsøkte 
oss flere ganger på miljøarbeider-
kontoret. Mor trengte hjelp for å passe 
barna, det var vanskelig å roe alle fire 
på en gang. Verken mor eller barn var i 
stand til å legge seg og sove, og de har 
nok behov for tett oppfølging og mye 
hjelp de neste døgn.”

I fellesarealene er det viktig at hjelp-
erne er t ilgjengelig i miljøet for hjelpe, 
og t il å sette i gang felles aktiviteter. 
Aktivitetene kan være alt fra verksted for 
håndarbeid, baking, t il vasking av kjøle-
skap. Poenget er at det innbyr t il felles 
innsats. Det er også hjelperens ansvar å 
motivere og trygge nye beboere slik at 
de tør å delta i fellesaktiviteter.   

En forutsetning for et systematisk 
miljøarbeid er at hjelperne har en felles 
holdning til arbeidet, uten at dette betyr 
at de må utføre samme type handling 
eller t iltak i de ulike situasjoner. I 
miljøarbeid med mennesker i krise 
vektlegges det å skape trygghet, 
struktur og forutsigbarhet.  
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Dette er følgelig en utfordring på krise-
sentrene hvor kvinnene og barna er i 
ulike krisefaser, og situasjonen er preget 
av i verste fall kaos og i beste fall 
mangfold. Ved miljøarbeid må hjelperne 
ha en felles forståelse av når det er 
mulig å kreve noe av beboerne.

- Hjelperne må vurdere når det er 
  hensiktsmessig å lytte og yte omsorg.
- Hjelperne må vurdere når det er 
  fordelaktig å stille krav til brukeren,
  krav som kvinnene og barna vil mestre 
  å vokse på.
- Hjelperne må vurdere når det er helt 
  nødvendig å stille krav.     

I praksis vil dette være å gå inn i situa-
sjoner som oppleves som problematiske. 
Dersom en mor gjentatte ganger ikke 
overholder leggetider for små barn om 
kvelden, er det hjelperens oppgave å 
finne ut hvorfor. Forklaringene kan være 
mange og sammensatte. Kanskje er 
mor for sliten t il å orke å veilede barna? 
Kjenner ikke moren til regelen om at 
det skal være ro på krisesenteret om 
kvelden? Har moren praktisert helt andre 
legge- og soverutiner før hun kom til 
krisesenteret? Er barna urolige og redde 
på grunn av volden de har opp-levd? Har 
legge- og soverutiner vært et problem 
i familien i lenger t id? Har mor og barn 
behov for hjelp t il legge- og soverutiner? 
Ved å kartlegge dette kan hjelperene 
vurdere ulike t iltak som kan være med 
på å gjøre leggerutiner enklere for både 
mor og barn, noe som også vil bidra t il 
et roligere fellesmiljø. 

Modellæring:
For mødre i krise kan det å forstå råd 
og veiledning virke forvirrende eller 
uforståelig. Et egnet t iltak kan da være 
at hjelperen aktivt blir med i de situa-
sjonene som oppleves som proble-
matisk, enten av mor eller av hjelperen 
selv. Hjelperen blir for eksempel med 
på kveldsrutinene, veileder hvis det er 
nødvendig og drøfter med mor hvordan 
det problematiske kan gjøres på en 
annen måte.



Tiltaksplaner Kvinnen og hjelperen 
starter med å lage konkrete t iltaks-
planer t idlig i utflytt ingsprosessen fra 
krisesenteret, slik at t ilværelsen skal 
oppleves trygg for kvinnen og barna i 
nyetableringsfasen. Som utgangspunkt 
gjør hjelperen og kvinnen felles 
vurdering av hvilke t iltak som kan være 
nyttige etter utflytt ing. Det må også taes 
høyde for at disse planene kan forandres 
underveis, avhengig av hvilke 
utfordringer kvinnen og barna vil møte.

Avslutningssamtale med barn I en 
avslutningssamtale med barna er det 
viktig å høre om deres tanker om det nye 
livet. Noen gruer seg og er usikre på om 
mamma vil klare å passe på dem alene, 
mens andre gleder seg veldig t il å flytte 
t il sitt nye hjem. For å avslutte opp-
holdet på krisesenteret på en god måte 
forsøker vi å legge t il rette for at barna 
får sagt adjø t il nye venner de har fått , 
og oppmuntre t il fortsatt kontakt med 
senteret. Barna får t ilbud om å fortsette 
i grupper eller i individuelle samtaler, 
med godkjenning fra mor. 

Koordinering av eksterne tiltak 
Kvinner og barn med sammensatte 
problemer uten kunnskaper om de 
ulike hjelpeinstanser vil ha behov for at 
hjelpen formidles og koordineres av per-
soner som kjenner kvinnens og barnets 
historie og behov. I etableringsfasen kan 
hjelperen bistå i møter og i kontak med 
hjelpeapparatet. Oppfølgingsarbeidets 
mål er å hjelpe kvinnen og barnet t il å 
søke hjelp i det ordinære hjelpe-
apparatet, og overføre kunnskaper og 
erfaringer t il sentrale nøkkelpersoner 
som kvinnen skal forholde seg t il i 
fremtiden. I denne fasen vil hjelperen 
kunne være kvinnens ”fullmektig” i møte 
med nye instanser eller andre sam-
arbeidsparter.

Råd - og veiledningssamtaler: Ofte vil 
kvinnen ha behov for råd og veiledning 
i forbindelse med problemstillinger hun 
møter i den selvstendige t ilværelsen for 
seg og sine eventuelle barn. Det kan 
være av juridisk art, praktiske forhold 

Oppfølgingsarbeid etter utflytting

eller hun trenger veiledning, hjelp t il å 
fylle ut skjemaer eller henvisning t il ulike 
hjelpeinstanser.

Hjemmebesøk 
Hjemme-hos-jobbing: Både kvinner 
med og uten barn kan få t ilbud om ett 
eller flere hjemmebesøk etter utflytt ing. 
En av hensiktene er å gi mor hjelp og 
støtte som aleneforsørger  etter brud-
det med overgriper. For kvinner som har 
brutt ut av en storfamilie vil overgangen 
til å ha ansvaret alene for barna by på 
flere utfordringer. Det mest optimale 
er at både kvinnens og barnas hjelp-
ere går sammen på hjemmebesøket. 
Kvinnen får en samtale alene, og barna 
får det samme. Under besøket utdypes 
og drøftes det aktuelle problemer og 
løsningsalternativer som kvinnen og 
barna står overfor i reetableringsfasen. 
Om ønskelig kan kvinnen og hjelperen 
utarbeide en skriftlig handlingsplan. 
Planen kan inneholde både langsiktige 
og kortsiktige mål, og hvilke t iltak som 
skal prioriteres først for å nå disse. I 
handlingsplanene skal det tydelig gå 
frem hvem som er ansvarlig for å gjøre 
hva. Ved hjemmebesøkets slutt gjøres 
en oppsummering i plenum med fokus 
på hva familien faktisk mestrer.

