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Mål for perioden 
Det overordna målet med strategien er å bygge merkevaren Nok. i henhold til visjonen vår 
“Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep”. Dette oppnår vi gjennom åpenhet, samarbeid, 
politisk påvirkning og kvalitet i tilbudene. 

1) Omdømme 
 
Nok. ønsker at tilbudet ved Nok.-sentrene skal være likeverdig over hele landet. Det vil si at 
brukere skal få et tilbud som holder den samme faglige og etiske standarden uavhengig av 
hvem de er, eller hvor i landet de bor. Felles rammer, kommunikasjon og profil er viktig for at 
et tilbud fremstår enhetlig, tillitsvekkende og tydelig.       
 
Nok. og medlemssentrene skal være preget av åpenhet og transparens. Det skal være et 
kvalitetsstempel å være medlem av paraplyorganisasjonen. Nok. har medlemskriterier som 
omfatter den faglige plattformen, etiske retningslinjer og felles profilering. Det er viktig for 
paraplyens omdømme at alle medlemmene etterfølger disse kriteriene. Derfor er det et mål å 
få på plass rutiner for å følge opp dette internt i organisasjonen.  
 
Det er i dag ikke krav til dokumentasjon av samtaler og sentrene har ulike praksiser og 
erfaringer med dette. Vi ønsker å utarbeide en anbefalt rutine for dokumentasjon i samarbeid 
med sentrene.   
 
Nok. skal være pådriver for at alle lavterskeltilbud til utsatte for seksuelle overgrep i Norge 
holder et høyt faglig, etisk og kvalitetsmessig nivå og at tilbudet til brukerne er likeverdig over 
hele Norge. Dette gjelder også tilbud på telefon, chat og andre kommunikasjonsverktøy.  
 

2) Faglig premissleverandør 
 
Nok. har spisskompetanse på seksuelle overgrep og det å være utsatt for seksuelle overgrep. 
Som lavterskeltilbud blir Nok.-sentrene oppsøkt av utsatte for seksuelle overgrep i alle 
samfunnslag og i ulike livssituasjoner. Nok. skal bidra til at paraplyen og medlemmene er 
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premissleverandører og blant de foretrukne ressursene i saker som omhandler seksuelle 
overgrep.  
 
Vi er tett på utviklingen på feltet og skal derfor være pådrivere for kunnskapsinnhenting og 
formidling om seksuelle overgrep. Dette kan være betydningen av lavterskeltilbud som er lett 
tilgjengelige og som kan brukes over lengre tid, kartlegging av brukergruppens behov og 
virkningen av tilbudene, sentrenes arbeid med traumeforståelse og traumesensitiv omsorg 
eller hvilke behov for hjelpetilbud barn og unge har.  
 
Vi vil ha tverrfaglige, nasjonale prosjekter som bidrar til forebygging og bedre hjelpetilbud for 
de som er utsatt for seksuelle overgrep. 
 
Nok. ønsker å være en aktiv deltaker i det offentlige ordskiftet, og for medlemssentrene skal 
det være forutsigbart og kjent hvilke saker vi jobber med.  
 

3) Politisk påvirkning 
 
Nok. skal bidra til politikkutvikling i saker som angår personer utsatt for 
seksuelle overgrep, og tiltak som kan hindre at overgrep skjer. Så lenge 
overgrep er et folkehelseproblem, må det arbeides parallelt med forebygging 
og å sikre at de som har blitt utsatt får den hjelpen de trenger.  
Dette er to områder som ikke kan settes opp mot hverandre. 
 
Nok. skal være pådriver for at lavterskeltilbudene for overgrepsutsatte i Norge optimaliseres 
og gjøres tilgjengelig for et mangfold av brukere i ulike målgrupper; alders,- kjønns- og kultur- 
og funksjonsvariasjoner. Nok. skal jobbe for at sentrene inngår som en del av et helhetlig 
tilbud i alle lokale og nasjonale handlingsplaner.  
 
Nok. vil jobbe for at nullvisjonen blir en politisk målsetting. Nullvisjonen skal inn i politiske 
dokument på helsefeltet, det juridiske feltet og på barne- og familiefeltet. Samtidig er det viktig 
å formidle at det finnes et liv etter overgrep, i tråd med Nok. sitt slagord “Sammen finner vi 
veien videre”. Nok. skal være en pådriver for at politiske tiltak sikrer at personer som er utsatt 
får nødvendig hjelp. 
 

4) Utvikling av organisasjonen 
 
Nok. skal være en lærende organisasjon med jevnlig evaluering av dagens praksis og justering 
av virksomheten etter dagens behov.  
 
Nok. samarbeider med eksterne fagpersoner og henter inn ekstern kompetanse for økt læring 
og for å få sett på egen praksis utenfra.  
 
Nok. skal jobbe for å få en egen post på statsbudsjett som sikrer tre årsverk i administrasjonen. 
Dette vil gi oss mulighet til å jobbe tettere på sentrene, jobbe mer med politikk og 
påvirkningsarbeid og gi rom for en forutsigbar og langsiktig planlegging av driften. 
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I den kommende planperioden vil vi følge opp rammene for Hjelpetelefonen for seksuelt 
misbrukte, ettersom sentrene er pålagt å vise til tjenesten utenom sine åpningstider. NOVA-
rapporten (2017) peker på at det er behov for å klargjøre telefonen sin primære funksjon, se 
den i sammenheng med andre, overlappende tilbud og spesifisere særskilte krav til det faglige 
arbeidet.  
 
Tilbudet til barn og ungdom som har opplevd vold og seksuelle overgrep er mangelfullt mange 
steder i landet. De bør få likeverdig hjelp uavhengig av hvor de bor. Nok. vil jobbe for at 
behovet for et lavterskeltilbud til barn og ungdom blir kartlagt og dekket. Dette gjelder også 
det forebyggende arbeidet.  
                     
Noen sentre har tilbud til barn under 16 år, men sentrene er ikke pålagt å ha det og Bufdir gir 
få føringer på hvordan et slikt tilbud skal utformes. Nok. ønsker å få på plass avklarte rammer 
for tilbudet til barn på Nok.-sentrene. 
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