
Parallellsesjon D1

Fra problem til potensiale 

- Styrkebasert folkehelsearbeid 



Hvilken rolle har du i det forebyggende 

arbeidet mot vold og overgrep? 



Sammen Mot

Forebygging av vold og
overgrep i et 

folkehelseperspektiv



«Psykisk helse skal 
være en likeverdig del 
av folkehelsearbeidet»

"Gjennom Program for 
folkehelsearbeid får kommunene 

utvikle og spre metoder for å fremme 
psykisk helse og rusforebyggende 

arbeid (…). Modellen kan være egnet 
til å omfatte det forebyggende 

arbeidet mot vold og overgrep." (Prop
1 S, 2018-2019, Helse- og 
omsorgsdepartementet)



Vold og overgrep 

- en folkehelseutfordring 



Hvem /hvor mange?

Før

Primærforebyggende arb.
Under

Sekundærforebyggende arb.
Etter
Tærtiærforebyggende arb.

Når?

Rutiner for å 
avdekke vold 
(helsestasjon)

Samtalegrupper for 
løslatte voldsutøvere

Stopp voldsarven 



Hvem /hvor mange?

Før

Primærforebyggende arb.
Under

Sekundærforebyggende arb.
Etter
Tærtiærforebyggende arb.

Når?

Rutiner for å 
avdekke vold 
(helsestasjon)

Samtalegrupper for 
løslatte voldsutøvere

Stopp voldsarven 



Tilskuddsordningen Tiltaksutvikling vold og 
overgrep legger føringer om at arbeidet med vold og 
overgrep skal inngå i kommunes folkehelsearbeid 
etter folkehelseloven. Påvirkningsperspektivet som 
folkehelseloven hviler på gir tre helt tydelige 
forventninger til kommunene. For det første at 
folkehelse er et ansvar for kommunen som sådan, 
ikke kun helsetjenesten (Prop. 90 L 2010-2011:49).



Hva vil vi? 

Barn og unge i Vestfold og Telemark har en trygg 
oppvekst fri fra vold og overgrep. 

De opplever mestring og tilhørighet og blir anerkjent 
for egne ressurser 



Hvilken rolle har du i det forebyggende 

arbeidet mot vold og overgrep? 





Vår felles logikk

Kompetanseutvikling

Kunnskap, ferdigheter, evner, 
holdninger 

Trygge voksne 

Trygge barn 

Trygg 
oppvekst





Kontaktinfo 

• Prosjektleder Vestfold og Telemark fylkeskommune 
- Oda Kobro Börjesson oda.kobro.borjesson@vtfk.no

• Prosjektleder Larvik kommune
- Inger Marie Otterdal: inger.marie.otterdal@larvik.kommune.no
- Mette Synnøve Omsland: mette.synnove.omsland@larvik.kommune.no

• Prosjektleder Midt-Telemark kommune
- Trond Garborg: trga1711@mt.kommune.no
- Brita R Iversen: briv2212@mt.kommune.no

• Prosjektleder Færder kommune
- Cathrine Foynes: cathrine.foynes@faerder.kommune.no
- Vibeke Gundersen: vibeke.gundersen@faerder.kommune.no
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