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Veileder for Ressursvenn 
Frivillig innsats overfor voldsutsatte kvinner 

 

Hva er en Ressursvenn? 

En ressursvenn skal veilede og støtte en voldsutsatt kvinne når hun skal reetableres i 

samfunnet etter bo-opphold på krisesenter og har et avklart forhold til voldsutøver. En 

ressursvenn er en frivillig kvinne som har anledning til – og et ønske om – å være et 

medmenneske i en sårbar og vanskelig periode. Den voldsutsatte er tilknyttet det lokale 

krisesenteret.  

 

Hvordan komme i gang? 

Sett sammen en liten gruppe i foreningen som kan delta i planlegging og gjennomføring av 

Ressursvenn. Utpek en gruppeleder. Samarbeid gjerne med andre lokale sanitetsforeninger. 

Denne veilederen og annet materiell for Ressursvenner finner du på medlemsnettet 

(www.sanitetskvinnene.no/ressursvenner) NB! krever innlogging, brukernavn: nks og 

passord: nks. 

 

Planleggingsfasen 

Start alltid med å kontakte nasjonal prosjektleder i sekretariatet. Kartlegg behovet for 

Ressursvenn i ditt nærmiljø. Ønsker det lokale krisesenteret et samarbeid? Hvor mange 

voldsutsatte kvinner er tilknyttet krisesenteret? Hvem kan være kontaktperson på 

krisesenteret? Dette er spesielt viktig i startfasen, for å sikre god informasjonsflyt og at 

tilbudet dere etablerer imøtekommer lokale behov.   

 

Hva trenger vi for å drive Ressursvenner? 

Ressursvenn er ett samarbeidsprosjekt med de lokale krisesentrene. Følgende roller og 

ansvarsfordeling gjelder ved oppstart og drift av Ressursvenn:  

 

 En frivillig gruppeleder for Ressursvenn lokalt som kan rekruttere og følge opp de 

frivillige ressursvennene, samt holde kontakten med det lokale krisesenteret. 

Gruppeleder vil få tett oppfølging av prosjektleder i sekretariatet.  

 Frivillige må være 25 år eller eldre. Egnede frivillige ressursvenner må delta på 

obligatorisk aktivitetskurs for Ressursvenn. Kurset holdes av nasjonal prosjektleder i 

N.K.S. sammen med en representant fra det lokale krisesenteret der det er mulig. 

Kursene gjennomføres og tilpasses lokalt. Beregnet tidsbruk er ca 4 timer.  

 Det er fint om det er minst to ressursvenner i startfasen slik at de kan dele erfaringer 

og støtte hverandre ved behov, i tillegg til den støtten gruppeleder gir. Dette er også 

viktig med hensyn til at de frivillige ressursvennene skal kurses i sin rolle. Det er helt 

fint å starte med Ressursvenn selv om dere i startfasen ikke får like mange 

ressursvenner som krisesenteret har behov for. Etter hvert kommer det flere til.  

http://www.sanitetskvinnene.no/
http://www.sanitetskvinnene.no/ressursvenner
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 Det lokale krisesenter, herunder kontaktperson og deltakere. Deltakere i prosjektet 
følges tett opp av kontaktperson på krisesenteret. Kontaktperson på krisesenteret er i 
tett dialog med gruppeleder hos N.K.S  

 

Rollen som gruppeleder i Ressursvenn  
Vedkommende må ha gode samarbeidsevner, like å jobbe med frivillige og mulighet til å 
gjennomføre møter på ettermiddag/kveld. I samarbeid med krisesenteret, blir det 
gruppeleders ansvar å koble frivillige ressursvenner med voldsutsatte kvinner. God match er 
viktig. Gruppeleder må også være tilgjengelig for å veilede de frivillige ved behov. I mindre 
områder av landet kan det være en gruppeleder som har ansvar for flere foreninger. 

Gruppeleder skal gjennomføre en kartleggingssamtale med hver enkelt frivillig før oppstart 
av kurset. Erfaringsmessig er det flere kvinner med egen voldshistorie som ønsker å være 
ressursvenn. Gruppeleder må kartlegge hvor disse kvinnene er i sin egen prosess og om de 
er klare til å veilede andre i liknende situasjon. 

