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Vold- og  
overgrepslinjen  
116 006 – 
oppstart og 
første år.

Vold mot kvinner og vold i nære relasjoner er et betydelig 
samfunnsproblem og en alvorlig menneskerettslig utfordring. Vold 
i nære relasjoner kan utøves på forskjellige måter, og gir i tillegg 
til fysisk og psykisk uhelse ofte sosiale, juridiske og økonomiske 
konsekvenser. Krisesentersekretariatet ble i 2018 bevilget midler 
av Justis- og beredskapsdepartementet til å opprette Norges 
første nasjonale hjelpelinje for personer utsatt for vold i nære 
relasjoner og seksuelle overgrep. Hjelpelinjen er en del av 
regjeringens Handlingsplan mot voldtekt 2019-2022. Opprettelsen 
av Vold- og overgrepslinjen 116 006 er et ledd i arbeidet mot 
vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, og er en viktig 
satsning på voldsfeltet i Norge. En nasjonal hjelpelinje gjør det 
enklere å nå de personene som av ulike grunner ikke tar kontakt 
med hjelpeapparatet, slik at flere vold- og overgrepsutsatte 
kan søke hjelp og ikke lenger må stå utrygge og alene innenfor 
hjemmets fire vegger. I denne rapporten presenteres Vold- og 
overgrepslinjens oppstart og første år.

Sara Bondø 
Prosjektleder
Vold- og overgrepslinjen

Idun Moe Hammersmark
Daglig leder 
Krisesentersekretariatet

Forord
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Vold- og overgrepslinjen 116 006 ble offisielt åpnet av Statsminister Erna Solberg den 1. oktober 
2019, etter ett års omfattende forberedelser.

Hjelpelinjen er for alle som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Linjen er også for 
pårørende og nettverk til personer som opplever vold og overgrep og fagfolk og hjelpeapparat 
som kommer i kontakt med personer som opplever vold eller overgrep.

Linjen skal gjøre det enklere å søke hjelp: den er døgnåpen, anonym, og tjenesten er gratis

Vold- og overgrepslinjen driftes av Krisesentersekretariatet på oppdrag fra Justis- og bered-
skapsdepartementet. Linjen betjenes av Krisesentersekretariatet på dagtid og av samarbeid-
spartner Oslo krisesenter på kveld- og nattestid, i ferier og helligdager.

Behovet for hjelpelinjen har vist seg å være stort. Allerede den første måneden ble det regis-
trert 167 samtaler, og tallet har holdt seg rundt dette siden. Totalt har det blitt registrert 468 
innkommende samtaler i perioden 1. oktober 2019 til 31. desember 2019. Av disse samtalene har 
81 % blitt besvart.

21 % av de som tar kontakt har aldri vært i kontakt med hjelpeapparatet tidligere.

Utsatte kvinner er de som oftest tar kontakt med linjen.

Det har også vært stor pågang og interesse i sosiale og ordinære medier. Kampanjefilmen som 
ble laget for å spre informasjon om den nye hjelpelinjen har blitt delt i rekordfart, og har nådd 
over en halv million mennesker på Facebook. I tillegg til dette har det vært flere saker i media 
og vi har nådd  en stor andel av befolkningen med budskapet vårt gjennom organisk innhold på 
sosiale medier og betalt annonsering.

Krisesentersekretariatet har nådd målet om å opprette Norges første nasjonale hjelpelinje for 
personer utsatt for vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Nå som det grunnleggende 
oppbygningsarbeidet er fullført kan Krisesentersekretariatet fortsette arbeidet med å ytterlig-
ere utvikle og forbedre prosjektet frem til pilotperioden avsluttes i 2021.

Sammendrag

01 Sammendrag01 Sammendrag

01

har aldri vært i kontakt med 
hjelpeapparatet tidligere

21%

av innkommende samtaler 
er blitt besvart

81%

468
innkommende samtaler
1. oktober 2019 til 31. desember 2019

Vår kampanjefilm har nådd over

500 000
mennesker på Facebook
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Krisesentersekretariatet så lenge et behov for et lavterskeltilbud for utsatte som mangler 
begrep på hva de er utsatt for, og som ikke identifiserer seg med målgruppen for eksisterende 
tiltak. Det har derfor lenge vært en ide å opprette en døgnåpen, nasjonal hjelpelinje.

