
ATV TRONDHEIM 

VOLD I NÆRE RELASJONER MED FOKUS PÅ TILBUD TIL UTØVERE AV VOLD

KONTORLEDER/PSYKOLOGSPESIALIST HEGE RENÉE WELDE 



Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings-
og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på 
vold i nære relasjoner. 

Stiftelsen har behandling, kunnskapsutvikling og 
kunnskapsformidling som sitt tredelte mandat. 

Oppstart i Trondheim 1. september 2020. 

ATV Trondheim finansieres gjennom statlig og 
kommunalt tilskudd.



 Helhetlig tilbud til både den som utøver 
vold og de som utsettes for vold i nære 
relasjoner 
 Vold mot partner 

 Foreldres vold mot barn 

 Poliklinisk behandlingstilbud 

 Tilbud til innbyggere i Trondheim kommune

 Kompetansestyrking  

 Henvendelser fra personer ikke tilhørende 
Trondheim kommune får los til annet tilbud 
i kommune eller f.eks. sinnemestring 
Brøset. 
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JOBBER MED ALLE FORMER FOR VOLD
Fysisk vold, Psykisk vold, Materiell vold, 
Seksualisert vold, Latent vold 

FOKUS PÅ VOLD
Aktiv og tilbakevendende fokus på vold

FOKUS PÅ ANSVAR 
Egen styring og kontroll, egne behov og hensikter. 
Tydeliggjøring av vold som valgt handling. 

Mål: Bidra til å stoppe volden

FOKUS PÅ SAMMENHENG
Forstå problemet i forhold til eget indre liv og 
livshistorie

FOKUS PÅ VOLDENS VIRKNING OG 
KONSEKVENS 
Tydeliggjøring av voldens virkning på den 
utsatte. Ta den andres perspektiv. Utvikle sin 
egen empatievne. 



Voksne utøvere av vold i nære 
relasjoner

 Menn og kvinner 

 Vold mot partner

 Vold mot ekspartner

 Vold mot egne barn

Voksne utsatte for vold av 
partner/ekspartner (siste 3 år) 

 Menn og kvinner 

 Individualterapi og gruppeterapi

Barn utsatt for vold som har 
forelder/omsorgsperson i 
behandling 



 Må være vold i nære relasjoner

 Må bo i Trondheim kommune eller ha 
omsorg for barn som bor i Trondheim 
kommune  

 Må kunne møte til polikliniske samtaler 

 Alvorlig rusproblematikk, alvorlig psykisk 
helseproblematikk som krever annen 
behandling – tenke forløp

 Pågående behandling i 
spesialisthelsetjeneste 

 Sikkerhetsvurderinger 

 Partner i behandling 

 Samarbeid 



 Individuelt tilpasset psykoterapi 

 Kartlegging  - er AVT riktig sted, plan for 
behandling

 Individualterapi 

 Gruppeterapi – ikke-voldsgruppe for menn 

 Familieinnrettede tilbud – når det er 
hensiktsmessig og forsvarlig 

 Informasjonssamtaler  

 Parsamtaler

 Foreldre – barn arbeid 



 Terapitilbud til menn som sliter med at de opptrer skremmende og aggressivt, og som 
ønsker å få hjelp til å slutte å utøve vold overfor sine nærmeste.

 ATV Gruppemodell 

 24 samlinger 

 1 gang i uka 1 ½ time

 Psykoedukasjon – øke kunnskap, språk og perspektiv 8 tema 

 Eksponering og bearbeiding

 Aktuell vold 

 OPPSTART HØSTEN 2021 



Tiltak for familien

Dialog med kommunen og andre 
samarbeidspartnere

 Bryt voldsarven 

 Familiesamtaler

 Barnesamtaler

 Arbeid med foreldre – barn samspill 

 Informasjonssamtaler til barn 

 Kurs/psykoedukasjon



 Individualterapi 300,- pr time

 Gruppebehandling 150,- pr time

 Henvendelse lavterskel ordinær 
egenandel

 Henvisning fra fastlege, 
spesialisthelsetjeneste ordinær egenandel 

 Ikke trygderefusjon 

Ingen egenandel for:  

 Kartlegging og avklaringsarbeid  

 Familiesamtaler og samtaler med barn

 Klienter med årsinntekt under 3G

 Klienter henvist av barneverntjeneste og 
kommunale helsetjenester, krisesenter

 Studenter

Det kan gjøres individuelle vurderinger 



 Lavterskel

 Direkte kontakt på telefon 73504500

 E-post trondheim@atv-stiftelsen.no

 Ikke direkte oppmøte uten avtale 

 Henvisning fra andre instanser

 Link til henvisningsmal på nettsiden 

 Ta kontakt for 
drøfting/forhåndskonsultasjon i sak

 Kan ta undervisningsoppdrag på 
forespørsel 

mailto:trondheim@atv-stiftelsen.no


 Samarbeid med relevante faginstanser i 
Trondheim som barneverntjenesten, 
familievernkontoret, helse og 
sosialtjenesten og krisesenteret

 Holde kommunen oppdatert om status i 
behandlingstilbudet 

 Nærhet til og samarbeid med andre 
tjenester som jobber med vold

Send mail til hege.welde@atv-stiftelsen.no
dersom du ønsker å stå på mail liste for å få 
oppdatert informasjon om ATV Trondheim 

mailto:hege.welde@atv-stiftelsen.no


https://atv-stiftelsen.no/avdeling/trondheim
https://atv-stiftelsen.no/wp-content/uploads/2021/03/ATV-arsrapport-2020-for-lesing-pa-skjerm.pdf
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