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Krisesenterets verdidokument er utarbeidet av  
krisesentersekretariatet og er forpliktende for alle 
som jobber ved krisesenteret i Salten. Vårt verdi-
grunnlag skal hjelpe ansatte å være bevisste egne 
holdninger og vise forståelse i møte med mennesker. 

OVERORDNET MÅL ER RESPEKT FOR VOLDSUT-
SATTES VERDIGHET OG RETTEN TIL Å TA EGNE 
BESLUTNINGER.

«Arbeidet på krisesenteret er basert på likeverd og re-
spekt, demokrati, humanisme og feminisme. Vi arbeider 
på politisk og livssynsnøytralt grunnlag. I det ligger 
det at vi respekterer brukeren som menneske, uansett 
etnisk opprinnelse, livssyn eller politisk oppfatning. Vi 
møter brukere på brukernes premisser og har respekt 
for deres selvråderett. Vi sår ikke tvil om den volden de 
er utsatt for. Vi skal bidra til at de som er utsatte for vold 
og krenkelser, gis mot, myndighet og mulighet til å hånd-

KRISESENTERETS VERDIGRUNNLAG

VISJON: Alle som opplever vold i nære relasjoner skal få opp-
fylt sin rett til den hjelpen de har behov for. De skal møtes med 
respekt, omsorg og forståelse, på egne premisser, i møte med det 
krisesenteret de oppsøker.

(Krisesentersekretariatet – medlemssentrenes verdidokument «Retten til et liv uten vold» 2015)
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tere sine og eventuelle barns livssituasjon. Brukerne er  
handlende aktører i egne liv, og er hovedpersoner i 
arbeidet med å finne løsninger og fatte beslutninger. 
Hjelperen er ansvarlig for at de voldsutsatte og deres 
behov er i fokus.» (Krisesentersekretariatet – medlems- 
sentrenes verdidokument «Retten til et liv uten vold» 2015)

Krisesentrene skal være et lavterskeltilbud for volds- 
og overgrepsutsatte mennesker og deres barn, uten 
krav om timebestilling eller henvisning.

De ansattes jobb er å veilede brukere i forhold til 
situasjonen de er i og de avgjørelser de tar, samt ha 
fokus på den enkeltes subjektive opplevelse av de 
krenkelser den har vært utsatt for. Vi skal gi hjelp til 
selvhjelp ved å maksimere brukerens evne til å hånd-
tere egen livssituasjon. 

DETTE FORUTSETTER EN BOTID SOM ER TILPASSET 
INDIVIDUELLE BEHOV.

KRISESENTRENE ARBEIDER 
PÅ SAMFUNNS-, GRUPPE, - 
OG INDIVIDNIVÅ FOR ALLE 
MENNESKERS RETT TIL: 

• Respekt 
• Trygghet og sikkerhet
• Tankefrihet, ytringsfrihet, 
 religiøs og politisk frihet 
• Privatliv 
• Et liv uten vold og seksuelle 

overgrep 
• Beskyttelse under loven
• Arbeid 
• Helse
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Krisesenteret i Salten er et profesjonelt hjelpetil-
bud til både kvinner, menn og barn som er utsatt for 
vold, overgrep og andre krenkelser i nære relasjon-
er. Kvinner får et slikt tilbud ved Krisesenterhuset– 
menn får et tilbud i alternative lokaler. Samtaletil- 
budet til kvinner og menn er adskilt.

KRISESENTERET SKAL I VARE TA FØLGENDE OPP-
DRAG:
• Sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til  

mennesker som er utsatt for vold eller trusler 
om vold i nære relasjoner. Krisesenteret skal gi 
brukerne støtte, veiledning og hjelp til å ta kontakt 
med andre deler av tjenesteapparatet. 

• Basere vår hjelp på «hjelp til selvhjelp». I det ligger 
å bidra til at de som er utsatt for vold og krenkels-
er, gis mot, myndighet og mulighet til selv å gjøre 
noe med sin egen og eventuelle barns situasjon. 

• Avdekke vold og overgrep. Volden er ikke synlig 
for den som ikke vil se eller har kunnskap om de 
skader den gjør. Vi vil bidra til å synliggjøre denne 
volden gjennom å sette lys på hva vold, overgrep 
og krenkelser gjør med menneskets mulighet til 
et verdig liv. Vold er et angrep på grunnleggende 
menneskerettigheter. 

KRISESENTERETS FORMÅL

VÅRE OPPGAVER ER:

• Å ha et gratis heldøgns-, trygt og 
 midlertidig botilbud. 
• Å ha et gratis dagtilbud. 
• Å ha oppfølging i reetableringsfasen. 
• Å ha et lavterskeltilbud uten krav 
 om henvisning. 
• Å ha nødvendig kompetanse til å ta 

vare på de særskilte behovene til hver 
enkelt. 

• Å ta vare på barn på en god måte 
 som er tilpasset deres særskilte behov. 
• Å gi tilbud om tolk der den vi møter 

har behov for det. 

(Krisesentersekretariatet – medlemssentrenes 
verdidokument «Retten til et liv uten vold» 2015)
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Ingen kan avvises på bakgrunn av hvor de kommer fra 
eller hvor i landet de har bostedsadresse. 

Krisesenteret skal bistå brukeren i kontakten med 
det øvrige hjelpeapparatet, uavhengig av hvilken 
kommune brukeren kommer fra. Det er fritt krise- 
sentervalg i Norge, dette innebærer at Krisesenteret i 
Salten også tar imot brukere fra områder utenfor vårt 
geografiske nedslagsfelt.  
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Kommunene i Norge skal i henhold til «Lov om kom-
munale krisesentertilbud» sikre et godt og helhetlig kri-
sesentertilbud til kvinner, menn og barn utsatt for vold 
eller trusler om vold i nære relasjoner. Loven pålegger 
kommunene å sørge for at tilbudet gir brukerne støtte, 
rettledning og hjelp til å kontakte det øvrige hjelpeappa-
ratet. Tilbudet skal være gratis og døgntilgjengelig, og 
inneholde både telefontjeneste, dagtilbud og botilbud. 
Botilbudet til kvinner og menn skal være fysisk adskilt.

Noen grupper er særskilt sårbare når det gjelder å bli 
utsatt for vold i nære relasjoner. Dette kan for eksem-
pel være mennesker med ulike typer helseutfordringer, 
rusavhengige, minoriteter og eldre. Kommunene er plik-
tige å sørge for at krisesentertilbudet også er tilrette-
lagt for disse brukerne. Samarbeid med rustjeneste og 
helsevesen blir i disse tilfellene særlig viktig, for å kunne 
gi også disse brukerne trygghet, sikkerhet og tilrettelagt 
oppfølging. 

Vi gir alle i vår målgruppe et tilbud om samtaleoppføl-
ging, råd og veiledning fra krisesenteret. Lov om kom-
munale krisesentertilbud pålegger kommunene å legge 

til rette for at alle utsatt for denne type krenkelser blir 
gitt et tilbud i tråd med loven.

KRISESENTERLOVEN

§ 2. KRAV TIL KRISESENTER- 
TILBODET

Kommunen skal sørgje for eit krisesenter- 
tilbod som skal kunne nyttast av personar 
som er utsette for vald eller truslar om vald 
i nære relasjonar, og som har behov for råd- 
gjeving eller eit trygt og mellombels butilbod. 

Lov om kommunale krisesentertilbod 
(krisesenterlova).
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TILBUDET SKAL OGSÅ GI RETT TIL OPPFØLGING I 
RE-ETABLERINGSFASEN. 

DETTE KAN FOR EKSEMPEL OMFATTE:   

• Støttesamtaler ved krisesenteret etter utflytting
• Vurdere hjemmebesøk
• Foreldreveiledning
• Deltakelse i grupper
• Tilgang til tilrettelagte aktiviteter
• Bistand til praktisk tilrettelegging av hverdagen.
• Sikre oppfølging og tiltak i regi av andre tjenester, 

som helsetjeneste, NAV, Flyktningkontor, Politi, 
barneverntjeneste med flere.

En stor del av krisesenterets dagbrukere er tidligere 
beboere.

Kommunen har ansvar for at brukeren får oppfølging 
etter annet lovverk. 

Bestemmelsen om oppfølging i reetableringsfasen 
gjelder også for barn. 
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Krisesenteret i Salten  er en kommunal virksomhet. 
Vi er et av landets 46 krisesentre. I Bodø kommune er 
krisesenteret en del av Helse-og Sosialavdelingen og 
organisert under Helsekontoret.

Bodø kommune som vertskommune utfører en 
lovpålagt oppgave for flere kommuner og har pr i 
dag samarbeidsavtale med følgende 12 kommuner: 
Beiarn, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Lurøy, Meløy, 
Rødøy, Røst, Saltdal, Steigen, Sørfold og Værøy. 
Krisesenteret dekker et befolkningsområde på ca. 
86.000 innbyggere. 

Bodø kommune som vertskommune skal bistå 
senteret i vanskelige, krevende saker. Ledelsen i 
Bodø kommune opptrer veiledende og støttende og 
anerkjenner krisesenterets posisjon i kommune- 
organisasjonen.

Vi har i 2018 ikke bedt vår vertskommune om bistand 
utover generelle problemsstillinger som omhandler 
ressurser, lokaler og boliger til vår målgruppe.  

I 2018 har krisesenteret hatt 19 ansatte tilknyttet 
krisesenteret i et arbeidsforhold, til sammen 9,5 
årsverk. Personalgruppa har bestått av 14 ordinært 
ansatte og 5 tilkallingsvikarer. Vi har både kvinnelige 
og mannlige ansatte (entall: mann), disse represen-
terer et stort aldersspenn og ulike landbakgrunner, 

DRIFT AV KRISESENTERET

I forbindelse med at krisesenterets 
drift ble overtatt av Bodø kom-
mune i 2011, ble partene enige 
om at Krisesenteret skulle få be-
holde sin egenart, og at driften 
må harmonere med krisesenterets 
overordnete mål og ideologi. Bodø 
kommune som vertskommune vis-
er stor respekt for dette prinsippet.
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språk og kulturer, samt ulike profesjoner relevant for 
virksomheten. 

Vi hadde i 2018 7 hele stillinger (100%) – resten var 
deltidsansatte. 9 personer gikk i turnus. 

 VI HAR FØLGENDE ANSATTE:
• Daglig leder - 100 % stilling
• Avdelingsleder – 100 % stilling
• 1 miljøterapeut – 100 % stilling i turnus
• 1 sikkerhetskonsulent – 100 % stilling
• 1 miljøarbeider – 100 % i turnus
• 2 barnefaglig ansvarlig – 100 % stilling i turnus 
• 7 miljøarbeidere - i deltidsstillinger – turnus
• 5 tilkallingsvikarer

15 av de ansatte har formell helse-/sosial-/sikker-
hetsfaglig kompetanse (sosionom, barnevernsped-
agog, vernepleier, enhetsterapeut, politi, barne-
hagelærer), én ansatt har kontorfaglig utdanning 
som etterspurt for stillingen, de andre har annen 
kompetanse og uten unntak også realkompetanse. 

Daglig drift av krisesenteret ivaretas av daglig leder 
i 100 % stilling. 

Daglig leder innehar de nødvendige formelle kvalifi-
kasjoner som kreves av stillingen. 

Leder har ansvar for at senteret fungerer og leverer 
sine tjenester til målgruppen, ansvar for daglig drift 
og budsjett- og personalansvar. Leder jobber på alle 
nivå – både på individ-, gruppe-, og samfunnsnivå.

Nestleder er daglig leders stedfortreder, og har 
særlig ansvar for det merkantile arbeidet samt  
organiseringen av kvinnetilbudet. 

Sikkerhetskonsulent har i hovedsak ansvar for  
sikkerhetsarbeid, risikovurderinger, sårbarhets- 
analyser, beredskap- og sikkerhetsplaner, samt sa-
marbeid med politiet. Barnefaglig ansvarlig følger 
opp alle barn på krisesenteret og har ansvar for at 
deres rettigheter er ivaretatt. Våre miljøterapeuter 
ivaretar samtaletilbud og metodisk sosialfaglig opp- 
følging av brukere. Miljøarbeiderne har ansvar for 
brukernes bomiljø og tilrettelegging av hverdagen på 
krisesenteret, daglige gjøremål, fritidsaktiviteter og 
liknende.

Krisesenteret har helkontinuerlig drift og døgnåpent 
tilbud. Ansatte skal i hovedsak ivareta beboere, dag-
brukere og telefontjeneste, samt håndtere inntak, 
vurdere skadeomfang og risiko, sørge for iverk- 
settelse av sikkerhetstiltak, og utøve debrifing og 
krisehåndtering.

Alle ansatte på krisesenteret pålegges veiledning. 
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Behovet for yrkesfaglig veiledning av ansatte på kris-
esentrene er utbredt og av stor viktighet, både for å 
sikre kvalitet i det faglige tilbudet krisesentrene skal 
gi til sine brukere, samt sørge for en ivaretakelse av 
den enkelte ansatte og gruppen av medarbeidere.

De ansatte ved krisesenteret gis tilgang til både indi-
viduell veiledning, gruppeveiledning og kollegabasert 
veiledning. Gjennomgang av særlig krevende og kom-
pliserte brukersaker, og egne reaksjoner og opplev-
elser, - og mestring av disse står i fokus. 

Tema for veiledning kan for eksempel være den pro-
fesjonelle rollen i hjelpearbeidet med mennesker 
utsatt for vold og krenkelser. I slik veiledning jobbes 
det med ansattes relasjon til brukere, samt ulike me-
kanismer, holdninger, erfaringer og reaksjoner som 
påvirker medarbeiderne i det arbeidet de skal gjøre. 
Både nyutdannede og erfarne medarbeidere skal ha 
veiledning. Veiledningsbehovet knyttet til vårt spesi-
fikke arbeidsområde er stort. De ansatte jobber ofte 
alene med tøffe og krevende brukersaker og farlige 
trusselbilder. 