Arbeidet med Vold- og overgrepslinjen startet lenge før linjen ble lansert den 1. oktober 2019. 
Allerede i 2016, før Istanbulkonvensjonen trådte i kraft, kom det en rapport fra Nasjonalt 
kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) som omhandlet hvordan en lands-
dekkende telefontjeneste for personer utsatt for vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep 
burde utvikles.2

Rapporten konkluderte med at Norge måtte få på plass en hjelpelinje for personer utsatt for 
vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep, og det ble foreslått, som en av flere løsninger 
at hjelpelinjen ble lagt til krisesentrene. Krisesenter sekretariatet er en uavhengig medlems-
organisasjon for norske krisesenter, og det var derfor naturlig for organisasjonen å søke om 
midler til oppstart av prosjektet høsten 2018.

12. desember 2018 kom tilsagnsbrevet fra Justis- og beredskapsdepartementet, og arbeidet 
med å åpne Norges første nasjonale og døgnåpne hjelpelinje for personer utsatt for vold og 
overgrep i nære relasjoner startet for fullt. Siden prosjektets oppstart har hjelpelinjen blitt en 
del av regjeringens handlingsplan mot voldtekt.3

Forberedelser
Mye av forberedelsene som ble gjort før oppstart ble gjort på bakgrunn av funn i overnevnte 
rapport. I tillegg har mye av forarbeidet utspring i erfaringer fra besøk hos Kvinnofridslinjen 
i Sverige4 og andre hjelpelinjer og hjelpeinstanser i Norge, som Hjelpetelefonen for seksuelt 
misbrukte, Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse og Dixi Ressurssenter 
mot voldtekt.

Før hjelpelinjen åpnet måtte det avklares ulike omstendigheter rundt driften av linjen. Det måtte 
blant annet inngås avtale med samarbeidsparter, avgjøre hvor linjen burde driftes fra til ulike 
tider i døgnet, hvilken opplæring det var behov for og hvordan denne skulle gjennomføres, 
i tillegg måtte det avklares hvilket telefonnummer linjen skulle bruke og hvordan linjen burde 
markedsføres for å nå ut til målgruppen, hvilket system som var best egnet for å kartlegge 
andre hjelpetilbud og hvordan man gjennomførte registrering av henvendelser.

Samfunnets  
ansvar

Fra ide til  
virkelighet

02 03

03 Fra ide til virkelighet02 Samfunnets ansvar

Retten til et liv uten vold er et spørsmål om demokrati og grunnleggende menneskerettigheter. 
Menneskerettighetene setter en rekke begrensninger for hvilke inngrep staten kan gjøre 
overfor borgerne. I tillegg har staten et menneskerettslig ansvar for å sikre at enkeltindivider 
ikke krenker hverandres rettigheter. Denne plikten innebærer at staten må forebygge, avverge, 
etterforske og straffeforfølge vold og overgrep mellom privatpersoner.

Slike forpliktelser følger av en rekke menneskerettighetskonvensjoner og innebærer blant annet 
at myndighetene må sikre at hjelpeapparatet har gode og effektive tiltak for å beskytte per-
soner mot vold, og at mangelfull koordinering og oppfølgning fra hjelpeapparatet kan føre til at 
staten bryter sine forpliktelser.

Disse forpliktelsene ble skjerpet i november 2017, da Norge ratifiserte Istanbulkonvensjonen.1 
Konvensjonen er en menneskerettslig nyvinning som setter tydelige krav til hvordan staten skal 
oppfylle sin menneskerettslige sikringsplikt.

Et særtrekk ved Istanbulkonvensjonen er at den gir helt konkrete regler for hvordan staten 
skal utforme sin politikk for å forebygge vold og overgrep. Artikkel 24 i Istanbulkonvensjonen 
forplikter norske myndigheter til å åpne en gratis, døgnåpen, nasjonal hjelpelinje for vold- og 
overgrepsutsatte.

