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Vedr. forespørsel om hvordan de nasjonale tiltakene under koronapandemien 

har påvirket overgrepsmottakene 

 

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM) viser til oppdrag fra 

Helsedirektoratet om å kartlegge hvordan de nasjonale tiltakene under koronapandemien 

har påvirket overgrepsmottakene. Helsedirektoratets oppdrag lød som følger: 

Den pågående covid-19-pandemien har resultert i flere endringer i helse- og 

omsorgstjenesten og Helsedirektoratet ønsker å følge med på hvordan de nasjonale 

tiltakene tilknyttet covid-19 har påvirket overgrepsmottakene. Er det endringer i antall 

henvendelser og fysisk oppmøte på overgrepsmottakene, er det endringer i drift som fører til 

endret kapasitet, er det utfordringer mht. tilgjengelig personell, smittevern, tilgang på 

utstyr? Er det andre utfordringer tilknyttet covid-19-pandemien som vi bør vite om? 

Basert på denne forespørselen utarbeidet NKLM et spørreskjema. Spørreskjemaet ble sendt 

ut på e-post til administrative og medisinskfaglig ledere ved samtlige overgrepsmottak. 

Spørreskjemaet ble sendt ut den 28. april 2020, og mottakene fikk en ukes svarfrist. Det var 

19 av 24 overgrepsmottak som besvarte undersøkelsen, men ikke alle besvarte alle 

spørsmålene. Spørreskjema inneholdt 9 hovedspørsmål.  

Hovedinntrykket fra undersøkelsen er at overgrepsmottakene har gitt tilbud med nødvendig 

smittevern som tilsvarer tilbudet i en normalsituasjon. NKLM deler flere av mottakenes 

bekymring for at det reduserte antall henvendelser skyldes at overgrepsutsatte ikke tar 

kontakt pga. redsel for smitte og bekymring for å belaste helsevesenet unødig. I det 

følgende gjennomgås resultatene.   
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1. Reduksjon i antall pasienter 

De fleste overgrepsmottakene rapporterte en reduksjon i antall pasienter under 

koranapandemien. Nedgangen var sterkest ved mottakene i Trondheim, Bergen og Oslo, 

noen av dem beskrev en reduksjon på over 50% sammenliknet med de samme måneder i 

2019.  

Små og middelsstore overgrepsmottak beskrev også reduksjon i antall pasienter, men ved 4 

av disse mottakene var det ingen reduksjon. 2 av de små mottakene beskrev at de ikke har 

hatt en eneste pasient utsatt for seksuelt overgrep i denne perioden mot normalt ca. 2 saker 

hver per måned. 

Samlet sett viste resultatene en nedgang i antall henvendelser for denne perioden 

sammenlignet med året før (januar – april) på 24%.  

2. Endring i bemanning eller beredskap 

De fleste overgrepsmottak rapporterte at tiltakene under koronapandemien ikke medførte 

vesentlige endringer i mottakets bemanning eller beredskapssituasjon. Ved 6 (32%) mottak 

ble imidlertid personale overflyttet til smittevernsarbeid, annet arbeid ved legevakt, eller at 

hovedarbeidsgiver har krevd dem i full stilling. For noen mottak medførte dette at de har 

hatt færre fagpersoner til å dekke vakter, og mindre tid til ledelse. Andre mottak beskrev at 

dette ikke medførte ekstra belastning på annet personell på grunn av reduksjon i antall 

pasienter.   

 

3. Økt tid på undersøkelse 

Det ble rapportert at tid brukt på pasientundersøkelser ikke har økt vesentlig på grunn av 

smittevernsituasjonen. Noen mottak rapporterte at de brukte noe mer tid på å kartlegge og 

screene for mulig smitte, informere om smittevern og bekledning før undersøkelse. De 

fleste rapporterte imidlertid at tidsbruk for undersøkelse var som før.   

