
Ressursvenn

Bakgrunn
Hvert år bor nærmere 2000 kvinner på et krisesenter. 
Voldsutsatte kvinner opplever ofte å stå helt alene etter 
brudd med overgriper og etter endt opphold på 
krisesenter. Manglende sosialt nettverk og støttespillere 
øker risikoen for at kvinner går tilbake til overgriper. 
Dette vil Sanitetskvinnene gjøre noe med. 

Hva er Ressursvenn?
I Ressursvenn kobler vi i samarbeid med et lokalt 
krisesenter en voldsutsatt kvinne med en frivillig etter 
brudd og når situasjonen rundt kvinnen er trygg og stabil. 
Som frivillig og ressursvenn skal man være en 
støttespiller, et medmenneske og venn i denne sårbare 
perioden og hjelpe den voldsutsatte med å finne sine 
ressurser i en ny hverdag.  

Møtet mellom den voldsutsatte og den frivillige skal være 
uformelt og ikke koste noe. Som Ressursvenner møtes 
man 2 til 4 ganger i måneden i noen timer hver gang. 
Aktiviteten er basert på den voldsutsatte kvinnens 
behov. Det kan være å ta en kopp kaffe, gå tur eller 
gjøre noe annet hyggelig sammen

Ressursvennen kan også bistå med praktiske ting ved 
behov. Det er viktig at forholdet mellom den voldsutsatte 
og R essursvennen oppleves som likeverdig.

Hvorfor Ressursvenn?
Det er mange sanitetskvinner som ønsker å bidra og bety 
noe for noen. Som Ressursvenn kan man gjøre en stor 
forskjell for en kvinne som er i en sårbar periode i livet. 

Hvem kan starte Ressursvenn?
Sanitetsforeninger som er interessert i å gjøre noe for 
voldsutsatte kvinner kan starte opp Ressursvenn. Som 
Ressursvenn kan man gjøre en stor forskjell for en kvinne 
som er i en sårbar periode i livet. Aktiviteten skjer i tett 
samarbeid med det lokale krisesenter. Det lokale 
krisesenteret må kontaktes for å kartlegge de aktuelle 
behovene. Ved behov for Ressursvenn utpekes en lokal 
gruppeleder som har ansvar for å rekruttere og følge opp 
frivillige. Gruppeleder får god opplæring og oppfølging av 
nasjonal prosjektleder.  

Hvem kan være Ressursvenn?
Kun kvinner over 25 år kan være frivillig Ressursvenn. 
Alle frivillig må delta på obligatorisk kurs i vold og nære 
relasjoner, fremvise politiattest og bli godkjent før de kan 
kobles med en voldsutsatt. 

Støttespillere
Justis- og beredskapdepartementet: 
Kompetansesenteret for kriminalitetsforebygging. 
ExtraS tiftelsen. 
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-12 krisesenter tilbyr
Ressursvenn

- 14 lokale foreninger kommer til
å ha Ressursvenn i 2019

- Rundt 125 frivillige
har gjennomført kurs

for Ressursvenn

-  Frivillig innsats overfor voldsutsatte kvinner - 
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