Åpningen av Vold- og overgrepslinjen 116 006 bidrar derfor til at norske myndigheter oppfyller 
sine forpliktelser etter Istanbulkonvensjonen.

1 2
3
4

Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære 
relasjoner (nr. 210) trådte i kraft i Norge 1. november 2017.

Telefontjentjeneste for utstatte for vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep, NKVTS, Rapport 7/2016.
Handlingsplan mot voldtekt 2019-2022, Innsatsområde 2 – Hjelpetilbud etter voldtekt
https://kvinnofridslinjen.se/en/
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Hvem betjener linjen
Det ble besluttet at samarbeidspartner skulle lyses ut blant alle medlemssentrene til Krise-
sentersekretariatet. Flere krisesenter søkte om å bli samarbeidspartner, men valget falt på 
Oslo Krisesenter. Krisesentersekretariatet har også lenge hatt et godt samarbeid med Oslo 
Krisesenter rundt ROSA og den Nasjonale hjelpetelefonen mot menneskehandel 22 33 11 60.5

Vold- og overgrepslinjen driftes av Krisesentersekretariatet på dagtid (09.00-16.00) og av 
samarbeids partner Oslo Krisesenter på kveld- og nattestid (16.00–09.00), i ferier og hellig-
dager.

Teknisk
Fire føringer lå til grunn for valg av teknisk løsning: hjelpelinjen skal være anonym, lands-
dekkende, døgnåpen og gratis å bruke.6 For å oppfylle disse kriteriene måtte linjen 
ha et EØS-harmonisert 6-sifret nummer.7 Det ble derfor sendt en søknad til Nasjonal 
kommunikasjons myndighet (NKOM) for å få rettighetene til nummeret 116 006. Søknaden ble 
innvilget 5.2.2019.

Operatøravtale ble inngått med Telenor, og grunnet kapasitetshensyn ble det bestemt at 
hjelpelinjen skulle bestå av en innadgående linje, med et køsystem som gjør at det kan være 
flere samtaler i kø. De som betjener linjen kan se hvor mange som står i kø, og hvor lenge de 
har ventet.

Den som ringer hører først en innspilt talemelding som hilser velkommen til Vold- og overgreps-
linjen, før samtalen besvares. Dersom alle linjer er opptatte plasseres samtalen deretter i kø, og 
i de tilfellene hvor alle køplasser er opptatte oppfordres innringeren til å ringe tilbake senere, 
eller ringe 112 hvis det er en nødsituasjon.

De tekniske løsningene forbedres fortløpende, og grunnet stor pågang i de første leve-
månedene til linjen ser man allerede nå at antallet inngående linjer sannsynligvis bør økes i 
løpet av kort tid.

5

6
7

Hjelpelinjen rettes mot ofre i alle former for utnyttelse til menneskehandel. ROSA bistår også med informasjon og henvisning til 
relevante tiltak for personer i målgruppen.
Se Istanbulkonvensjonen art. 24
Den 6-sifrede telefonnummerserien fra 116 000 til 116 999 har i EU/EØS-land blitt satt av til bestemte tjenester av 
samfunnsmessig verdi. EU-kommisjonen stiller krav til at tjenestene som bruker nummer fra denne serien skal oppfylle et 
spesifikt behov i samfunnet. De skal blant annet medvirke til velferd og trygghet for innbyggerne, eller vende seg til særskilte 
befolkningsgrupper eller innbyggere som har problemer.
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Mange voldsutsatte lever med en partner som utøver omfattende kontroll over dem og de 
har derfor vanskeligheter med å søke hjelp uten å risikere å bli utsatt for represalier. Hjelpe-
instansene må derfor være tilpasset deres livssituasjon. Vold- og overgrepslinjen er alltid 
åpen, slik at volds- og overgrepsutsatte kan ringe når de har mulighet, og er motiverte for å 
ringe, uavhengig av om det er en akutt situasjon eller om samtalen er resultat av en modnet 
 beslutning.