Kontinuerlig risikovurdering: Noen 
kvinner og barn opplever at overgriper 
fortsetter å true dem etter utflytt ing. 
Truslene kan være direkte ved for-
følgelse eller indirekte gjennom ulike 
former for kontroll for eksempel under 
samvær med barna, i overleverings-
situasjoner osv. Som hjelpere i denne 
fasen kan vi bidra t il at kvinnen 
kontinuerlig vurderer sin egen sikkerhet 
og er aktiv i drøftingen av t iltak som står 
i sammenheng med denne.  
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Rettssaker: En del av oppfølgings-
arbeidet kan være å bistå kvinnen i 
rettsapparatet, både i straffesaker mot 
overgriper og i saker som angår samvær, 
omsorg og foreldreansvar. Arbeidet vil 
bestå i å støtte kvinnen i det vi vet at de 
psykiske belastningene i de ulike retts-
prosessene vil være store. I flere saker 
vil vi selv bli innkalt for å avgi vitne-
forklaring, hvor våre kunnskaper om den 
aktuelle familie skal formidles i retten. 
Ved hjelp av journalnotater vil 
vitneforklaringen bli så presis som 
mulig. For å kunne benytte journal-
notater må kvinnen skriftlig samtykke i 
at personopplysninger oppbevares etter 
at hun flytter fra krisesenteret. I 
samtykkeerklæringen skal det frem-
komme hvor lenge samtykket gjelder, 
og hvilke saker samtykket gjelder for. 
Har ikke kvinnen samtykket og skrift-
lig opphevet taushetsplikten, kan 
ikke de ansatte på krisesenteret avgi 
vitneforklaring i retten. Unntaket er 
dersom det kreves vitneforklaring om 
taushetsbelagt opplysninger uten at 
samtykke er innhentet fra kvinnen, så er 
hovedregelen at kompetent myndighet 
(dvs. fylkesmannen) må samtykke, eller 
at retten ved kjennelse bestemmer at 
vitneforklaring skal gis selv om slikt 
samtykke er nektet. Utgangspunktet vil 
derfor være at de ansatte ved krise-
senteret vil ha plikt t il å avgi vitne-
forklaring i en eventuell straffesak, jf. 
straffeprosessloven § 108.
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Bearbeidingssamtaler: Når t ilværelsen 
oppleves tryggere og kvinnen har fått 
overgrepene noe på avstand er det 
naturlig at psykiske og fysiske 
reaksjoner på volden trer frem. 
Kvinnen kan bli overrumplet av 
angstanfall, hun får søvnforstyrrelser 
og t ilhørende konsentrasjonsproblemer, 
er deprimert og opplever livet som uten 
mening. Som hjelpere kan vi bidra t il 
at kvinnen ser sammenhengen mellom 
volden hun er blitt utsatt for og 
reaksjoner på denne. En forutsetning for 
bearbeiding er at kvinnen får mulighet t il 
å sette ord på overgrepene og fortalt sin 
mishandlingshistorie. Kvinner med 
sterke reaksjoner vil også ha behov for å 
lære ulike måter å takle reaksjonene på, 
som for eksempel avspenningsmetoder.
Samtaler med barn. Vi forsøker å snakke 
med barna om hvordan de har det, om 
det går bra på skolen og med venner. 
Er det noe hun vil at vi skal snakke med 
mor eller andre om? Dette er også fasen 
hvor samvær er aktuelt. For noen er 
dette udelt posit ivt mens det for andre 
er bare negativt, og for flere veksler det.

Kommentar Erfaringer fra Oslo krise-
senter viser at kvinner og barn utsatt for 
vold i nære relasjoner vil ha 
individuelle behov for oppfølgingstiltak. 
Utgangspunktet for de ulike t iltakene 
er derfor ikke at de skal følges krono-
logisk og t il bestemte t ider. Det varierer 
hvordan brukerne benytter seg av disse 
t ilbudene. Noen deltar i etapper etter 
hvert som de står overfor nye 
problemer, mens andre benytter seg 
av ett eller flere t ilbud parallelt . I fasen 
rett etter utflytt ing har mange behov for 
mye praktisk oppfølging, som å etablere 
kontakt med eksterne instanser. Når det 
praktiske er på plass er det vanlig at de 
psykiske reaksjoner etter overgrepene 
viser seg. Målet er at t ilbudene skal 
være t ilgjengelige når kvinnen kjenner 
behovet, for eksempel når de psykiske 
plagene/reaksjoner blir for vanskelige 
eller barnet endrer atferd etter 
samværene med overgriper.    
 



Omfanget av menns vold mot kvinner 
og barn i nære relasjoner er vanskelig å 
tallfeste, og uavhengig av ulike under-
søkelser vet vi at det finnes store 
mørketall. På de fleste krisesentrene har 
antall beboere vært rimelig stabilt siste 
år, mens antall dagbrukere/dagsbesøk 
stiger. Dette er kvinner som oppsøker 
senteret for råd og veiledningssamtaler. 
Voldsutsatte kvinner som ikke trenger 
beskyttelse i form av et botilbud har 
behov for andre t ilbud. 

Krisesentrene skal være et lavterskel-
t ilbud hvor barrierene for å søke hjelp 
ikke er høye. Samtidig vet vi at det kan 
være vanskelig for mange å fortelle om 
krenkelsene de har blitt utsatt for. Vår 
erfaring er at telefonsamtaler med volds-
utsatte ikke bestandig gir nok grunnlag 
for å vurdere kvinnens hjelpebehov. Ved 
telefonhenvendelser forsøker vi derfor å 
motivere kvinnen til å komme til 
senteret for en uforpliktende samtale 
slik at muligheten for å avdekke behov 
og t ilby hjelp blir mer reell. De ulike 
t ilbud for kvinner som ikke bor på 
senteret vil i flere t ilfeller være de 
samme som oppfølgingstilbudene til 
kvinner og barn som har flyttet ut.
 
Sorteringssamtaler: Mange kvinner 
som oppsøker krisesenteret er over-
veldet av alle problemene de sliter med. 
Hele livssituasjonen kan oppleves som 
uoversiktlig for andre og overveldende 
for kvinnen. Hun vil da i første omgang 
ha behov for hjelp t il å sortere de ulike 
problemene, slik at det blir tydeligere 
hvilken sammenheng de utgjør for 
situasjonen hennes. I neste omgang vil 
hun ha behov for hjelp t il å prioritere 
hva hun bør konsentrere seg om å løse 
først. Som hjelpere må vi gå i takt med 
kvinnen, forsøke å finne ut hvor hun er 
og ikke forsere hennes eget tempo. Det 
er hennes prioriteringer som skal legges 
t il grunn for videre handling, og som 
hjelpere må vi akseptere hennes valg 
selv om vi ikke er enig i verken 
prioritering eller løsning.

Tilbud til kvinner som ikke 
bor på krisesenteret

Avklaringssamtaler: Kvinner oppsøker 
senteret for sjekke ut om tilbudene våre 
kanskje er noe de ønsker å benytte seg 
av. Det kan være kvinner som ikke er 
sikre på at de er mishandlet nok for å 
kunne få bistand. Mytene om at det kun 
er kvinner med synlige skader 
etter fysisk vold som er på krisesentrene 
eksisterer fremdeles, og som hjelpere 
bør vi være med på å avlive disse 
mytene. I samtaler med kvinner som 
søker etter hjelp uten at de helt klarer 
å definere hva de har behov for, må 
vi kunne formidle om ulike former for 
psykisk vold og dens konsekvenser slik 
at det vil være gjenkjennende for 
kvinnen.

