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Vold- og
overgrepslinjen
116 006 –
annerledesåret
2020

116 006 er en hjelpelinje for deg som
opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.
Linjen er døgnåpen, gratis og helt anonym.

116 006
2
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Hadde han
bare slått, så
hadde det vært
mye enklere.
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1431

Sammendrag

innkommende samtaler
i 2020

26%

har aldri vært i kontakt med
hjelpeapparatet tidligere

VO-linjen ble offisielt åpnet av Statsminister Erna Solberg den 1.
oktober 2019, og finansieres av Justis- og beredskapsdepartementet.
VO-linjen driftes av Krisesentersekretariatet på oppdrag fra
Justis- og beredskapsdepartementet. Krisesentersekretariatets
samarbeidspartner - Oslo Krisesenter og Kompetansesenter for vold
i nære relasjoner - bistår både med drift og faglig utvikling.

77%

av innringerne er voldsutsatte

VO-linjen mottok i 2020 1431 innkommende samtaler. 26% av
innringerne har aldri vært i kontakt med hjelpeapparatet tidligere.
77% av innringerne er voldsutsatte. 13% er pårørende. 77% av
innringerne er kvinner og 21% er menn.

13%

er pårørende

I november ble VO-linjen tildelt 5 millioner kroner, under hjelpepakken
for sårbare grupper. Tildelingen vil finansiere videre drift og
opprettelse av VO-linjens nye chattetjeneste. De ansatte har i 2020
jobbet med å forberede åpning av den nye chattetjenesten.

77% 21%
er kvinner
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Vold- og overgrepslinjen (VO-linjen) er Norges første nasjonale
hjelpelinje for personer som opplever vold eller overgrep i
nære relasjoner. Hjelpelinjen er også til pårørende, nettverk og
hjelpeapparatet som kommer i kontakt med personer som opplever
vold eller overgrep.
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Koronapandemien har uten tvil hatt en påvirkning på likestillingen og voldsbildet
i Norge 1 (Strøm 2020). Forskning viser at kvinner er langt mer utsatt for grov
gjentagende vold i parforhold, enn menn. Koronapandemien har ikke gjort det enklere
å være vold- og overgrepsutsatt 2 (Bufdir 2020). Økt stress, perioder med isolasjon og
økonomisk usikkerhet er faktorer som man vet, ut ifra veldokumentert forskning, øker
risikoen for vold og konflikt i hjemmet 3 (Martinčič 2020). Dette har også blitt bekreftet
gjentatte ganger fra både politi og diverse hjelpelinjer 4 (Haugsbø 2021; Cantero 2021).

Norge ratifiserte konvensjonen i 2017, og forpliktet seg dermed blant annet til å
åpne en gratis, døgnåpen og nasjonal hjelpelinje for vold- og overgrepsutsatte.
Resultatet ble VO-linjen. I 2020 er det fortsatt mange land som ikke har ratifisert
Istanbulkonvensjonen. Når et land ikke ratifiserer konvensjonen, er ikke landet lengre
forpliktet til å følge avtalen til tross for at den er underskrevet. Både Bulgaria, Ungarn
og Slovakia har stemt imot å ratifisere Istanbulkonvensjonen 6 (VG 2021). Polen og
Tyrkia har i 2020 også truet med å trekke seg fra avtalen. I mars 2021 kunngjorde
Tyrkia at landet trakk seg fra Istanbulkonvensjonen 7 (VG 2021; Ørmen Johnsen 2020).

Familievold og relasjonsvoldtekter har økt under korona, samtidig som at det har
blitt vanskeligere for hjelpeapparatet å avdekke vold i nære relasjoner. VO-linjen har
hatt en viktig betydning i å kunne tilby råd og veiledning over telefonen, når andre
institusjoner stengte ned for fysisk oppmøte.

Vold i nære relasjoner er ikke utelukkende et likestillingsproblem, det er også et
kriminalitetsproblem, et folkehelseproblem og et samfunnsproblem. Annerledesåret
2020 har vist oss omfanget av vold som problem – og at vi må fortsette å kjempe mot
vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.