Daglig leder har medarbeidersamtaler med med- 
arbeiderne minimum 1 gang pr år. De ansatte får 
dessuten tilbud om jevnlige utviklings-/veilednings-
samtaler med leder. 

Alle medarbeidere ved krisesenteret får hygiene- 
opplæring og tilbys vaksine mot hepatitt A og B, polio, 
difteri og stivkrampe.

De ansatte er pålagt opplæring sikkerhetsarbeid. 
Alle blir gitt opplæring knyttet til den problematikken 
vi jobber med. 

OBLIGATORISK OPPLÆRING FOR ALLE ANSATTE ER:
• VIVAT– intervensjon ved selvmordsfare
• SARA – verktøy for risikovurdering ved familievold
• Førstehjelp (skade- og krisehåndtering)
• Selvforsvar
• E-læringskurs – vold og seksuelle overgrep mot 

barn
• E-læringskurs – Stø Kurs - traumeforståelse
• Deltakelse i utadrettet arbeid

Ansatte skal dessuten gjennom kurs og opplæringer 
knyttet til de ulike stillingenes ansvarsområde.

Ved krisesenteret har vi fokus på fysisk aktivitet som 
forebyggende tiltak og alle ansatte får tilbud om å 
delta på ulike aktivitetskampanjer også i arbeids-
tiden. Det legges til rette for individuelle behov, slik 
at alle kan utføre jobben sin på en tilfredsstillende 
måte for alle parter.
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De ansatte lønnes etter kommunal tariff. Våre arbe-
idstakere er forsikret gjennom Bodø kommune som 
arbeidsgiver. 

Krisesenteret har lite sykefravær blant de ansatte.  
Vi har høy oppmøteprosent på personalmøter og høy 
grad av deltakelse på opplærings- og skolerings- 
tiltak. Krisesenteret har utarbeidet egen IA-hand-
lingsplan, denne evalueres 2 ganger pr år.  

Krisesenteret i Salten har fra oppstart gjennom sin 
virksomhet bistått voldsutsatte kvinner og deres 
barn, og har hatt bare kvinnelige ansatte ved krise- 
senteret. Fra i 2010 har krisesenteret også gitt til-
bud til voldsutsatte menn. Det er pr tiden ansatt én 
mannlig medarbeider. Etterhvert som det foreligger 
kartlegging også av menns bruk av krisesenterets 
tjenester vil det være tenkelig og ønskelig å ansette 
flere menn til å jobbe med den mannlige delen av 
målgruppen.

I forhold til likestillingsarbeid i vår virksomhet har 
vi gjennom utadrettet arbeid, opplysningsarbeid og  
dokumentasjon som formål å avdekke voldspro- 
blematikkens karakter og kjønnsperspektivet på vold. 

«Å jobbe på krisesenteret handler 
ikke bare om å få lønn, men det 
handler om å virkelig VILLE gjøre 
jobben med hele sitt hjerte. Det 
handler om å møte mennesker med 
respekt, omsorg og varme. Felles 
for dem vi møter er at de har vært 
utsatt for vold i nære relasjoner. Vi 
må dermed tåle andre menneskers 
enorme følelsesspekter som blant 
annet nedstemthet, sinne, frustras-
jon, glede, tristhet og sorg. Vi må 
kunne tørke tårer og tåle å ta imot 
den andres historie. For selv om vi 
skal være profesjonelle, er vi jo også 
medmennesker.»

(barnefaglig medarbeider ved krise- 
senteret)
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Overordnet fokus for krisesenterets virksomhet er å 
sikre at vi leverer tjenester til brukergruppen på en 
tilfredsstillende måte, samt at driften harmonerer 
med lovverk og overordnet mål og ideologi. 

OPPSUMMERT HAR DET I 2018 VÆRT FOKUS PÅ 
FØLGENDE UTFORDRINGER:

1. Oppfølging av høyrisikosaker
2. Behov for nye lokaler med universell utforming 

og god nok kapasitet i hht lovens krav.
3. Bosituasjon etter endt krisesenteropphold.
4. Behov for utvikling av tilbudet til voldsutsatte 

menn.
5. Ivaretakelse av barn ved krisesenteret.
6. Behov for en oppegående og aktiv kommu-

nal handlingsplan rundt problematikken vold i 
nære relasjoner.

7. Behov for tilrettelegging av krisesentertilbudet 
til særskilt sårbare brukere, med hovedfokus 
på rusproblematikk, psykiske helseutfordring-
er og nedsatt funksjonsevne.

8. Fokus på å få kvinner i krisesentertilbudet ut i 
inntektsgivende arbeid.

1. De siste årene har vi sett ei økning av høyrisiko-
saker, hvor trusselbildet har vært alvorlig og hvor 
det har vært behov for tett samarbeid med politi. 
Det stiller krav til at sikkerheten på krisesenteret 
håndteres godt nok. Dette synliggjør den sårbar-
heten vi pr i dag har knyttet til personalressurser 
og til fysiske rammer. Krisesenteret er avhengig 
av et tett samarbeid med politiet. På landsbasis 
viser statistikk at politiet er den offentlige inn-
stansen som står for flest kontaktformidlinger til 
krisesenteret. Vi er tilfredse med det samarbei-

HOVEDPRIORITERINGER 2018
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det vi har etablert med Nordland politidistrikt, 
og vil særlig fremheve den viktige rollen til fam-
ilievoldskoordinator og SARA-koordinator. Rask 
iverksettelse av sikkerhetstiltak som voldsalarm 
og besøksforbud, også mot eget hjem, bidrar til 
trygghet og raskere utflytting av krisesenteret for 
noen av våre beboere. Vi ser frem til en økt bruk 
av omvendt voldsalarm i de tilfeller det foreligger 
dom for utøvelse av vold.

2. Bodø bystyre vedtok ved budsjettbehandlingen for 
2018 at det skal bygges et nytt krisesenter i Bodø. 
Fremtidige lokaler skal være utformet i tråd med 
krav om universell utforming, sikkerhet og kapa-
sitet. Bodø kommune må være sitt ansvar bevisst 
i forhold til å gi et kvalitetsmessig godt og sikkert 
krisesentertilbud, i tråd med loven, og og det må 
også settes fokus på å gi ansatte gode nok arbeids- 
rammer og -betingelser. 

3. Krisesenteret har over år opplevd utfordringer når 
det gjelder å få beboere over i egne boliger. Man-
gel på boliger fører til økt botid på krisesenteret. 
Boligutfordringene må løses, både for å unngå at 
voldsutsatte flytter tilbake til overgriper, og med 
tanke på å redusere belastningen ved lange op-
phold ved krisesentre både for beboere, ofte med 
barn, og for krisesenteret. Store deler av året er 
alle bruker-rom ved krisesenteret i bruk. Dette 

handler om lang botid, men også pågang av akutte 
saker i perioder. Krisesenteret disponerer 3 kom-
munale leiligheter som gjennomgangsboliger.  
Dette avlaster det akutte botilbudet. Det bemerkes 
imidlertid at mange av våre brukere ikke er aktu-
elle for disse boligene, enten på grunn av famil-
iens størrelse, eller av sikkerhetsmessige årsaker.

4. Når det gjelder botilbudet til menn, må det jobbes 
med å etablere et fast og forutsigbart botilbud til 
voldsutsatte menn. Slik tilbudet er utformet i dag, 
vurderes det ikke å være forutsigbart og godt nok 
knyttet til lovens pålegg om å gi et heldøgns, trygt 
og individuelt tilrettelagt tilbud. Arbeidet med ut-
forming av tilbudet til voldsutsatte menn krever 
ekstra ressurser. Det må utarbeides rutiner og en 
metodisk og systematisk tilnærming til problema-
tikken. Tilbudet må offentliggjøres og kvaliteten 
på overnattingstilbud må sikres i henhold til loven.  
Krisesenteret har i dag 50 % stilling knyttet opp 
mot dette arbeidet.  

5. Krisesenteret i Salten har over mange år hatt 
særlig fokus på barn. Vi har to fulle stillinger til 
å ivareta barn i krisesentertilbudet. Det er helt 
nødvendig, med tanke på det krevende arbeidet 
det er å følge opp våre barn. Alle barn får egen 
primærkontakt, trusselbilde og sikkerhets- 
tiltak vurderes både i tråd med kartlegging av den  
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voksne, men også individuelt for det enkelte barn. 
Mange av barna har ikke barnehageplass, eller 
sikkerhetsmessige hensyn gjør at de ikke kan be-
nytte et slikt tilbud. Skolebarn kan i perioder være 
nødt til å holde seg på krisesenteret, dette kreves 
en tilrettelegging for oppfølging av skolearbeid på 
senteret og nært samarbeid med skole. Når barn 
går på skole og i barnehage, følges dette samar-
beidet opp av barnefaglige medarbeidere ved kris-
esenteret. Barn som skal bo ved krisesenteret, 
eller som på annen måte får oppfølging fra oss, 
skal ivaretas utfra barns særskilte behov. I 2018 
utarbeidet vi skriftlige samarbeidsavtaler med 
skoler og barnehager. Slik skal barnets behov for 
samarbeid, koordinering og tilrettelegging av sko-
letilbudet sikres.

6. I regjeringens handlingsplan mot vold i nære 
relasjoner 2014-2017 oppfordres landets kom-
muner å utarbeide kommunale handlingsplaner 
mot vold i nære relasjoner. Bodø kommune vedtok 
kommunal handlingsplan for bekjempelse av vold 
i nære relasjoner 2010. Med bakgrunn i politisk 
vedtak fra 2015 skulle denne planen vært rullert, 
men mangel på ressurser førte til at arbeidet ble 
satt på vent. Krisesenteret overtok ansvaret for å 
revidere den kommunale handlingsplanen mot 
vold fra januar 2017. Høsten 2017 ble ny plan ved-
tatt i bystyret. Planen er todelt og består av en 

fagdel og en tiltaksdel. Arbeidet med implemen-
tering av planen fortsatte i 2018, og krisesenteret 
vil stå for kontinuerlig oppdatering, revidering og 
utvikling av planen gjennom 2019.

7. Krisesenteret i Salten er ikke godt nok tilrettelagt 
for brukere med ulike tilleggsutfordringer. Vi man-
gler universell  utforming av lokaler. Vi har for lite 
kompetanse om visse brukergrupper og begrenset 
kapasitet til omfattende oppfølging. Pr i dag vurde-
res det som lite  hensiktsmessig å gjøre ytterligere 
påkostninger i eksisterende lokaler, med tanke på 
at det skal bygges nytt krisesenter i nær fremtid. 
Det jobbes med å få på plass gode samhandlings-
rutiner i kommunen, slik at alle voldsutsatte får 
et tilbud som er tilrettelagt deres behov. Det fore-
ligger prosedyre mellom krisesenteret og Tildel-
ingskontoret, med klare rutiner for ivaretakelse 
av brukere med store funksjonsnedsettelser, rus-
problematikk og store psykiske helseutfordringer.

8. 32% av beboerne ved krisesentrene i Norge i 2018 
var yrkesaktive (heltid/deltid). I Norge er 70 % av 
befolkningen generelt yrkesaktive. Det må jobbes 
med å sikre brukere av krisesentertilbudet tilgang 
til arbeidsmarked og inntektsgivende arbeid. Vårt 
prosjekt «Ut av vold – inn i arbeid er beskrevet på 
side 23.
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ØKONOMI
Krisesenterets budsjett for 2018 var på kr 
8.180.300,-. Krisesenteret har en nøktern drift og 
holder seg til de rammene som er gitt i årsbud-
sjettet. 

Krisesenteret mottar prosjektmidler fra ulike  
organer og instanser, som gjør det mulig å jobbe 
bredere med forebygging, opplysningsarbeid og 
brukerarbeid.

Krisesenteret mottar også pengegaver, mye 
av dette knyttet til og utløst av kampanjer og 
utadrettet arbeid. Pengene går i stor grad til 
brukerne direkte, til utstyr og opplevelser eller 
benyttes til å styrke tilbudet for våre brukere.
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Krisesenteret leier kommunal bolig. Boligen er bygd 
i 1953, og har et bruttoareal på ca. 250 kvadratmeter.
Huset er innredet for å kunne ta imot brukere, 
både som dagbrukere og som beboere. Vi har fire 
akuttsoverom, hvor av ett er tilrettelagt brukere 
med funksjonsnedsettelser. Huset har 2 små hybler, 
beregnet på brukere som skal bo over noe lengre tid.
Krisesenterhuset er et tilbud til kvinner og barn.

Kvinner som bor på senteret, får eget soverom til seg 
og barna. Stue, kjøkken, 3 bad og vaskerom deles 
med de øvrige beboerne. Vi har lekerom for de minste 
barna, men mangler oppholdsrom som er egnet for 
større barn/tenåringer. Vi har et lite treningsrom, slik 
at beboere som ikke fritt kan bevege seg utendørs, 
kan drive med fysisk aktivitet innendørs. Dette ble i 
sin tid bekostet av gavemidler.

Det er 2 kontorer og vakt-/personalrom i huset. Det 
er et sterkt behov for flere kontorplasser. Pr i dag 
deler 19 ansatte 2 ordinære kontorplasser. I tillegg 
benytter vi lånekontorer eksternt, hos andre kommu-
nale virksomheter.

Vi har ikke eget soverom for hvilende vakt, nattevakt 
hviler på kombinert vaktrom/pauserom/kontor. Det 
finnes ikke møterom, eller rom egnet for gruppe- 
samtaler.

Det er dårlig inneklima på grunn av manglende venti-
lasjon, og vi holder til i en støysone som virker svært 
forstyrrende på vår arbeidssituasjon.

