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Vold som fenomen





Ikke familierelatert vold 
(blind vold)

Fysiske, psykiske, seksuelle og materielle overgrep 
Mot en person som voldsutøveren ikke har en nær relasjon til. 
Umotivert vold som ofte er mot et tilfeldig offer?



Vold mot tjenesteyter
«137 000 utsettes for vold på jobben minst en gang i måneden. 

Helse- og sosialsektoren er alvorlig belastet med vold og trusler».

SSBs levekårsundersøkelse fra 2012 viser at arbeidsrelatert vold utgjør rundt 40 

prosent av den volden kvinner utsettes for.



Vold i nære relasjoner
Årlig:
75 000 – 150 000 personer årlig utsatt for dette

8000 voksne utsatt for alvorlig vold

22 000 barn utsatt for eller vitne til alvorlig vold

Samlet oppga ca. 9 % av kvinnene og 2 % av mennene 
at de hadde vært utsatt for alvorlig vold fra partner

Ser vi på fysisk vold og seksuelle overgrep samlet, 
finner vi at 20,7 % av kvinnene og 17,6 % av mennene 
oppga at de hadde vært utsatt for noen form for 
overgrep fra partner.

(Vold og voldtekt i Norge, 2015)



Vold mot voksne med funksjonsnedsettelse

Nedsatt funksjonsevne innebærer tap av, skade på eller avvik i en 
kroppsdel eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller 
biologiske funksjoner. 

Mennesker med nedsatt funksjonsevne er imidlertid en svært 
sammensatt gruppe med ulike utfordringer.

Hvem tror dere de er?



Hva er vold mot eldre?

«enkeltstående eller gjentatte 
handlinger, eller mangel på riktige 
handlinger, som forårsaker skade, nød 
eller lidelse for en eldre person». 

(WHO Torontoerklæringen 2010)

• «en forventning om tillit».



Æresrelatert vold

• Tvangsekteskap 

• Negativ sosial kontroll/ekstrem kontroll 

• Krysskulturelle konflikter/ Generasjonskonflikter 

• Kjønnslemlestelse



Definisjon straffelovens  282
Straffes med fengsel inntil 6 år

Den som gjentatt eller grovt mishandler:
- Sin tidligere eller nåværende ektefelle 

eller samboer

- Sin tidligere eller nåværende ektefelles 
eller samboers slektning i rett ned-
stigende linje (barn, barnebarn og 
videre)

- Sin slektning i rett oppstigende linje 
(foreldre, besteforeldre og videre)

- Noen i sin husstand, eller

- Noen i sin omsorg

Det er vold i nære relasjoner dersom 
en mishandler en av persongruppene 
ovenfor ved å:

• True

• Tvinge

• Begrense bevegelsesfriheten 

• Utøve (fysisk) vold mot

• Eller på annen måte krenke



Definisjon av vold
«Vold er enhver handling rettet mot en annen person som 
gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer 
eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje 
eller slutte å gjøre noe den vil.»

(Isdal, 2000)

«Vold er forsettlig bruk av, eller trussel om bruk av, fysisk 
makt eller tvang rettet mot en selv, andre enkeltpersoner, 
eller en gruppe.»

(WHO) 





Våre ord om andre påvirker



Sinne eller aggresjon ?



De tre hovedretninger av teorier, Bjørkly 2001

Instinkt

Freud

Drift

Dollard & 
Dollard

Sosial 
læring

Bandura



Fra avmakt til vold (Isdal)





Når vi sitter fast…



PTSD (F43.1) i ICD-10
Reaksjon på en belastende hendelse eller situasjon av usedvanlig truende eller 
katastrofal art, som sannsynligvis vil fremkalle sterkt ubehag hos de fleste

Symptomene skal ha vedvart i mer enn 1 mnd, og oppstått innen 6 mnd etter 
traumet

Gjenopplevelser

Unngåelse

Autonom hyperaktivering



PTSD & kompleks PTSD



Viktige funksjoner

Amygdala - alarm Hippocampus - bibliotek



Orbitofrontal korteks (sosial fungering)



Medial prefrontal korteks (selvobservasjon)



Kortisol (stresshormonet)

• Hurtig sliten og utmattet
• Vektøkning  
• Muskeltap 
• Hudproblemer
• Nedstemthet og depresjon 
• Redusert sexlyst 
• Økt appetitt og 

sukkerhunger
• Leddsmerter
• Redusert søvnkvalitet
• Hukommelsessvikt 
• Redusert immunforsvar



Katekolaminer
(irritabilitet, utålmodighet, hyperaktivitet)

• Adrenalin, 
noradrenalin og 
dopamin

• Økt hjerterate
• Økt svette, 
• Økt puls 
• Økt blodtrykk 



Overaktivering: 
Rask pust 
Hjerte slår fort 
Høy puls 
Svetter 
Årvåken 
Varm 

Biologisk funksjon : Kjempe  Flykte  Fryse 

Symptomer :Angst Følelsen av å miste kontroll Emosjonell 
utbrudd/Utagering Gjenopplevelse av traume 

Vansker med å regulere sterke følelser. 