Linjen skal gjøre det enklere å søke hjelp: den er døgnåpen, anonym, og tjenesten er gratis.

Målgruppe 
Vold- og overgrepslinjen er for alle som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Linjen 
er også for pårørende og nettverk til personer som opplever vold og overgrep og fagfolk og 
hjelpeapparat som kommer i kontakt med personer som opplever vold eller overgrep.

Mål – retten til et liv uten vold 
Vold- og overgrepslinjens overordnede mål er å nå så mange vold- og overgrepsutsatte per-
soner som mulig, slik at flere søker hjelp og støtte i prosessen med å forandre sin situasjon og 
komme seg videre. 

Hjelpelinjen skal nå de personene som av ulike grunner ikke tar kontakt med hjelpeapparatet, 
slik at flere voldsutsatte søker hjelp og ikke lenger må stå utrygge og alene innenfor hjemmets 
fire vegger.

Vold og overgrepslinjen skal nå målet gjennom 
å lytte og støtte - lose og informere
Vold- og overgrepsutsatte kan ta kontakt med hjelpelinjen for å snakke om sine opp levelser, 
få hjelp, råd og svar på spørsmål. Alle som betjener hjelpelinjen, jobber daglig med disse 
spørsmålene og har erfaring fra møter med personer som utsettes for vold og overgrep.

Lytte og støtte
Hjelpelinjen skal være lavterskel og det er innringeren som selv skal styre samtalen. De som 
betjener linjen, lytter til den voldsutsattes erfaringer, anerkjenner den utsattes opplevelser og 
bekrefter dens behov for hjelp og støtte.

Lose og informere
Dersom innringeren ønsker informasjon om det øvrige hjelpetilbudet, skal de få informasjon om 
dette og hvordan man går frem for å få kontakt med hjelpeapparatet. 

De som betjener hjelpelinjen benytter nettportalen dinutvei.no for oversikt over hva de ulike 
hjelpetiltakene tilbyr av tjenester og foreslår ut fra dette forskjellige alternativer til hjelp.

Motiverende intervju som metode 
For å nå Vold- og overgrepslinjens overordnede mål og for å sikre et likeverdig tilbud må kval-
iteten på samtalene være god, og det må etterstrebes at alle innringere blir møtt likt. Mellom 
Krisesentersekretariatet og Oslo Krisesenter er det over 80 ansatte. Dette medfører at mange 
ulike personer betjener hjelpelinjen. Det er derfor viktig å ha en metode som sikrer at alle som 
tar kontakt med Vold- og overgrepslinjen blir møtt likt, uavhengig av når de tar kontakt.

Som nevnt er det innringeren som styrer samtalen, og de som betjener linjen lytter, anerkjenner 
og bekrefter innringerens erfaringer, opplevelser og behov for hjelp og støtte.

I prosessen for å nå målet om endring hos den som tar kontakt med hjelpelinjen benyttes 
samtalemetoden motiverende intervju (MI). Begrunnelsen for valg av metode er todelt: for det 
første vet man at et vanlig problem for profesjonelle hjelpere, er at de gir informasjon med 
velmente råd som ikke blir fulgt. For det andre vet man ut fra lignende hjelpelinjers erfaringer, 
at MI er en egnet metode for samtalene som kommer til Vold- og overgrepslinjen.

Som nevnt besøkte prosjektleder og prosjektgruppa ulike hjelpelinjer i den forberedende fasen, 
for å se hvordan de driftet sine linjer. Flere av hjelpelinjene har hatt gode erfaringer knyttet til 
valg av metode. I tillegg er flere av de ansatte ved Oslo Krisesenter godt kjent med metoden 
og benytter seg av den i sitt arbeide ved krisesenteret.

Lettere å søke 
hjelp

04

04 Lettere å søke hjelp 04 Lettere å søke hjelp
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For å markere åpningen av Vold- og overgrepslinjen ble det arrangert lansering for nettverk, 
samarbeidspartnere, politikere og bevilgende myndigheter 1. oktober 2019.