Veiledningssamtaler: Kvinner oppsøker 
krisesenteret for å få informasjon om 
rettigheter, hjelpeapparatet og hvordan 
benytte seg av andre t iltak. Som hjelp-
ere bør vi ha solide kunnskaper om 
rettigheter og plikter i forhold t il hjelpe-
apparatet, eller t ilby oss å hjelpe 
kvinnen for å undersøke det som er 
aktuelt for henne.  

Barn vitne til vold: Mødre oppsøker 
krisesenteret på grunn av bekymring for 
hvilken skade barna har blitt påført ved 
å ha vært vitne t il volden mot mor. Det er 
viktig at vi har kunnskaper om konse-
kvenser for barna, ulike reaksjoner de 
kan få og hvilke t iltak som kan gjøres i 
forhold t il dette. Har vi som hjelpere ikke 
kunnskaper nok om dette, blir oppgaven 
å henvise t il barnekoordinator ved 
senteret, eller annen barnefaglig 
rådgiver i det offentlige hjelpeapparat.

Bruddfasesamtaler: Kvinner som har 
brutt med en voldelig partner oppsøker 
krisesenteret av redsel for å bli utsatt 
for nye overgrep. Som hjelpere i denne 
fasen kan vi sammen med kvinnen 
vurdere hennes trusselbilde slik vi gjør 
med kvinner som bor på senteret. Vi kan 
videre bistå med å utarbeide sikkerhets-
planer, og eventuelt mobilisere polit iet 
eller andre instanser.
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Planleggingssamtaler/flukt: Kvin-
ner oppsøker krisesenteret for råd og 
bistand når de har bestemt seg for å 
forlate en voldelig partner. De er usikre 
på hvordan partneren vil reagere når 
hun bryter med han på ordentlig, og de 
er redde for at bruddet vil utløse mer 
aggresjon hos overgriper. Som 
hjelpere kan vi være med på å drøfte 
ulike alternativer for at kvinnen skal ha 
størst grad av trygghet i bruddfasen. 
Kvinner som planlegger bruddet er ofte 
avhengig av flere strategier for å sikre 
seg, da de ikke kan forutse hvordan 
partnerens reaksjon vil bli. Noen vil 
ha behov for midlertidig beskyttelse 
i en periode, mens for andre er det å 
ha knyttet kontakt med krisesenteret 
t il hjelp hvis farlige situasjoner skulle 
oppstå.   

Bearbeidingssamtaler: Kvinner som 
i lenger t id har levd uten overgriper 
sliter gjerne med ettervirkninger av 
volden. Vår erfaring er at reaksjonene 
blir sterkere parallelt med at tryggheten 
øker. Vi kan t ilby jevnlige samtaler på 
krisesenteret hvor kvinnen kan få hjelp 
t il å fortelle hele sin historie ved å sette 
ord på de vanskelige følelsene som 
kommer. Målet med samtalene er at 
kvinnens minner om volden gradvis tar 
mindre plass i hennes liv, og at hun selv 
opplever at volden var noe som skjedde 
i hennes fortid. I denne prosessen 
fokuserer vi på kvinnens nye muligheter 
og roller i et liv uten vold. 

Kurs: Mange kvinner har behov for å 
møte andre kvinner med liknende volds-
erfaringer som dem selv. Som hjelpere 
kan vi t ilrettelegge for kurs med 
relevant innhold. Temaene kan være alt 
fra psykisk vold, reaksjoner på vold og 
hva vold gjør med kjærligheten. For å 
gjøre kursene til en trygg arena legges 
de opp som undervisning, og det er opp 
til hver enkelt deltaker om hun ønsker å 
lytte eller mer aktivt delta med kommen-
tarer og spørsmål. Kursrekkene rullerer, 
de kan følges eller taes enkeltvis, og det 
er ingen påmelding slik at anonymiteten 
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sikres dersom dette er viktig for kvin-
nene. Deltakerne får allt id t ilbud om å 
gjøre avtale om individuelle samtaler i 
etterkant av undervisningen for de som 
måtte ønske dette.

Gruppe: Oslo Krisesenter driver 
lukkede, t idsavgrensede grupper 
for kvinner som lever eller har levd i 
forhold hvor de er blitt utsatt for vold. 
Gruppeprosessen baserer seg på at 
deltakerne deler av sine erfaringer, 
gjenkjenner disse og t ilegner seg andre 
strategier for mestring. Parallelt med 
deltakelse i gruppen får kvinnene tilbud 
om individuelle oppfølgingssamtaler.

Kvinnene som oppsøker krisesenteret 
benytter seg sjeldent av bare ett av 
t ilbudene. En avklaringssamtale kan 
være en utløsende faktor t il at kvinnen 
starter bruddprosess med sin voldelige 
partner. Dette vil igjen føre t il at hun 
har behov for annen type hjelp videre. 
Vår erfaring er at kvinner nyttiggjør seg 
de ulike t ilbudene i ulike kombinasjoner 
avhengig av hvilken fase i sin egen 
prosess de er i.  



Å bli utsatt for vold utgjør en trussel 
mot egen eksistens, og reaksjonene 
blir ofte sterkere når volden er over og 
den voldsutsatte opplever sikkerhet. Vår 
erfaring er at mange kvinner først får 
psykiske reaksjoner lenge etter 
utflytt ing fra krisesenteret. Reaksjonene 
kan virke skremmende og kvinner kan 
oppleve dem som bevis på at hun er et 
svakt menneske eller hun tror at hun er 
alvorlig syk. Vår oppgave som hjelper er 
å ha kunnskaper om ulike reaksjoner, 
normalisere dem og formidle sammen-
hengen mellom reaksjonene og volden 
hun er blitt utsatt for. Reaksjonene kan 
forstås som normale reaksjoner på en 
unormal situasjon.

Normale reaksjoner:

 -  Sinne
 -  Sorg
 -  Redsel/angst
 -  Glemskhet/hukommelsestap
 -  Mareritt
 -  Søvnproblemer
 -  Isolasjon
 -  Konsentrasjonsforstyrrelser
 -  Overaktivitet
 -  Depresjon
 -  Skyld- og skamfølelse
 -  Bedøvethet

Faser i helingsprosessen etter å ha vært 
utsatt for vold:

Første fase: Å få slutt på volden. Her 
er fokuset på trygget og sikkerhet, 
den voldsutsatte kan ikke konsentrere 
seg dersom hun fremdeles lever i fare. 
Det å normalisere reaksjoner og lære 
hvordan håndtere dem er viktig i denne 
første fase.

Andre fase: I denne fasen har den 
voldsutsatte behov for å sortere og 
bearbeide erfaringer og tanker. Dette 
kan gjøres ved å få t ilgang på 
informasjon om nødvendige t iltak og 
prosesser. Hun kan få innsikt ved å lese 
om andres erfaringer og snakke med 
andre. Føre dagbok og notater og være 
aktiv aktør i forhold t il reaksjoner/
problemstillinger hun møter. 

