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HANDLINGSPLAN 3 
Rutiner vedrørende gravid som har vært utsatt for eller der det er mistanke om seksuelle overgrep eller annen vold. 

Situasjon Handling 
HUSK: Innhente samtykke ved all tverrfaglig jobbing som drøftes åpent 

Ansvar  Tidsfrist 

Mistanke om seksuelt 
overgrep eller vold av 
gravid 

 Informere nærmeste leder 
 Ta mistanken opp med den gravide 
 Informere den gravide om konsekvenser for foreldrerollene hvis hennes samboer nå 

utøver vold mot henne (Utøves vold – kontaktes barnevernet når barnet blir født) 
 Vurdere anmeldelse til politi 
 Kontakte drøftningsteamet ved behov for veiledning anonymt eller åpent 

Den som 
står i 
situasjonen 

Innen to uker 

Kontakt med gravid 
som er seksuelt 
misbrukt eller er utsatt 
for vold 

 Informere nærmeste leder. 
 Avklare med den gravide om hun får hjelp andre steder 
 Ved behov for videre veiledning kontaktes drøftningsteamet 
 Informere den gravide om konsekvenser for foreldrerollene hvis hennes samboer nå 

utøver vold mot henne (Utøves vold – kontaktes barnevernet når barnet blir født) 
 Vurdere anmeldelse til politi 

Den som 
har kontakt 
med den 
gravide der 
og da 

Her og nå 

Den gravide nekter å 
skrive under på 
samtykkeerklæring 

 Motivere gjennom svangerskapet for videre oppfølging 
 Som fagperson – innhente informasjon anonymt for oppfølging av den gravide 
 Informere den gravide om konsekvenser for foreldrerollene hvis hennes samboer nå 

utøver vold mot henne (Utøves vold – kontaktes barnevernet når barnet blir født) 
 Vurdere anmeldelse til politi 
 Kontakte drøftningsteam ved behov for veiledning anonymt eller åpent 

Den som 
har kontakt 
med den 
gravide 

 
Kontinuerlig 

Videre oppfølging av 
gravid med mistanke 
om seksuelt overgrep 
eller vold 

 Evt opprette ansvarsgruppe 
 Evt IP 
 Samarbeid med føden 
 Definere avvik 

Den som 
har kontakt 

 
Kontinuerlig 

Avvik  Revurdere tiltak.  
 Gjøre evt endringer 

Den/de som 
har fulgt 
opp 

Innen 3 dager 
etter meldt 
avvik 



 