Det er ikke bare i Norge likestillingen har fått et tilbakeslag. På internasjonalt plan
ses det store utfordringer knyttet til likestillingsarbeidet. 45 land har underskrevet
Istanbulkonvensjonen, en konvensjon som forplikter landet til å arbeide mot å
bekjempe vold mot kvinner og vold i nære relasjoner 5 (Istanbulkonvensjonen 2011).

VOLINJEN ÅRSRAPPORT 2020

VOLINJEN ÅRSRAPPORT 2020

Koronapandemien og
likestilling i 2020

1 Strøm, Ole Kristian. 2020. «FN advarer: Likestillingen kan bli slått tilbake av corona» VG, 14. april, 2020. https://www.
vg.no/nyheter/utenriks/i/70OJwV/fn-advarer-likestillingen-kan-bli-slaatt-tilbake-av-corona
2 Bufdir. 2020. «Koronapandemien gjør det vanskeligere å bekjempe vold mot kvinner» Bufdir, 25. november, 2020.
https://bufdir.no/aktuelt/koronapandemien_gjor_det_vanskeligere_a_bekjempe_vold_mot_kvinner/
3 Martinčič, Julia. 2020. «Korona kan ha ført til mer vold mot kvinner» Kilden Kjønnsforskning.no, 14. august, 2020.
https://kjonnsforskning.no/nb/2020/08/korona-kan-ha-fort-til-mer-vold-mot-kvinner

5 Istanbulkonvensjonen. Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære
relasjoner CETS 210. 11-05-2011 nr 22. https://lovdata.no/dokument/TRAKTAT/traktat/2011-05-11-22

4 Haugsbø, Frank. 2021. «Nye tall fra politiet: Mer familievold og flere relasjonsvoldtekter i coronaåret» VG, 30.
januar, 2021. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/R9mB4W/nye-tall-fra-politiet-mer-familievold-og-flererelasjonsvoldtekter-i-coronaaaret

6 VG. 2020. «Et alvorlig tilbakeskritt» VG, 04.august, 2020. https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/zGdPvb/etalvorlig-tilbakeskritt
7 Ørmen Johnsen, Kristin. 2020. «At Polen og Tyrkia trekker seg fra konvensjoner som bekjemper vold mot kvinner, er
urovekkende og et tilbakeskritt» Drammens Tidende, 30.juli, 2020. https://www.dt.no/at-polen-og-tyrkia-trekker-segfra-konvensjoner-som-bekjemper-vold-mot-kvinner-er-urovekkende-og-et-tilbakeskritt/o/5-57-1435411

Cantero, Christina. 2021. «Flere små barn blir utsatt for vold: – Tallene er urovekkende» NRK, 17. februar, 2021.
https://www.nrk.no/sorlandet/flere-barn-utsatt-for-vold-i-koronakrisen---ropstad-bekymret-1.15377329
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Organisering og drift
av VO-linjen

Hvem betjener linjen

Krisesentersekretariatet er bevilget midler av Justis- og beredskapsdepartementet til
å drifte Norges første nasjonale hjelpelinje for personer utsatt for vold og overgrep
i nære relasjoner. Krisesentersekretariatet er en uavhengig paraplyorganisasjon for
krisesentre i Norge som arbeider for en fremtid uten vold mot kvinner og vold i nære
relasjoner, og for å styrke tilbudet av krisesentre. Krisesentersekretariatet drifter både
VO-linjen og ROSA, et hjelpetiltak til ofre for menneskehandel. For å lese mer om Krisesentersekretariatet se her.

I 2020 har Oslo Krisesenter bistått ekstra med bemanningen av hjelpelinjen, og vært
både fleksible og imøtekommende for å opprettholde et godt og faglig sterkt tilbud til
vold- og overgrepsutsatte.