Psykiske reaksjoner  
etter å ha blitt utsatt for vold

Tredje fase: I denne fasen handler det 
om å våge å leve igjen, ta sjanser og ha 
tro på kjærlighet og fremtid.

Kvinner og barn på krisesentrene i et 
traumeperspektiv Kvinner og barn som 
oppsøker krisesentrene har ofte vært ut-
satt for gjentagende traumer. Som deres 
hjelpere på krisesentrene bør vi kunne 
kjenne igjen traumesymptomer og ha 
kunnskaper om hvordan disse 
behandles i en t idlig fase. I det 
følgende har veilederen tatt utgangs-
punkt i Judith Hermans bok om psykiske 
traumer søm følge av å ha blitt utsatt for 
overgrep (Herman 1995). 

Et traume kan beskrives som en 
overveldende, psykisk påkjenning hvor 
den utsatte opplever en følelse av 
intens frykt, total hjelpeløshet, tap av 
kontroll og trussel om tilintetgjørelse. 

Traumatiske reaksjoner blir kraft igere 
når det ikke nytter for den utsatte å 
handle. Når verken motstand eller flukt 
er mulig blir det menneskelige system 
av selvforsvar satt ut. Et traume 
ødelegger derfor et komplekst 
forvarssystem som normalt fungerer på 
en integrert måte. En traumehendelse 
innebærer en trussel mot barnets eller 
den voksnes fysiske og psykiske 
integritet, enten de selv blir utsatt eller 
er vitne t il at andre nære personer blir 
det. 

De utsattes reaksjoner etter traumet 
avhenger i stor grad av traumets om-
fang og varighet. For kvinner og barn 
som blir utsatt for gjentatte traumatiske 
handlinger utført av personer de står i 
en nær relasjon t il kan konsekvensene 
være alvorlige. En følge kan være at 
verden oppleves som uforutsigbar og et 
utrygt sted når en partner, en far eller 
annen omsorgsperson som i utgangs-
punket skulle beskytte dem, i stedet er 
den som påfører deg dype krenkelsene.
Mange av kvinnene og barna som kom-
mer t il krisesentrene har vært utsatt 
for langvarig traumatisering, og en del 
utvikler problemer eller symptomer som 
samlet betegnes som post-traumatisk 
stress syndrom (PTSD). 
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Symptomer på posttraumatisk stressyn-
drom kan deles i tre hovedkategorier:

Tegn på økt beredskap: 

 -  Skvettenhet
 -  Irritabilitet
 -  Søvnproblemer
 -  Aggressivitet
 -  Muskelspenninger
 -  Angst 

Gjenopplevelse av traume:

 -  Mareritt
 -  Flashbacks
 -  Gjenopplevelser

Unngåelsesatferd:

 -  På tankeplan 
 -  På følelsesplan
 -  På handlingsplan
 -  Tilbaketrekning
 -  Isolasjon

Økt beredskap Etter å ha vært utsatt for 
gjentatte traumer over t id vil ofte krop-
pen reagere med å være i en kronisk 
stresstilstand. Kvinner og barn går rundt 
i en konstant alarmberedskap, som om 
faren vil vende tilbake hvert øye-
blikk. Overaktiveringen fortsetter både i 
våken tilstand og i søvne, og forårsaker 
uttallige former for søvnforstyrrelser. 
Kvinnene vi møter forteller at de ikke 
klarer å få kontroll over tankene, de har 
hukommelsestap og problemer med å 
konsentrere seg. Den psykiske smerten 
og redselen krever så mye energi at det 
er vanskelig for kvinnen å være t ilstede 
her og nå. 

”Kristin hadde flyttet fra krisesenteret 
for flere måneder siden. Ved utflytting 
var hun svært optimistisk, og hadde 
mange planer for fremtiden. Etter et 
langvarig voldelig forhold hadde hun 
klart å bryte ut. Partneren hadde fått 
besøksforbud som han overholdt og 
hun var ikke redd for han lenger. Kristin 

hadde fått innvilget attføring og var i ferd 
med å utdanne seg. I frustrasjon over at 
hun ikke greide å følge undervisningen 
kom hun igjen til krisesenteret. Det viste 
seg at hun hadde store problemer med 
å sove. Hun lå lenge våken og når hun 
endelig sovnet våknet hun flere ganger, 
og følte seg utslitt om morgenen. Noen 
ganger var hun så trøtt at hun ikke orket 
å gå på skolen, og når hun var der klarte 
hun ikke å konsentrere seg om fagene. 
Hun var også bekymret for om hun ville 
miste attføringsstønad dersom hun ikke 
fullførte alle eksamener”. 
 

Gjenopplevelse av traumet For mange 
som opplever vold er det som om den 
traumatiske hendelsen fortsetter selv 
om personen er i sikkerhet. Lenge etter 
at de fysiske eller psykiske overgrepene 
har tatt slutt, gjenopplever 
traumatiserte mennesker krenkelsene 
som om de hele t iden blir gjentatt i 
nåtiden. Det oppleves som om tiden har 
stanset i traumeøyeblikket. Fragmen- 
terte minner om volden trenger seg på i 
form av mareritt og flashbacks. 
Gjenopplevelser kan utløses ved at den  
traumatiserte sanser eller møter noe 
eller noen som minner om over-
griperen/traumet. Alt som minner om 
noe som fremkaller gjenopplevelse, er 
en trigger.

”Eli kom oppkavet inn på krisesenteret 
hvor hun hadde bodd i en måned. Hun 
skalv og begynte å hyperventilere, og det 
tok lang tid før hun klarte å gjøre rede 
for hva som hadde skjedd. Det viste seg 
at en rød bil som liknet bilen til Elis mann 
hadde stått parkert utenfor hennes 
arbeidssted når hun skulle hjem. Dette 
utløste kraftige minner og Eli opplevde 
voldtekten igjen…” 

Unngåelsesatferd: Når gjenopplevelsen 
av en traumatisk opplevelse fremkaller 
så sterk følelsesmessig smerte og red-
sel, gjør traumatiserte mennesker bevis-
ste og ubevisste handlinger for å unngå 
den. Kvinnene vi møter på krisesentrene 
har ulike strategier for å unngå 
situasjoner som minner om 
overgrepene. 



Psykiske reaksjoner  
etter å ha blitt utsatt for vold

En strategi kan være å isolere seg, hun 
slutter og gå ut og bryter kontakt med 
venner og nettverk. For å beskytte seg 
kan kvinner benekte eller bagatellisere 
volden de har vært utsatt for, ”det var jo 
ikke så alvorlig og dette vil jeg glemme, 
legge bak meg…”. 
Konsekvenser av de ulike unngåelses-
reaksjoner kan bety en isolert t ilværelse, 
som igjen forsterker kvinnens redsel for 
traumeminner og gjenopplevelser. Ved 
å holde traumet på avstand, ved bevisst 
eller ubevisst å fornekte eller bagatel-
lisere volden, vil kvinnen kanskje opp-
leve at hun fungerer der og da. På sikt 
er muligheten stor for at hun vil utvikle 
andre symptomer da mye av hennes 
energi er brukt på ikke å reagere. 