På lanseringen foretok Statsminister Erna Solberg den offisielle åpningen av Vold- og 
overgreps linjen. I tillegg holdt artist og ambassadør for Krisesentersekretariatet, Ella Marie 
Hætta Isaksen, en sterk appell om viktigheten av den nyopprettede hjelpelinjen.

08.30–09.00

09.00–09.10

09.10–09.15

09.15–09.25

09.25–09.35

09.35–09.45

09.45–10.00

Program

Registrering og enkel servering

Velkommen ved daglig leder i Krisesentersekretariatet
Tove Smaadahl

Offisiell åpning av Vold- og overgrepslinjen
Statsminister Erna Solberg

Oslo Krisesenters rolle ved daglig leder
Inger-Lise W. Larsen

Appell
Ella Marie Hætta Isaksen, Ambassadør for Krisesentersekretariatet

Presentasjon av Vold- og overgrepslinjen og premiere for Volinjens kampanjefilm
Prosjektleder Sara Bondø

Program slutt - Mingling og spørsmål/presse

Oppstart
05

05 Oppstart
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Vold- og overgrepslinjen må synes for å benyttes
Erfaringer fra lignende tjenester i andre land viser at en hjelpelinje må synes for å benyttes. 
Krisesentersekretariatet inngikk derfor et samarbeid med kommunikasjonsbyrået Hyperredink i 
november 2018, for å få hjelp til å spre informasjon om den nye hjelpelinjen.

I beskrivelsen til Hyperredink ble det fremlagt en klar visjon for markedsføringen av linjen. Det 
ble fremhevet at vold- og overgrepsutsatte ofte føler skam og skyld knyttet til det de har blitt 
usatt for, og at mange ofte mangler begrep om hva de er utsatt for. I tillegg til at flere ikke 
identifiserer seg med offerrollen eller andre tiltak som tilbys.

Hyperredink klarte til tross for begrensede midler å utarbeide navn, identitet, nettside og inn-
hold til sosiale medier, i tillegg ble det laget en kampanjefilm som ble spredt nasjonalt.

Strategi
Hovedmålet med kommunikasjonen var først og fremst å hjelpe de som trenger det aller mest, 
og for å gjøre det måtte det bygges kjennskap til hjelpelinjen.

Vold diskriminerer ikke og eksisterer i alle demografier og samfunnslag. Samtidig er volds-
utsatte som gruppe, sett fra et markedsføringsperspektiv, vanskelig å nå på grunn av tydelige 
barrierer. Hyperredinks kommunikasjonsmål ble å skulle nå gjennom til målgruppen på tross av 
støy og barrierer. Samtidig ble det viktig å skape bredt engasjement utenfor målgruppen for å 
hjelpe spredning av budskapet.

Visuell identitet og budskap
Det var ønskelig med en hjelpelinje med et navn som ikke avslørte noe. Et subtilt navn som ville 
være lett å huske, ikke ta for mye plass, og som ville senke terskelen for å ta kontakt. Valget 
falt derfor på VO, for Vold og Overgrep. VO sier ikke direkte hva det står for, samtidig som det 
inneholder hele budskapet.

Nettside www.volinjen.no
Nettsiden inneholder lett tilgjengelig informasjon om hjelpelinjen, hva som er vold, spørsmål 
og svar, informasjon til hjelpeapparat og fagfolk, og informasjon for pårørende. Det er også 
informasjon om hvem som kan kontaktes dersom man er under 18 år. 

Nettsiden ser ved første øyekast ut som en hvilken som helst moderne designet nettside, mens 
den i neste omgang ikke legger skjul på hva dette handler om. På denne måten kan nettsiden 
trygt åpnes, uten at brukeren er redd for hva sidemannen ser.

Nettside

Visuell identitet og budskap

Markedsføring
06

06 Markedsføring

Han er 
egentlig 

snill.

volinjen.no

116 006 er en hjelpelinje for deg som  
opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. 

Linjen er døgnåpen, gratis og helt anonym.

116 006

Han har  
bare hatt en  
vanskelig  
periode.

116 006

116 006
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Kampanjefilm
Kampanjefilmen ble vist for første gang på lanseringen av hjelpelinjen den 1. oktober 2019.