Underaktivering:
Sakte pust 
Svak hjerteslag 
Lav puls 
Kald/fryser 

Biologisk funksjon: Spille død  Underkaste seg Skadereduksjon 

Symptomer: Manglende smertefølelse Depresjon Nummenhet 
Tomhetsfølelse Opplevelse av å ikke være tilstede 

Opplever følelser som mindre intense enn det som er vanlig 

Pat Ogden



Dempende strategier



Dempende strategier



Hva styrer vår atferd?

Persepsjon Beslutningstaking

Arbeids-
hukommelse

Langtids-
hukommelse

Hendelse Atferd

Sensorisk 
bearbeidelse

Våre emosjoner



Trenger vi et langtidssperspektiv?

Er «en tilstand […] som karakteriseres ved at behov, 
målsettinger eller forventninger ikke oppfylles, ved at 
en hindres i å gjøre noe en vil, eller at en opplever sitt 
liv eller sin integritet truet eller angrepet».

(Isdal, 2000)

En opplevd mangeltilstand på: 
forutsigbarhet, oversikt, kontroll, innflytelse, 
virkningsmulighet, utveier, løsningsmuligheter, 
beskyttelse og trygghet, eller det å bli sett, forstått, 
anerkjent. 



Er det Akutt?
Tenke, ta avgjørelser, språk, hukommelse, fornuft, 
oppmerksomhet



Er det brutte forventninger?



Er det psykotisk?

Persepsjon Beslutningstaking

Arbeids-
hukommelse

Langtids-
hukommelse

Hendelse Atferd

Sensorisk 
bearbeidelse

Våre emosjoner

?

?

?

?



Er det instrumentell aggresjon?



Er det et sinneproblem?



Hva med de hensynsløse?



Fase 1
Stabiliserende Traumebehandling

Trygghet og allianse 
Rammer for behandling 
Forholde seg til vansker ift. 
tilknytning til terapeut 
Etablere trygghet i forhold til steder, 
personer eller lignende 

Affektregulering og affekttoleranse 
Tilbake til her- og nå 
Teknikker for affektregulering via 
distraksjon 
Teknikker for å romme følelser 

Styrke daglig fungering 
Søvn 
Spising 
Selvdestruktiv atferd 
Fysisk egenomsorg 
Daglig struktur; balanse mellom hvile 
og aktivitet 

Psykoedukasjon: Øke forståelse for 
egne plager og symptomer; 
Normalisering. 



Hva hjelper ikke…

• ”Å ta på seg” aggressive ansiktsuttrykk
• Uttrykk for aksept for aggresjon
• Fraskrivelse av personlig ansvar
• Det å gjøre den andre til noe annet enn et 

menneske (dehumanizing the victim)
• Negativ attribusjon 
• Negative assosiasjoner 
• Negative emosjoner 



Man vill bli älskad.

Man vill bli älskad,
i brist därpå beundrad,
i brist därpå fruktad,
i brist därpå avskydd 
och föraktad.

Man vill inngiva människorna någon slags känsla.

Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst.

Hjalmar söderberg, 1905



Utfordringer i hverdagen



Funn - Korrigerende metoder   Solfrid Vatne

OVERVÅKNING
TVANG

SKJULT TVANG
DISIPLINERING

APELLERE 
TIL FORNUFT

GI 
OMSORG

Ansvarliggjøre
Skjerme
Isolere
Tvinge:
- Mekanisk
- Fysisk, romlig
- Kjemisk
- Tvingende 
egenomsorg 

Avlede
Ignorere
Overhøre
Fiktive avtaler
Sanksjonere:
- Enten / eller       
valg
- Belønning
- Trusler - Straff

Informere, 
motivere for å 
overbevise
Realitets-
orientere
- Definere avvik: 
atferd og 
oppfatninger

Gi råd og 
anbefalinger om 
atferd
Informere om
- regler
- konsekvenser 
av atferd

Vokterrolle Oppdragerrolle Omsorgsrolle
Stoppe Begrense



Så hva må vi jobbe med?
Personer, institusjoner eller miljøer som ønsker å jobbe 
traumebevisst må tåle å se innover i seg selv og tåle å bli 
korrigert. 

Evnen til samregulering er en sentral ferdighet. For å kunne 
regulere andre, må man være regulert selv.

Dette krever noe ut over vanlig utholdenhet og stabilitet. Man 
må oppøve evnen til å bevare ro hos seg selv.







Hvem er jeg?    - I møte med deg?