Utearealet er stort og fint. Uteområdet er ikke inng-
jerdet, men området overvåkes via kameraanlegg.  
For mange barn som kommer til krisesenteret kan 
sikkerhetsregimet rundt mor og barn være høyt, noe 
som fører til begrenset bevegelsesfrihet. Det er viktig 
at uteområdet er lagt til rette for ulike former for lek 
og aktiviteter. 

Huset er utstyrt med rampe, utvidet døråpning, 
handikapbad/-toalett. Et av brukerrommene er til-
rettelagt rullestolbrukere. Som en del av vår del-
takelse i Barne-, Ungdoms- og Familiedirektoratets 
FoU-prosjekt med fokus på særskilt sårbare bruker-
grupper (se egen beskrivelse side 22) har vi gjort små 
utbedringer av lokalene med hensikt å tilrettelegge 
bedre for brukere med funksjonsnedsettelser. Øvrige 

KRISESENTERETS LOKALER
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tiltak avventes fordi det planlegges nytt bygg.
Krisesenter-huset skal fungere som et van-
lig hjem. Beboerne ivaretar, i den grad de er 
i stand til det, sine vanlige dagaktiviteter. Alle 
lager sin egen mat, vasker sine klær og ut-
fører andre praktiske gjøremål. De får støtte 
og hjelp fra ansatte hvis de har behov for det. 
Rengjøring av fellesrom blir utført av reng-
jøringsbyrå. Sengeklær og håndklær leveres 
vaskeri, dette av hensyn til smittevern.

Det bemerkes at krisesenterets lokaler ut-
settes for stor gjennomtrekk, noe som fører 
til fortløpende slitasje både på lokaler og på 
utstyr, og behov for utstrakt rengjøring.

Beboerne kjøper inn egne dagligvarer, og det 
beregnes da ingen kostnader ved oppholdet 
på krisesenteret. Krisesenteret må til enhver 
tid ha mat i beredskap for akuttinntak (kveld/
natt/helg).

1-2 ganger pr uke arrangeres beboersamling 
på huset. Da møtes både beboere og ansatte 
til sosial sammenkomst med matlaging og 
ulike aktiviteter. Det organiseres også sam-
linger for dagbrukere. Dette oppleves svært 
betydningsfullt for våre brukere, og er et av 
miljøtiltakene som skal prioriteres.
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Krisesenteret er sikret med alarmanlegg, både 
knyttet til brannsikkerhet, til inntrenging og til sik-
kerhet på innsiden av huset. De ansatte kan benytte 
smykkealarm, voldsalarm, det er montert panik-
knapper på innsiden av huset, vindusalarm, port-
telefon og kameraanlegg knyttet til uteområdet og 
inngangsparti.

Krisesenteret har gode sikkerhetsrutiner og tiltaks- 
kort for ulike hendelser som kan oppstå.  Vi har 
utarbeidet beredskapsplan og rutinehåndbok for 
ansatte. De ansatte går gjennom øvelser og lærer 
teknikker for å nedskalere eller avverge farlige situ-
asjoner, samt beskytte seg ved angrep.

Krisesenteret i Salten arbeider kontinuerlig med 
kvalitetsforbedring av sikkerhetsrutiner og fysisk 
sikring av senteret. Dette arbeidet gjøres i samar-
beid med de ansatte, daglig leder og relevante etater 
knyttet til sikkerhetsarbeid. Arbeidet reguleres i Lov 
om kommunale krisesentertilbod og «Forskrift om 
fysisk sikkerheit i krisesentertilbodet».

Politiet bidrar i kartleggingen av sikringsbehov ved 
krisesenteret.

Det er viktig at vi fortløpende kartlegger og vurder-
er uønskede hendelser, avvik, sikkerhetsrutiner og 
adgangskontroll, samt bygningsmessige forhold og 
fysiske varslingstiltak.  

Med bakgrunn i virksomhetens art, kan Krisesentret 
i Salten være sårbar for hendelser knyttet til vold og 
trusler. Uansett hvilke typer tiltak som iverksettes, 
vil det alltid være mulighet for uønskede hendelser. 
Målet for Krisesenteret i Salten må derfor være å re-
dusere sårbarheten i størst mulig grad med forskjel-
lige sikkerhetstiltak og forebygging. 

Det skal jobbes kontinuerlig med sikkerheten 
på krisesenteret, både brukernes og de ansattes  
sikkerhet. De ansatte skal ha grundig opplæring og 
delta på øvelser.

HMS-plan, beredskapsplan og rutineplan gjennom-
gås med jevne mellomrom. 

SIKKERHET VED KRISESENTERET 
I SALTEN
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Krisesentrene i Norge har et samfunnsoppdrag, vi 
skal synliggjøre vold- og overgrepsproblematikk, 
sette søkelys på samfunnets håndtering av pro- 
blematikken og være et talerør for sårbare grup-
per. Krisesenteret i Salten ønsker å være en sterk 
stemme i samfunnsdebatten omkring temaet vold og 
overgrep, og media blir derfor en viktig arena for oss. 
Mange ganger i løpet av året opptrer krisesenteret i 
media: avis, radio, tv, tidsskrifter, fagblader o.l.

GENERELLE AKTIVITETER:
Krisesenterets ansatte deltar stadig på kurs og 
konferanser knyttet til vårt arbeidsfelt. Vi undervis-
er, avholder kveldseminarer og informasjonsmøter 
for skoleelever, studenter, lag, foreninger, organi-
sasjoner og samarbeidsparter. Vi holder innlegg på 
kurs og konferanser lokalt, regionalt, nasjonalt og 
også internasjonalt. Krisesenteret arrangerer des-
suten selv konferanser og har gjort det flere gang-
er i 2018. Vi har besøk av skoleelever, studenter 
(fra hele verden) politikere, fagansatte og andre på 
krisesenteret.

Ansatte deltar stadig på ulike samarbeidsmøter 
knyttet til den enkelte bruker, dette kan være med 
politi, barnevern, nav, advokat, skole, barnehage og 
andre. Vi vitner i rettsak og fylkesnemnd både lokalt  
og andre steder i landet.

Krisesenteret driver holdningsskapende og forebyg-
gende arbeid gjennom ulike markeringer og kam-
panjer.

Både ansatte og brukere er i 2018 blitt intervjuet i 
forbindelse med ulike undersøkelser og forsknings- 
opplegg.

AKTIVITETER I 2018

Paneldebatt i forbindelse med HRHW
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KRISESENTERET SAMARBEIDER TETT MED ANDRE 
DELER AV HJELPEAPPARATET:

✔ Har samarbeidsmøter med Familievernkontoret, 
Barneverntjenesten, Politiet, Veiledningssenteret 
for pårørende, Bolig Nu, Redd Barna, Amathea, 
Statens Barnehus, ATV, Psykologsenteret med 
flere.

✔ Har etablert et samarbeidsteam sammen med 
Politiet, ATV og Overgrepsmottaket.

 
✔ Har ansvar for Ressursbanken, som er et kom-

munalt nettverk av aktører som jobber med barn, 
unge og foreldre.

✔ Deltar i ulike ressurs- og ansvarsgrupper, samt 
jevnlige samarbeidsmøter med ulike deler av 
hjelpeapparatet.

I 2018 har det vært jobbet med å få formaliserte sa-
marbeidsavtaler med andre deler av hjelpeapparatet.
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«SPESIELLE RETTSHJELPSTILTAK» 
Statens sivilrettsforvaltning tildeler økonomisk 
støtte til spesielle rettshjelps-tiltak på krisesen-
trene. Formålet med denne ordningen er å legge 
til rette for rettshjelp for særlig utsatte grupper og  
mennesker i spesielt vanskelige situasjoner. Krise- 
senteret i Salten har hvert år siden 2009 mottatt mid-
ler fra denne ordningen. 

Krisesenteret har to faste advokater tilknyttet ord-
ningen:
• Advokat Ingrid Maria Holm, Bodø
• Advokat Kristin Fagerheim Hammervik, Bodø

Både dagbrukere og beboere får tilbud om oppfølging 
hos advokat for kartlegging av behov. Brukere velger 
selv hvilken advokat de vil benytte også utenom de to 
som deltar i prosjektet.

Vi har også fast advokatvakt en time i uken - hvor 
ansatte kan ringe advokatene for råd, veiledning og 
vurdering av ulike problemstillinger for brukerne ved 
krisesenteret. Det har vært ca. 30 saker behandlet 
under denne ordningen i 2018.

«NASJONALT UTVIKLINGSPROSJEKT FOR Å STYRKE 
KRISESENTERTILBUDET I KOMMUNENE»

Krisesenteret videreførte arbeidet med overnevnte 
utviklingsprosjekt også i 2018.

Oppdraget har bakgrunn i evalueringen av kommun-
ens implementering av krisesenterloven, som påpek-
te mangler i krisesentertilbudet når det gjelder per-
soner med alvorlige rusproblemer, psykiske lidelser 
og funksjonsnedsettelser. Prosjektet er ment som en 
hjelp og pådriver til et allerede lovpålagt tilbud kom-
munene skal levere. FoU-prosjektet  ble gjennomført 
på oppdrag fra Barne-, Ungdoms- og Familiedirektor-
atet (Bufdir). 

DELTAKELSE I PROSJEKTET HAR BIDRATT TIL:
• At brukergruppen med alvorlig tilleggsproble- 

matikk er tatt inn i kommunens handlingsplan 
(2017-2021) – Mot vold i nære relasjoner.

• At det er utarbeidet en egen kommunal sam- 
handlingsrutine for å gi et godt nok tilbud til denne 
gruppen brukere.

ULIKE PROSJEKTER I 2018



23

• At det er gjennomført ulike kompetansehevingstil- 
tak internt på krisesenteret og eksternt til alle som 
arbeider med barn og familier i kommunen.

• At det utarbeides samarbeidsavtaler med andre 
deler av hjelpeapparatet som arbeider med barn 
og familier.

• At det blir større grad av universell utforming på 
lokaler og boenheter.

• At det systematisk legges til rette for kom-
petansehevingstiltak for alle som arbeider med 
barn og familier i kommunen.

• At det gjennomføres ulike former for informasjon-
stiltak rettet mot familier, barn og unge.

• At denne gruppen skal gis et særskilt fokus i ut-
formingen av nytt krisesenterbygg.

Med det ansvaret som er gitt kommunene i krise- 
senterloven er krisesentertilbudet i Salten gjenstand 
for stadig videreutvikling. Prosjektet har bidratt til å 
løfte frem flere forhold knyttet til krisesenterlovens 
krav til et godt og helhetlig krisesentertilbud. 

Primærmålet er et tilrettelagt tilbud med vekt på 
koordinering på tvers av det kommunale tjeneste- 
apparatet.

«UT AV VOLD - INN I ARBEID»
Målet for dette prosjektet er å finne tverrfaglige 
løsninger og praktiske tiltak i samarbeid med blant 

annet NAV, slik at kvinner utsatt for vold i nære rela- 
sjoner får tilgang til arbeidsmarked og inntekstgivende 
arbeid. I hovedlinjene i likestillingspolitikken (Meld. 
St. 7, Likestilling i praksis) fremheves det at selvsten-
dig inntekt for kvinner er en viktig del av likestillingen, 
og bidrar til å forebygge lavinntekt og vanskelige  
oppvekstsvilkår for barn. Det å kunne forsørge seg 
selv er grunnleggende for likestillingen.

Brukere ved krisesenteret i Salten kan få bistand fra 
krisesenterets jobbkoordinator. Koordinator kartleg-
ger muligheter, ressurser og ønsker. 

Som en del av prosjektet har Krisesenteret utarbeidet 
en nasjonal veileder for arbeidsoppfølging av krise- 
senterbrukere. Denne publiseres i 2019.
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«PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP»
Krisesenteret signerte i 2017 avtale med Psyko-
logsenteret i Bodø, for å sikre våre brukere rask 
psykologisk behandling og oppfølging der dette ikke 
er tilgjengelig innen kommunal- eller spesialisthelse- 
tjeneste. Avtalen vil gi brukere ved Krisesenteret 
garanti for at våre brukere vil bli prioritert når det 
gjelder å få time hos Psykologsenteret, med vurder-
ingssamtale i løpet av 7 dager. Psykologsenteret kan 
også bistå med veiledning av ansatte, kurs og under-
visning. 

«RESSURSBANKEN»
Ressursbanken er et kommunalt samarbeidsorgan 
som skal bidra til kompetanseheving rundt vold og 
overgrep for alle som jobber med mennesker i Bodø 
kommune. Ressursbanken er en del av satsingen 
Bodø kommune skal og må ha for å bekjempe vold og 
overgrep. Etter norsk lov er kommunene forpliktet til 
å gi sine innbyggere, herunder voldsutsatte, et fors-
varlig tilbud, hvilket krever kunnskap og kompetanse 
i hjelpeapparatet.

Med Ressursbanken følger Bodø kommune opp 
meldingen til Stortinget 2014-2017, med konkrete 
tiltak på områdene forebygging, kunnskap og kom-
petanse, hjelpe- og behandlingstilbud, samt sam- 
arbeid og samordning.

Ressursbanken har som mål å øke fokuset i hjelpe- 
apparatet på voldens mangfold, omfang og konse- 
kvenser. Ressursbanken skal fungere som en arena 
hvor faggruppene som arbeider med voldsproblema-
tikk kan utveksle ideer, tanker og erfaringer med 
mål om å øke kvaliteten på tjenestene innenfor den  
strukturen som allerede eksisterer. Ressursbanken 
legger ut informasjon både på krisesenterets face-
book-side, på Ressursbankens facebook-side og på 
Solsia – kommunens intranett.
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I 2018 ble det avholdt 5 personalmøter for fulltids- 
ansatte, samt 4 møter for hele personalgruppa. Alle 
ansatte har hatt jevnlig veiledning.

