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Fastlegerådet sak 05-2022 
Orientering om overgrepsmottak 
 

 

Vedlegg (t): 

 

Innstilling til vedtak: 
Fastlegerådet tar informasjon gitt i møtet til orientering 
 

Bakgrunn: 
I forbindelse med beslutningen om oppsigelse av avtale med overgrepsmottaket ved UNN 
Harstad skulle fastleger og kommunene orienteres blant annet via Fastlegerådet. Helse Nord 
har nå besluttet å finansiere avtalen videre. Dagens ordning videreføres og overgrepsutsatte i 
Lofoten og Vesterålen kan benytte tilbudet ved UNN Harstad. Det har i den senere tid vært en 
debatt i det offentlige knyttet til Nordlandssykehusets avtale med UNN om ivaretakelse av 
overgrepsutsatte. I denne forbindelse finner Nordlandssykehuset HF det naturlig å orientere 
Fastlegerådet om tilbudet til overgrepsutsatte.  

Saksfremlegg 
For å sikre overgrep- og voldsutsatte pasienter en rettssikkerhetsmessig ivaretakelse har 
Nordlandssykehuset HF avtale med overgrepsmottaket i Bodø og UNN Harstad.  
Overgrepsutsattes rettsikkerhet og ivaretakelse er overordnet for Nordlandssykehuset. Når 
avtalen med UNN Harstad ble sagt opp, var det i trygg forvisning om at rettsikkerhet og 
pasientsikkerhet ville bli ivaretatt ved overgrepsmottaket i Bodø. 
Nordlandssykehuset er ansvarlig for den rettsmedisinske undersøkelsen ved 
overgrepsmottakene. Dette inkluderer sikring av spor og dokumentasjon av eventuelle skader 
som offeret er påført. For overgrep som anmeldes til politiet, vil politiet foreta den første 
sporsikring.  
 
Overgrepsmottaket i Bodø er en avtale mellom Nordlandssykehuset HF og Bodø kommune 
som skal ivareta overgrepsutsatte i Nordlandssykehusets nedslagsfelt. Helsehjelp gis av 
fastlege/ legevakt, og i blant vil det også være behov for å henvise til spesialisthelsetjenesten. 
Det gis ytterligere orientering i møtet. 
 
Fordeling av saker ved overgrepsmottakene 
Overgrepsutsatte fra både Lofoten og Vesterålen har i hele avtaleperioden med UNN Harstad, også 
kommet til Bodø. Tall for perioden 2019-2021 dokumenter dette, og viser fordelingen mellom 
overgrepsmottaket i Harstad og Bodø. 
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År Vesterålen Lofoten Totalt 
2019 4 9 13 
2020 4 4 8 
2021 2 4 6 

 
Til overgrepsmottaket i Harstad fra Lofoten og Vesterålen 2019-2021 

År Vesterålen Lofoten Totalt 
2019 4 2 6 
2020 8 2 10 
2021 3 1  4 

 


