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Innspill til helhetlig strategi og planmessig utvikling av arbeidet rettet mot
personer som utøver vold og seksuelle overgrep (ref. 21/599-3)
Norsk psykologforening takker for anledningen til å komme med innspill til arbeidet med å utvikle en
overordnet strategi for helhetlig og planmessig utvikling av arbeidet rettet mot voldsutøvere og
overgripere.
Mange av våre medlemmer utfører oppgaver enten direkte eller indirekte relatert til strategiens
fokusområder og vi er glade for at sentrale fagmiljøer slik som ATV, NKVTS og Brøset inkluderes i
utviklingen av den overordnede strategien. Vi håper fagmiljøene og representanter for relevante
medlemsorganisasjoner også involveres i dette viktige arbeidet. Norge har kommet langt i å etablere
spesialiserte fagmiljøer innen forebygging og behandling av vold- og overgrep, som bør ha en sentral
plass i strategien.
NKVTS setter særlig søkelys på volds- og overgrepsatferd i nære relasjoner i sin rapport og løfter frem
gode overordnede innspill om bl.a. kompetanseheving, kartlegging, samarbeid, likeverdige
behandlingstilbud og kunnskapshull. Norsk psykologforening vil fremheve betydningen av å anlegge
en bred aggresjonsdefinisjon i arbeidet med strategien, slik at den dekker voldsutøvelse på flere
arenaer. Et eksempel er digital vold som har økt de siste ti årene. Det finnes lite forskningsbasert
kunnskap om effekt av behandling av problemer knyttet til digital vold (Behandlingstiltak for
personer som er utsatt for eller utøver digital vold: en systematisk oversikt, FHI, 2021). Et annet
eksempel er eldre med psykiske lidelser, demens og nedsatt funksjonsevne.
Videre vil psykologforeningen fremheve viktigheten av at tiltakene i strategien bygger på en bred
forståelsesramme, som inkluderer normalpsykologisk og samfunnspsykologisk kunnskap. Relevante
arenaer for forebygging og oppdagelse slik som skolen, kriminalomsorgen (barn av innsatte),
familievernet og helsetjenesten bør kartlegges bredt og adresseres i strategien.
Samhandling mellom ulike tjenesteaktører fremstår som en nøkkelfaktor for å lykkes med
forebygging, tidlig oppdagelse og intervensjon. Helhetlige forløp må sikres gjennom tett og sømløs
oppfølging med klar oppgavefordeling innen og mellom tjenesteområder. Vi mener det er viktig at
strategien bygger på grundige analyser av tjenestenes kapasitet til å gjennomføre nødvendig
kompetanseheving, kartlegging og iverksetting av tiltak. Vellykket implementering innebærer at
tiltakene også følges av tilstrekkelige ressurser både til kommunen og spesialiserte tjenester. Vi

mener også at omfanget av tiltak og forskning på psykisk helse burde samsvare bedre med forekomst
og samfunnskostnad og at behovet for forskning i kommunal kontekst bør vektlegges sterkere.
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