”Saima ble oppfattet som vanskelig å 
samarbeide med av sosialtjenesten. Hun 
ville ikke følge opp noen av tiltakene som 
ble satt i gang for henne. Hun kunne 
verken følge norskundervisning eller 
andre kvalifiseringstiltak av redsel for å 
bli utsatt for nye overgrep av sin fraskilte 
ektemann. Saksbehandler mente at dette 
var en dårlig unnskyldning, eksmannen 
bodde jo ikke engang i samme by som 
Saima, så hvordan skulle han være så 
farlig…?”

Traumebehandling: Traumatiserte men-
nesker har i akuttfasen behov for 
stabilitet og å kunne håndtere sine 
reaksjoner. Målet er at den utsatte skal 
utvikle strategier for å klare å holde 
smerten unna og selv kontrollere når 
det vonde skal være fremme i 
bevisstheten. Den utsatte skal kunne 
lære å gå inn og ut av smerten, å gå fra 
hodet t il følelser t ilbake t il hodet. Denne 
fasen danner grunnlaget for traume-
bearbeidingen senere. Målet er at den 
utsatte skal integrere både følelser og 
affekt, hvor erfaringer skal bleke 
hendelser i den utsattes fortid. 

Den indre veggen: Traumearbeid i t idlig 
fase kan forstås som metaforen om 
en indre vegg. Hjernen kan dytte bort 
vonde opplevelser for en t id og de 
levende minnefragmenter lever som 
”bak en vegg”.

 Denne indre veggen er den utsattes 
mentale kapasitet t il å holde t ing unna, 
t il å kunne sortere i triggere som utløser 
gjenopplevelser og t il å kunne være i 
her og nå. I denne fasen har den utsatte 
behov for å utvikle en tykk vegg. Ved 
stress, sykdom, lite søvn eller å bli utsatt 
for fare blir denne veggen tynn. Kvinnen 
kan da bli overveldet av angst og gjen-
opplevelser. Veggen styrkes og blir 
tykkere ved aktivt å velge og skru av 
minnene, ved god søvn og ved gode 
opplevelser. Veggen styrkes ved å nå 
konkrete mål. Konsentrasjonsproblemer 
kan være et resultat av en tykk vegg, hun 
husker verken telefonnumre, fødsels-
dato eller nødvendig informasjon. Ved å 
ruse seg på alkohol eller andre midler vil 
veggen oppleves som tykk og smertene 
blir borte, men veggen forsvinner gjerne 
helt eller delvis i etterkant.
 

Som hjelpere på krisesentrene 
fokuserer vi på følgende i denne fasen:

Sikkerhetsarbeid. 

Kriseintervensjon.

Normalisere reaksjonene.

Identifisere triggere som utløser 
gjenopplevelser

Ressursorienterte samtaler for at kvin-
nen skal få t ilgang til gode følelser og 
t idligere erfaringer. Samtaler om disse 
ressursene vil bygge opp den indre 
veggen.

Regulere arbeid med traumetema. I 
samtaler stiller vi spørsmål t il hodet i 
stedet for følelsesspørsmål. Eks: ”hva 
skjedde?” Istedenfor ”hvordan hadde du 
det?”

Lage realistiske mål for hverdagen som 
kvinnen kan mestre. Ved å oppnå målene 
vil den indre veggen bli tykkere. Gjøre 
aktive prioriteringer i forhold t il hva som 
bør gripes tak i først.
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Bearbeiding: Tidligfase traumearbeid 
handler om å få en god vegg, mens 
senere arbeid vil være å rydde arbeidet 
bak veggen. Da går man inn og tar 
fragmenter og deler av en historie som 
forstyrrer livet i dag og arbeider med 
dette. Når minnene er integrerte og blitt 
t il vanlige minner vil erfaringen være 
noe som er forbi, og det vonde tilhører 
fortiden mer enn nåtiden. 

I mange tilfeller vil kvinner utsatt for 
vold ha behov for støttespillere mens de 
selv arbeider mot et godt liv uten noen 
form for psykologisk oppfølging fra 
behandlingsapparatet. Andre kvinner vil 
ha behov for psykologisk oppfølging for 
å bearbeide traumene sine. Som 
hjelpere på krisesentrene kan vi ikke 
henvise t il ett spesielt sted eller type 
behandling. Vi kan råde kvinnen til selv 
å prøve seg frem til den behandling som 
hun opplever å ha utbytte av.

Traumebehandling: Traumatiserte mennesker har i akuttfasen behov for 
stabilitet og å kunne håndtere sine reaksjoner.



Som hjelper kan det være frustrerende 
når kvinnen velger å reise t ilbake t il 
overgriper etter et opphold på krise-
senteret. Som hennes hjelper har du 
kanskje brukt mye tid sammen med 
kvinnen, og opplever arbeidsinnsatsen 
som meningsløs. Bekymringen kan 
også være stor for at kvinnen vil bli 
utsatt for nye overgrep ved å reise 
hjem, og dette er spesielt vanskelig 
dersom kvinnen har barn. I slike 
situasjoner er det viktig at vi ikke 
krit iserer eller på annen måte fordøm-
mer hennes valg. Det å bryte ut av et 
voldsforhold er for mange en langvarig 
prosess, og som hjelper kan vi forstå 
vår del av hjelpen som et ledd i denne 
prosessen. 

Det kan være sammensatte årsaker t il 
at kvinnen reiser t ilbake igjen. I verste 
fall er hennes redsel for overgriper så 
stor at det oppleves tryggere for henne 
å være fysisk sammen med han, slik at 
hun hele t iden vet hva han gjør og hvor 
han befinner seg. Hennes redsel styrer 
henne slik at hun ikke klarer å orientere 
seg i en ny hverdag, og i alle 
situasjoner frykter at han vil dukke 
opp for å ta henne. Mange kvinner har 
investert mye tid og kjærlighet i 
forholdet, og det kan være tungt å gi opp 
et slikt prosjekt. Kvinner kan være redde 
for sin økonomiske situasjon 
etter en skilsmisse, og andre mener 
at de bør forsøke å holde ut for barnas 
skyld. Håpet om at mannen vil endre seg 
kan gjøre at kvinnen ønsker å fortsette 
forholdet. Erfaringer viser at også flere 
kvinner føler empati med sine over-
gripere, de forstår hans voldshandlinger 
ut i fra at han er syk, og at han egentlig 
ikke mener å bruke vold. 
Kvinnen føler at mannen trenger henne 
og at hun kan bidra t il at han blir frisk. 
For mange kan den dårlige samvitt ig- 
heten over at det er hun som sviktet ved 
ikke å gi han en sjanse t il å forandre seg 
gjøre det vanskeligere å gå videre i livet 
sitt . For kvinner som er gift i arrangerte 
ekteskap kan det være forventinger fra 
familiene som gjør at kvinnen reiser 
t ilbake t il den voldelige ektemannen. 

Hva gjør vi når kvinnen  
reiser tilbake til overgriper

Kvinnen kan også oppleve at det ikke 
er mulig for henne å forlate en voldelig 
mann dersom hun ikke har varig opp-
hold i Norge og en retur t il hjemlandet 
fremstår som mer truende enn volden 
hun lever i.