Gruppeleder har som oppgave å: 

 Rekruttere og intervjue frivillige 

 Arrangere og delta på koblingsmøte i samarbeid med det lokale krisesenteret  

 Følge opp de frivillige 

 Bistå i arrangeringen av kurs og temakvelder/fellesaktiviteter 

 Holde avkoblingssamtale med de frivillige når koblingsperioden er over for å sikre 
innspill og erfaringer 

 Ha kontakt med og etablere samarbeid med relevante instanser 

 Se til at aktiviteten utføres etter retningslinjene og rapporterer til prosjektleder i 
sekretariatet dersom disse brytes 

 Delta på gruppeleder- og fellessamlinger 

 Rapportere månedlig via kort mail til nasjonal prosjektleder om hvordan drift av 
aktivitet går (antall koblinger som er gjort, behov for kurs, utfordringer, erfaringer med 
mere) 

 

 

Rekruttering av ressursvenner 

 Bruk Facebook eller andre kanaler på sosiale medier aktivt. 

 Bruk lokalmedia. 

 Frivillige sanitetskvinner. 

 Legg ut en annonse på frivilligportalen: www.frivillig.no.  

Hva trenger vi fra frivillige ressursvenner? 

 Etikk- og taushetserklæring (https://www.sanitetskvinnene.no/etikk/). 

 Begrenset politiattest (https://www.sanitetskvinnene.no/etikk/). 

http://www.sanitetskvinnene.no/
http://www.frivillig.no/
https://www.sanitetskvinnene.no/etikk/
https://www.sanitetskvinnene.no/etikk/


 
Norske Kvinners Sanitetsforening, Kirkegata 15, 0153 Oslo. Tlf. 24 11 56 20. www.sanitetskvinnene.no 

 Gjennomført obligatorisk kurs. På kurset får den frivillige informasjon om oppgaven 

de skal utføre og hva som forventes av de frivillige. I kurset går vi gjennom temaene 

traumer og vold, vold i nære relasjoner, vold og kjærlighet, voldssirkelen, vanlige 

reaksjoner på traumer og vold, vold mot barn, barn som vitne til vold, barns 

reaksjoner på traumer og vold, rammer for aktivitet og rollen som frivillig, 

grensesetting, sikkerhet og taushetsplikt med mere.  

 Etter endt kurs kan den frivillige bli koblet til en kvinne på det lokale krisesenteret som 

trenger en ressursvenn. På første møte stiller både gruppeleder og kontaktpersonen 

på krisesenteret, sammen med den frivillige ressursvennen og den voldsutsatte 

kvinnen. Det underskrives en samarbeidsavtale mellom ressursvennen og kvinnen. 

 Ressursvennsperioden skal være minst 9 måneder og som mest 12, og venneparene 

skal møtes 3-4 ganger per måned. Møtene avtales individuelt. 

 

Aktuelle samarbeidspartnere 

 Det lokale krisesenteret 

 Kommunen 

 Helsestasjon 

 Frivillighetssentralen  

 

Hvor kan vi søke om økonomisk støtte? 

Søk på Extra-midlene tildelt N.K.S. ved å ta kontakt med nasjonal prosjektleder. Sekretariatet 

administrerer også ExtraExpress for lokalforeninger. Mange kommuner har stipend, legat 

eller deler ut priser til frivillige organisasjoner. Det finnes også flere stiftelser å søke gjennom. 

Start søknadsprosessen i god tid. Søknadsfristene varierer. Se medlemsnettet for mer 

informasjon eller ta kontakt med sekretariatet for bistand. 

 

Annen informasjon og materiell 

På medlemsnettet finner du forslag til kursplan for det å bli ressursvenn, registreringsskjema 

for ressursvenner og voldsutsatte kvinner, samarbeidsavtale og vedlegg til politiattest. Du 

finner også ulykkesforsikring for frivillige på oppdrag (www.sanitetskvinnene.no/).  

 

Kontaktperson i N.K.S.: 

Trine Munkvold Lindset, nasjonal prosjektleder,  

e-post trine.lindset@sanitetskvinnene.no eller tlf. 451 45 075  

 

http://www.sanitetskvinnene.no/
mailto:trine.lindset@sanitetskvinnene.no

