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Høring- Lavterskeltjeneste og helhetlig behandlingstilbud for personer som 

står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn 

 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 11. april 2019.  

 

Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken i styremøtet 23. april 2019. Styret vedtok 

følgende uttalelse:  

Helsedirektoratet har sendt på høring arbeid som er igangsatt for å opprette hjelpelinje for å 

forebygge overgrep mot barn. Det er bevilget penger til å sette i gang et slikt arbeid som en 

oppfølging av Redd Barnas rapport "Hjelpelinje for personer med seksuelle følelser for barn". 

Rapporten fra Redd barna belyste ulike modeller for lavterskelløsning/hjelpelinje for personer 

som har seksuelle følelser for barn. Helsedirektoratet skal i tillegg til hjelpetjenesten utrede et 

helhetlig behandlingstilbud til personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn.  

Dokumentet som er sendt på høring beskriver behov og mål, målgruppen for tiltaket, 

modeller/organisering av tjenesten og de juridiske rammebetingelsene. Det er under arbeidet 

innhentet erfaringer fra helseforetak og andre som kjenner denne målgruppen.  

Helsedirektoratet ber særlig om tilbakemeldinger på følgende temaer:  

• Målgruppe.  

• De foreslåtte modellene, særlig modell 3.  

• Forslag om direkte kontakt uten henvisning fra fastlege.  

• Forslag om å samle lavterskeltjenesten og behandlingsordningen i poliklinikk  

• Juridiske vurderinger og konklusjoner.  

De vurderingene som er gjort av styret i OF følger disse punktene under. 

 

• Målgruppe: 

OF støtter anbefalingen om å opprette en bred og diagnoseuavhengig primærmålgruppe for et 

anonymt lavterskeltilbud og et helhetlig behandlingstilbud som ikke avgrenses til personer 

med diagnosen pedofili. OF mener også at tilbudet bør inkludere de som er tidligere 

straffedømt, og igjen står i fare for å begå nye handlinger. OF mener Sekundærmålgruppen til 



et lavterskeltilbud bør være bred. Lavterskeltilbudet bør utformes på en slik måte at 

pårørendegruppen og andre voksne blir ivaretatt og styrket. Et lavterskeltilbud bør også ivareta 

fagfolk eller personer som trenger veiledning på "case" de yrkesmessig er involvert i, samt de 

som har arbeid relatert til barn og unge.  

 

• Foreslåtte modeller: 

Det er i prosjektet utarbeidet 3 ulike modeller. OF støtter Helsedirektoratets anbefaling av 

modell 3 da den gir et eget behandlingsforløp. De andre modellene baserer seg i større eller 

mindre grad på bruk av dagens behandlingstilbud, noe som ansees som lite hensiktsmessig 

grunnet de økonomiske utfordringene ved prosjektet og erfaringer med dagens kamp om 

resurser på det lokale behandlingsplan. OF mener Modell 3 har den beste løsningen for et 

helhetlig behandlingstilbud og oppfølgingstjeneste. Muligheten for å gi god kvalitet i 

tjenestene til alle som henvender seg, er størst ved valg av modell 3.  

 

• Direkte kontakt uten henvisning, samt samling av tilbud: 

Dette er en liten gruppe pasienter, og det er ikke hensiktsmessig å ha et slikt spesialisert 

lavterskeltilbud hvor de aktuelle personene må vente på henvisning via sin fastlege før de kan 

få den nødvendige informasjonen eller tilbud om behandling. Slike unntak finnes også for 

andre grupper og OF støtter at man her kan gå utenom primærhenviser. Det er som nevnt i 

rapporten utfordringer med finansiering av en slik ordning. Imidlertid er det flere av de 

foreslåtte løsningene som enkelt kan forbigå dette problemet, enten ved direkte 

rammefinansisering eller ved å definere det som ø-hjelp.  

OF ser det også som hensiktsmessig å samle tilbudet til ett behandlingssted for hvert RHF, for 

på en sikker måten kunne ivareta kompetanse og effektivt forebygge overgrep. 
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