
ved vold eller overgrep





Hvis du vet eller tror det er sannsynlig at noen kan 
bli utsatt for vold eller overgrep, har du en unik 

mulighet til å hjelpe. 
Du kan også ha en lovpålagt plikt til å avverge at 

det skjer. 



Avvergingsplikten ved vold og overgrep

Straffelovens § 196, plikt til å avverge et straffbart forhold, gjelder for 
privatpersoner som yrkesutøvere og uten hensyn til eventuell taushetsplikt. 

Avvergingsplikten gjelder for 45 alvorlige straffbare handlinger. 11 av disse er 
volds- og seksuallovbrudd. 

I tillegg har visse yrkesgrupper plikt til å avverge kjønnslemlestelse (strl. § 284). 



Avvergingsplikten ved vold og overgrep

Avvergingsplikten gjelder ved alvorlige lovbrudd som: 

• grov kroppsskade

• mishandling i nære relasjoner

• voldtekt

• incest

• drap 

Se oversikt over hvilke volds- og seksuallovbrudd du kan ha plikt til å avverge på plikt.no

http://www.plikt.no/


Når har jeg avvergingsplikt?



Avvergingsplikt?

Vi har alle en plikt til å søke å forhindre at noen blir utsatt for alvorlige straffbare handlinger, 
handlinger som ofte vil kunne gå ut over liv og helse. 

Ifølge straffeloven kan du ha avvergingsplikt hvis

• handlingen er vist til i straffelovens paragraf om avvergingsplikt, § 196

• du vet, eller holder det som mest sannsynlig at handlingen vil skje

• det fortsatt er mulig å avverge handlingen, eller følgene av den

• det å avverge ikke setter deg, dine nærmeste eller noen uskyldige i fare

• det å avverge ikke utsetter deg, dine nærmeste eller noen uskyldige for tiltale eller siktelse



Hvordan avverge? 



Avverge

Avhengig av alvoret i situasjonen og hvor mye det haster for den usatte: 

• spør, lytt og tro på det du blir fortalt

• forsøk å samarbeide og finne trygge løsninger sammen med den det gjelder, også 

om det er et barn

• fortell hvorfor du er bekymret og hva som vil komme til å skje



Avverge

• vurder hvem som bør varsles og del kun opplysninger som er nødvendig for å 

kunne avverge

• du kan varsle politiet, kontakte barnevernet hvis den utsatte er under 18 år, eller 

søke å avverge på annen måte

• bring eventuelt den utsatte i sikkerhet på et krisesenter, sykehus eller et annet 

trygt sted



Avverge

• Kontakt politiet
• 112 hvis akutt
• 02800 lokalt

• Kontakt barnevernet
• barnevernvakten.no
• dinutvei.no

• Bringe i sikkerhet
• legevakt/sykehus
• krisesentre
• annet trygt sted



Les mer om avvergingsplikten på 
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