Hvor er fokus?



Hvilke belastninger kan vi få:

Høre sterke historier fra en person

Høre flere sterke historier fra flere personer

Oppleve at vi ikke strekker til, at vi kunne gjort mer.

Oppleve at vi blir slitne.

Oppleve at vi blir utslitt.

Oppleve at vår egen sikkerhet og trygghet blir truet.



Can Stress Actually Kill You?



Mestring
Mestringsstil kan forklares som individets tilbøyelighet til å løse 
utfordringer som oppleves krevende på bestemte måter gjentatte 
ganger. Vi skiller gjerne mellom ulike stiler: 

1) Oppgaveorientert mestring særpreges av at man undersøker 
problemet, holder tilbake, spør om råd og lager en plan. 

2) Emosjonsorientert mestring særpreges av at man slipper følelsene 
løs, ser positivt på det hele, ber til Gud og spøker om det. 

3) Unngående mestring særpreges av at man nekter å tro det som har 
skjedd, avventer situasjonen, unngår å tenke på det og bruker alkohol. 

(Eid 2006)



Summeoppgave 

Hva er din mestringsstil?

Hva tenker du om de som har en annen stil?



Signaler påvirker



Hva med oss sjæl?

Vet du hvordan ansiktet
ditt ser ut akkurat nå? 
Vet du hvordan stemmen 
din låter akkurat nå?

Sannsynligvis vet du ikke det, 
men alle som ser og hører deg gjør det. 

De tar disse signalene fra ditt ytre. Du bedømmer ut fra ditt indre.



Kroppspråk

• Rolig, ikke-truende 
kroppsholdning.

• Godt synlige, avslappede 
hender.

• Fravær av stirrende eller 
utfordrende blikk.



Sikker distanse…



Kan vi styre følelser?

Situasjon Følelser
Venn hilser kort på gaten Trist, irritert, sint.
og går videre uten å snakke 
med meg.

Men samme situasjon kan utløse forskjellige følelser hos forskjellige personer

Situasjon Tanker Følelser
”Han må ha Nøytralt

Venn hilser kort på gaten det travelt”
og går videre uten å snakke
med meg.

”han tror han Trist,
er bedre enn meg”



Grad av makt

Stål Bjørkly (1997) bruker følgende modell for å illustrere hvordan 
menneskelige samhandlingsformer kan inndeles etter hvor stor grad av 
makt og atferdsregulering de innebærer:

Økende grad av grensesettende effekt

Ønsker                   Råd                 Påbud              Tvang/underkastelse

Økende grad av forutsatt makt over andre



Hvem er du i møte med den andre?



Hva med vår egen sårbarhet?



Risikovurdering





Kan vi se fram i tiden?



Hvem er farlig?



Kan vi stole på vår persepsjon?



Akutt vurdering - Triage

Nylig

Alvorlig

Eskalering

Vold

Trussel om vold

Tanker om vold

Negativt Positivt

Nei

Ja

Ja

Nei

Muligens



Sårbarhet - REFA
a) Fysisk kontakt

b) Grensesetting

c) Kommunikasjonsproblem

d) Omstillinger

e) Personer

f) Risiko-kontakt

g) Stoff

h) Tilleggsområder



Kan vi lære av fortiden?
1. Vold

2. Antisosial atferd

3. Relasjoner

4. Arbeid

5. Alkohol/narkotika

6. Alvorlig psykisk lidelse

7. Personlighetsforstyrrelse

8. Traumatiske oplevelser

9. Holdninger som støtter eller unnskylder vold

10. Aksept eller respons på behandling



Nå problem med:

1. Innsikt

2. Tanke eller plan om vold

3. Symtom på alvorlig psykisk 

forstyrrelse

4. Instabillitet

5. Aksept/respons på 

behandling

Fremtidsproblem med:

1. Myndigheter eller andre 

offentlige hjelpere

2. Bomiljø

3. Personlig støtte

4. Aksept/respons på 

behandling

5. Stress og stressmestring

Nå – og framover



M
OT

IV

Hevn

Forsvar

Penger

Rettferdighet

Makt

Ære

Status

Spenning

Tilhørighet



He
m
m
er
e

Skam

Selvbilde

Empati

Holdninger

Redsel

Skyld

Konsekvens



Sårbarhet?

De
st
ab

ili
se
re
re

Stress

Rigid

Impulsiv

Rus

Traume

Psykisk helse

Oppmerksomhet



SPJ – 7 trinn

1 • Innhente relevant informasjon

2 • Finner vi Risikofaktorer?

3 • Er Risikofaktorene relevante?

4 • Lage Risikoformulering? 