Filmen bygger selve fenomenforståelsen inn i problemstillingen, for å kunne fortelle en historie 
som målgruppen forholder seg til, og kjenner seg igjen i.

Målet med filmen var først og fremst at målgruppen skulle se at dette kunne være en mulig 
løsning, og plukke opp telefonen. Men det var minst like viktig at filmen skapte følelser og traff 
bredt i befolkningen for å gi lanseringen en organisk spredning av budskapet. Dermed ble dette 
en svært viktig kanal for å bygge bred kjennskap på kort tid.

Kampanjefilmen ble spredt i rekordfart og har pr. 2. februar 2020 nådd 518 425 personer på 
Facebook. 8

Sosiale medier
Vold- og overgrepslinjen er til stede på Instagram og Facebook.
www.instagram.com/volinjen.no
www.facebook.com/volinjen

06 Markedsføring

8 9www.facebook.com/watch/?v=508191359728869 www.volinjen.no/for-hjelpeaparat-og-fagfolk/

Informasjonsmateriell
I tillegg til nettside, kampanjefilm og innhold i sosiale medier har det blitt produsert 
informasjons materiell som kan bestilles på nettsiden9. Blant dette er plakater, brosjyrer, 
klistremerker, handlenett, visittkort på norsk og engelsk og sluttplakat til filmer og serier.

volinjen.no

116 006

En hjelpelinje for deg som 
opplever vold eller overgrep 

i nære relasjoner. 116 006

volinjen.no

116 006
volinjen.no

116 006
volinjen.no

116 006

En hjelpelinje for deg som 
opplever vold eller overgrep 

 i nære relasjoner.

volinjen.no

116 006

En hjelpelinje for deg som 
opplever vold eller overgrep 

 i nære relasjoner.

volinjen.no

116 006 er en hjelpelinje for deg som  
opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. 

Linjen er døgnåpen, gratis og helt anonym.

volinjen.no116 006

Hadde han 
bare slått, så 

hadde det vært 
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Selv med ny nettside, en fersk hjelpelinje og et godt forankret budskap, trengs det flere bein å 
gå på. Media gjør volden synlig og bidrar til at flere tar kontakt med hjelpetilbudene. For å nå 
flest mulig er man derfor avhengig av medieplassering både nasjonalt og lokalt.

Informasjon om Vold- og overgrepslinjen har siden lansering blitt spredt via sosiale medier, 
annonser og informasjonsmateriell, men også gjennom mediekontakter og annet nettverk.

Viktigheten av omtaler i media har kommet godt frem gjennom samtalene til hjelpelinjen, 
da flere innringere har nevnt at de ble gjort oppmerksom på at det fantes en ny hjelpelinje 
 gjennom media.

Ett søk på Vold- og overgrepslinjen viser 50 treff på retriever analyse i 2019.

Søk på nummeret 116 006 gir 62 treff på retriever analyse i perioden 01.10.19 - 31.12.19.

Lenker til saker
https://www.nrk.no/norge/xl/sterke-jenter-blir-ogsa-slatt-1.14694449
https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/stor-pagang-pa-ny-vold-og-overgrepstelefon-1.1611316 
https://www.tv2.no/nyheter/10931059
https://tv.nrk.no/program/KOID22005619
https://www.vi.no/familie/eldre-utsettes-for-vold-av-naer-familie---alvorlig-sier-forsker/71811514
https://www.itromso.no/meninger/2019/10/28/Merk-deg-nummeret-116-006-20260298.ece
https://www.rb.no/nyheter/vold/jul/hjelpelinjen-for-voldsutsatte-vi-er-forberedt-pa-storre-pagang-i-jula/s/5-43-1207982
https://www.nrk.no/sapmi/hjelpetelefon-for-overgrepsofre-1.14726827
https://www.dagbladet.no/studio/nyhetsstudio/5?post=19549
https://p3.no/dokumentar/en-helt-vanlig-familie/
https://www.facebook.com/statsministerenskontornorge/videos/426916041288501/

