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Hvorfor viktig?

 Partnerdrap:
 I underkant av 80 % registrert at gjerningsperson hadde vært i kontakt med 

politi, helsevesen og hjelpeapparat før drapet
 kontakt med fastlege og politi mest utbredt

 Ca 70 % av sakene registrert at offer vært i kontakt med politi, helsevesen 
og hjelpeapparat før drapet
 Kontakt med fastlege, politi og sykehus mest utbredt 

Registrert volds-/drapsrisiko formidles ikke til andre etater
Pårørende som tok kontakt med helsevesen, politi, øvrig hjelpeapparat ble ikke tatt 
på alvor  

(Vatnar et al., 2015; 2021)





Ulikt ståsted, felles oppdrag:

Innhente pålitelig 
informasjon

Etterforske

Påvise skyld/skyldfrihet

Innhente pålitelig 
informasjon

Etterforske

Påvise skyld/skyldfrihet

Avdekke, hjelpe 
og forebygge



Voldsutsatte:
Voksen og 

barn

Voldsutøver

St.Olavs Hospital, 
avd Brøset

Trøndelag 
politidistrikt

Støttesenteret for 
kriminalitetsutsatte

Statens Barnehus

Trondheim 
kommune

Tverretatlig konsultasjonsteam ved alvorlig 
partnervold



Anmeldelse partnervold, straffesak
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Risikovurdering utføres av politiet, SARA:SV Etterforskning
gjennomføres

Høy risiko partnervoldsak

Beslutningsgruppe i politiet

Tverretatlig konsultasjonsteam
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Bistand 
barn



Hva gjør vi?

 SARA-kontakt melder om sak til gruppen

 Møtes raskt (=dager) og vurderer i fellesskap aktuelle forebyggende tiltak

 Fordeler oppgaver:
 Tilbud til den voldsutsatte
 Tilbud til voldsutøver
 Tilbud til barn

 Faste møter hver 14. dag for kontinuerlig oppfølging

 Veiledning til SARA-kontaktene i politiet hvis behov



Voldsutøver – Hva gjør vi?

6-7 samtaler med to terapeuter fra Brøset og Trondheim kommune:

 Kartlegging av vold og sårbarhetsområder

 Stabilisering (emosjonsregulering)

 Evt suicidvurdering

 Motivasjon til risikoreduksjon (eks. Sinnemestring Brøset, 

rusbehandling)

 Henvisning til andre hjelpetiltak etter behov



Voldsutsatte - Hva gjør vi? 

 Samtaler med terapeut fra Støttesenter for kriminalitetsutsatte

 Innledende samtale: 

 Strukturert kartlegging av: 

 Livssituasjonen  

 Bistandsbehov

 Brukerbaserte tiltak

 Stabilisering/Vitneforberedelse/Vitnestøtte

 Motivere til hjelp/evt. behandling innen den ordinære helsetjenesten



Barn - Hva gjør vi? 

Statens barnehus: Risikovurdering – er barnet trygt?

 Tilrettelagt avhør av barn (barnet får fortelle politiet det de vet om saken)

 Kartlegging av behov (innhenting av opplysninger fra nærstående eller 
barnet selv)

 Psykososial førstehjelp til barnet og foresatt

 Samtaler/behandling 

 Videre henvisninger

 Rådgivning/veiledning til førstelinjen (barnevernstjenesten/helsesykepleier)

 Barne- og foreldregruppe for barn utsatt for vold/vold i nære relasjoner



Status mai 2021

Konsultasjonsteamet har jobbet med totalt 29 saker: 

 I 13 av 29 saker er barn involvert
 11 av 29 er rusrelatert
 15 av 29  etnisk norsk trusselutøver
 13 av 29  etnisk norsk trusselutsatt

 Tiltak: 

 Samtaler Brøset/Tr.Heim kommune, kontaktetablering fastlege, 
NAV, kommunale helse- og sosialtjenester, bolig, kommunal 
ruskontakt, rusbehandling St.Olavs Hospital, kontakt med 
barnevern, henv til DPS, henv til sinnemestringspol. Brøset.



Bærekraftig samarbeid om vold i nære 
relasjoner

 Banebrytende arbeid – tverretatlig samarbeid

 Lett å spre – strukturene er de samme (politi-kommune-
spesialisthelsetjeneste)

 Overførbart til eksisterende tjenestetilbud som mangler koordinering

 Kompetanse og interesse finnes

 I tråd med politiske føringer og prinsipper for forebygging

 "Nøkkel til døra" – åpner for et helhetlig, tverretatlig og koordinert 
tjenestetilbud til utsatte, utøvere og barn i alvorlige partnervoldsaker



Takk!

Merete.Berg.Nesset@stolav.no
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