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Innspill til helhetlig strategi og planmessig utvikling av arbeidet rettet mot 

personer som utøver vold og seksuelle overgrep fra Nasjonal 

kompetansetjeneste for aldring og helse, ref. 21/599 

Aldring og helse takker for muligheten til å komme med innspill til en helhetlig og 

planmessig utvikling av arbeidet rettet mot personer som utøver vold og seksuelle overgrep. 

Våre innspill er primært at vi i kapittelet om voksne savner fokus på særlig sårbare grupper, 

som eldre med demens, psykiske sykdommer og nedsatt funksjonsevne. Disse gruppene kan 

være utsatt for vold og seksuelle overgrep, men kan også risikere å utøve vold og seksuelle 

overgrep som følge av psykologiske og atferdsmessige symptomer ved sin tilstand eller som 

følge av manglende kompetanse hos dem som møter dem. Manglende kunnskap og 

kompetanse gjelder både ansatte i tjenestene og pårørende. Det har blant annet vært mye 

fokus i media på vold i sykehjem de siste årene. Dette er et område hvor det er behov for økt 

kunnskap og økt kompetanse, både for å forstå hvilke faktorer som kan utløse utagerende 

atferd hos enkelte personer med demens, hva som kan bidra til å forebygge det og hvordan 

det bør håndteres når det skjer, både med tanke på den som utøver volden, medbeboere 

som utsettes for det, pårørende og ansatte. Vi vil berømme at det flere steder er fokus på de 

ansatte, både behovet for kompetansehevende tiltak, behovet for implementering av nye og 

videreutviklede intervensjoner og behovet for ivaretakelse og omsorg for ansatte i krevende 

arbeidssituasjoner. Dette er særlig relevant for ansatte som arbeider med alle gruppene vi 

ønsker et tydeligere fokus på, nemlig eldre med demens, eldre med psykiske sykdommer og 

eldre med nedsatt funksjonsevne. 

Med vennlig hilsen 

Kari Midtbø Kristiansen 

Daglig leder 
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