VO-linjen driftes i samarbeid med Oslo Krisesenter. Krisesentersekretariatet er
ansvarlig for driften mellom 08.30 og 15.30 mandag til fredag. Oslo Krisesenter
betjener hjelpelinjen på hverdager fra 15.30 og frem til neste morgen klokken 08.30,
i tillegg til i helger, helligdager, i ferier og ved sykdom.

Justis- og beredskapsdepartementet tildelte 2 950 000 kroner til VO-linjen for 2020.
Midlene var en del av Justis- og beredskapsdepartementets tiltakspakke for å forebygge vold i nære relasjoner. Midlene ble avsatt til lønnsmidler og drift av hjelpetelefonen,
herunder til markedsføring og informasjon i henhold til budsjett for 2020. VO-linjen
hadde en ansatt i 2020.
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November 2020 fikk VO-linjen gjennom hjelpepakken til sårbare grupper et tilskudd på
5 millioner av Justis- og beredskapsdepartementet. Tilskuddet ble avsatt til videre drift
av VO-linjen, i tillegg til å etablere hjelpelinjens nye chattetjeneste.

Fagkompetanse
Fagkompetanse står sterkt hos VO-linjen. Alle som besvarer hjelpelinjen, er fagpersonell med kompetanse på vold. Krisesentersekretariatet og Oslo Krisesenter
har samarbeidet tett om både driften og den faglige utviklingen av hjelpelinjen.
Oslo Krisesenter er en viktig fagressurs. Det er derfor viktig for VO-linjen med tett
oppfølgning av, og forankring hos Oslo Krisesenter. Hospitering hos Oslo Krisesenter
er derfor en del av opplæringen for nye ansatte ved VO-linjen.
Det har blitt fastsatt en arbeidsgruppe bestående av teamleder for Mottak Kristin
Berntsen, teamleder for Nattevakter og Bokollektivet Eliann Tømmermo og teamleder
for Barneteamet Anita Stende. Teamet fra Oslo Krisesenter har sammen med prosjektleder for VO-linjen, Julie Haatuft, møttes månedlig for gjennomgang av statistikk,
drøfting av utfordringer og forbedringer. I tillegg har arbeidsgruppen utarbeidet VOlinjens nye håndbok.
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VO-linjens
første hele år
VO-linjen ble offisielt åpnet 1. oktober 2019, og fikk knapt seks måneder på beina
før koronapandemien rammet Norge. VO-linjen sitt første hele leveår har vært
sterkt preget av pandemien, som igjen har ført til et økt fokus på vold mot kvinner,
vold i hjemmet og vold i nære relasjoner i samfunnet.

Januar startet med at VO-linjen vant lokale helter-prisen sammen med Redink. Prisen

12. Mars stengte Norge ned, og plutselig skulle hele den norske befolkning tilbringe
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bestod av reklameplass på Clear Channel sine 700 skjermer på de mest trafikkerte
T-banestasjonene i Oslo, på 3 flyplasser og på 79 av Norges største kjøpesentre
gjennom hele 2020.

de fleste av døgnets timer innenfor husets fire vegger. For mange voldsutsatte er
hjemmet det minst trygge stedet å være, og betydningen av hjelpelinjer som VO-linjen
ble stor. De første 14 dagene etter nedstengningen var det stille hos VO-linjen, en
tendens som også ble observert på en rekke av landets krisesentre. Henvendelsene
tok seg imidlertid opp i april-måned, hvor VO-linjen så en prosent-økning på 39.
De neste månedene besto av mange avlyste arrangementet og møter. VO-linjen var
likevel å se ute i offentligheten, både på T-bane-stasjonene, kjøpesentre og ute i
bybildet - på alle Clear Channel sine skjermer.
Sommeren var en rolig periode for VO-linjen, med en nedgang i antall henvendelser.
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I september innførte Danmark samtykkelov, hvilket satt i gang diskusjoner også i
Norge. Tidligere prosjektleder Sara Bondø var med i oppstarten av samtykkealliansen i
Norge, i 2020. I oktober skrev VO-linjen, sammen med sekretariatet og JURK et innlegg
om samtykke som ble publisert i Aftenposten. VO-linjen var også synlig i Dagbladet
Helg med et innlegg om vold i nære relasjoner og et innlegg om vold mot menn, under
Verdensdagen for psykisk helse og mannsdagen.
Smitten økte, og nye smittevernstiltak ble innført utover høsten. I oktober gikk
henvendelsene til VO-linjen igjen opp, med en prosentøkning på 20.

