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Høringssvar: revisjon av gjeldende nasjonal faglig retningslinje for 

svangerskapsomsorgen om temaene vold og seksuelle overgrep mot gravide.  

 

Det vises til høringsbrev og høringsnotat av 20.12.2013. Norsk Psykologforening har følgende 

merknader til utkastet til nasjonal faglig retningslinje: 

Psykologforeningen ser det som vesentlig at samfunnet bedre forebygger, avdekker og 
behandler/følger opp skadene av vold og overgrep generelt, også overfor gravide. At det nå kommer 
tydeligere retningslinjer for svangerskapsomsorgens arbeid med å avdekke og følge opp gravide 
volds- og overgrepsutsatte kan  i denne forbindelse bli et viktig verktøy.  
 
Vi har fått innspill fra medlemmer i tett kontakt med barselomsorgen og fått følgende 
tilbakemeldinger på spørsmål Helsedirektoratet stiller i høringsbrevet.  
 

1. Dekker revidert emne de viktigste områdene for faglig forsvarlig svangerskapsomsorg på 
temaet vold og seksuelle overgrep mot gravide? 
 

 I henhold til retningslinjene skal man stille spørsmål om vold og overgrep "så tidlig 
som mulig" i svangerskapet. Dette bør defineres tydeligere slik at det herskers minst 
mulig usikkerhet for dem som skal implementere retningslinjene.  

 I henhold til retningslinjene skal man «der det synes nødvendig» spørre kvinnen ved 
flere svangerskapskontroller.  «Der det synes nødvendig» bør tydeliggjøres for å sikre 
at det ikke er tvil om når det er helt nødvendig å følge opp videre. Dette må sees i 
sammenheng med neste merknad;   

 Ulike risikomomenter for å være utsatt for vold og seksuelle overgrep listes opp (eks 
psykiske plager og lidelser, alkohol og rusmisbruk), men man sier ikke noe om 
hvordan man skal kartlegge om noen av disse risikomomentene er tilstede. 

 Retningslinjene er eksplisitte i sin anbefaling om at «det er viktig at helsepersonell 
har grunnleggende kunnskap og kompetanse om vold og seksuelle overgrep...". 
Det er ikke selvsagt at kompetansenivået knyttet til dette temaet er tilstrekkelig i 
svangerskapsomsorgen, og det bør derfor knyttes tilbud om kompetanseutvikling på 
området til implementering av retningslinjene.  

 Retningslinjene mangler tydelige anbefalinger i forhold til nødvendig oppfølging når 
vold eller seksuelle overgrep avdekkes. Det vises til en veileder om helse- og 
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omsorgstjenester til volds- og overgrepsutsatte som skal komme i løpet av 2014, 
samt kommunale handlingsplaner for vold i nære relasjoner.  Slike handlingsplaner er 
ikke på plass i alle kommuner.  Det kan med andre ord bli svært ulik oppfølging av 
gravide som utsettes for vold og overgrep.  Dersom helsepersonell ikke er trygge på 
hva slags rutiner og tjenester som utløses når overgrep avdekkes kan dette hindre at 
systematisk avdekking iverksettes. Det kan være et alternativ at retningslinjene 
anbefaler at alle kommuner har retningslinjer/rutiner etablert for oppfølging av vold 
og overgrep som avdekkes i svangerskapskontroll.  

 
2. Høringsinstansens syn på å spørre alle gravide om vold og seksuelle overgrep i forbindelse 

med helsekontroller. 

 Konsekvensene av vold og overgrep er potensielt svært alvorlige både for mor og 
barn og det er derfor viktig å avdekke dette og følge tett opp det som avdekkes for å 
forebygge vold og skadene av denne. Psykologforeningen støtter derfor anbefalingen 
om at alle gravide bør få spørsmål knyttet til vold og overgrep.  

