
UT AV VOLD - INN I ARBEID
VEILEDER FOR ARBEIDSOPPFØLGING AV KRISESENTERBRUKERE

Bilder i denne publikasjonen er illustrative og har ingen tilknytting til temaet.



Denne veilederen er utarbeidet av krisesenteret i Salten, med støtte fra 
Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging.  Veilederen presenterer generell 
informasjon og forslag til framgangsmåte knyttet til jobboppfølging av krisesenterbrukere. 
Kunnskapen og framgangsmåten beskrevet i denne veilederen er basert på erfaringer vi 
har samlet gjennom prosjektet «Ut av vold - inn i arbeid». Veilederen er ment å være et 
nyttig verktøy for både krisesentre, andre profesjonelle og arbeidsgivere.

Arbeid er en betydningsfull del av livet. Arbeid fører til økonomisk 
sikkerhet, og mestring av arbeidsoppgaver øker selvtillit. Dette 
skaper mulighet til å etablere egne selvstendige og uavhengige liv. 
Arbeid er også en viktig sosial arena som skaper felleskap og gir 
følelse av tilhørighet. Alle disse aspektene av arbeid er viktige for 
å oppleve at hverdagen er meningsfull. Mennesker - og da særlig 
kvinner - som utsettes for vold i nære relasjoner er i stor grad 
utestengt fra arbeidslivet og mister dermed disse godene.

FORMÅL

Å VÆRE I ARBEID ER VERDIFULLT

Vold i nære relasjoner er et omfattende samfunnsproblem som særlig 
rammer kvinner. Volden kvinner er utsatt for påvirker alle områder ved deres 
liv, inkludert arbeid. I Norge er 70% av befolkningen generelt yrkesaktive. 
Bare 1 av 3 kvinner som bor på krisesentrene i Norge er yrkesaktive - både 
heltid og deltid. Mange voldsutsatte er utsatt for sosial vold og blir isolert fra 
omgivelse og kontrollert av sin voldelige partner. De blir hindret i å gå på jobb 
og blir dermed økonomisk avhengige av voldsutøveren. 

Fysiske og psykiske skader, søvnproblematikk, konsentrasjonsvansker, følelse 
av skyld og skam og andre konsekvenser av volden, skaper utfordringer med 
å mestre og beholde arbeid.

«Han holdt meg i beina med hodet ned, truet med å stikke meg med saks, låste ned telefonen 
så jeg ikke skulle få bruke den. Jeg ble kastet ut i vinterkulda i bare noen små sko som jeg 
stakk føttene i og uten yttertøy. Og brillene jeg var så avhengig av, ødela han. Det var mange 
slike eksempler. Til slutt var jeg helt ødelagt av redsel for hva som kunne skje.» - Signe

VOLD I NÆRE RELASJONER OG ARBEIDSLEDIGHET



Mange voldutsatte kvinner returnerer til 
voldsutøvere når de opplever at de ikke 
klarer å ta vare på seg selv og sine barn, og 
når økonomien ikke er stabil. Arbeid fører til 
trygghet og stabilitet i livet, og kan bidra til å 
takle de endringene voldsutsatte gjennomgår 
når de forlater en voldelig partner. 

Det er mange årsaker til at voldsutsatte ikke 
klarer å bryte med voldsutøver. Arbeid kan være 
en viktig forebyggende faktor, og kan bidra til å 
forhindre retur til voldsutøver.

«Han begynte å finne opp de verste ting om meg og min 
familie. Det var da jeg skjønte at jeg hadde gjort en stor feil 
ved å flytte hjem til ham. Vi kranglet hele tiden. Jeg prøvde 
mitt beste for å finne jobb og leilighet, så jeg og datteren min 
kunne flytte ut, men det var vanskelig.» - Hege

FOREBYGGING GJENNOM ARBEID

Arbeid

Forebygging 
av ny vold

Mestring og 
økonomisk 

selvstendighet

Utsatte for vold i nære relasjoner kan ofte ha behov for å motta hjelp 
fra mange deler av hjelpeapparatet. Krisesentrene tilbyr hjelp, trygghet 
og beskyttelse i akuttfasen og systematisk oppfølging gjennom 
reetableringsfasen. For at krisesenterbrukere skal lykkes i å etablere livet 
på nytt, er de helt avhengige av godt samarbeid og felles forståelse på 
tvers av sektorer. Mange tjenester fokuserer på hvordan å hjelpe i “her og 
nå”-situasjon, mens langsiktig framtidsfokus ofte mangler. Dette påvirker 
blant annet voldutsattes mulighet til å komme i arbeid, og på den måte 
gjenvinne selvstendighet i livet.