I oktober deltok VO-linjen på Justis- og beredskapsdepartementets årlige
konferanse om Istanbulkonvensjonen. Her nevnte statsråd Hilde Barstad at Justis- og
beredskapsdepartementet vurderte å gi VO-linjen en chattetjeneste.
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Fra høsten og inn i vinter-månedene jobbet VO-linjen iherdig med å forberede
åpningen av den nye chattetjenesten. Oslo Krisesenter bisto også i forberedelsene.
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25. November inviterte regjeringen til et nettmøte for å markere den internasjonale
dagen for bekjempelse av vold mot kvinner. VO-linjens prosjektleder deltok og holdt
et innlegg.
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4. November ble VO-linjen valgt ut som donasjonspartner til The Body Shop sin
julekampanje, og VO-linjens logo prydet de nye handlenettene som kunne kjøpes i alle
The Body Shop sine 47 butikker.
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10. November fikk VO-linjen gjennom hjelpepakken til sårbare grupper et
tilskudd på 5 millioner til å drifte VO-linjen videre, i tillegg til å etablere hjelpelinjens
nye chattetjeneste.
I romjulen ble VO-linjens nye informasjonsvideo, laget i samarbeid med ambassadør
Ella Marie Hætta Isaksen, vist i kinosaler og på sosiale medier. I juleferien ser VO-linjen
igjen en økning i antall henvendelser.
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Utvikling av VO-linjens
chattetjeneste

PROSESS

VO-linjen har siden oppstart hatt et stort ønske om å utvikle en chattetjeneste.
Behovet for en lydløs måte å ta kontakt med hjelpeapparatet på ble enda viktigere
i mars da koronapandemien rammet Norge og stengte ned hele landet. Nå skulle
alle tilbringe enda mer tid hjemme, også de av oss som bodde sammen med en
voldsutøver.

Researchfase
Oppnevne en referansegruppe

Beregne kostnader
Sikre finansiering
Valg av leverandør

VO-linjens mål er at chattetjenesten skal treffe enda flere voldsutsatte, også de
som tidligere ikke har våget å ta kontakt på telefon. Erfaring tilsier at den yngre
generasjonen er mer komfortabel med chat-formatet enn å snakke i telefon.
Forhåpentlig kan en chattetjeneste senke terskelen – slik at også yngre voldsutsatte
tør å ta kontakt.

Digital identitet
Oppsett og design
Markedsføring
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Et lydløst alternativ er også viktig når pandemien er over, og verden går tilbake til
normalt. Mange voldsutsatte lever i isolasjon, og med sterk sosial kontroll – som kan
gjøre det vanskelig å ringe inn til hjelpeapparatet.

Ansettelse til besvarelse
av chat

Kursing og opplæring

Utarbeide en håndbok
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1431
86%

Samtaler til VO-linjen i
2020
Som en relativt nyopprettet hjelpelinje har det vært viktig å etablere gode rutiner
for statistikkføring. VO-linjen har ønsket å vite noe om hvem som benytter seg av
og kjenner til tjenesten, slik at synlighet og markedsføring kan rettes mot å nå nye
målgrupper. VO-linjen ønsker med dette å treffe enda flere vold- og overgrepsutsatte.

besvart

VO-linjen mottok i alt 1431 innkommende anrop i 2020. Av disse samtalene ble 86%
besvart. April og oktober var de to månedene VO-linjen mottok flest henvendelser,
hvor prosent-økningen i forhold til en gjennomsnittsmåned lå på henholdsvis 39% i
april-måned og 20% i oktober-måned.