OPPLÆRING FOR VÅRE ANSATTE:
• De fleste ansatte har gjennom hele året deltatt på 

Ressursbankens møter og fagdager.
• Alle primærkontakter har i 2018 jobbet med inn-

føring i Jobpulz – vårt elektroniske journalsystem.
• Alle ansatte har hatt pålagt og obligatorisk inn-

føring i selvforsvar, i regi av BBgym.
• Ansatte har deltatt på pålagt og obligatorisk første-

hjelpsopplæring med eksterne instruktører (Svein- 
Ole Lindqvist og Merethe Iversen Lindqvist).

DELTAKELSE PÅ KURS/KONFERANSER/FOREDRAG:
2 ansatte deltok på kurs i presentasjonsteknikk i Oslo 
i februar, arrangert av Talefot.

2 ansatte deltok i februar på statistikkseminar i Oslo, 
i regi av Bufdir. 

Ansatte deltok på fagdag i Bodø i mars, arrangert av 
Fellesorganisasjonen i forbindelse med «Den inter-
nasjonale sosialarbeiderdagen». ROSA kompetanse 

og Samuel Massie hold foredrag.

Ansatte deltok i september på fagdagen «Tidlig innstas  
om ungdom, rus og vold» i regi av Nordlandssykehuset. 

Krisesenteret deltok i september på fagdag arrang-
ert av Familieenheten med tema «Hjelpeapparatets 
innsats i integreringsfeltet».

Ansatt deltok i oktober på «Psykologisk Førstehjelp» 
- foreldrekurs, i regi av Voksne for barn.

ANNET:
• Krisesenteret ved leder var til stede og holdt tale 

under åpningen av ATV-kontoret i Bodø i januar. 
• I februar ble krisesenterets egen film «Det trygge 

Huset» kåret til beste europeiske dokumentar-
film for barn ved filmfestivalen i Berlin ECFA Doc 
Award 2018.

• Leder deltok også på CSW (United Nations Com-
mission on the Status of Women/FNs Kvinnekom-
misjon) i New York i mars.

• I april avholdt Krisesentersekretariatet sitt 
årsmøte og fagdag. Fokus på fagdagen var «Smit-
tet av vold» og personvern/personopplysninger. 

PERSONALAKTIVITETER I 2018
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26. APRIL 2018: 
I går fikk jeg Krisesentersekretariatets ærespris!! Jeg har 
klump i halsen, er så stolt, ydmyk, og også takknemlig 
for at jeg i 26 år har fått lov å gjøre det som hjertet mitt 
slår for. Prisen er for meg et symbol på alle de menne-
sker jeg har møtt, som har lært meg om livets tilfeld-
igheter, om kjærlighet, om mot og om styrke. Alle mine 
sterke, engasjerte og dyktige kollegaer i hele landet, og 
da spesielt de 19 jeg har i Bodø, som gjør lederjobben 
min enkel, som tar de tøffe takene og som alltid står 
sammen med meg! På familien min, som støtter meg og 
forstår hva hjertet mitt trenger, og som legger til rette og 
heier på meg. Og mest av alt på alle de største heltene i 
mitt liv: menneskene som tar de tunge, tøffe skrittene, 
de som har tillit til oss som tar i mot dem, de som lar 
oss ta del i historier, i redsel, i sorg og i glede. På de 
aller minste, som kryper inn i hjertene våre og nekter 
å slippe, som møter oss når vi kommer på jobb med et 
smil, ei tegning og med forventning i øynene. Dere er 
min største inspirasjon og hver dag gir dere meg kraft 
til å fortsette. Jeg blir aldri sterkere enn dere gjør meg.
Gratulerer til to andre prisvinnere: Wenche Skorpen 
Hovland og Inga Marte Thorkildsen: - tusen takk for alt 
dere er og for alt dere gjør.

Daglig leder Wanja J. Sæther



27

Krisesenteret i Salten deltok, og daglig leder mot-
tok årets ærespris.

• Krisesenteret var også representert under jubil-
eumskonferansen til Oslo krisesenter i mai da de 
feiret 40-års jubileum.

• I mai reiste ledelsen ved krisesenteret til Ungarn på 
den årlige ledersamlingen. Her deltok de på veiled-
ningsdag, sammen med andre krisesenterledere. 

• Vi var til stede til stede da Linda Sjåfjell i mai dis-
puterte med sin doktoravhandling om vold i nære 
relasjoner. Sjåfjell har i sitt studie sett på diskurser 
om kvinner og vold.

• I mai deltok vi også på ROSA-konferanse i Oslo, 
med fokus på menneskehandel.

• 3 ansatte deltok på Bodø kommunes erkjenne- 
lighetsarrangement i mai, for 25 års tjeneste for 
Bodø Kommune.

• En ansatt deltok på regional barnefaglig samling for 
krisesentrene i Bodø i juni.

• Leder deltok på styresamling (Krisesentersekretar-
iatet) i Praha i juni.

• I juli reiste daglig leder til Spania i prosjektet «Ut av 
vold – inn i arbeid», her hadde vi flere samarbeids- 
møter med aktuelle organisasjoner og virksom-
heter.

• I september deltok ansatte på Regionskonferansen 
for krisesentrene region nord, på Finnsens, i regi av 
RVTS Nord og Midt-Troms krisesenter.

• I oktober deltok daglig leder på Skrivesamling og 

konsulent på nettverksmøte i Tromsø, – sammen 
med Fagnettverk region nord: rettssikkerhet for ut-
viklingshemmede ved lovbrudd.

• I oktober arrangerte RVTS og Bufdir Nasjonal krise- 
senterkonferanse og flere ansatte fra oss deltok.

• I oktober tok krisesenteret imot en delegasjon fra 
Kina i forbindelse med SIU-prosjektet: Shaping 
transnational learning positions and understanding 
social work in context.

• I oktober deltok krisesenteret på markeringen av 
Verdensdagen for Psykisk Helse med stand på Nord 
Universitet sammen med Amathea og LMSO.

• I november var vi til stede på Barnerettighetsfrokost 
og filmlansering arrangert av Redd Barna og Norges  
Døveforbunds ungdom, i Oslo.

• Vi deltok også i november på fagseminar på Mela-
huset i Oslo om moderne slaveri, arrangert av Det 
norske Menneskerettighetsfond, sammen med  
Raftostiftelsen, Initiativ for Etisk Handel, Mellom-
kirkelig Råd og Global Uke mot Moderne Slaveri.

• I november deltok krisesenteret dessuten på  
nasjonal menneskehandelkonferanse i Oslo i regi 
av ROSA.

• I november var vi til stede på boklansering i Oslo  av 
boka «Foregangskvinner» - en hyllest til Berit Ås, 
skrevet av Dagrunn Grønbech.

• 23. november inviterte Rød Knapp-alliansen til 
frokostseminar på Kulturhuset i Oslo. Tema var 
voldtekt i nære relasjoner og i lukkede fellesskap. 
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Krisesenteret i Salten var til stede. 
• I desember deltok Krisesenteret i Salten på semi-

nar om negativ sosial kontroll i Bodø, i regi av Født 
Fri og KUN.

KONFERANSER OG ANNET ARRANGERT AV  
KRISESENTERET/RESSURSBANKEN
I februar ble «Messe for verdighet» arrangert i Dom-
kirka i Bodø. Krisesenteret var medarrangør sammen 
med SMISO senter mot incest og seksuelle overgrep 
i Nordland, Kirkens Bymisjon Bodø, Stiftelsen Al-
ternativ til Vold, Kirkens ressurssenter mot vold og 
seksuelle overgrep, Studentprestetjenesten ved Nord 
Universitet og Bodø domkirke.

Sammen med Barneombudet og Bodø Barneteater 
lagde vi i februar/mars en liten temafilm om barn 
og vold «Unge stemmer fra Bodø». Filmen ble blant  
annet vist på Barneombudets dag i Oslo i mars.

I april var Krisesenteret i Salten medarrangør på  
dokumentarfilmfestivalen Human Rights Human 
Wrongs Nord – International Documentary Film 
Festival 2018 (HRHW Nord 2018). Gjennom festi-
valens to første dager gjennomførte vi åpne fag-
dager, paneldebatter og arrangement med fokus 
på vold i nære relasjoner generelt og vold mot barn 
spesielt. Målet var å nå bredt ut med kunnskap 

om temaet, samt øke kompetanse og bevissthet 
rundt ulike utfordringer innenfor feltet. Vi ønsket  
å nå politikere, fagfolk, organisasjoner, samt be-
folkningen generelt og vi valgte derfor ulike  
arenaer og ulike metoder for å sette søkelys på  
temaet. Vi ønsket også å nå de som står i fare for, 
er eller har vært utsatt for, eller selv har utøvd vold 
og/eller seksuelle overgrep i nære relasjoner. At  
oppmerksomheten rundt problematikken bidrar i 
et pågående mål om å fjerne tabu, skam og senke  
terskelen for å be om hjelp. Foredragsholdere på de  
to fagdagene var Emilie Tilstam, filmprodusent,  
Øivind Aschjem og Siri Søftestad fra Reddesmå,  
og Bjørn Løvland, Stiftelsen Tryggere. I tillegg 
holdt ordfører Ida Marie Pinnerød, fylkesråd Åse  
Refsnes, og ATV Bodø innlegg. I panelsamtaler deltok 
Tor Berger Jørgensen og Tord Bertinussen som ord- 
styrere, og ulike representanter fra hjelpeapparatet 
som paneldeltakere. Panelsamtalene ble streamet.

3. april ble det på kveldstid arrangert en stor vel- 
dedighetskonsert i Bodin Kirke med fokus på  
voldsutsatte barn, med artister som Halvdan  
Sivertsen, Ola Bremnes og Kim Lie. Tor Berg  
Jørgensen var konferansier og inntektene gikk til  
nettverksorganisasjonen Reddesmå.

I april var krisesenteret medarrangør da «NKS  
Veiledningssenteret for pårørende» arrangerte  
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konferansen «SE MEG», hvor foredragsholderne Per 
Isdal, Tommy Steine og Dora Thorhallsdottir satte 
søkelyset på oss som hjelpere, hvordan vi påvirkes 
og preges av andres utfordringer, historier og opp- 
levelser.

Krisesenteret arrangerte i mai 2-dagers kurs i SARA 
v3 –risikovurdering av voldsutsatte. Dette er intern 
opplæring, men politi, ATV, familievernkontor og bi-
standsadvokater ble invitert med.

25. november er internasjonal dag for 
avskaffelse av vold mot kvinner. Denne 
innleder en internasjonal 16-dager-
skampanje, frem til 10. desember – 
Verdens Menneskerettighetsdag. Hvert 
år markerer Krisesenteret dagen og kam-
panjen på ulike vis, med avisoppslag,  
kronikker, foredrag, stands og lignende 
for å bekjempe vold mot kvinner.
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I FORBINDELSE MED 16-DAGERS-KAMPANJEN 
HADDE KRISESENTERET FØLGENDE ARRANGE-
MENT:

• 26. november: Teaterforestillingen «Jeg» – om 
vold i nære relasjoner, av Para Film og Teater – 
ved Nord Universitet, etterfulgt av panelsamtale 
mellom publikum, politi, Overgrepsmottak og kris-
esenter. 

• 28. november, hadde Krisesenteret fokus på å leve 
på kode 6. Modige Ellen delte sine erfaringer, først 
med studenter på politihøgskolen, deretter på 
åpen temakveld på Stormen. 

• 1. desember hadde vi stand i Glasshuset, hvor vi 
delte ut informasjonsmateriell og møtte publikum

• 3. desember arrangerte vi kveldsseminar mot vold 
mot eldre på Tusenhjemmet,

• 5. desember arrangerte Krisesenteret i Salten 
seminar om avvergingsplikt. Professor Morten 
Holmboe, PHS, presenterte lovpålegg, plikter, ret-
tigheter og dilemmaer knyttet til avverging av ulike 
lovbrudd vi som hjelpere kan komme i kontakt 
med. 

FOREDRAG OG INNLEGG FOR ANDRE:
Krisesenteret driver utadrettet virksomhet med hen-
sikt å forebygge og redusere vold og overgrep i sam-
funnet. En viktig del av dette arbeidet er kunnskaps-
formidling, holdningsskapende virksomhet, samt 
dokumentasjon av problematikken vi jobber med.

Krisesenteret har arrangert flere fagdager i Bodø. 
Vi har også avholdt fagdager i samarbeidskommun-
er, og vært ute på kommuneturné på ungdoms-
skoler. Vi har undervist på videregående skoler,  
Voksenopplæringen og på Universitetet (Barne-vern-, 
sosionom-, vernepleier-, barnehagelærer- og politi- 
utdanning). 

KRISESENTERET HAR I 2018 UNDERVIST OG HOLDT 
INNLEGG FOR: 
• Bodø og Bodin videregående skole – fagdag om 

vold for elever på Helsefag, Helsesekretær og 
Barne-og Ungdomsarbeid

• Helsesøster- og jordmortjenesten, Bodø kommune
• PPT, Bodø kommune
• For Redd Barna, Bodø - frivillige
• Voksenopplæringa, i Hamarøy kommune
• Barnehagelærerutdanninga ved Nord Universitet
• Utdanning i Sosial arbeid Nord Universitet
• Bachelor i barnevern – Nord Universitet, både i 

Bodø og på Stokmarknes
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• Bodø Voksenopplæring
• Bodø legevakt
• Bup, Nordlandssykehuset

Vi har også arrangert fagdag for Rønvik ungdoms-
skole, lærere og elever. Dette som en del av krise- 
senterets skoleturné-prosjekt. Opplegget inneholder 
selvforsvarsopplæring, undervisning, film, gruppe- 
oppgaver, foredrag og konsert og er gratis for  
skolene.

