Audnedal kommune.

Prosedyre ved vold i nære relasjoner.
Denne prosedyren gjelder ved alle typer vold både av fysisk og psykisk art, og gjelder for alle
ansatte i Audnedal kommune. Offentlig ansatte har plikt til å melde fra dersom de mistenker
at barn blir utsatt for vold (www.barnevernet.no)!
Hvert enkelt tilfelle må alltid vurderes individuelt, blant annet på bakgrunn av hastegrad og
alvorlighetsgrad. Det er viktig å presisere at prosedyren ikke tar hensyn til alle nyanser i slike
saker, og at det er opp til den enkelte å vurdere hva som er riktig i den aktuelle situasjonen.
For eksempel kan rekkefølgen i tiltakene variere ut fra situasjonens karakter.

Formål med prosedyren:
Å sette inn tiltak dersom man får mistanke om, eller kjennskap til at noen (voksne eller barn)
blir utsatt for vold i nære relasjoner.

Ansvar:
Kommunalleder helse har overordnet ansvar for å sikre og dokumentere at virksomheten
utøves i samsvar med lover og forskrifter.

Definisjoner:


Med fysisk vold menes for eksempel spark, slag, lugging og dytting.



Med psykisk vold menes for eksempel bruk av trusler, trakassering eller utøvelse av
ekstrem makt og/eller kontroll.



Andre eksempler på vold er materiell vold, latent vold, tvangsekteskap, omskjæring
og seksuelle overgrep



Å være vitne til vold kan være en traumatisk opplevelse, og er spesielt skadelig for
barn. Derfor anses dette også som en form for vold. Et eksempel på dette er når et barn
opplever at mor eller far utøver vold mot den andre.

Vold mot barn


Dersom du vurderer volden til å være en politisak; kontakt politiet på tlf.: 02800/112.
Politiet tar også imot anonyme henvendelser dersom man er i tvil om en sak.



Kontakt alltid barnevernleder/barnevernvakt på tlf.: 414 02 831. Barnevernet tar
også imot anonyme henvendelser dersom man er i tvil om en sak.



Ved fysiske skader: Kontakt barnets fastlege eller legevakt på tlf.: 38 27 85 55. Det
er viktig at barnet så fort som mulig undersøkes av lege dersom det er utsatt for fysisk
vold.



NB: Ikke informer barnets foreldre/foresatte dersom du mistenker at barnet blir
utsatt for vold hjemme!

Vold mot voksne


Dersom du oppfatter volden som en politisak: Ring politiet på tlf.: 02800/112. Man
kan også kontakte politiet for en anonym forespørsel dersom man er i tvil.



Ved fysiske skader eller seksuelle overgrep: Bistå den voldsutsatte i å komme i
kontakt med fastlege eller legevakt tlf.: 38278555. Det er viktig med
legeundersøkelse så raskt som mulig dersom man er utsatt for fysisk vold eller
seksuelle overgrep.
NB: For undersøkelse i etterkant av overgrep: Kontakt mottak for volds- og
overgrepsutsatte i Kristiansand. Egsveien 102 (legevakten), 4615 Kristiansand,
tlf.: 38 07 69 00 / 38 07 69 15



Bistå den voldsutsatte med å opprette kontakt med krisesenter;
o Vest-Agder krisesenter for kvinner og barn, tlf.: 38 10 22 00.
o Krisesenter for menn, Kristiansand, tlf.: 913 66 524.



Ved mistanke om rus i forhold til en gravid kvinne skal bekymringsmeldingen ikke
sendes til barnevernet, men til rusomsorgen i kommunene ved koordinerende enhet
v/Irlin Frigstad på tlf.: 414 68 345.



Vold mot gravide kvinner meldes til politiet på tlf.: 02800/112.