Innkommende samtaler anonymiseres og registreres hos Telenor. Det hentes
månedlig ut statistikk på hvor mange innringere VO-linjen har hatt den siste måneden,
når på døgnet det mottas samtaler, samtalens lengde og hvor mange telefonsamtaler
som blir besvart. Denne informasjonen gjennomgås månedlig for å forbedre
VO-linjens tilgjengelighet.
For VO-linjen, som en nyopprettet hjelpelinje, har det vært viktig å dokumentere
samtalenes karakter og innhold. VO-linjen ønsker å vite noe om hva innringerne står i,
hvilken hjelp de har behov for og hvilken hjelp som blir gitt, slik at tilbudet hele tiden
kan forbedres. Alle samtaler som kommer inn er anonyme, og innringer oppgir kun den
informasjonen de selv ønsker. Ansatte som besvarer hjelpelinjen, registrerer denne
informasjonen i et registreringsskjema. VO-linjen bruker statistikken som utarbeides
på bakgrunn av registreringsskjemaene til å styrke kompetanse og forståelse av
voldsbildet i Norge.

Samtalene fordelt på døgnet
22%
39%
18%
21%

00.00 - 09.00
09.00 - 16.00
16.00 - 20.00
20.00 - 00.00
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innkommende
samtaler

Skjemaet registreres på bakgrunn av en skjønnsmessig vurdering fra ansatte
som besvarer telefonen. Alle spørsmål i registreringsskjemaet vil av den grunn
ikke alltid besvares.
*7 samtaler er ikke registrert hos Telenor
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Hvem tok kontakt med VO-linjen?

77%
21%
0%
2%

Utsatt
Pårørende
Hjelpeapparat
Ukjent
Andre

Kvinne
Mann
Annen kjønnsidentitet
Vet ikke

Statistikken over hvem som tok kontakt med VO-linjen fra 2020 viser
at 77 % av innringerne var voldsutsatte, 13% var pårørende og 3% var
fagpersonell/hjelpeapparatet.

Flesteparten av innringerne til VO-linjen i 2020 var kvinner.
Andelen kvinner lå på 77%, mens andelen menn lå på 21%.  

Taushet tar liv

Førstegangsinnringere

Hvert år gjennomfører Krisesentersekretariatet i samarbeid med Likestillings- og
diskrimineringsombudet en kampanje mot vold mot kvinner, vold i nære relasjoner
og partnerdrap. Formålet med kampanjen er å få folk til å forstå hva vold i nære
relasjoner er, og hvordan man kan bidra og hjelpe voldsofre. I 2020 het kampanjen
#naboplikt, og var en digital kampanje på sosiale medier. Målet med kampanjen var å
mobilisere alle naboene der ute, i både små og store nabolag rundt om i landet vårt.
Handlingsalternativet i #naboplikt var å ta kontakt med VO-linjen, om man hadde
behov for råd eller veiledning. Taushet tar liv finansieres av Kompetansesenter for
kriminalitetsforebygging (Justis- og beredskapsdepartementet). For mer informasjon
se her.

26%

26% av alle som tok kontakt med VO-linjen i 2020 var førstegangsinnringere,
hvilket vil si at de ikke har vært i kontakt med hjelpeapparatet angående
voldsproblematikken tidligere.

Etter Taushet tar liv-kampanjen #naboplikt fra 25. november til 10. desember så
VO-linjen en økning i antall pårørende som tok kontakt. I takt med økende antall
henvendelser fra pårørende, observerte VO-linjen en ny gruppe innringere, som blant
annet naboer, kollegaer og venner fra sosiale medier.
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77%
13%
3%
6%
1%

Kjønnsfordeling

Første kontakt med hjelpeapparatet
26% Ja
57% Nei
17% Vet ikke

22

06 Samtaler til VO-linjen i 2020

116006

116006

06 Samtaler til VO-linjen i 2020

23

Var innringer i målgruppen?