4. Tilstrekkelig smittevernutstyr 

Spørreundersøkelsen viste at alle overgrepsmottak har tilstrekkelig smittevernsutstyr under 

pandemien. Ett mottak oppga at de lånte ut eget beskyttelsesutstyr for sporsikring på grunn 

av mangel på smittevernutstyr andre steder.  

5. Endringer i oppfølging av pasienter 

Det var 8 overgrepsmottak som rapporterte at de på grunn av de nasjonale tiltakene ble 

tvunget til å foreta endringer i medisinsk og psykososial oppfølging av pasienter. 6 mottak 

beskrev ingen endringer.  
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Mottakene oppga at det var nødvendig å utsette timer for oppfølgende prøvetakning og 

vaksiner for dem som har luftsveissymptomer. Noen mottak foretok all medisinsk 

oppfølging per telefon, mens andre hele tiden har hatt tilbud om fysisk oppmøte. Mottak 

som drev psykososial oppfølging oppga at dette primært ble foretatt per telefon, mens 

andre mottak med gode smitteverntiltak la til rette for fysisk oppmøte også for den 

psykososiale oppfølgingen. Flere rapporterte at de var tilbake til normal oppfølging da 

spørreundersøkelsen ble gjennomført.  

6. Overføring til neste instans 

Undersøkelsen viste at det var 5 mottak som oppga vansker med å overføre pasienter til 

neste instans. Noen av disse oppga at dette ikke var relatert til tiltakene under 

koronapandemien, men at det å få overført pasienter til psykiatrisk poliklinikk eller DPS var 

et gjennomgående problem fra tidligere. 

De fleste oppga at overføringen fungerte som tidligere. 

7. Samarbeid med politiet 

Når det gjaldt samarbeid med politiet, viste undersøkelsen at 14 overgrepsmottak ikke 

opplevde endringer i dette. Noen mottak har laget nye rutiner for utlevering av 

bevismateriell. Ett mottak oppga mindre fysisk kontakt med politiet, men at politiet har hatt 

løpende kontakt for å få informasjon om hvordan situasjonen utviklet seg når det gjaldt 

overgrep. 

 

8. Andre utfordringer under koronapandemien 

På spørsmål om andre utfordringer i denne perioden kom det en rekke ulike kommentarer. 

Ett mottak beskrev utfordringer knyttet til at de delte undersøkelsesrom med andre. Ved 

noen mottak var det behov for ekstra rom til å screene pasienten for luftveissymptomer. 

Det ble også rapportert problemer knyttet til at leger ble tatt ut til annet arbeid. Ett mottak 

måtte ta over oppgaver med undersøkelse av pasienter utsatt for vold i nær relasjon da 

denne tjenesten ble stengt ned i kommunene.  

 

Det ble også beskrevet utfordringer knyttet til overgrepsmottakenes organisering med små 

deltidsstillinger når de deltidsansatte har hovedarbeidsgiver innen akutt- og 

førstelinjetjenester. Overgrepsmottakene tilrettela da for at deres deltidsressurser ble 

frigitt. Utfordringen var imidlertid at sykehusene endret turnus til kriseturnus med arbeid 

annenhver helg på nøkkelpersonell. Det ga utfordringer for tilpasning til overgrepsmottakets 

turnus. Det var bekymring for at sommeravviklingen kan bli utfordrende.  
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Undersøkelsen viste at det var bekymringer for at pasienter ikke kom til overgrepsmottaket 

fordi de var redde for å belaste helsevesenet «unødig», eller at de ikke kom på grunn av 

redsel for smitte. Inngangspartier på legevakter ble beskrevet som skremmende og 

avvisende med mange skilt om korona. Det ble beskrevet at det ikke var ideelt å ha på 

smittevernutstyr under samtale med pasienter utsatt for overgrep, men at pasientene 

uttrykte forståelse for årsaken. Andre mottak rapporterte at det var vanskelig å utføre gode 

samtaler med smittevernutstyr på. Betydningen av god informasjon til pasientene om 

smitteverntiltak ble presisert. Det ble også rapportert at det var viktig med tydelig 

formidling til pasienter at de ikke sto i fare for å bli smittet av covid-19 ved å oppsøke 

overgrepsmottak. Det ble også beskrevet at det var vanskelig å nå ut til sårbare grupper 

under pandemien.  