KRISESENTERETS 
SKOLETURNÈ 2018
PROGRAM - PARALLELL-SESJONER:

TID ELEVER PERSONALET/SAMARBEIDSPARTER

09.00
– 

10.45

INNFØRING I SELVFORSVAR.
(BB GYM OG KRISESENTERET)

PRESENTASJON AV KRISESENTERET I SALTEN.
VOLD I NÆRE RELASJONER - ET INNBLIKK.
(DAGLIG LEDER – KRISESENTERET)

10.45 
–

11.15
LUNSJPAUSE LUNSJPAUSE

11.15
–

12.45

”SI DET SOM DET ER” 
FILM, UNDERVISNING, 
GRUPPEARBEID. 
(KRISESENTERET)

OM BARN SOM LEVER I VOLDEN.
(DAGLIG LEDER – KRISESENTERET)

12.45
–

13.00
PAUSE PAUSE

13.00 – 14.30: 
ALLE SAMLES TIL SISTE ØKT

”Om å være et løvetannbarn – veien ut og veien videre..”

Angelica Kjos er artist, foredragsholder og erfarings-konsulent. Hun har nylig gitt ut 
sin første singel.

Hun skal snakke om egne erfaringer i forhold til vold og overgrep - det å være ung og 
sårbar jente utsatt for menneskehandel. 

Foredraget handler også om håp og vekst og hun bruker musikk som et verktøy for å 
formidle sitt budskap.

Vi har med instruktører fra BB 
Gym, som er er en kjede med 
treningssentre som har spesialisert 
seg på funksjonell trening, 
kampsport, personlig trening og 
fysikalsk behandling og testing.

INNLEGG FRA KRISESENTERET I SALTEN PÅ 
KONFERANSER: 

Januar: Para Film og teater: Forestillingen «Jeg» om 
vold i nære relasjoner, Bodø. Krisesenteret deltok i 
panel etter forestillingene.

Mars: Barneombudets dag i Oslo med tema: «Vold og 
seksuelle krenkelser. Dette forteller barn og unge» 
og lansering av to nye rapporter. Krisesenteret holdt 
innlegget «Hvordan er det for barn å leve med vold» og 
deltok også i sofasamtale/panel etter innlegget.

Mars: Fagdag krisesenteret i Indre Østfold, – «Alle 
barn er alles ansvar» - krisesenteret holdt innlegg om 
krisesenterets filmer og om barn på krisesenteret.

Mai: Erfaringssamlingen om utviklingsprosjekter for 
å styrke krisesentertilbudet til voldsutsatte med rus-
problematikk, psykiske lidelser og funksjonsnedset-
telser, Oslo, i regi av Bufdir. Krisesenteret holdt inn-
legg om vår deltakelse i FOU-prosjektet.
 
Juni: Kommunenes arbeid mot vold i nære relasjoner 
– på vei mot et helhetlig krisesentertilbud?
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet – nasjonal 
konferanse i Oslo om kommunenes arbeid mot vold i 
nære relasjoner. Daglig leder holdt innlegg om: «Hvor-
dan gi barn et godt krisesentertilbud?»



August: NFBO (Nordisk forening mot barnemis- 
handling og omsorgssvikt) Færøyene – Krisesenteret  
holdt innlegget «The Safe House» and «The Bird House» 
– og satt dessuten i panel hvor barns rettsikkerhet i 
Norden ble drøftet.

August: XXII Congress of International Society for Pre-
vention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN) – Kris-
esenteret presenterte posteren «YOU ARE SAFE HERE» 
«-Challenges in providing security for children in Norwe-
gian crises centres.»

September: Nordiske Kvinner Mot Vold (NKMV) Hel-
sinki– Krisesenteret holdt flere innlegg rundt temaet 
«Barn på krisesenter – utfordringer med ivaretakelse av 
barns sikkerhet».

Oktober: «Man er først og fremst menneske - et  
vitnesbyrd» er en dokumentarisk teaterforestilling 
som ble laget våren 2016 som et samarbeidsprosjekt 
mellom scenekunstner Aimée Kaspersen og Lands-
forening mot seksuelle overgrep. Den ble vist flere 
ganger i Bodø i oktober, og krisesenteret deltok etter 
forestillingen i panel/ettersnakk.

Oktober: «Tenk tanken – kan det være menneskehan-
del» arrangert av RVTS Nord i samarbeid med Bufetat, 
IMDI og Krisesenteret i Salten. Krisesenteret holdt in-
nlegg: Når tanken er tenkt og handlingen gjenstår.
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“YOU ARE SAFE HERE” 
– Challenges in providing security for 
children in Norwegian crises centresThe Crisis Centre offers services to people who 

have been exposed to violence and abuse. Our 
mission is to provide a caring, advocating, safe, 
and educationally based environment for survivors 
of domestic violence and sexual assault. 

The Crisis Centre is an ideologically based 
organization that will combat any conditions in 
society that legitimizes, build or maintain violence 
against women - and now also men. The Shelter is 
politically neutral and not part of any organization 
or denomination.

There is no requirement for referral 
(but requires pre-contact).

CONDITIONS IN NORWAY
(Thoresen & Hjemdal 2014)

• Almost 1 of 3 children suffer a less 
 severe physical violence from their 
 parents
• 5 % have been subjected to serious 
 physical violence from their parents
• 1 in 10 have experienced violence 
 between the parents
• 13% have experienced psychological 
 violence from parents

• According to Statistics in Norway, 
 1,483 children stayed in the Shelters 
 in Norway in 2017.
• The average stay for a child was 
 approximately 1 month (29 days).
• Almost half of the children were under 
 5 years of age.
• For most of the children– their father 
 was the perpetrator.
• 7 out of 10 children had immigrant 
 backgrounds.
• For many of these children – going to a 
 shelter meant they had to leave school 
 or kindergarten.

HAVING TO ESCAPE FROM HOME BECAUSE OF 
VIOLENCE AND ABUSE IS A VERY DRAMATIC 
EXPERIENCE FOR MANY OF THESE CHILDREN.

The Children we meet at the crisis centre, are all 
exposed to violence, in one way or another. 

We are obliged to secure the children´s 
right to protection, in accordance to main 
articles in the UN Convention.

Failing to support the caring 
parent exposes the child to 
danger. Mothers we meet in 
the shelter describe how they 
are accused by professionals in 
Children Protection Services or 
other agencies of manipulating 
the child to believe that the father 
has exposed them to violence 
or abuse. Some of them are 
described as mentally unstable 
or accused of acting tactical in a 
custody dispute.

ARTICLE 19 says:
States Parties, and these must be understood 
as all those who work directly with children, 
are obliged to protect the child from all 
forms of physical or mental violence.

ARTICLE 39 says: 
States Parties shall take all appropriate 
measures to encourage physical and 
psychological rehabilitation of children 
exposed for any kind of violence and abuse.

The crisis centre reports the 
concern for children we meet, 
either to the child protection 
service or to the police. 

A lot of the cases we report 
are about parental violence, 
mostly from the father. Some 
of the cases that are reported 
to the Child Protection Service 
as domestic violence cases 
are redefined and treated 
as equal conflicts between 
parents in child custody 
disputes.

THE CRISES CENTRE claim that children lack 
protection against violence, also in well-developed 
welfare states, and that the system often fails to 
protect children, even after it has been clarified that 
the children are threatened and vulnerable.  

With the child’s best in mind – the protective parent / 
victim must feel safe in order to be able to maintain 
and develop her caring role. 

She must know that she has the support and 
empathy from the professionals. She must 
feel confident that her decisions do not lead to 
sanctions from those who shall provide help - or 
lead to dangerous situations, major threats and 
punishment.

The victim will often be exhausted and afraid. She 
may not always make rational decisions. 
And, as an antidote to violence, noise and control 
regime, she may act too lenient and permissive - or 
too strict in her attempt to control activities because 
of her need for order and structure in an existence 
that has previously been characterized by an 
enormous chaos. 

She can compensate for the offense the child 
has been exposed to or been threatened by, by 
overprotecting the child, being overcautious, or using 
unusually gentle voice and little correction.
 We know from long experience that some of the 
cases that are reported to the CPS as domestic 
violence cases, are redefined and treated as equal 
conflicts between parents / child custody disputes. 
The focus moves from the children in danger and 
over to the relationship between the parents. In this 
process it is also a risk that the helpers turn against 
the deferred parent and she is evaluated as an 
inadequate care practitioner.

We see many examples of when the perpetrator 
realizes his victim is planning to get out of the 

relationship, or is about to ask for help, how he then 
reports concerns for her caring role, often justified 
in her mental health. He claims that she is unstable, 
that she creates conflicts, lies, and delusions. 
Then this sometimes seems to characterize the 
welfare services understanding and approach to 
further work on the case.

This provides serious consequences for the victim 
and her children. 

Let me illustrate by three examples:
• A regime from the helping system, where they 
expect full attention and discipline from the victim 
care practitioner, with zero tolerance for mistakes, 
and sometimes with an arrogance from the helpers, 
manifested in broken agreements, unavailability and 
so on.
• When experts are making observations in the 
family´s home and not at all spend time “warming 
up” so that both parent and child is able to act more 
relaxed and natural - and then afterwards describes 
the care practitioner as nervous, awkward, uncertain 
and strange.
• When the helpers ignore the fact that the victim 
is afraid, and have reason to be afraid, of the other 
parent’s violence. These whether it is about actual 
threats of violence, or because he is able to expose 
her to great stress by manipulating the support 
system.

Often, we see that the concerns of the perpetrators 
behaviour become subordinate and that the support 
system focuses on the victim’s functioning. The 
perpetrator may emerge as confident, charming, 
eloquent and credible, while the victim is considered 
as conspiring, angry, nervous, hesitant, insecure and 
uncertain.

The support system can therefor help to maintain 
and continue the violence and repression against 
the victim. 

It is essential that the helpers have good knowledge 
of what violence does to people. 

The victim must bear the responsibility to get out 
of the relationship. She must also succeed to save 
her kids out of it. Then she becomes homeless and 
may need to stay in a shelter for months. She must 
sometimes stop working and get distracted from 
both professional and private relationships. 

She must deal with children’s crisis response, she 
must ensure the exchange of kindergarten / school. 
She must seek help from police, CPS, family welfare, 
social office, doctor. She must leave her belongings 
and may not ever get anything from her home. She 
must live with injuries, both physical and mental. 
And as if that is not enough, she may as well risk 
losing custody of her children.

Society expects and demands from the victim that 
she takes the children away from the violence and 
that she takes responsibility to protect them. If 
not, there will be sanctions. But then the system is 
not willing to assist her practical nor legal, so she 
can meet the requirements, meet the society’s and 
professionals’ demands, - and also do what she 
wants most of all: be a good caregiver. And when she 
is not able to handle this, the system will “punish” 
her – and her children as well.

So, it is a fact that the parent, who is fulfilling her 
duty to protect her child, has no guarantee that the 
system will assist with support and protection. She 
risks on the contrary to be suspected of having a 
hidden agenda constructed by jealousy and revenge. 
The system is ignoring her story of abuse and choose 
to disregard this when they evaluate the situation. 
Because the victim can appear as both unstable and 
uncooperative in the emergency situation both she 
and the children find themselves in, sometimes it 
even happens that the abuser is given custody of 
the child.

ALLE 
  barn er

ALLES
  ansvar
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Oktober: Røde Kors Nordland – fagsamling i Bodø – 
Krisesenteret holdt innlegg «Se meg – om barn som 
lever med vold og overgrep».

Oktober: Den nasjonale konferansen om å forebyg-
ge vold i nære relasjoner 2018, i Oslo, i regi av Kom-
petansesenter for kriminalitetsforebygging, Jus-
tis- og beredskapsdepartementet og Konfliktrådet. 
Krisesenteret presenterte her sitt prosjekt «Ut av vold 
– inn i arbeid».

Alle overnevnte aktiviteter er i tråd med vårt mål om 
å gjøre opplysningsarbeid og drive forebyggende og 
holdningsskapende virksomhet.

SAMARBEIDSMØTER
Vi har i 2018 hatt samarbeidsmøter med flere aktører: 
Amathea, ATV, Barneombudet, Barnehuset, Bolig-
kontoret, Bolig Nu, Bodø Videregående, Bufdir, Den 
norske Kirke, Etisk råd, Fellesorganisasjonen, Fagfor-
bundet, Familievernkontoret,  Flyktningkontoret, Foy-
er Bodø,  Habiliteringsteamet, Housing first, «Human 
Rights- Human Wrongs»-festival-komiteen, Jentofts 
Minde, JURK, Konfliktrådet, Likestillings- og Diskrim-
ineringsombudet, NAV, NKS Veiledningssenter for 
pårørende, Nord Universitet, Nordlandsforskning, 

Overgrepsmottaket/ legevakta, Oppfølgingstjenesten, 
PPT, Politiet, Politihøyskolen, Psykologsenteret, 
ROSA, RVTS Nord, Røde kors, Redd Barna, SMISO, 
Skattekontoret, Tildelingskontor, ViVe Advokater,  
Voksenopplæring, advokater, barnehager, barne- 
verntjenester, helsesøstre, leger, skoler, m.fl. - og 
dessuten flere krisesentre i Norge og Norden.

OPPDRAG
Daglig leder satt i 2018 som nestleder i styret i  
Krisesentersekretariatet.

Daglig leder sitter i Etisk Råd som med utgangspunkt i 
vedtatte etiske retningslinjer for Krisesentersekretari- 
atet, bidra til å sikre høy etisk bevissthet blant med-
lemmene i organisasjonen, blant annet ved å drøfte 
problemstillinger og dilemmaer knyttet til etikk og 
omdømme. 

VEILEDER BESKYTTELSESTILTAKENE KODE 6 OG 
KODE 7
Daglig leder har i 2018 sittet i en nasjonal referanse-
gruppe som skal utarbeide en veileder om rettigheter 
til personer som lever på fortrolig adresse eller streng 
fortrolig adresse (kode 6 og kode 7). Denne blir ferdig-
stilt i 2019.
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VEILEDER UTLENDINGSRETT
Daglig leder har også fått bidra i utarbeidelsen av en 
nasjonal veileder om utlendingsrett og vold i nære 

relasjoner, utarbeidet av KUN - Kompetansesenter 
for kunnskap og likestilling. Veilederen skal være et 
verktøy for de som arbeider på krisesenter, og andre 
som jobber med vold i nære relasjoner og utlendings-
rett, f.eks NAV, politiet, flyktningtjeneste, barnevern 
og andre. Veilederen ble ferdigstilt i 2018

ANNET
Krisesenteret i Salten besøker stadig andre krisesentre 
i Norge, for felles kunnskaps-/erfaringsutveksling og in-
spirasjon. 