”Neda bodde på krisesenteret med 
sine to barn etter å ha blitt utsatt for 
psykisk og seksuell vold i ekteskapet. 
Familien til Neda og familiemedlem-
mer av ektemannen tok initiativ til og 
gjennomførte mekling hvor også ekte-
paret deltok. Resultatet ble at Neda 
reiste tilbake til ektemannen mot at han 
lovte at han skulle respektere henne og 
behandle henne deretter. Etter et år kom 
Neda og hennes barn tilbake til senteret. 
Mannen hadde begynt mishandlingen 
igjen, og den var grovere enn tidligere. 
Ektemannen hadde ikke holdt sin del 
av avtalen, og nå kunne Neda kreve sin 
skilsmisse med familiens forståelse og 
støtte.”   

Som hjelpere t il kvinner som vurderer å 
dra t ilbake t il overgriper må vi gjennom 
dialog forsøke å få tak i årsakene til 
hvorfor hun ønsker seg t ilbake. Dersom 
kvinnen i denne prosessen 
bagatelliserer volden hun har vært 
utsatt for, kan vi på ulike måter prøve 
å tydeliggjøre den. Dersom hun velger 
å dra t ilbake kan vi i fellesskap lage 
planer for hvordan hun kan handle om 
hun blir utsatt for nye overgrep. Det 
aller viktigste vi som hjelpere kan gjøre 
er å motivere og trygge kvinnen på at 
hun kan komme tilbake t il krisesenteret 
uten å føle skam hvis hun måtte trenge 
det.

Når en mor tar med seg sine barn 
t ilbake t il en overgriper er det 
nødvendig at vi vurderer hvilken fare 
barna da utsettes for. Er vi alvorlig 
bekymret for barns liv eller helse har 
vi en selvpålagt plikt t il å melde dette 
videre t il barnevernet. 
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Reiser tilbake:
Som hjelper kan det være frustrerende når kvinnen velger å 
reise t ilbake t il overgriper etter et opphold på krisesenteret.



Kvinner og oppholdtillatelse

Et relativt stort antall kvinner som søker 
hjelp på krisesentrene er kommet t il 
Norge via familiegjenforening med en 
ektemann her. Har hun ikke bodd lenge 
nok i Norge slik at hun ikke har 
permanent oppholdstillatelse, er 
grunnlaget for oppholdet hennes 
ekteskapet med mannen. Mannen kan 
være norsk statsborger eller ha annet 
lovlig opphold. Ved samlivsbrudd er 
ikke lenger grunnlaget for oppholdet t il 
stede for kvinnen. UDI har utarbeidet 
retningslinjer for behandling av saker 
som gjelder ny oppholdstillatelse for 
utenlandske kvinner etter samlivsbrudd, 
jf rundskriv UDI 02-117 SODA.

Mishandling i samlivsforholdet For-
målet med forskriften § 37 sjette ledd 
annet alternativ, er at kvinner ikke skal 
være tvunget t il å bli i et forhold hvor 
hun eller eventuelle barn blir mishandlet 
av frykt for å miste oppholdstillatelsen i 
Norge. Mishandlingen kan være av fysisk 
eller psykisk art, og ha ført t il at kvin-
nens eller barnets livskvalitet er blitt 
redusert. Det stilles ikke strenge krav t il 
sannsynliggjøringen av mishandlingen, 
og kvinnens egen forklaring skal legges 
t il grunn. 

Sosiale eller kulturelle forhold i 
hjemlandet Vanskelighetene som kvin-
nen vil møte ved en retur t il hjemlandet 
må være som følge av samlivsbruddet og 
hennes status som skilt eller separert 
der. Det skal foretas en skjønnsmessig 
vurdering hvor både generelle forhold i 
landet og kvinnens spesielle situasjon 
skal med i vurderingen.

Kort oppsummert åpner bestemmelsen 
for at kvinner som har hatt t illatelse 
t il familiegjenforening kan få innvilget 
opphold på selvstendig grunnlag ved to 
ulike alternativer:

Alternativ 1: er kvinnen eller eventuelle 
barn blitt mishandlet i samlivsforholdet, 
skal hun få t illatelse.

Alternativ 2: vil kvinnen som følge av 
samlivsbruddet få urimelige vanskelig-
heter i hjemlandet grunnet de sosiale 
og kulturelle forhold der, kan hun få 
t illatelse.

Utenlandske kvinner som er sendt 
tilbake til hjemlandet eller forlatt der 
Kvinner som er lurt t ilbake t il hjemlandet 
under påskudd av for eksempel ferie, 
for så å bli forlatt der mens ektemannen 
drar t ilbake t il Norge, har de samme 
rettigheter som nevnt ovenfor. For mer 
utfyllende informasjon, UDI s nettside, 
www.udi.no

Det er polit iet som forbereder saker 
hvor kvinner søker om ny oppholds-
tillatelse. Kvinnen blir innkalt t il intervju 
for å avgi en personlig forklaring som 
danner grunnlaget for polit iets rapport. 
Dokumentasjonen som et supplement 
t il kvinnens forklaring kan blant annet 
være legeerklæring, polit ianmeldelse og 
uttalelse fra krisesenter eller psykolog. 
Søknaden om oppholdstillatelse, 
polit iets rapport og eventuell t illeggs-
dokumentasjon sendes t il UDI for 
behandling og vedtak.

Juridisk bistand Det er ikke fritt retts-
råd for kvinner som søker om opphold 
på selvstendig grunnlag på grunn av 
mishandling. Bakgrunnen for dette er at 
det skal føres en liberal praksis i saker 
hvor kvinnen hevder at hun ved retur t il 
hjemlandet vil få urimelige vanskelig-
heter, eller dersom kvinnen eller 
eventuelle barn er blitt mishandlet 
i samlivsforholdet. Søknader med 
påstand om mishandling vil som 
hovedregel bli innvilget, og det skulle 
derfor ikke være behov for advokat-
bistand unntatt ved eventuell klage. I 
slike t ilfeller bør fritt rettsråd innvilges 
(Rundskriv G-73/96).   
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Erfaringer fra Oslo Krisesenter 
Kvinner uten permanent opphold i 
Norge er ofte uten kunnskaper om sine 
rettigheter i forhold t il videre opphold 
ved ekteskapsbrudd. Trusler om å bli 
kastet ut av landet og også bli fratatt 
sine barn er gjerne en del av mishandlin-
gen. Vi erfarer at kvinnene dette gjelder 
heller ikke oppsøker krisesenteret før de 
opplever at faren for å bli drept er reell, 
eller at mannen har konkrete planer 
om å sende henne ut av landet. Det å 
returnere t il hjemlandet kan ha ulike 
konsekvenser for kvinnene. For noen vil 
det bety økonomisk nød uten utsikter t il 
en inntektsgivende fremtid. For andre 
kan konsekvensen være å bli utsatt for 
sanksjoner som utstøtelse eller i verste 
fall drap av egen familie eller sviger-
familie. Kvinner med barn frykter også 
for muligheten til omsorg og samvær 
med barna i hjemlandet hvor hun 
kanskje har få rett igheter i forhold t il 
lovverk og praksis.

