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Emne: Vedr. overgrepsmottak - tilbud til barn og voksne utsatt forseksuelle overgrep 

 
Til  
Kommuner i Aust-Agder og Vest-Agder v/ 

 Helse, sosial, barnevern og omsorgstjenester 

 Oppvekst 

 Kommuneoverleger 

 Legevakt 
 
 
 
Informasjon om overgrepsmottak - tilbud til barn og voksne utsatt forseksuelle overgrep 
Spesialisthelsetjenesten er fra 01.01.16 tillagt hovedansvaret for tilbud til barn og voksne utsatt for 
seksuelle overgrep (overgrepsmottak). 
 
I en overgangsperiode 01.01.16-31.03.16 har SSHF inngått avtaler med Arendal og Kristiansand 
kommuner om videre drifting av dagens overgrepsmottak.  
 
Fra 01.04.16 opprettes ett overgrepsmottak ved SSHF. Målgruppe er barn 15-18 år og voksne fra 
Aust- og Vest-Agder.  
Overgrepsmottaket lokaliseres til Sørlandet sykehus Kristiansand og knyttes administrativt til 
Akuttmottaket der. 
 
Det arbeides nå med å forberede opprettelsen av overgrepsmottaket og følgende forutsetninger 
gjelder: 

 Det etableres hentetjeneste for pasienter på Agder. 

 Det etableres egne beredskapsordninger som sikrer at arbeidet utføres av personell med 
særskilt opplæring 

 Overgrepsmottaket skal være åpent og tilgjengelig (lavterskeltilbud) 24/7. 
 
I arbeidsgruppen og referansegruppen for opprettelse av overgrepsmottaket har man knyttet til seg 
verdifull kompetanse fra bl.a. politi, brukere, legevakter/dagens overgrepsmottak, kommunal 
helsesøstertjeneste, SMSO-Agder og krisesenter. 
Det er også tilsatt koordinator i 50%  i oppstartsfasen. 
 
Det vil komme mer informasjon når man nærmer seg åpning av overgrepsmottaket i SSHF. 
 
For overgrepsmottaket blir det viktig med et tett og godt samarbeid med kommunene. Dette både 
med tanke på tilbudet til den enkelte som er utsatt for overgrep, og det generelle arbeidet rundt 
problematikken. Ansvaret for arbeidet med vold i nære relasjoner er fortsatt lagt til kommunene, 
noe som også fordrer tett samarbeid. 
 
Ved spørsmål eller innspill ta kontakt med enhetsleder akuttmottak, Grete Dølbakken, tlf 
38073417, eller postmottak@sshf.no (att. Grete Dølbakken). 
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Med vennlig hilsen 
  
  
Laila Hamar 
  
Rådgiver |+47 38 03 84 84 | +47 922 38 110 | laila.hamar@sshf.no 
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