5 • Lage oversikt over mulige Risikoscenario

6 • Lage tiltak for å redusere Risiko

7 • Konklusjon og tiltak for bra Risikohåndtering

HCR – 20 v3



7 trinn – ikke glem involvering…

Inhente
info

Snakke 
med 
person

Snakke 
med 
nær-
personer

Lage 
hypotese 
om 
hvordan 
forstå og 
forslag til 
tiltak

Drøfte 
med 
nær-
personer

Drøfte 
med 
person



KLAR 
”KLiniske Alternativ til Risikohåndtering”

Risikohåndteringssituasjon.
Korte beskrivelser at atferd og 
situasjoner som tidligere er 
rapportert som problematiske.

Handlingsalternativ 1
Kort beskrivelse av hva som vil 
være tiltak nummer 1 i 
situasjonen.

Handlingsalternativ 2
Kort beskrivelse av hva som vil 
være tiltak nummer 2 i 
situasjonen.



Avdekking og oppfølging



Summeoppgave:
Hvilke skader kan vi få av vold?



• Irritabel tarm
• Kroniske smerter
• Hjerte kar sykdommer
• Diabetes
• Indre blødninger

• Traumeskader

• Underlivsplager
• MS
• Leddgikt
• Hevelser
• Sår/muskelskader



Psykisk vold

• Degradering

• Frykt

• Spenningstilstand

• Byrde av ansvar

• Forstyrrelse av subjektiv 

virkelighet



Konsekvenser over tid

Tidlig død

Sykdommer,  og 
sosiale problemer

Tilegnelse av risikofylt 
helseatferd

Sosiale, emosjonelle og 
kognitive forstyrrelser

Forstyrret nevral utvikling

Negative barndomsopplevelserTid

Pyramiden bygger på ACE-pyramiden, og arbeidet til Schore. For mer informasjon se 
Adverse Childhood Experience-study [http://www.cdc.gov/ace] og Allan Schore
[http://www.allanschore.com



Refleksjon 

Du sitter i samtale med en klient/bruker/pasient, du ser at 
personen har blåmerker på armene – som om noen har holdt 
vedkommende hardt.

Hva gjør du, hva påvirker deg?

Hvilke ord vil du bruke?



Hvordan gå i kontakt?

For å snakke om vanskelige ting må vi ha tillit til at den andre vil oss 
vel.

For mange betyr det at vi må stole på en annen person.

Kontakt kan være direkte eller gradvis utviklende.

Den lange veien kan gå via samtale om uenighet eller trygghet/uro.

Noen ganger må vi spørre direkte og konkret.



Hvordan spørre noen om vold? 



Hvem kan hjelpe hvis det er vold?
Vi kan alltid konsultere krisesenteret og politiet.
Vet dere hvem som er SARA kontakt/familievoldskoordinator i politiet?

Ved saker om tvangsekteskap, æresrelatert vold og kjønnslemlestelse så kan 
RVTS – Vest kontaktes.

Er barn med i bildet? – Barnevernet.
Er eldre med i bildet – nasjonal kontakttelefon vern for eldre.

Er du usikker – ta kontakt med overordnet og konsulter.
Ikke sitt med vanskelige vurderinger alene!



Etter aggresjon –
reaksjoner og oppfølging



Samme hus – samme utsikt?



Hvem har skylda?
• Min skyld?
• Hans skyld?
• Kollegaens skyld?
• Lederens skyld?
• Politiets skyld?
• Politikeres skyld?
• Samfunnets skyld?

Eller – systemets skyld?



Belastninger og sårbarhet

Direkte angrep

Angrep mot andre

Annen atferd som ryster
Rystelse ved det klienten 
forteller

Hendelser over tid

Direkte Traumatisering

Sekundær Traumatisering

Vikarierende Traumatisering

Compassion Fatigue

Utbrenthet



Hva gjør det med oss?
• Hjertet mitt slår hurtig eller ujevnt.

• Pusten føles oppjaget, ujevn.

• Musklene kjennes anspent.

• Jeg føler meg rastløs/urolig.

• Jeg grubler 

• Jeg får ikke sove

• Jeg føler meg anspent eller når jeg 
sier eller gjør noe.

• Jeg svetter for mye og føler meg for 
varm.

• Jeg faller av og til ut.

• Munnen min kjennes tørr.

• Jeg har ingen appetitt.



Psykologisk førstehjelp
• Støtte fra en tillitsperson. 

• Skape et trygt klima rundt 
personen.

• Skjerme personen for nye 
sterke inntrykk eller 
belastninger.

• Demp fokus på emosjonelle 
sider ved hendelsen.

• Unngå søvn innen de seks 
første timene etterpå.



Støttesamtalen
• Lytt og vis forståelse for 

reaksjoner.

• Praktisk fokus kan være til 
hjelp.

• Lag en plan.
1. Hva gjør du nå?
2. Hvem kan du ringe hvis 

det blir vanskelig?
3. Varseltegn?