Videre er vår erfaring at kvinner med 
opphold ved familiegjenforening, som 
har vært utsatt for mishandling og 
søker på dette grunnlaget, får innvilget 
selvstendig oppholdstillatelse. 
I vår rolle som hjelper må vi grundig 
informere kvinnen om hennes 
muligheter t il å søke opphold på selv-
stendig grunnlag. Krisesenteret kan 
skrive uttalelser vedrørende kvinnens 
historie som legges ved søknad om op-
pholdstillatelse på grunnlag av mishand-
ling. For kvinner som har levd isolert, 
uten kunnskap om norsk samfunn og 
språk, kan ha problemer med å forstå og 
nyttiggjøre seg sine rett igheter.

”Fatma ble lenge etter utflytting fra 
krisesenteret innkalt til politiet i forbin-
delse med søknad om oppholdstillatelse 
på selvstendig grunnlag. Hun var i sitt 
ettårige ekteskap blitt utsatt for grov 
vold og seksuelle overgrep. I innkallingen 
stod det at hun selv måtte sørge for tolk 
dersom hun hadde behov for dette. Fat-
ma tok med seg sin onkel. Hun var ikke 
klar over hensikten med møtet, og håpet 
på at politiet raskt ville fornye hennes 
oppholdstillatelse. Politiet ba henne 

fortelle om ekteskapet med ektemannen. 
Fatma synes det var flaut å fortelle om 
overgrepene med onkelen tilstede. Hun 
fortalte derfor til politiet at hun hadde 
kjedet seg mye i ekteskapet, og at ved 
en hjemreise ville det bli enda kjedeli-
gere da hun ikke ville ha muligheter til å 
få seg arbeid. Intervjuet var over på en 
halvtimes tid, og UDI hadde ingen opp-
lysninger om kvinnen som tilsa at hun 
oppfylte kriterier til videre opphold”.

Behandlingstid Saksbehandlingstiden 
hos UDI for opphold på selvstendig 
grunnlag kan være lang. Det er ikke 
uvanlig at kvinner venter i et år på 
vedtak. I denne tiden er usikkerheten 
en stor belastning for kvinnen. Hennes 
redsel for å måtte dra t ilbake forsterker 
traumene hun allerede har blitt utsatt 
for i ekteskapet, noe som vanskeliggjør 
en nødvendig bearbeidingsprosess. De 
psykiske reaksjoner som søvnforstyr-
relser, angst og konsentrasjons-
problemer kan gjøre at hun ikke klarer å 
nyttiggjøre seg norskkurs eller 
andre integreringstiltak. Som hjelpere 
i denne perioden er det viktig at vi har 
forståelse for at kvinnen lever i et slags 
vakum og at vi ikke blir oppgitt når 
kvinnen ikke viser den progresjon vi 
mener hun bør i forhold t il skole og 
kvalifisering. Vår erfaring er at kvinner 
i denne fasen har behov for at vi som 
hennes hjelpere viser at vi tror at saken 
hennes skal ende i et posit ivt vedtak og 
være et slags vikarierende håp når 
kvinnen frykter det verste. 



For å sikre voldsutsatte kvinner og 
barn en mest mulig lik behandling og 
et t ilrettelagt t ilbud, må vi bruke tolk i 
kommunikasjonen med mennesker som 
ikke snakker norsk. Kvinnene og barna 
får anledning til å fortelle sin historie 
på sitt eget språk, og som hjelpere 
sikrer vi at viktig informasjon fra oss 
t il kvinnen blir forstått. I samtaler om 
overgrep og andre tema som kan være 
sensit ive og tabuiserte, skal vi ikke 
bruke familiemedlemmer eller venner 
av kvinnen til å tolke. Barn skal heller 
aldri benyttes som tolk for mødrene 
sine på krisesentrene. Barnet skal ikke 
pålegges ansvaret for å formidle over-
grep mot mor, men skal ha mulighet t il 
å bli ivaretatt i forhold t il egne behov. I 
det systematiske arbeidet med mor og 
barn skal vi benytte oss av profesjonelle 
tolker som har gjennomgått opplæring, 
er fortrolig med tolkeetikken og som kan 
beherske sin tolkerolle som nøytral over-
setter. I kommunikasjon som handler om 
beskjeder og praktiske t ing stiller vi ikke 
de samme krav t il tolkens rolle, og be-
nytter oss av familie eller venner dersom 
dette er ønskelig for kvinnen.

Dette krever vi av tolkene:
- Tolken skal gi informasjon om tolkens 
  rolle i begynnelsen av tolketimen.
- Tolken skal formidle sin absolutte 
  taushetsplikt .
- Tolken skal kun oversette det som blir 
  sagt , og alt som blir sagt .
- Tolken skal oversette i ”jeg-form”.
- Tolken skal ikke selv gå inn i en 
  hjelperolle.

Tolkekompetansen påvirker kvaliteten 
på kommunikasjonen, og erfaring viser 
at det er stor variasjon i tolkens profes-
jonalitet. Som hjelpere kan vi t ilrette-
legge tolketimene ved å være bevisst 
på ulike vanskeligheter kvinnen kan 
oppleve under samtalen.

Kjønn: Det kan være vanskelig for kvin-
nen å snakke om overgrep hun er blitt 
utsatt for. Dette kan forsterkes ved at 
det er tolk t ilstede. Flere overgrep kan 
også være tabubelagte, 
eksempelvis voldtekter og andre 

Arbeid med tolk

seksuelle krenkelser. Før vi bestiller 
tolken bør vi sjekke ut om det vil gjøre 
det enklere om tolken selv er en kvinne. 
Vår erfaring er at de fleste velger å 
kommunisere overgrep ved hjelp av 
kvinnelig tolk, samtidig som kjønn for 
andre ikke spiller noen rolle og noen vil 
foretrekke mannlig tolk.

Nasjonalitet/etnisitet: Mange kvinner er 
opptatt av hvilket land eller region tolken 
kommer i fra. Etniske miljøer i Norge 
er forholdsvis små, og muligheten for å 
bli gjenkjent er t ilstede. Vi erfarer at de 
fleste ikke ønsker en tolk som kjenner 
hennes mann eller familie av redsel for 
sladder, eller at det oppleves for nært og 
personlig å snakke om vanskelige t ing. 
For andre kvinner oppleves det tvert i 
mot betryggende at tolken kommer fra 
samme land eller region hvor dialekt og 
andre preferanser samsvarer. I mange 
land snakkes flere språk med lokale 
dialekter, og i større byer er det mulig å 
velge tolker etter språk, dialekt og land 
eller region.

Tolker og taushetsplikt:
Profesjonelle tolkene har en absolutt 
taushetsplikt. Allikevel erfarer vi i noen 
tilfeller at taushetsplikten brytes ved 
at informasjon om kvinnen går videre 
via tolken. Kvaliteten på tolketimen vil 
uansett forringes dersom kvinnen sitter 
med en mistanke, berettiget eller ikke, 
om at tolkens taushetsplikt ikke er t il å 
stole på. I samtalene er det nødvendig 
at vi er sensit ive i forhold t il kvinnens 
frykt for om mulig finne måter å berolige 
henne på.