Former for vold

71% Ja
13% Nei
16% Vet ikke

Fysisk: 24%

Obs: registrert fra 23.08.20

Psykisk: 39%

Seksuell: 18%

71 % av alle henvendelser i 2020 var i målgruppen. Målgruppen defineres som
voldsutsatte, pårørende og hjelpeapparatet.  
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Materiell: 4 %

Digital: 1 %

Annet: 4 %

Lever innringer med pågående vold?
46%
34%
2%
18%

Vet ikke: 10%

Ja
Nei
Annet
Vet ikke

Obs: registrert fra 23.08.20

Statistikken for 2020 viser at en høy andel innringere lever med pågående vold
(46% av innringerne)
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VO-linjen førte i 2020
statistikk over former
for vold innringer/den
innringer tok kontakt på
vegne av, var utsatt for.
Statikken viser at innringere
i størst grad var utsatt for
tre former for vold; psykisk
vold 39 %, fysisk vold 24%
og seksuell vold 18%.

06 Samtaler til VO-linjen i 2020

Seksuell vold var den største
enkeltstående voldsformen som ikke
var kombinert med andre former for
vold. Seksuell vold alene sto for 14%
av alle henvendelser til VO-linjen i 2020.
Dette er en økning på 5% fra 2019.
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Former for vold
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Hvilke forslag til hjelpetiltak ble gitt?
Krisesenter: 25%

Hvilken hjelp ble etterspurt?
21%
40%
33%
3%
3%

Informasjon om hjelpeapparat
Råd og veiledning
Samtale
Andre
Ukjent

Politi: 9%

40%
33%
21%

Psykolog: 8%

Råd og
veiledning

Fastlege: 6%

Senter på incest og seksuelle overgrep: 5%

Samtale

Resterende: 39%

Informasjon om
hjelpeapparat

Flesteparten av innringerne ringte på bakgrunn av at de ønsket råd og veiledning
(40%). Mange ringte også ut fra et behov for å snakke med noen (33%), eller ønsket
informasjon om hjelpeapparatet (21 %).
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Juridisk hjelp: 8%

*Resterende: For eksempel Barnevernstjenesten, Legevakt, Nav, familievernkontor,
Alarmtelefonen for barn og unge, Alternativ til Vold, Mental helse og lignende.
Krisesenteret var det stedet VO-linjen som oftest henviste videre til (i 25% av
samtalene). Det er likevel et bredt spekter av hjelpeapparat VO-linjen oppfordret
innringer til å ta kontakt med. Dette på bakgrunn av at alle samtaler er individuelle
og det er et stort hjelpeapparat å henvise til.
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06 Samtaler til VO-linjen i 2020
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Markedsføring
Aftenposten – Krisesentersekretariatet, VO og Jurk
uttalte seg om samtykkeloven

Dagbladet helg: Hvorfor er det så vanskelig å spørre
om vold i nære relasjoner?

Den internasjonale mannsdagen – artikkel i dagbladet
helg om menn som opplever vold
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VO-linjen i VG – bekymret for vold i norske hjem
under koronapandemien
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07 Markedsføring
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07 Markedsføring
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1380176

Kampanjer i 2020

Eksponeringer

Naboplikt-kampanje i regi av Taushet tar liv

1217529

Videoavspillinger
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299150

Innleggsengasjement

www.taushettarliv.no
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08 Kampanjer i 2020
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08 Kampanjer i 2020
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Clear Channel board-kampanje

Vold kommer i mange former - Ella Marie Hætta Isaksen

VOLINJEN ÅRSRAPPORT 2020

VOLINJEN ÅRSRAPPORT 2020

746888
2148275
Rekkevidde

Eksponeringer
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08 Kampanjer i 2020
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08 Kampanjer i 2020
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18475

VO-linjens nettside

Sidevisninger

Enheter
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Anskaffelse

volinjen.no
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09 VO-linjens nettside

VOLINJEN ÅRSRAPPORT 2020

72% Mobil
25% Desktop
3% Tablet

29,4%
26,1%
20,7%
16,3%
7,4%
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Sosiale medier
Direkte
Organisk søk
Referral
Andre

09 VO-linjens nettside
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