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Helse og velferd

Handlingsplan - vold mot kvinner
• Helse og velferd - Oppfølgingstjenestene i bydelene
• Vern for eldre
• Støttesenter for fornærmede i straffesaker

• Statistisk sett regner en med at 10% av kvinnene vil bli
voldtatt i løpet av sitt liv. For Trondheim vedkommende vil
det si at ca. 6200 kvinner som i dag er over 18 år har blitt
eller står i fare for å bli voldtatt.

Mål:

Trondheim kommune vil synliggjøre og
forebygge fysisk, psykisk og seksualisert vold
i nære relasjoner. Støtte- og behandlingsapparatet skal styrkes.

• Ungdomsbasen
• Sinnemestring – et forsknings- og behandlingstilbud ved
St. Olavs Hospital

• En regner også med at rundt 25% av voksne kvinner vil
være- /eller i løpet av livet vil ,bli utsatt for vold i nære
relasjoner. Anslagsvis kan vi da regne med at dette vil
gjelde ca. 15.000 av byens kvinner.

Planen er utarbeidet i samarbeid med samrådet
Vold mot kvinner - Trondheim
Planen er vedtatt av Trondheim bystyret 2007

• Ressurssenteret for barn og unge(RBU)
• Selvhjelp for innvandrere og flyktninger(Seif)

• Amnesty anslår at minst 20 000 kvinner i Norge
hvert år blir utsatt for vold eller trusler fra nåværende eller
tidligere samlivspartner. (Amnesty 2005)

• Kirkens Bymisjon: Omsorgsstasjonen for barn og ungdom
(OBU).
• Senter mot Incest Sør Trøndelag

Undersøkelsen ”Hvem bryr seg? – En rapport om menns
holdninger til vold mot kvinner” ble gjennomført i februar
2007. Metoden var en web-basert undersøkelse med et
landsrepresentativt utvalg hvor 500 menn i alderen
18 – 60 år har deltatt.

• Behandlingstilbud for traumer etter seksuelle overgrep.
• Krisesenteret
• Stavne Gård

Resultatene viser at:
• Fire av ti menn oppfatter vold mot kvinner som et
samfunnsproblem i Norge

• Familierådgivningskontoret
• Familievoldskoordinator v/politiet
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• Juridisk bistand
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• Voldtektsmottaket v/St. Olavs Hospital
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Tiltak:
1. Barnevernsvakta er kommunens akuttelefon for kriser når det
gjelder vold og overgrep overfor barn og kvinner.

10. Etablere gruppetilbud for voldsutsatte

19. Gi informasjon i innvandrermiljøene

2. Temaet vold mot kvinner og barn omtales i kommunens
styringsdokumenter og i kommunens verdigrunnlag.

11. Samarbeide med andre etater og med frivillige lag og organisasjoner for å utvikle ny seksualundervisning i barne og ungdomsskole og på helsestasjon for ungdom, drive holdningskapende i
forhold til seksualitet, grensesetting og konflikthåndtering.

20. Gi informasjon om tilbud og hjelp i asylmottak og ved bosetting.

3. Øke kompetanse om vold og overgrep i samfunnet.

12. Utvikle tilbudet om sinnemestring ved hjelp av ART-programmet
(Aggression Replacement Training) ”god folkeskikk blant barn”.

21. Lage innslag i media

4. Øke kompetansen om innvandrere/ulike kulturer

13. Utvikle gruppetilbud til både jenter og gutter og
kjønnssegregerte tilbud.

22. Henge opp plakater, bruke butten, t-skjorter.

5. Praktisere nye retningslinjer om tema vold og seksuelle
overgrep i svangerskapsomsorgen.

14. Samarbeide med Jentevakta (12 – 25 år), ei gruppe ved
Krisesenteret.

23. Kampanjer mot vold

6. Utvikle kartleggingsverktøy: hvordan spørre, utvikle god dialog,
kommunikasjon, ivareta brukerperspektivet, henvise til
spisskompetanse.

15. Samarbeide med alle livssynsorganisasjoner i
konfirmasjonsforberedelsene.

24. Lage og legge ut brosjyrer i offentlige kontorer

7. Øke kompetansen på kriser /kriseforståelse

16. Utvikle samarbeid mellom hjelpeapparatet og de frivillige
organisasjonene når det gjelder utviklingen av tjenestene,
samarbeid om kurs og konferanser og samarbeid i enkeltsaker.

25. Lage oversikt over tiltak på kommunens nettside.

8. Øke kompetanse i sikringstiltak der personer har begått overgrep

17. Etablere flere nettverk etter modell fra Samrådet vold mot
kvinner.

26. Informasjon til alle nytilsatte i kommunen, der det legges vekt
på holdninger, normer og verdier

9. Etablere byomfattende mottaksteam med god kompetanse, kort
responstid fra hendelse om hjelp og til hjelpen blir iverksatt.

18. Lage informasjonsbrosjyrer på flere språk.