https://www.nrk.no/norge/xl/sterke-jenter-blir-ogsa-slatt-1.14694449

https://www.tv2.no/nyheter/10931059

https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/stor-pagang-pa-ny-vold-
og-overgrepstelefon-1.1611316 

https://tv.nrk.no/program/KOID22005619

Media gjør 
volden synlig

07
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Under hjelpelinjens tre første måneder har prioriteringen vært å dokumentere om samtalene 
faktisk kommer fra de man søker å nå, det vil si vold- og overgrepsutsatte, pårørende, og 
hjelpeapparat og fagfolk som møter vold- og overgrepsutsatte. I tillegg har det vært en 
 prioritering å få kartlagt når på døgnet hjelpelinjen blir kontaktet, slik at man kan tilpasse be-
manningen så tilgjengeligheten blir så god som mulig.

Alle samtaler til Vold- og overgrepslinjen registreres og dokumenteres. De som ringer har 
mulighet til å være anonyme og de oppgir kun den informasjonen de selv vil. Informasjon som 
dokumenteres er blant annet hvilken type vold som rapporteres, hvilken hjelp som etterspørres 
og hvilke forslag til hjelp som gis.

Dokumentasjonens riktighet og fullstendighet varierer ut fra hvor mye informasjon som oppgis 
av den som ringer til linjen. Tallene må derfor tolkes med forsiktighet og kan ikke være grunnlag 
for en full statistikk.

Samtidig gir samtalene økt kunnskap på feltet vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, og 
er viktig informasjon i arbeidet for å forandre og forbedre situasjonen og hjelpen for vold- og 
overgrepsutsatte.

Tallene i det følgende er basert på automatisk registrerte samtaler hos operatør og manuelt 
registrerte samtaler.

Av tall fra Telenor kan man blant annet lese antall henvendelser, samtalenes lengde og svar-
prosent. Ut fra de manuelt registrerte samtalene vil man kunne finne mer informasjon bak 
tallene. Hvem som tar kontakt, når på døgnet det er flest henvendelser, geografisk spredning 
og om innringer har vært i kontakt med hjelpeapparatet tidligere kan leses ut fra de manuelt 
registrerte samtalene.

Samtaler til Vold- og 
overgrepslinjen: 
01.okt 2019 - 31.des.2019

08

08 Samtaler til Vold- og overgrepslinjen 08 Samtaler til Vold- og overgrepslinjen

Hvem tar kontakt 12
75%
13%
3%
9%

Utsatt
Pårørende
Hjelpeapparat
Ikke registrert

Kjønnsfordeling
74%
22%
14%

Kvinne
Mann
Ikke registrert

Totalt har 468 innkommende samtaler blitt registrert de tre første månedene 10. I dette tallet 
inngår både besvarte og ubesvarte anrop 11. Av disse samtalene har 81 % blitt besvart.

innkommende
samtaler

besvart

468
81%

10

11
12

Grunnet endring av teknisk løsning den 15. oktober er antall henvendelser fra 01.10.19 til 15.10.19 basert på manuelt 
registrerte henvendelser. Dvs. 69 manuelt registrerte henvendelser i perioden 01.-15.10.19 og 399 registrerte 
henvendelser hos operatør i perioden 15.10.19- 31.12.19. 
Grunnet endring av teknisk løsning 15.10.19 er svarprosenten beregnet fra 15.10.19-31.12.19. 
Av 330 manuelt registrerte samtaler 

74% 

75% 

13% 

3% 
9% 

22% 

14% 
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Tidspunkt for samtaler
Som nevnt betjenes hjelpelinjen av Krisesentersekretariatet på dagtid (09.00 -16.00) og av 
samarbeidspartner Oslo Krisesenter på kveld- og natt. (16.00 – 09.00). Selv om Oslo Krisesent-
er betjener hjelpelinjen fra 16.00-09.00 påfølgende dag, så er  statistikken av interne hensyn 
oppdelt etter dag, kveld og natt.

Samtalens lengde
På bakgrunn av erfaringer fra studietur til Kvinnofridslinjen i Sverige ble det satt mål om at 
samtalene til Vold- og overgrepslinjen ikke skulle vare over 20 minutter. Dette målet er ikke helt 
nådd ettersom tall fra Telenor viser at samtalens snittlengde i 2019 var 22 minutter. 

