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… og deres kontakt og 
erfaring med 

hjelpeapparatet og 
rettsvesen



HVEM er de ELDRE?



Betydning av alder ved vold

Vold der en persons høye alder 
på et åpenbart sett utnyttes av utøveren

Vold som rettes mot alle, men hvor sjansen 
for å lyktes er større når den utsatte er eldre

Vold som rettes mot alle, 
men hvor konsekvensene er større for eldre
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Vold i nære 
relasjoner

Partnervold
Eldre foreldre - voksne barn
Andre personer den eldre har tillit til



Livsløpsperspektiv 
Endring av roller – endring av makt og avmakt
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Stigmatisering? 

Gammel ikke alltid skrøpelig!

Offer ikke alltid kvinne!



Vold i et livsløp

En dårlig barndom kan vare livet ut!

De som oppga både alvorlig  fysisk vold

og alvorlige seksuelle overgrep før de

fylte 65 år, hadde 8 ganger høyere risiko

for å bli utsatt for vold eller overgrep

etter at de hadde fylt 65 år.
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https://www.nkvts.no/rapport/vold-og-overgrep-mot-eldre-personer-i-norge-en-nasjonal-forekomststudie/



Vold og overgrep etter 65 år (prosent)
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Høyt anslag

Lavt anslag

6,8 - 9,2 % (168 personer)
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Forekomst

I løpet av det siste året

43 000 personer (5 %) i alderen 65 til 90 år 
utsatt for vold, trakassering eller trusler

Av disse var 5400 personer utsatt for
alvorlig fysisk vold og/eller seksuelle overgrep



Utøvere av vold og overgrep

Utsatt etter fylte 65 år 

utøver i nær relasjon til om lag åtte av ti utsatte

Utsatt siste året

utøver i nær relasjon til om lag ni av ti utsatte
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81-åringen dømt til 13 

års fengsel for 

Bjørnstad-drapet 

En 81 år gammel mann er 

i Borgarting lagmannsrett 

dømt til 13 års fengsel for 

å ha skutt og drept kona si 

i Sarpsborg i fjor.

(Skutt sin 72 år gamle 

kone med rifle mens hun 

lå i senga)

Publisert: 24. juni 2016



KONSEKVENSER  FOR DEN ENKELTE-
Sammenhenger utsatthet, helse og livskvalitet

• Dårligere selvopplevd helse og livskvalitet

• Høyere forekomst av psykiske lidelser hos begge kjønn

• Høyere forekomst av kroniske lidelser, spesielt hos kvinner

• Fysisk helse og følelsesmessige problemer begrenset 
aktivitetene betydelig



Eldre utsatte

Kontakt med hjelpeapparatet

Bruk av tjenester



Eldre voldutsatte er tause om hendelsene

1 av 15 tok kontakt med hjelpeapparatet

1 av 3 anmeldte grov fysisk vold
Ingen anmeldt grove seksuelle overgrep 

Fortalt andre om fysisk vold og/eller seksuelle overgrep

1 av 4 tause         2 av 5 til familie eller venner 1 av fem til helsepersonell

14



TJENESTEAPPARATET og 
den UTSATTE



HVA skal til for at

Eldre utsatte 

og

tjenesteapparatet 

skal være på «samme lag»?



Forutsetninger

Den eldre utsatte - den profesjonelle hjelper

Den eldre i lokalsamfunnet – lokale tjenester

Samfunnet og eldre utsatte – sentrale rammer for tjenestene
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