Krisesenteret har også i 2018 besøkt SMISO (Støt-
tesenteret mot incest og seksuelle overgrep) i Mosjøen 
og også hatt dem på besøk i Bodø. 

Ansatte har som vanlig vært med i 8. mars- 
komité og gått i 8. marstog. Det er viktig at Krisesenteret 
i Salten viser engasjement i slike sammenhenger, det er 
i tråd med vårt verdigrunnlag og vår ideologiske platt-
form. 

I forbindelse med brukeroppfølging har vi hatt møter 
med advokater og sakkyndige både lokalt og andre  
steder i Norge.

JURK, Juridisk rådgivning for kvinner, besøkte Krise- 
senteret i Salten i oktober og holdt temakveld for brukere 
om juridiske rettigheter.
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Vokalensemblet Ajve, besøkte krisesenteret 12. des- 
ember 2018. Hvert år kommer de til oss med advents-
tidens vakreste gave: huskonsert på krisesenteret.  
Tusen takk til AjVe som synger julen inn for oss og gir 
store og små brukere og oss ansatte en varm, nær og 
nydelig opplevelse år etter år.

FØLGENDE HAR GITT BIDRAG OG ULIKE GAVER TIL 
KRISESENTERET I SALTEN I 2018:

GAVER:
• BBGym – gir oss hvert år kurs i selvforsvar.
• Bodø Energi – ga oss billetter til Parken Ung.
• Bodø ungdomsråd- kom med massevis av julegaver.
• Bodø videregående skole - kom med 
 hjemmebakede julekaker til jul.
• Bu HU Tatoo ved Mari og Freddy - samlet inn 
 hundrevis av julegaver.
• Coop Obs - har bidratt med barnekopper.
• Frelsesarmeen- har gitt oss gavekort og 
 massevis sokker.
• Geosenteret- har bidratt med julemat.
• Internasjonalt senter- har gitt oss masse gaver 
 og ting.

GAVER OG BIDRAG

Lille Ava Camilla gav krisesenteret en splitter ny trampoline 
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Også i 2018 fikk krisesenteret tildelt midler fra Gjensidigestiftels-
ens juleaksjon via Krisesentersekretariatet for å lage jul for barn 
på krisesenteret.

En kjempestor takk til Shirley som bidro til et flott julebord for 
brukere ved Krisesenteret i Salten 7.12.2018. En kjempestor takk 
også til Emil, Arne Kristian og til kokken Frank Ove som laget  
all den flotte og gode maten. Dagen ble uforglemmelig for mange.
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• Kirkens Bymisjon- har gitt oss strikkede klær.
• «Lappugla» i Steigen - har flere ganger lagd 
 nydelige toalettmapper med innhold til oss.
• Leiranger Sanitetsforening- har gitt oss masse
 dukkeklær.
• Personalhuset Nord-Norge - ga oss gave i 
 forbindelse med sin adventskalender.
• Shirley Bottolfsen – har bidratt med gavekort, 
 matvarer, og julebord.
• Private givere: penger, engangs- og månedlige
 pengebidrag, tid, klær, utstyr, leker, kaffe, billetter,
 håndarbeid, blomster, nisseoppdrag, møbler, 
 kulturelle innslag, kaker og lignende.

PENGEGAVER:
• LC Bodø sentrum
• Salten Regionråd
• Saltvern skole klasse 7B
• Sparebank1
• Frimurerlogen
• Nordic Last og Buss Bodø og Fauske 
• Gildeskål kommunestyre
• Leiranger Sanitetsforening
• Steigen kirke
• Steigen bygdelag

Krisesenteret i Salten vil med dette tak-
ke alle der ute, bedrifter, organisasjoner, 
lag, foreninger, privatpersoner og andre for 
varme hjerter, omsorg, engasjement og giver-
glede.  Dette betyr så mye for oss og gjør en 
stor forskjell for våre brukere i en periode av 
livet som er vond og vanskelig. Tusen takk for 
at dere gjør vår jobb enklere og for at dere 
bringer lys inn i tøffe dager.
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Kommunen har plikt til å sørge for at barn som kom-
mer på krisesenteret skal gis et tilpasset tilbud og 
sørge for at deres individuelle rettigheter ivaretas. 

På krisesenteret har vi fokus på at barna som kommer 
til oss skal få hjelp til å bearbeide de vonde opplevel-
sene. De skal gis et tilbud og ei oppfølging som er til-
passet deres individuelle og spesielle behov. De skal 
være trygge og de skal gis gode opplevelser. 

Krisesenteret i Salten tilbyr barn metodiske barne-
samtaler under oppholdet på krisesenteret. Barn får 
informasjon om krisesenteret, deretter oppfølgings-
samtaler under oppholdet. All informasjon som vi gir 
til barnet er tilpasset barnets alder. Vi tilbyr også opp-
følging og samtaler etter utflyttingen.

I oppfølgingen av barn på krisesenteret benyttes ulike 
metoder, som for eksempel psykologisk førstehjelp, 
tidslinje- og dagbokarbeid og narrativ tilnærming ved 
bruk av for eksempel dukkehus og samtaledukker.  
Vi bruker også krisesenterets filmer for barn aktivt i 
møte med våre barnebrukere.

BARN PÅ KRISESENTERET

• 1452 barn bodde på et krisesenter i Norge i 2018. 
• Barn kommer til krisesentrene i all hovedsak 

sammen med mor. 
• For nesten alle barna var voldsutøver far eller 

stefar 
• Barna er i alle aldre, men flertallet er under ti år, 

og nesten halvparten er under fem år. 
• 6 av 10 av barna har innvandrerbakgrunn. 
• 8 % av barna hadde nedsatt funksjonsevne
• Mange av barna opplevde brudd med barnehage 

og skole under oppholdet ved krisesenteret, ofte 
av sikkerhetsmessige årsaker. 

• Ved 3 av 10 opphold der voldsutøveren var mor 
eller far, var barnet på samvær med voldsutøv-
eren i løpet av oppholdet.

• Ved 83 % av oppholdene til barn var kontakt med 
barnevernet opprettet (før og/eller under opp- 
holdet på krisesenteret) 

 (Bufdir, 2018) 
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I 2018 bodde det 19 barn på Krisesenteret i Bodø – i 
tilsammen 1799 brukerdøgn. Dett er dobbelt så mange 
brukerdøgn som året før.

Det er en liten oppgang i antall brukerbarn i 2018 sam-
menliknet med året før. Tallet sier ingenting om hvor 
mange barn som i løpet av året har behov for å søke 
tilflukt fra vold og utrygghet. Barn kan ikke bo alene 
på krisesenteret, dette tallet avhenger derfor av hvor 
mange barn den enkelte voksne tar med for å bo på 
krisesenteret. Antallet voksne avhenger igjen av krise-
senterets kapasitet. Beboertall sier altså ingenting om 
omfanget av problematikken.

Vi opplever at kvinner fra noen kulturer kan ha flere 
barn, noen ganger tett i alder. Disse representerer 
dessuten ofte en gruppe med store utfordringer på  
boligmarkedet. Dette fører til flere brukerdøgn. Det 
er av stor viktighet at kommunene sørger for et botil-
bud til disse familiene når de er klare for å flytte ut av  
krisesenteret. 

Barn kommer alltid til senteret sammen med en  
voksen omsorgsperson. Mange av barna vi møter på 
Krisesenteret har opplevd utrygghet og uforutsig- 
barhet, flere har vært vitne til vold, og noen har også 
opplevd å bli utsatt for vold selv. Vold gjør barn ut- 
rygge. Fremtidig atferd hos barn som utsettes for  
eller er vitne til vold, preges på flere områder.  Fra samtalerommet for barn – «Barneverkstedet»
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En god oppfølging av disse barna er av stor betyd-
ning. Barna trenger at tausheten om volden blir brutt. 
De trenger at deres sikkerhet blir ivaretatt. De må få  
muligheten til å bearbeide sine opplevelser, og de må 
bli fratatt følelse av skyld og ansvar for det som har 
skjedd.

På Krisesenteret har vi lekerom for de minste barna. 
I tillegg har vi innredet et samtalerom som vi kaller 
«Barneverkstedet» Dette rommet bruker vi til barne-
samtaler, og rommet er utstyrt med metodiske verk-
tøy, bøker, ulike leker og tegnesaker. 

Når barn bor på krisesenteret ønsker vi å gi trygge og 
gode opplevelser. 

Krisesenteret samarbeider med Redd Barna som har 
egen aktivitetsgruppe for barn som bor på senteret og 
for barn som har flyttet ut. Denne gruppen er bare for 
brukere tilknyttet krisesenteret og primært bare for 
barna, men foreldrene kan være sammen med barna 
på aktivitetene om de ønsker det. Ved noen tilfeller kan 
aktivitetene foregå på senteret, men vi ønsker helst at 
barna skal ha aktiviteter utenfor senteret, da de ofte 
blir veldig isolert på krisesenteret. Vi kan også benytte 
oss av Røde Kors barnehjelpa, organisasjonene Bam-
se B og Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Bodø. 
Alle disse tilbyr fritidsaktiviteter for barn og foreldre 
sammen.

Også barn som har flyttet ut av krisesenteret, kan  
få oppfølging fra senteret. Gaver fra organisasjoner,  
bedrifter og enkeltpersoner muliggjør iverksettelse  
av aktiviteter og opplevelser og det er vi svært takk-
nemlige for.

Fritidsbanken er vårt interne organ for samarbeid med 
lag, foreninger og kulturskolen. Tanken er at barn på 
krisesenteret skal ha tilgang til en meningsfylt og  
aktiv fritid, og at de skal få rett til å fortsette med  
aktiviteter de holdt på med da de kom til krisesenteret. 

I dag disponerer krisesenteret sin egen barnehage-
plass. Denne brukes jevnlig. Vi er fornøyde med å ha 
en fast plass i en barnehage som får særkompetanse 
og erfaring med å jobbe med barn som har særskilte 
sikkerhetsbehov. Ei utfordring kan være at vi iblant må 
omorganisere bruk av barnehageplassen ut fra bebo-
ersituasjonen – dette kan være uheldig for barn som 
allerede er etablert i barnehagen.

Vi ser at skolebarn som bor på krisesenteret har stort 
behov for leksehjelp. På ettermiddagen er det færre 
ansatte på jobb, og det er kanskje ikke tid til å ivareta 
hvert enkelt barns hjemmearbeid. Noen av mødrene 
er analfabeter, vi har mange brukere som ikke forstår 
norsk språk og de aller fleste foreldrene er preget av 
å være i en vanskelig situasjon. Mange vil ikke være i 
stand til å hjelpe barna sine med oppfølging av skole-
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arbeid. Krisesenterets barn ville hatt stor nytte av å få 
tilrettelagt leksehjelp.

I utgangspunktet kan barn som bor på Krisesenteret 
ha kontakt med den forelderen som ikke er med på 
krisesenteret. Dette forutsetter at kontakten er posi-
tiv for barnet, og at barnet ikke utsettes for fare eller 
ubehagelige opplevelser under samvær. Har vi infor-
masjon om at barnet ikke blir ivaretatt, eller i verste 
fall krenket under samvær, fraråder vi den forelderen 
som bor på krisesenteret å gjennomføre samvær med 
den andre forelderen. Vi oppfordrer da vår bruker å 
melde sin bekymring til barnevernstjenesten, eller vi 
formidler denne selv. Norges barneombud har tydelig 
uttalt at barn ikke skal tvinges til samvær hvor de ri-
sikerer å bli utsatt for vold og overgrep, og at retten til 
samvær må være knyttet til barnets og ikke foreldre-
nes behov. Barn skal gis god og forsvarlig omsorg, og 
ikke utsettes for overgrep. Dette prinsippet er nedfelt 
i Barneloven, og er en del av foreldreansvaret. Også 
i FNs barnekonvensjon understrekes det at barn skal 
beskyttes mot krenkelser. Hjelpeapparatet må støtte 
foreldre slik at de er i stand til å beskytte sine barn mot 
vold, overgrep og krenkelser.

Krisesenteret mener at dagens samværsordninger tar 
for lite hensyn til voldsutsatte foreldre og deres barns 
sikkerhet. Vi ser en manglende samfunnsmessig kob-

ling mellom voldsutøvende foreldre og omsorgsrollen.  
Vi mener også at hjelpeapparatets kompetanse på  
fenomenforståelse og på voldsutsattes omsorgsfun-
gering må økes.

Våre dagbrukere i 2018 hadde til sammen 76 barn  
under 18 år. Mange av disse barna lever i hjem pre-
get av utrygghet, konflikter og iblant også vold. Når vi 
på Krisesenteret er bekymret for et barns omsorgs- 
situasjon, melder vi denne bekymringen til barne- 
vernet også i de tilfeller hvor barna ikke bor på  
Krisesenteret. Vi involverer bruker i denne prosessen, 
så lenge det er vurdert å være trygt for barnet.

• Straffeloven § 196 om avvergingsplikt går 
foran lovbestemt taushetsplikt når det 
gjelder alvorlige straffbare handlinger. 

• Krisesentrene har en lovpålagt meldeplikt 
til barnevernet. Meldeplikten, som går 
foran taushetsplikten, er regulert i lov om 
kommunale krisesentertilbod (krisesenter-
lova) § 6. 
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«LOVER DU MEG AT ALT 
BLIR BRA NÅ?»