Geografisk spredning
Den som ringer kan være anonym og behøver ikke oppgi hvorfor han eller hun ringer, men en 
sammenstilling av informasjon man har fått på bakgrunn av registrerte samtaler viser at folk tar 
kontakt fra hele landet.

Fordeling av samtaler
40%
37%
23%

Dagtid (09.00- 16.00)
Kveldstid (16.00 - 00.00)
Natt (00.00 – 09.00)

Første kontakt med hjelpeapparat
Av 330 manuelt registrerte henvendelser går det frem at 21 % aldri vært i kontakt med hjelpe-
apparatet tidligere. 53 % har vært i kontakt med hjelpeapparatet tidligere og 26 % er ikke 
registrert.

Type vold
De fleste som ringer hjelpelinjen er utsatt for psykisk, fysisk og seksualisert vold i den rekke-
følgen.

Hvilken hjelp etterspørres
De fleste som ringer vil ha en samtale – å bli lyttet til, ellers etterspørres det råd og veiledning 
og informasjon om hjelpeapparat

Hvilke forslag til hjelpetiltak
Vold- og overgrepslinjen henviser oftest til krisesenter, etter dette juridisk hjelp, politi og senter 
mot incest og seksuelle overgrep.

Kontakt med hjelpeapparat
53%

21%

26%

Har vært i kontakt med 
hjelpeapparatet tidliger
Har ikke vært i kontakt med 
hjelpeapparatet tidligere
Ikke registrert

08 Samtaler til Vold- og overgrepslinjen 08 Samtaler til Vold- og overgrepslinjen

Lengde på 
samtale 22min

40% 

37% 

23%

53% 

21% 
26% 
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Siden vold- og overgrepslinjen åpnet 1. oktober 2019 har det vært stor pågang på linjen og i 
sosiale og ordinære medier. Registrerte samtaler viser at det er flest vold- og overgrepsutsatte 
kvinner som tar kontakt med hjelpelinjen, og at de ringer fra hele landet. Samtalene handler om 
vold eller et problem relatert til volden, og behovet for støtte og anerkjennelse er stort. 

Dermed har Krisesentersekretariatet nådd målet om å opprette Norges første nasjonale hjelpe-
linje for personer utsatt for vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Nå som det grunnleg-
gende oppbygningsarbeidet er fullført kan Krisesentersekretariatet fokusere på å ytterligere 
utvikle og forbedre prosjektet frem til pilotperioden avsluttes. Forbedring og utvikling kommer 
til å være et pågående arbeid, for å nå flest mulig og sikre kvaliteten på tilbudet.

Så langt i prosjektet kan det konkludere med at det er nødvendig med større kapasitet på 
linjen, siden kun 81 % av samtalene de tre første månedene er besvart.

Videre kan det konkluderes med at hjelpelinjen passer til målgruppen, og det kan tenkes at 
muligheten til å ringe anonymt og kostnadsfritt, er viktige og iblant avgjørende faktorer for om 
vold- og overgrepsutsatte tar kontakt. Så langt er det grunn til å tro at disse faktorene også 
bidrar til at samtalen blir mer ærlig og åpen.

Ut fra hjelpelinjens første levemåneder kan man også konkludere med at informasjons-
kampanjer og ulike medier er viktige for å nå ut til målgruppen. I forbindelse med annonser 
og publiseringer i sosiale og ordinære medier ringer flere til linjen og sier at de har kjent seg 
igjen i- og forstått at hjelpelinjen er et tilbud til dem. Det viser at det er viktig å ha kontinuerlig 
markedsføring av linjen.

Én samtale kan være avgjørende. Som medlemsorganisasjon for mange av landets krise senter, 
har vi fått tilbakemeldinger om at flere av innringerne til Vold- og overgrepslinjen har tatt 
kontakt med krisesentrene etter at de har blitt loset videre i samtale med noen hos Vold- og 
overgrepslinjen.

Sluttbemerkninger
09
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