”Zobia hadde i flere tolkesamtaler på 
krisesenteret fortalt om grov psykisk, 
fysisk og seksuelle overgrep gjennom 
et tre års langt ekteskap. Gjennom en 
konkret trusselvurdering kom Zobia 
frem til at hun ønsket å politianmelde 
ektemannen, da hun trodde at dette 
ville bidra til at han ikke fortsatte å 
plage/true henne. Krisesenteret gjorde 
en avtale med politiet om anmeldelse, 
og formidlet samtidig at Zobia var 
avhengig av kvinnelig tolk for å klare å 
kommunisere om de grove krenkelsene. 
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Dette ble det ikke tatt hensyn til, og da 
Zobia sammen med en krisesenteransatt 
møtte opp til anmeldelsen var det bestilt 
en eldre, mannlig tolk fra hennes egen 
region. Resultatet av anmeldelsen ble at 
Zobia kun fortalt litt om enkelte overgrep 
og saken ble raskt henlagt. Det mest 
alvorlige var allikevel at Zobia ikke lenger 
hadde tillit til at politiet kunne være den 
rette instansen til å beskytte henne mot 
ektemannen”.

Bruk av tolk til barn: Det kan være 
umulig å tolke i ”jeg-form” dersom 
barna er små. De vil ikke forstå at det er 
hjelperen som stiller spørsmål når det 
er tolken som spør. Dette skaper lett 
forvirring, og må prøves ut for å finne en 
hensiktsmessig måte å 
kommunisere på. 

Flere tolkebyråer har tilbud om kul-
turtolking: Tolken har da bred kultur-
kompetanse fra opprinnelseslandet som 
han/hun kan bidra t il å sette inn i en 
norsk kontekst. Vår erfaring er at kultur-
tolking ikke egner seg i en samtale hvor 
kvinnen skal formidle sine volds-
erfaringer. Det strider mot et av krise-
sentrenes ideal om individfokusert hjelp 
at kvinnens krenkelser skal settes i en 
kulturell sammenheng ved hjelp av tolk 
i en avdekkings- eller bearbeidelses-
samtale. Det kan allikevel være nyttig for 
hjelperen å benytte seg av en kulturtolk 
på egenhånd når det er spesielle tema 
eller fenomener vi trenger økt kunnskap 
eller forståelse om.

Informasjonstap: Det er t idkrevende 
å bruke tolk da budskap, mottagelse 
og respons skal gjennom en tredje 
person. Muligheten for at informasjon 
går tapt blir dermed større og gjen-
takelser og hyppige oppsummeringer 
kan være nødvendig. Selv om tolken 
gir oss en språklig oversettelse kan 
det være behov for å presisere hva vi 
legger i de ulike begrepene. I samtalen 
må vi sikre at hjelperen og kvinnen har 
en felles forståelse for ulike begrep 
og kompliserte prosesser. Vi erfarer t il 
stadighet at kvinner forholder seg t il 
lover og regler fra sitt opprinnelsesland, 

og trenger innføring i hvordan dette 
praktiseres her. 
”Fatima formidlet i tolketimen at det 
siste hun ville var å skilles fra sin 
ektemann, selv om han hadde utsatt 
henne for grove overgrep og draps-
trusler. Det viste seg at årsaken til dette 
var Fatimas overbevisning om at hun 
da også ville bli skilt fra sine to barn, 
da det var vanlig der hun kom fra at 
barna ble hos far og hans familie etter 
en skilsmisse. Fatima mente også at hun 
ikke ville være i stand til å ha om-
sorgen for barna alene da hun ikke 
hadde inntekter til å forsørge dem med. 
Hun var i dyp krise og ikke i stand til å 
ta imot informasjon om rettigheter og 
plikter for foreldre i Norge. Vi hadde flere 
tolketimer før Fatima kunne forstå og 
nyttiggjøre seg informasjon om 
separasjon, skilsmisse og barnefordeling”.

Tolken som hjelper: Ved å bruke den 
samme tolken gjennom hele prosessen 
er muligheten t il stede for at kvinnen får 
en tett relasjon t il tolken. Tolken kan i t il-
legg til oversetter også bli forstått som 
en hjelper. Dette kan være posit ivt for 
prosessen, men bør drøftes med tolken 
slik at tolkerollens etiske retningslinjer 
er på plass.  

Ivaretakelse av tolk og ivaretakelse av 
bruker: I samtalene på krisesentrene 
kan også den profesjonelle tolken opp-
leve å bli følelsesmessig overveldet av 
historiene hun hører. Selv om det ikke 
skjer ofte hender det at tolken ikke 
klarer å skjule følelsene sine. Som 
hjelpere kan vi i denne situasjonen 
forsøke å ivareta både tolk og kvinne ved 
å vise anerkjennelse for at det gjør vondt 
å høre om de grusomme og urettferdige 
t ingene hun har blitt utsatt for. 

Telefontolk: I noen situasjoner kan 
det være slik at kvinnen ikke ønsker å 
snakke med tolk t ilstede. Da kan tele-
fontolking være et alternativ. På mindre 
steder hvor ”alle” kjenner hverandre 
kan dette være et egnet t ilbud. Tolkin-
gen skal foregå på samme måte som i 
en tolkesamtale ved at høytaleren på 
telefonen er på.



Problemløsningsmodell for arbeidet på krisesenteret:

Kriseintervensjon     Arbeidet med å bistå voldsutsatte kvinner 

     og barn i krise.

Kartlegge situasjonen    Arbeidet med å kartlegge volden og 

     konsekvenser av denne.

Vurdere behov     Arbeidet med å vurdere hva kvinnen og barna 

     kan ha behov for internt og/eller eksternt.

Foreslå ulike løsningsalternativer   Arbeidet med å drøfte forskjellige mestringsstrategier  

     med kvinnen og barna. 

Igangsetting av tiltak    Arbeidet med å sette i gang eksterne og interne t iltak. 

     Oppfølging av t iltak. Arbeidet med å følge opp de ulike  

     t iltakene.

Evaluering     Arbeidet med de gjentatte evalueringene av alle t iltak i  

     de ulike fasene i problemløsningsmodellen.
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Meningen med veilederen er å heve 
kompetansen for hjelpere som bistår 
voldsutsatte kvinner og barn på 
krisesentrene. Problemstillingene og 
temaene som er beskrevet vil være 
dekkende for mye av arbeidet på 
krisesentrene. Samfunnet er hele t iden i 
endring, noe som påvirker bruker-
gruppene og deres behov, og som krever 
at vi som hjelpere hele t iden utvikler og 
t ilpasser våre t ilbud.

Avslutning

For å systematisere arbeidsoppgavene 
med voldsutsatte kvinner og barn, og 
samtidig være i stand til å utvikle disse 
kan vi benytte oss av en problem-
løsningsmodell. De ulike fasene i 
modellen er ikke statiske eller fast-
lagt på forhånd. De bør heller forståes 
som prosesser av kortere eller lenger 
varighet, og vi beveger oss frem og 
tilbake uavhengig av den oppsatte 
rekkefølgen i modellen.

Meningen med Veilederen: 
Heve kompetansen for hjelpere som bistår voldsutsatte kvinner 
og barn på krisesentrene.
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