• Kartlegg brukerens ressurser, kompetanse, 
 interesse og ønsker.

• NAV kan gi systematisk jobboppfølging til de som trenger 
 det, og et godt forarbeid kan startes på krisesenteret. 

• Vi anbefaler at du etablerer et godt og tett samarbeid 
 med kvinnes kontaktperson fra krisesenteret og får oversikt 
 over hva slags tilbud ditt lokale krisesenter har i forhold til 
 jobboppfølging.

Hva kan du gjøre?

TVERRFAGLIG SAMARBEID OG FELLES FORSTÅELSE ER AVGJØRENDE
TIL DEG SOM ER HJELPER



Hovedpoenget med tilrettelagt jobboppfølging er at brukere som selv ønsker det og er klare for dette får 
hjelp med å finne arbeid mens de bor på krisesenteret. Vanlig praksis i dagens krisesentertilbud er at 
dette først skjer i reetableringsfasen. Fast inntekt og rutiner knyttet til det å gå på jobb i krisefasen, kan 
føre til at reetablering blir mindre usikker og mer forutsigbar og overkommelig. 

For å utvikle rutiner knyttet til jobboppfølging anbefales det å etablere samarbeid med jobbspesialister fra 
andre tjenester. Det kan være en fordel å ha en jobbkoordinator i krisesenterets arbeidsteam som jobber 
med nettopp dette. Krisesenteret i Salten har hatt god nytte av å samarbeide med jobbspesialistene fra 
lokalt IPS-team, og har fått mulighet til å tilpasse en kartleggingsmanual til brukere på krisesentre.

• Finnes det jobbspesialister i din kommune? 
Skaff deg oversikt over lokale team med 
jobbspesialister og inviter dem til et 
samarbeidsmøte. De har ofte mye kunnskap 
og kan bidra gjennom utviklingsprosessen. 

• Arranger et informasjonsmøte om 
standardisering av jobboppfølging. Det er viktig at 
alle kontaktpersoner/primærkontakter kartlegger 
behovet og samarbeider videre med deg som 
jobbkoordinator/jobbkontakt. 

• Lag et kartleggingsskjema som kan brukes 
for å henvise aktuelle brukere til deg som 
jobbkoordinator/jobbkontakt. Da har du til 
enhver tid god oversikt over de som trenger 
jobboppfølging. Krisesenteret i Salten har utviklet et 
henvisningsskjema som du kan få og ta i bruk.  

• Lag en manual som kartlegger brukerens behov, 
jobbønsker og ressurser. Denne bør inneholde 
en målsettingsplan for brukeren. Krisesenteret i 
Salten har tilpasset en kartleggingsmanual som 
opprinnelig er utviklet av IPS-teamet i Bodø. 

• Mobiliser lokale arbeidsgivere. Det er viktig å 
spre og øke kunnskap om vold i nære relasjoner. Et 
godt samarbeid med arbeidsgivere og felles fokus 
og forståelse er avgjørende.

• Ta kontakt med Krisesenteret i Salten for 
nærmere informasjon.

TIL DEG SOM JOBBER PÅ ET KRISESENTER ROLLE SOM JOBBKOORDINATOR/-KONTAKT VED KRISESENTER 



• Brukerens ønske om å komme i jobb er 
det viktigste utgangspunktet for å sette i gang 
jobboppfølging. Det er ikke alle brukere som er klar 
for arbeid i krisefasen og dette må respekteres.

• Jobboppfølging må tilpasses trusselbildet. Det 
er viktig at alle aktiviteter knyttet til jobboppfølging 
drøftes med sikkerhetsansvarlig ved krisesenteret, 
særlig når trusselbildet er høyt.