Jeg sitter på knær på stuegolvet på Kris-
esenteret og holder hans små hender i mine.  
Han ser på meg med store øyne, og med et 
klart blikk, avventende og med krav om et 
ærlig svar. Det er vinter og mørkt ute, og han 
holder en liten ryggsekk med små biler og 
tegnesaker i. Han skal snart ut og reise. Med 
fly, sammen med mamma til et hemmelig 
sted, hvor de to kan være trygge for han som 
leter.
Jeg kjenner etter i magen, i hodet, i hjertet. 
Hva kan jeg si og hva tør jeg love? Jeg vet for 
mye om hva som venter der fremme til å gi 
en garanti. Jeg har for mange ganger erfart at 
det å endelig be om hjelp ikke sikrer at man 
faktisk får det. Jeg gir det ene løftet jeg kan stå 
for: hva enn som skjer, så kommer det ikke 
alltid til å kjennes som det gjør nå… 

Leder 
Krisesenterets lekerom for de minste barna.
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Brukeroversikt viser antall kvinner, menn og barn 
som har overnattet i krisesenterets tilbud, samt  
antall dagbrukere.

Økt kunnskap, samfunnsengasjement og innsats når 
det gjelder utadrettet arbeid har de senere år gjort 
krisesentertilbudet mer synlig og kjent. Dette fører til 
at vår målgruppe i stadig større grad vet hvor de kan 
få hjelp. Våre markedsføringstiltak har også en slik 
effekt, det samme gjelder den medieoppmerksomhet 
vold i nære relasjoner og krenkelser av kvinner har 
fått.

Hvert år mottar krisesenteret mange telefonhenven-
delser, tekstmeldinger og mail fra mennesker som 
trenger vår hjelp eller fra andre i forbindelse med 
oppfølging til ulike brukere. 

Krisesenteret i Saltens kvinnetilbud har stor pågang. 
Ofte i løpet av året, er krisesenteret helt fullt. Dette 
handler om Krisesenterets faktiske kapasitet (antall 
rom) og også det faktum at flere beboere blir boende 
langt utover det som regnes som en akuttfase. Om 
krisesenteret i Salten ikke har ledig kapasitet, er vi 

behjelpelige med å finne alternativer for kvinnene, 
enten i nettverk, via andre deler av hjelpeapparatet 
eller ved andre krisesenter. 

Noen av våre brukere skaffer seg alternative bosted 
hos familie og venner, eller skaffer seg egen leilighet. 
Andre bor hjemme, mens de er i prosessen med å 
bryte ut av sine forhold. De fleste som benytter seg 
av krisesenterets botilbud, opplever imidlertid store 
utfordringer med å finne seg bolig etter endt opphold 
hos oss.

Bodø kommune har i henhold til Lov om kommunale 
krisesentertilbud plikt til å gi et krisesentertilbud 
også til menn. Det er Krisesenteret i Salten som skal 
ivareta disse henvendelsene. Det praktiske tilbudet 
til menn, samtaler og botilbud vil bli gitt i andre loka-
ler enn ved Krisesenteret. 

Det er få henvendelser til krisesenteret hvor menn 
oppgir at de har vært utsatt for vold og krenkelser.  
Menn tar i noen tilfeller kontakt fordi de har behov 
for råd og veiledning ulike saker, særlig i forbin-
delse med problemstillinger rundt samlivsbrudd 

STATISTIKK
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og barnefordeling. Krisesenteret annonserer fort-
satt ikke aktivt rundt tilbudet til menn. Fortsatt 
vurderer vi at tilbudet må utbedres vesentlig. Kri-
sesenteret har pr i dag 50 % stilling øremerket til 
arbeidet med voldsutsatte menn.

Mennesker som oppsøker oss har opplevd fysisk 
og psykisk vold, trusler, seksuelle overgrep og an-
dre krenkelser. Noen har behov for beskyttelse for 
seg og sine barn i akuttsituasjoner. Andre kommer 
til samtaler for å få støtte og oppfølging, flere har 
jevnlige samtaler hos oss. Mange holder kontakt 
med Krisesenteret i lang tid. Skal reetablerings-
prosessen lykkes i den forstand at den voldsutsat-
te og dennes barn får et selvstendig liv, samt mu-
lighet til å utvikle sosiale nettverk og muligheter 
for livsutfoldelse på selvstendig grunnlag, trenger 
mange omfattende og intensiv støtte. Støtten må 
gis så lenge den voldsutsatte er sammen med 
voldsutøveren, og likeledes gjennom bruddfasen 
og etter at forholdet er avsluttet. Det er av vesent-
lig betydning at aktører i hjelpeapparatet har en 
generell kompetanse på vold i nære relasjoner, på 
de mekanismer som er knyttet til problematikken, 
vanlige reaksjoner, gode kartleggingsverktøy og 
lignende.

Kapasitet og ressurstilgang tvinger oss til å be-
grense samtaleomfang og hyppighet. Dette fører 

til at dagbrukere ikke alltid får oppfølging i det 
omfanget de ønsker og har behov for.

På tross av begrenset kapasitet på flere områder 
har vi generelt stor pågang av brukere, også dag-
brukere. Dette er i tråd med de trender mange av 
landets krisesentre opplever, flere kvinner benyt-
ter seg av råd og veiledning på dagtid. Disse kvin-
nene har ofte selvstendig kontaktet andre deler av 
hjelpeapparatet, har ordnet mange av de praktis-
ke sidene ved sin livssituasjon, men har behov for 
å snakke om krenkelsene og overgrepene de har 
opplevd med noen som har en spesiell forståelse 
og innsikt i problematikken. Dette kjennetegner 
det særskilte hjelpetiltaket krisesentrene er.

I 2018 hadde vi 2 brukere fra ROSA-prosjektet på 
Krisesenteret (Reetablering, Omsorg, Sikkerhet og 
Assistanse). Dette prosjektet drives av Krisesen-
tersekretariatet, men finansieres av Justis- og Po-
litidepartementet. Prosjektets formål er å hjelpe 
kvinner utsatt for menneskehandel. Krisesenteret 
i Salten tar i mot brukere fra prosjektet dersom vi 
har kapasitet. Vi har stor respekt for det arbeidet 
som utføres av de ansatte i ROSA.

Krisesenteret har full pågang gjennom hele året. I 
mange år har bruker-rom kun stått ledig i inn-/ut-
flyttingsfasen. 
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TIL KRISESENTERET I BODØ

Vi bodde på krisesenteret for en stund siden. Det er aldri lett, uansett hva- men jeg 
føler at det ble litt lettere her. Jeg er mor, med flere barn og barn kan fort kjede seg. 
De ansatte på krisesenteret kom alltid med noe for oss å drive med. Som for eksempel 
brettspill eller korstokk, og sånn at vi skulle ha det gøy. Vi ble også tatt med ut i hagen 
for å se på pinnsvin, noe som vi alle ble veldig glad i. På senteret handlet det ikke bare 
om moro, de ansatte tilbydde oss også at vi kunne snakke med dem om vi noen gang 
trengte det. 

Alle er alltid snille og veldig forståelsesfulle. Noe jeg syntes var veldig spesielt gøy på 
krisesenteret var at vi hadde felles middag på lørdager. Hvor alle på senteret deltok, og 
alle hjalp til. 

Ikke bare de ansatte, men også alle som bodde på krisesenteret var veldig snille og vi ble 
gode venner. Som jeg skrev tidligere, det er aldri lett å skulle bo på et krisesenter. Hvis 
du bor på et krisesenter så er det veldig klart at noe har skjedd, men det er ingen som 
presser deg til å snakke om det. De er bare veldig forståelsesfulle. De ansatte var veldig 
lett å snakke og bli kjent med. Jeg er glad for at jeg hadde opplevelsen som jeg hadde.

Fra oss 
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Statistikken fra 2018 viser en økning i antall kvinneli-
ge beboere, antall barn og en markant økning i antall 
brukerdøgn.

Vi har i 2018 jobbet med flere høyrisiko-saker. Dette 
krever ekstra bemanning, våken nattevakt og bistand 
fra politiet.

Vi vet at tallene krisesenteret presenterer er så høye 
de kan være ut fra vår kapasitet. 

I 2018 VAR: 
• 20 av til sammen 40 voksne beboere av utenlandsk 

opprinnelse (50 %). 
• 14 av 19 barn var av utenlandsk opprinnelse  

(74 %).    
• 31 av 79 dagbrukere var av utenlandsk opprinnelse 

(39 %).  
• 5 av 79 dagbrukere var menn (6 %).
• Dagbrukere hadde tilsammen 76 barn, 34 av disse 

var av utenlandsk opprinnelse (45 %). 
• Dagbrukere hadde i 2018 i snitt 5 samtaler hver. 
• Snitt botid pr beboer i 2018 var 67 døgn.
• 6 av 40 kvinnelige beboere dro tilbake til overgri-

per/voldsutøver (1 av 7). I tre av disse sakene ble 
det sendt bekymringsmelding til barnevernet, i de 
andre 3 var barnevernet allerede aktivt inne. Kri-
sesenteret har rutine på å melde til barnevernet 
dersom omsorgsutøver på krisesenteret tar med 
barn tilbake til voldsutøver.

Når det gjelder antall dagbrukere og dagsamtaler, 
er tallet høyt med tanke på de ressurser krisesente-
ret har til rådighet. Det betyr at de ansatte strekker 
seg langt og at dette er arbeid som prioriteres. Det 
er imidlertid  et faktum at Krisesenteret i Salten ikke 
har kapasitet til å gi alle dagbrukere den oppfølging i 
det omfanget de ønsker og har behov for. 

 2015  2016  2017  2018

Kvinner beboere  26 26   24  40

Menn beboere   -   1   0  0

Barn beboere  26  16   11 19

Dagbrukere  67   80   58/2 74/5

Dagsamtaler  241  322  357 380

Overnattingsdøgn Kvinner 1283 1073  1095 2126

Overnattingsdøgn Menn  ---     1 0 0

Overnattingsdøgn Barn 1159 1097   932 1799

Sum – døgn  2442  2171  2027 3925
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En stor andel av våre beboere representerer etnis-
ke minoriteter. Dette medfører store utfordringer og 
mye arbeid og krever at de ansatte innehar kompe-
tanse på kultursensitivitet.

Arbeidet med disse familiene innebærer ofte et tett 
samarbeid med andre etater. Det vil i mange tilfeller 
være behov for tolketjenester. Problemsstillingene 
knyttet til bakgrunnen for kontakt ser i mange tilfel-
ler ut til å være mer kompliserte og krevende. Det 
kan handle om for eksempel æresrelatert vold som 
kan involvere forbindelser langt utover familierela-
sjonene. Krisesenteret jobber med mennesker utsatt 
for (trussel om) tvangsekteskap, kjønnslemlestelse 
og menneskehandel.

Krisesenteret har fortsatt ikke gjort spesielle tilret-
telegginger av huset for brukere med minoritetsbak-
grunn. Vi har fått innført rutiner rundt bruk av tolk, 
samt anskaffet bedre utstyr for telefontolking. Det er 
anskaffet noe informasjonsmateriell på ulike språk. 
Det er helt nødvendig at vårt interne informasjons-
materiell - slik som rutiner, husregler og liknende, 
må trykkes på flere språk. Krisesenteret har dess-
verre heller ikke i 2018 hatt ressurser til å prioritere 
dette arbeidet.

Snitt botid pr voksne bruker i 2018 var 67 døgn. Dette 
er ei økning fra 2017, hvor tallet var 46.

Statistisk sett holdes tallet nede av de få tilfellene 
som bor på krisesenteret i bare noen døgn. De fleste 
blir boende i månedsvis. Det er av stor viktighet at 
det i hjelpeapparatet foreligger en forståelse for at 
våre brukere trenger tid på å komme seg gjennom 
den akutte fasen, samt på å bygge seg opp, sortere, 
gjøre vurderinger, få på plass hjelpetiltak og sikker-
hetsmessige tiltak og så videre. Det tar tid å bygge 
opp trygghet og våre erfaringer viser at voldsutsatte 
blir utsatt for vedvarende vold i form av trusler, tra-
kassering forfølgelse og liknende i lang tid etter at 
de faktisk bryter ut av forholdet. Det er derfor helt 
nødvendig at man ikke opererer med maks botid ved 
krisesentrene, men gjør individuelle vurderinger og 
tilrettelegginger.

Det kan imidlertid være en utfordring at beboere ved 
krisesenteret blir boende etter at behovet for krise-
opphold er over. Når trusselbildet er avklart, og tiltak 
knyttet til sikkerhet, helse og økonomi er iverksatt, 
vil de fleste være klar til å flytte ut av krisesenteret. 
Utfordringen ligger i å finne bolig etter opphold på 
krisesenteret. Våre brukere er ofte i en situasjon som 
gjør at de ikke er i stand til å kjøpe egen bolig. Det  
er særlig for våre utenlandske beboere svært  
vanskelig å etablere seg i ny bolig. De kommunale ut-
leieboligene har lange ventelister og etterspørselen 
på det private leiemarkedet er voldsom. 



Kvinner: 18-23 år   - 2
                24-29 år  - 6
                30-39 år  -6
                40-49 år  -  6
                50-59 år  -  1
                60 eller eldre - 3

Aldersfordeling kvinner Aldersfordeling barn

20 utenlandske -20 norske kvinner 14 utenlandske - 5 norske barn 

6-12 år (6)

1-5 år (5)

0-12 mnd (1)

13-17 år (7)40-49 år (9)

30-39 år (13)

24-29 år (6)

60+ år (1)

50-59 år (3)

18-23 år (7)

Konsekvensen blir at krisesenteret fylles opp av  
mennesker som har behov for bolig på bekostning av 
tilbudet til de som står i akutte kriser.

Krisesenteret disponerer kommunale gjennom-
gangsleiligheter, dette letter situasjonen betraktelig.
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Tallene viser at ca 1/7 av våre beboere valgte å flytte 
tilbake til voldsutøver i 2018. Dette tallet er omtrent 
det samme som nasjonal krisesenterstatistikk viser. 

