Plan mot vold i nære relasjoner

BEKYMRET FOR OM EN VOKSEN BLIR UTSATT FOR VOLD?
DETTE GJØR DU:
Ved observasjon av pågående vold: kontakt politiet
1. Ved mistanke: Gjør en vurdering. Hvor bekymret er du?
a. Analyser bekymringen/magefølelsen din. Dette kan for eksempel gjøres ved å skrive
ned observasjonene dine så konkret som mulig.
o Hva har du sett eller hørt?
o Hva har vedkommende sagt og gjort?
o Hvor lenge har du vært bekymret?
o Er det barn involvert, se «Bekymret for et barn» (Kvalitetslosen)
o Ved bekymring for kjønnslemlestelse eller tvangsekteskap, se egne flytskjema
(Kvalitetslosen)
b. Diskuter bekymringen med en kollega og/eller be om en samtale med lederen din.
c. Oppsummer og konkluder på om dere har grunn til å være bekymret. I denne
drøftingen kan det være lurt å fokusere på vurderingen av
o tilstanden til den det gjelder (følelsesmessig, sosialt, fysisk)
o den øvrige situasjonen til den dere er bekymret for (familiesituasjon, om det
er akutt fare, ressurser i nettverket oa.)
o er den som er utsatt for vold samtykkekompetent (demens, psykisk sykdom),
er det behov for verge
2. På bakgrunn av vurderingene bestemmer dere hvordan dere skal gå videre
Vi skisserer tre ulike framgangsmåter:
a. Vi klarer dette selv, og leder er informert.
b. Vi trenger hjelp til vurdering av dette fra noen som har mer kompetanse.
Tjenestekontoret for helse og omsorg eller kommuneoverlege kan kontaktes for
drøfting/tips om hvor man kan hente inn kompetanse.
c. Bekymringen er så alvorlig at politi må kontaktes for drøfting.
Snakk med den du mistenker er utsatt for vold
-samtale uten mulig voldsutøver til stede
-sikre deg at hun/han forstår det du sier/spør om, evt ved bruk av tolk
-kartlegg volden, og lag en sikkerhetsplan med den utsatte
-plan mot vold i nære relasjoner gir en oversikt over mulige hjelpetiltak
Noen ressurser:
Kartleggingspakke for kartlegging av vold og sikkerhetsplanlegging (s 71), utviklet av Alternativ til vold og Senter
for krisepsykologi: http://atv-stiftelsen.no/upload/2011/04/08/kartleggingspakke-atv-sfk.pdf
Ressurshåndbok for familievernet i arbeid med voldssaker: http://atvstiftelsen.no/upload/2011/04/08/ressurshandbok-familievernet.pdf
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Varslingsplikt vs taushetsplikt:
Alle borgere har en generell, personlig plikt til å avverge bestemte, alvorlige straffbare
handlinger (blant annet drap, voldtekt, utuktig omgang med mindreårige, incest, familievold,
ran, terror) ved å melde til politi eller annen myndighet. Straffelovens § 139
Alt helsepersonell har plikt til å melde fra til nødetater, uten hinder av taushetsplikten, hvis
det kan forhindre alvorlig skade på person. Helsepersonelloven § 31
Taushetsplikten skal i utgangspunktet ivareta den enkeltes krav på taushet om sin kontakt
med hjelpeapparatet eller andre personlige forhold. Om denne personen gir sitt samtykke,
kan taushetsplikten oppheves og virksomheter kan utveksle relevante opplysninger.
Helsepersonelloven §21 og 22, Forvaltningsloven §13
Der hvor det mistenkes at et barn utsettes for vold eller å leve med vold i familien skal
barnevernet kontaktes. Det er barneverntjenesten eller eventuelt politiet som vurderer om
og når omsorgspersoner skal informeres. Barnevernloven §6-4
Ansatte i kommunens helse-, omsorgs-, og sosialtjeneste har plikt til å melde ifra til
Fylkesmannen hvis det er mistanke om at en ikke-samtykkekompetent person som mottar
tjenester ikke er i stand til å ivareta egne interesser. Vergemålsloven §57
Kontaktinfo:
Politi 63 88 87 60, 02800, 112 ved akutt behov for politibistand
https://www.politi.no/rad_fra_politiet/vold_i_nare_relasjoner/
Kommuneoverlege Magnus Jonsbu tlf 936 06 156
Tjenestekontoret for helse og omsorg tlf 64 80 20 96
Krisesenteret tlf 63 81 41 78 http://www.romerike-krisesenter.no/
Vern for eldre tlf 800 30 196 http://vernforeldre.no/wip4/
Barnehuset på Hamar tlf 62 51 92 60 http://www.statensbarnehus.no/barnehus/hamar/
(for drøfting om mennesker med psykisk utviklingshemming)
Alternativ til Vold nedre Romerike tlf 40 00 16 64
Fylkesmannen i Oslo og Akershus tlf 22 00 37 00 http://www.fylkesmannen.no/Oslo-ogAkershus/Helse-omsorg-og-sosialtjenester/Vergemal/ (for vurdering av vergebehov)
Når barn er involvert:
Barneverntjenesten i Rælingen tlf 63 83 50 00 (kommunens sentralbord)
Barnevernvakten tlf 116 111

