
Verdensdagen mot 
vold og overgrep 
mot eldre



 ●

Hvorfor?
Fordi alt for mange eldre både i Norge og i andre land utsettes for vold 
og overgrep. Dette vekker lite oppmerksomhet, på tross av at FN karak-
teriserer problemet som brudd på menneskerettighetene. FN vedtok i 
2011 å innstifte 15. juni som Verdensdagen mot vold og overgrep mot 
eldre for å vekke allmennheten og ansvarliggjøre politikerne. 

Norske tall 
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress rapporterte i 
2017 at rundt 65 000 eldre over 65 ble utsatt for overgrep og vold - enten 
i sine egne hjem eller i institusjoner. Ofte er slike overgrep usynlige for 
andre.

Hva skjer?
FNs definisjon innbefatter omsorgssvikt og overgrep av fysisk, psykisk, 
seksuell, emosjonell, materiell og økonomisk art. Eldre som rammes, 
sier ofte ikke fra - enten i frykt for represalier, fordi overgrepene skjer fra 
personer / institusjoner de er avhengige av, eller fordi de ikke vet hvor de 
skal henvende seg.

I private hjem og nære relasjoner er, ifølge politiet, psykisk vold i form 
av alvorlige trusler det vanligste. Men i de få undersøkelsene som har 
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I private hjem og nære relasjoner er, ifølge politiet, psykisk vold i form 
av alvorlige trusler det vanligste. Men i de få undersøkelsene som har 

vært gjort i Norge, har også flere eldre oppgitt å være utsatt for fysiske, 
seksuelle og økonomiske overgrep.

Innen eldreomsorgen vitner ansatte og pårørende jevnlig om alvorlig 
omsorgssvikt. Den institusjonelle omsorgssvikten kan vise seg i form av 
feilmedisinering, feilernæring, bruk av ulovlig tvang og store psykiske 
belastninger. For lav bemanning er ofte årsaken. 

Hva gjør SV?
SV mener at omsorgssvikt i eldreomsorgen primært skyldes at det 
er for få ansatte og for lite penger. SV har fremmet forslag om økt 
bemanning og hele stillinger, og skal gjøre det igjen til målet er 
nådd. SV går konsekvent imot at skattepengene våre sløses vekk til 
profittutbetalinger til private investorer. Bevilgninger til eldreom-
sorgen skal forbli i eldreomsorgen. SV vil handle politisk for å 
bekjempe og forebygge vold og overgrep mot eldre.

SV trenger din stemme!



Er du selv utsatt for overgrep, trusler eller 
vold? Kjenner du noen som er det?

Det er flere steder du kan søke hjelp, om 
du bor hjemme eller på institusjon.  

Vern for eldre
• Telefon: 800 30 196 (mandag-frefredag fra 9:00-15:00)
• www.vernforeldre.no

Politiet
• Telefon: 02800
• Akutt fare: 112

Krisesentersekretariatet
• Vold- og overgrepslinjen: 116006 
• Døgnåpen, anonym og gratis. For alle over 18 år, som selv har 

vært utsatt, men også for ansatte og pårørende
• www.krisesenter.com

Eldreombudet
• Nasjonalt telefonnummer: 70305180
• e-post: post@eldreombudet.no

Andre
• Fastlegen eller kommunen der du bor
• Tilsynsutvalget for institusjonen - hvis du bor på institusjon
• Tilsynsutvalget for hjemmetjenesten i kommunen din - hvis du 

har hjemmehjelp
• Familie, venner

Meld deg inn i SV!
Send SMS med
INNMELDING <din e-post>
<ditt navn> <din adresse>
til 2090 (100 kroner)

Sosialistisk Venstreparti
Hagegata 22, 0653 Oslo
21 93 33 00
post@sv.no
sv.no