Det er mange utforinger knyttet til at en bruker  
velger å flytte tilbake til voldsutøver. I noen tilfeller får 
familien hjelp og oppfølging - og voldsutøveren lærer 
å håndtere egen voldsatferd. Det finnes blant annet 
tilbud om sinnemestringskurs gjennom Familievern-
kontoret, eller behandling ved Alternativ Til Vold.  
I andre tilfeller fortsetter volden etter at bruker er 
flyttet hjem igjen. Iblant kommer bruker på krise- 
senteret flere ganger, etter å ha opplevd nye krenk- 
elser av samme partner. Hvis bruker reiser hjem til 
voldsutøver med sine barn, melder vi alltid bekym-
ring for barnas hjemmesituasjon til barneverns- 
tjenesten. 

De fleste bosetter seg for øvrig i egen bolig etter opp-
holdet på senteret. Å bryte ut av et destruktivt forhold, 
er ofte en komplisert og langvarig prosess. Hensynet 
til barna og øvrig familie, kan være motiverende, men 
dessverre like ofte hemmende for denne avgjørelsen. 
Noen ganger er det nettopp hensynet til barna som 
gjør at man holder ut i forholdet, da vissheten om at 
barna mest sannsynlig skal ha samvær med voldelig 
forelder, helt alene, ved et eventuelt brudd, oppleves 
som uforsvarlig og farlig. Mange kvinner mener de 
mangler ressurser til å klare seg på egenhånd, og 
flere er økonomisk avhengig av den mannen de bor 
sammen med. Utenlandske kvinner har ofte min-
dre nettverk, mange mangler språkkunnskaper og 
kjennskap til norske regler og rettigheter. I samtale 
med disse kvinnene har vi fokus på å informere om 
rettigheter, og skissere de muligheter som finnes, 
dersom kvinnen ønsker å bryte ut av forholdet.

ETTER OPPHOLDET 
PÅ KRISESENTERET
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Krisesenteret har utstrakt og omfattende aktivitet i 
løpet av året. Vi arbeider på alle nivå for å bekjempe  
vold i nære relasjoner, og vi har fokus på opplys-
ningsarbeid, dokumentasjon av problematikken og 
forebygging.

Vi følger opp mange brukere og utfører vår tjeneste i 
tråd med lov om kommunale krisesentertilbud.

Det ligger noen utfordringer i å klare å ivareta kom-
munens forpliktelser godt nok.

Det er godt kjent at krisesenteret må ha nye lokaler.  
Dette er et behov som er prekært og som ikke kan 
vente. Ledelsen i Bodø kommune har gitt løfter om å 
få på plass bedre rammer snarest.

Andre utfordringer som handler om personalressur-
ser, tilrettelegging, dagtilbud, tilbud til menn, botil-
bud og annet, jobbes dette med kontinuerlig med god 
støtte fra Bodø kommune som vertskommune.

Når det gjelder vold mot kvinner og vold i nære rela-
sjoner, er det betenkelig at det kan synes som at vi i 
vårt samfunn ikke klarer å redusere omfanget. Selv 

om vi stadig får bedre kunnskap, rammer, lover og 
sanksjoner, opplever vi økning av henvendelser og 
stadig nye utfordringer knyttet til problematikken. 
Krisesentrene i Norge har full pågang hele året.

Det er uhyre viktig at det fortsatt rettes stor innsats 
mot å bekjempe denne type vold og krenkelser. Vi  
må sørge for at både krisesentre, politi, barnevern og 
andre som jobber på feltet gis nok ressurser. 

UTFORDRINGER

Ansatte står på stand i Glasshuset
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Til tross for ulike utfordringer, vurderer vi 
at vi ivaretar våre brukere med god kvalitet 
på tjenesten. Dette får vi tilbakemelding på 
både fra brukere selv og fra samarbeidspar-
ter. 

Krisesenteret i Salten opplever å ha 
et godt samarbeid med hjelpeappara-
tet i alle kommuner våre brukere kom-
mer fra. Vi ønsker å trekke frem sam- 
arbeidet med Politiet, Alternativ til vold og 
Overgrepsmottaket, om vi særlig opplever 
et tett, nært og konstruktivt samarbeid med.

Våre ansatte er engasjerte og kreative. 

Vi opplever støtte og anerkjennelse fra  
lokalsamfunnet.

Vi har engasjerte og seriøse samarbeids-
kommuner, som i stadig økende grad setter 
vold mot kvinner, vold i nære relasjoner og 
vold- og overgrepsproblematikk generelt, 
på dagsorden. 

Vi som jobber ved Krisesenteret i Salten er 
takknemlig for at vi rundt oss har viktige 
hjelpeinstanser, offentlige aktører, politike-
re og publikum, som på ulike måter bidrar i 
kampen mot vold i nære relasjoner.

Kronikk i Avisa Nordland 05.12.18

Vold mot eldre - et skjult samfunnsproblem

ARBEIDSGRUPPEN FOR 16-DAGERS 
KAMPANJEN, KRISESENTERET I SALTEN

I 2017 ble den første brede undersøkelsen om vold mot 
eldre lagt fram av tre forskere ved Nasjonalt kunn-
skapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). I 
Norge har det vært lite kunnskap om forekomsten av 
vold og seksuelle overgrep i aldersgruppen over 65 
år. Vold, overgrep eller omsorgssvikt mot eldre men-
nesker kan forekomme både i nære relasjoner og i 
institusjoner. Mellom 56 500 og 76 000 hjemmeboen-
de personer har etter fylte 65 år vært utsatt for vold 
eller overgrep, dette utgjør mellom 5,2 prosent og 7,2 
prosent av denne aldersgruppen.

Forekomststudier som er gjennomført i vestlige land 
de siste fem årene, indikerer at mellom 2 og 4 pro-
sent av befolkningen over 65 år utsettes for vold eller 
andre former for overgrep ifølge Stortingsmelding 15 
(2012 – 2015) om forebygging og bekjempelse av vold i 
nære relasjoner.Undersøkelsen fra 2017 viser at om-
fanget av vold mot eldre i Norge er cirka dobbelt så 
høyt.
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Vold og overgrep mot eldre personer i Norge er med 
andre ord et alvorlig samfunns- og folkehelsepro-
blem. Overgrep mot eldre i aldersgruppen er en av 
de mest skjulte formene for vold. Fordelingen mellom 
kvinner og menn som er utsatt er nesten lik. Volds-
utøver var i 9 av 10 tilfeller i nær relasjon med den 
utsatte.

Vold og trusler om vold kommer ofte fra voksne barn 
og barnebarn. Når eldre utsettes for trusler og psy-
kisk vold involverer dette trakassering med utgangs-
punkt i økonomi. Ifølge politidirektør Odd Reidar 
Humlegård anmelder få eldre forholdene til politiet. 
Når det er ektefelle, en sønn eller en datter som er 
voldsutøver blir terskelen ekstra høy for at de eldre 
melder ifra. 

Straffelovens §196 sier at vi alle har en plikt til å av-
verge vold i nære relasjoner. Avvergingsplikten kan 
regnes som overholdt om man melder fra til rette 
myndighet, normalt vil dette være politiet. Varsling 
om vold opphever eventuell taushetsplikt. Med ut-
gangspunkt i den førnevnte forekomststudien om 

vold og overgrep mot eldre, vil det være 5400 menn og 
kvinner mellom 65 og 90 år som utsettes for alvorlig 
fysisk vold- og eller seksuelle overgrep i løpet av 1 år. 
Disse eldre vil oppleve grove handlinger som knyttne-
ve slag, kvelertak, voldtekt- og eller våpenbruk. I flere 
av tilfellene hadde voldsutøver utfordringer knyttet til 
rus og psykisk helse. 

Avslutningsvis, omfanget av vold- og overgrep mot 
eldre er av en slik størrelse at det er et alvorlig sam-
funnsproblem. Ofte er det en som står den eldre nær 
som er voldsutøver. Mange ganger er denne tilleggs-
utfordringer knyttet til rusmisbruk og psykisk helse. 
Det over motiverer til å stille følgende spørsmål: Hvil-
ke virkemidler skal de politiske myndighetene velge 
for å forebygge vold og overgrep i den eldre befolk-
ningen i Norge? Har politiet nok ressurser til å hånd-
tere en satsing på det forebyggende arbeidet i fami-
lievoldssaker der eldre er utsatt for partnervold, samt 
familievoldssaker der voksne barn er voldsutøver? Er 
det forebyggende voldsarbeidet for å beskytte eldre 
personer mot vold og overgrep i nære relasjoner godt 
nok?
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«Alle mennesker er født frie og med samme menneske-
verd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og 
samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets 
ånd.» 

Da mange FN-land i 1948 vedtok Verdenserklæringen for 
menneskers rettigheter så var det med bakgrunn i at de 
grusomme overgrepene mot sivilbefolkningen under an-
dre verdenskrig skapte enighet om at dette var et viktig 
internasjonalt tema. Siden den gang har vi kommet et 
langt stykke på vei i mange land. 

Likevel er det en lang vei fram mot målet i verdenserklæ-
ringens artikkel 1. Fortsatt vil 35 prosent av alle kvinner 
i løpet av livet oppleve vold. Over 600 millioner kvinner 
bor i land hvor vold i hjemmet ikke er forbudt. Vold kan 
ramme alle,  uansett etnisk opprinnelse, sosial bakgrunn 
eller status. Vold mot kvinner er aldri en privatsak, men 
et samfunnsproblem som rammer millioner av kvinner og 
setter utviklingen av alle samfunn tilbake. 

Når opptil 50 prosent av alle seksuelle overgrep skjer mot 
jenter under 16 år, 250 millioner av dagens kvinner ble 
giftet bort før de fylte 15 år og 200 millioner av dagens 
kvinner har blitt utsatt for kjønnslemlestelse, ja så har vi 
en stor jobb å gjøre internasjonalt. 

I Norge opplever også kvinner og barn, og også menn, å 
bli utsatt for grov vold, voldtekter, trusler og andre forhold 
som legger begrensninger på deres mulighet til å leve frie 
liv. Her har hver fjerde kvinne har vært utsatt for en eller 
annen form for vold eller trusler om vold. Krisesenteret 
i Salten er en tydelig og sterk stemme for de kvinner og 
barn, men også menn, i vårt nærområde som trenger at 
noen stiller opp for dem. 

Når grunnen man står på svikter, er det å ha et krise-
senter å oppsøke et uvurderlig tilbud. Det er ikke et til-
bud noen ønsker å måtte bruke, men det å bli møtt med 
varme, mat og tak over hodet til seg selv og kanskje også 
barna, er uvurderlig i en slik situasjon. Det å bli sett, trodd 
og få veiledning og hjelp kan gjøre en forskjell for hvilket 
liv man kan leve etterpå. 

Vold og overgrep holdes skjult, og er knyttet til skam og 
skyld. Mange snakker aldri om det. Jeg er glad for det 
ansvaret som Krisesenteret i Salten har tatt for alle en-
keltmenneskene som har hatt behov for dem. Deres kom-
binasjon av varme og kjærlighet, men også profesjonalitet 
og kunnskap, gjør en forskjell i og for folks liv. 

Jeg gleder meg også over at krisesenteret har brukt sin 
kunnskap og posisjon til å sette viktige tema på dags- 

ETTERORD
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Kjære leder og ansatte ved krise-
senteret i Salten, dere ble redningen 
for meg og mine barn. 

Med deres enorme kunnskap, støtte, 
varme og omsorg - gir dere oss ly, 
beskyttelse og all tenkelig praktisk 
hjelp. Dere ser kompleksiteten i vår 
situasjon, dere forstår og hjelper 
oss med å bygge opp våre liv igjen. 
Dere er alltid tilgjengelig, alltid på 
tilbudssiden, alltid i forkant. Dere 
husker, vet og ser oss. 

Alt dette har gitt oss tilbake et håp vi 
hadde mistet. Et håp om et trygt og 
fredfullt liv. Vi er ikke lenger alene. 
Og det er uerstattelig. 

Hjertelig takk 

orden og skape åpenhet og forståelse for det som for 
mange er en tabubelagt del av livet. Senteret har brukt sin 
kunnskap for å sette nasjonal dagsorden og skape viktige 
dialoger om vanskelige temaer. Jeg er også veldig stolt 
av at krisesenterets leder, Wanja Sæther, i 2018 mottok 
Krisesentersekretariatets ærespris. Det er en viktig aner-
kjennelse av jobben som gjøres i Bodø. 

I Bodø kommune har bystyret vedtatt en målsetting om 
at vi skal arbeide i tråd med FNs bærekraftsmål. Bære-
kraftsmål nummer 5, som handler om likestilling mellom 
kjønnene, jobber for å avskaffe alle former for vold mot 
jenter og kvinner innen 2030. Dette gjelder både i offentlig 
og privat sfære, og omfatter menneskehandel, utnytting 
og seksuell vold. Krisesenteret i Salten har en helt spe-
siell posisjon for å kunne bidra til å oppnå denne målset-
tingen her hos oss. Slik jeg kjenner senteret og de dyktige 
medarbeiderne er det også en målsetting de brenner for, 
og et mål som de aktivt arbeider for å nå. Jeg håper at vi 
i 2030 kan si at «vi satte oss målet sammen, og vi grei-
de det sammen». Det er en viktig ambisjon i arbeidet for 
sterkere fellesskap.

Jeg vil på vegne av Bodø kommune takke dere for den vik-
tige jobben som Krisesenteret i Salten gjør, og vi ser som 
vertskommune fram til fortsatt å samarbeide om dette 
viktige arbeidet. 

Ida Pinnerød
Ordfører i Bodø 
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Postboks 319
8001 Bodø

Telefon 75 55 50 00
www.bodokommune.no

BEIARN KOMMUNE FAUSKE KOMMUNE

STEIGEN KOMMUNE
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