 Vi er imidlertid kjent med at det er under utarbeiding en rapport av UK – National 
Commitee Screening on Domestic Violence som ventes ferdig i mai, der screening 
vurderes i forhold til kompetansetiltak for helsepersonell.   
I lys av at det kun er 2 mnd senere enn planlagt offentliggjøring av retningslinjene (jf 
høringsbrev datert 20.12.13), og det kommer en veileder for oppfølging av volds- og 
overgrepsutsatte, at det mange steder mangler kompetanse på avdekking og 
oppfølging av vold og overgrep, virker det litt forhastet å ferdigstille og gi ut 
retningslinjene allerede i mars 2014.  
 

3. Helsedirektoratet ber om kommentarer på hvordan vold mot gravide bør dokumenteres. 

 Dokumentasjon av vold og overgrep i helsekortet kan medføre risiko for kvinnen. 
Det elektroniske helsekortet for gravide som ble sendt på høring i 2007-2008 ville 
vært en løsning på denne utfordringen.  
Et alternativ er at det i helsekortet bemerkes at det er særskilte forhold vedrørende 
kvinnens helsetilstand som er fulgt opp. Dette til informasjon for annet 
helsepersonell som følger opp kvinnen.  Således sikrer man overlapping og kjennskap 
uten at det står hva dette gjelder på helsekortet. Konkrete opplysninger om vold 
eller overgrep journalføres som anbefalt. 

 
4. Høringsinstansenes syn på tilgjengelighet, behov for oppfølgingstjenester og tverrfaglig 

interkommunalt samarbeid der vold og seksuelle overgrep i forbindelse med svangerskap 
identifiseres av helsepersonell. 

 Vi viser til merknader til pkt 1 ovenfor. Det er viktig at tilstrekkelig kompetanse og 
rutiner for oppfølging etableres lokalt. De kommuner som har psykolog bør involvere 
denne for å bidra til ivaretakelse av psykisk helse for mor og barn. Hvem skal tilby 
mor hjelp eller behandling? Rutinene bør beskrive hvem som følger opp 
voldsutøver/overgriper. Samarbeid med Familievernkontor og lokale ATV kontorer 
har bygget opp kompetanse på vold i nære relasjoner, barnevern, helsetjeneste ved 
eventuelle behandlingsbehov m.fl. Dette bør tydeliggjøres i rutinen for 
svangerskapsomsorg.   
 

5. Eventuelle juridiske problemstillinger som ikke er tilstrekkelig ivaretatt i høringsutkastet. 

 Vi har ikke hatt anledning til å vurdere særskilte juridiske problemstillinger. 
 
 
Andre merknader  
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 Det er vesentlig at retningslinjer som sikrer avdekking og oppfølging av gravide 
kvinner som utsettes for skadelig vold og overgrep faktisk implementeres. 
Psykologforeningen mener det er av stor betydning at dette arbeidet får fokus og 
oppmerksomhet i helsetjenesten, i samarbeid med andre tjenester og samfunnet 
forøvrig.  Den korte prosessen i forkant av høringsnotat (jfr problematiske prosesser i 
forhold til arbeidsgruppen), kortere høringsfrist enn anbefalt (IS-1870) til eksterne 
aktører (5 uker, der 2 uker er jul og nyttår) og et mål om å publisere retningslinjene 
raskt etterat høringsfristen er satt.  Videre sies det i høringsbrevet at «Veileder for 
utarbeidelse av kunnskapsbaserte retningslinjer (IS-1870) er så langt det er mulig 
(vår uthevning) lagt til grunn for utarbeidelse av denne revisjonen innenfor rammene 
av oppdraget.» Dette skaper uklarhet. Hva er det som er utelatt? Er det viktige sider 
ved retningslinjearbeidet som er nedprioritert? Summen av dette gir oss grunn til 
usikkerhet om det arbeides systematisk nok med å sikre grundig implementering.  
 
 

Oppsummering  

 Avdekking og oppfølging av vold og overgrep er krevende. Avdekking av vold uten 
oppfølging må ikke skje. Det må derfor arbeides systematisk for at sikre at 
retningslinjer for avdekking i svangerskapsomsorgen tas i bruk og at det i alle 
kommuner er tydelige rutiner for oppfølging.  

 
 
 

Med vennlig hilsen  

Norsk Psykologforening  

 

 

 

Tor Levin Hofgaard 

President 

 