• Hvis politiet er involvert, er tett samarbeid med 
familievoldskoordinator avgjørende. Drøft dette 
nærmere med sikkerhetsansvarlig.

• Samarbeid tett med brukerens saksbehandler på 
NAV for å unngå dobbeltarbeid.

• Bruk kartleggingsmanualen som samtalemal 
og fyll inn etter at alle punkter er gjennomgått. 
Ta utgangspunkt i utfylt manual når du veileder 
brukeren i målsetting og planlegging av aktiviteter 
for å komme i jobb.

• Det er et viktig poeng at bruker gjør så mye som 
mulig selv. Skaff deg oversikt over hva du kan være 
behjelpelig med i denne prosessen. For eksempel: 
Gi tilbakemelding på CV og søknader som bruker 
selv lager, øving til intervju, hjelpe med å holde 
oversikt over ledige stillinger og så videre. 

• Hvis bruker er arbeidsaktiv, trenger hun hjelp 
med å forklare sin situasjon til arbeidsgiver? 
Åpenhet om livssituasjon overfor en arbeidsgiver er 
ofte en stor fordel. Det er alltid brukerens ønsker 
som står i fokus, og hun bestemmer selv hva hun vil 
dele av informasjon om egen situasjon.

Når arbeidsgiver får innblikk i brukerens 
situasjon, kan arbeidsgiver bedre 
tilpasse arbeidsoppgaver til hennes 
livssituasjon og arbeidshverdag. Her 
skal man imidlertid gjøre grundige 
vurderinger, og det må være sikkert at 
ikke brukerens situasjon blir brukt mot 
henne i arbeidshverdagen. Hvis det anses 
som trygt kan du oppfordre bruker til å 
snakke med arbeidsgiver. Vurder om du 
eventuelt kan være med på et møte med 
arbeidsgiver hvis brukeren ønsker det. Det 
kan være betryggende for arbeidsgivere 
å ha kontakt med ansatte fra krisesentre 
når det gjelder sikkerhet og råd. Dette 
skal i såfall være etter brukerens eget 
ønske, og med hennes samtykke.

Det er viktig at hvert krisesenter utvikler 
en praksis tilpasset deres interne behov/
muligheter, lokale ressurser og sist men 
ikke minst brukerens ønsker.

Salten- modellenHVORDAN FØLGE OPP?
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Du som arbeidsgiver er en nøkkelperson for at mennesker utsatt for vold i 
nære relasjoner kan lykkes i jobb. Arbeidsgivere kan være usikre på hvordan 
konsekvensene av å være voldsutsatt kan påvirke arbeidstaker. Når bruker er klar 
for det, og trusselvurdering og sikkerhetstiltak er på plass, vil man kunne fokusere 
på jobboppfølging.

Jobb kan være et viktig virkemiddel for å klare å bygge opp et uavhengig, 
selvstendig liv. Vår erfaring er at våre brukere ofte er pliktoppfyllende og engasjerte 
arbeidstakere. Livssituasjonen til voldsutsatte kan imidlertid kreve at de av og til må 
dra på møter med advokat, barneverntjeneste, politi og andre.

Du som arbeidsgiver kan alltid ta kontakt med krisesenteret og få råd og veiledning 
hvis noe oppleves som vanskelig eller utfordrende.

«Jeg var også så heldig som hadde en 
arbeidsplass som støttet meg i denne tiden, 
og jeg begynte å jobbe igjen bare få dager 
etter hendelsen.» - Solfrid

«Jeg tror at jeg bare har glemt hvor sterk jeg er etter at jeg 
flyttet til Norge. Jeg har jo jobbet i mange år i hjemlandet mitt. 
Det er veldig viktig for meg å finne jobb, fordi da kan jeg ta 
vare på meg selv og barna. Jeg vil at barna mine skal se meg 
som en sterk kvinne som klarer seg selv.»

TIL DEG SOM ER ARBEIDSGIVER



Bodø kommune
Postboks 319, 8001 Bodø

75 55 50 00 / 75 56 03 60
postmottak@bodo.kommune.no