Undersøkelsen viste videre at samarbeidsmøter med politi, påtalemyndighet, barneavdeling 

og Statens barnehus som var blitt avlyst. Fagdager som var satt på vent. Opplæring av nye 

leger og sykepleiere ble vanskelig å gjennomføre fordi kurs i regi av NKLM var blitt utsatt.  

  

9. Viktige erfaringer under koronapandemien 

Overgrepsmottakene har gjort seg flere viktige erfaringer i løpet av den pågående 

koronasituasjonen. De oppga at pasientene viste forståelse for at de fikk oppfølging på 

telefon, men de fleste mottakene la til rette for oppmøte til de pasientene som har behov 

for dette. En del mottak beskrev hvor viktig det var å ha egne lokaler som ikke ble benyttet 

av andre, i denne situasjonen. Ett mottak beskrev betydningen av at NKLM la til rette for 

deling av erfaringer knyttet til smittevernrutiner i denne perioden.   

 

Ett mottak fant det urovekkende at det ikke har vært en eneste henvendelse til mottaket 

hittil under den pågående koronapandemien. Mottaket kontaktet da 

kommunehelsetjenesten, og fikk signaler om at man der opplevde en økning når det gjaldt 

henvendelser om vold i nære relasjoner. 

 

Ett mottak mente det var viktig å ha smittevernutstyr lett tilgjengelig, også utenom 

epidemier. 

Oppsummering 

NKLM sin undersøkelse har vist at det har vært en tydelig reduksjon av pasienter ved 

overgrepsmottakene under koronapandemien. Noe av reduksjonen kan skyldes at 

samfunnet i betydelig grad er stengt ned gjennom omfattende nasjonale tiltak, og at færre 

som følge av dette kommer i risikosituasjoner for seksuelle overgrep. Det var imidlertid en 

bekymring blant lederne for at koronatiltakene medførte at utsatte ikke ville søke hjelp, og 

at det var vanskelig å nå ut til sårbare grupper.  
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For 32% av mottakene var bemanningen blitt redusert på grunn av at leger og sykepleiere 

ble tatt ut til annet arbeid eller ved at hovedarbeidsgiver krevde dem i full stilling. Dette 

medførte mer arbeid på andre. I en slik situasjon ble mottakenes vaktordninger utsatt. For 

68% av mottakene har imidlertid ikke koronapandemien påvirket bemannings- eller 

beredskapssituasjonen vesentlig.  

Overgrepsmottakene har tilstrekkelig smittevernsutstyr tilgjengelig, og alle har 

smittevernrutiner.  

Undersøkelsen viste at overgrepsmottakenes utfordringer under koronapandemien i 

hovedsak var relatert til å kunne gi pasientene fullgod oppfølging og god informasjon om 

smitteverntiltak. Den akutte undersøkelsen og den medisinske og psykososiale oppfølgingen 

var i stor grad påvirket av de nasjonale tiltakene. Munnbind under akuttsamtaler, oppfølging 

på telefon ble sett på som barriere for å gi fullgod behandling. Det synes imidlertid som at 

mottakene har gitt god tilrettelegging for pasienter som trengte det, mulighet for fysisk 

oppmøte ved behov. Det er også mulig at de nasjonale tiltakene, redsel for smitte og 

bekymring for å belaste helsevesenet unødig har medført at utsatte ikke har oppsøkt 

mottakene i denne perioden.     

Undersøkelsen viste at samlet sett ser det ut som om overgrepsmottakene har gjort en god 

tilrettelegging av sine helsetjenester for å håndtere konsekvensene av de nasjonale 

smitteverntiltakene som ble innført under koronapandemien.  
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