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Sammendrag 
Seksuelle overgrep er et omfattende problem i dagens samfunn, og det er store mørketall. I 
Norge finnes det overgrepsmottak spredt i landet som har et døgnåpent tilbud til mennesker 
utsatt for seksuelle overgrep. Her får man blant annet medisinsk, rettsmedisinsk og 
psykososial hjelp, og i denne oppgaven fokuseres det på den rettsmedisinske delen, med 
sikring av spor. Ved anmeldelse kan sporene analyseres ved Seksjon for rettsgenetikk i 
straffesaker. For å lære mer om sporsikring og om behandling av sporprøvene på laboratoriet 
benyttet jeg semistrukturert intervju av representanter ved overgrepsmottakene i Oslo og i 
Vestfold, og Seksjon for rettsgenetikk i straffesaker. 
 
Jeg fant at det er likheter ved de to mottakene, men også store forskjeller, blant annet er de 
organisert på to helt ulike måter. Det finnes ingen formelle krav til opplæring og kompetanse 
hos helsepersonell som arbeider med overgrepsutsatte pasienter, og det er varierende 
opplæring blant de involverte. Norges geografi og spredte befolkning gjør det også 
utfordrende å sikre at alle steder i landet har døgnkontinuerlig kompetanse på dette området.  
 
Ved Seksjon for rettsgenetikk i straffesaker fant jeg ut at all kommunikasjon til laboratoriet 
går via politiet, det er ingen direkte kommunikasjon mellom mottakene og laboratoriet. 
Laboratoriet har altså ikke tilgang på informasjon mottaket sitter på, informasjon som kan 
være til stor hjelp for laboratoriet når de skal velge hvilke av de innsendte prøvene som skal 
analyseres. En mulig løsning er å endre sporsikringsinstruksen, slik at behandlende 
lege/sykepleier må fylle ut informasjon om hendelsen som kan være relevant og viktig for 
laboratoriet å vite. 
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Innledning 
Denne oppgaven handler om sporsikring etter seksuelle overgrep, og vil ta for seg håndtering 
av spor fra start til slutt: fra sporene sikres ved overgrepsmottakene til de analyseres ved 
rettsgenetisk laboratorium. Det var mange ting jeg ønsket å finne ut mer om når jeg startet 
med denne oppgaven: Hvordan utføres selve sporsikringen? Hvem gjør det? Gjøres ting 
forskjellig ved ulike mottak? Hvilke tiltak kan man gjøre for å hindre kontaminering av 
prøvene? Hva skjer med prøvene etter de forlater mottaket? Hvordan kan noen få celler gi en 
helt spesifikk DNA-profil? Hvordan er flyten mellom mottakene som sikrer sporene og 
laboratoriet som analyserer dem? Hvilken kommunikasjon finnes mellom mottakene og 
laboratoriet?  
 
Dette måtte avgrenses noe, og jeg formulerte to problemstillinger: 

1. Hvordan sikres sporene på et overgrepsmottak, og hvilke likheter og ulikheter er det 
mellom ulike mottak? 

2. Hvordan behandles sporprøvene ved Seksjon for rettsgenetikk i straffesaker? Hvilken 
kommunikasjon er det mellom den som sikrer sporene og den som analyserer prøvene 
på laboratoriet? 

For å få svar på førstnevnte kontaktet jeg representanter ved to overgrepsmottak: 
Overgrepsmottaket i Oslo og overgrepsmottaket i Vestfold. For å få svar på det andre 
spørsmålet mitt oppsøkte jeg Seksjon for rettsgenetikk i straffesaker, som behandler spor fra 
straffesaker fra hele landet.  
 
Før vi går nærmere inn på sporsikring, overgrepsmottak og håndtering ved laboratoriet må vi 
se på definisjonen av seksuelle overgrep og omfanget av problemet. 
 
Seksuelle overgrep – Definisjon og omfang av problemet 
Hva er seksuelle overgrep? 
Straffelovens kapittel 26 omhandler seksuallovbrudd, og her er seksuelle overgrep inndelt i 
tre kategorier etter alvorlighetsgrad: seksuelt krenkende atferd, seksuell handling, og seksuell 
omgang, i økende alvorlighetsgrad. Seksuelt krenkende atferd kan for eksempel være 
blotting. Seksuell handling omfatter blant annet beføling av bryster eller kjønnsorganer. 
Seksuell omgang omfatter både samleie og andre handlinger. Samleie er definert som 
følgende (1): Innføring av penis i skjede eller endetarmsåpning, innføring av penis i munn, og 
innføring av gjenstand i skjede eller endetarmsåpning. For barn under 14 år regnes også som 
samleie innføring av penis inn i og mellom de store og små kjønnslepper, uten penetrasjon. 
Seksuell omgang omfatter også masturbasjon, innføring av fingre i skjede eller 
endetarmsåpning, slikking av kjønnsorganer, og alle former for samleie-lignende handlinger. 
Seksuelle overgrep som innebærer seksuell omgang straffes som voldtekt, som man kan se i 
disse paragrafene (2): 
 
§ 291. Voldtekt 
Med fengsel inntil 10 år straffes den som  
a) skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd, 
b) har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å 
motsette seg handlingen, eller 
c) ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å 
utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv. 
 
§ 292. Minstestraff for voldtekt til samleie mv. 
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Straffen er fengsel fra 3 inntil 15 år dersom voldtekten som nevnt i § 291 omfattet: 
a) innføring av penis i skjede- eller endetarmsåpning, 
b) innføring av penis i fornærmedes munn, 
c) innføring av gjenstand i skjede- eller endetarmsåpning, eller 
d) dersom lovbryteren har fremkalt en tilstand som nevnt i § 291 bokstav b for å oppnå 
seksuell omgang. 
 
Statistikk - Omfanget av seksuelle overgrep 
Det finnes ingen klare tall på hvor mange som har blitt utsatt for seksuelle overgrep, og det er 
derfor vanskelig å si noe nøyaktig om omfanget av problemet.  Det man har tall på er antall 
anmeldelser, men i realiteten er antallet overgrep mye større enn antallet anmeldelser. NOU 
2008:4 anslår at 8000-16000 personer i aldersgruppen 16-70 år blir utsatt for voldtekt eller 
voldtektsforsøk hvert år (1), og det samme utvalget estimerer at bare 6-12% av alle voldtekter 
og voldtektsforsøk blir anmeldt. Det er derfor grunn til å tro at det er store mørketall ved 
denne typen lovbrudd. 
 
Flere spørreundersøkelser for å kartlegge omfanget er blitt gjort (1), med noe varierende 
resultater. Et problem er at de ulike undersøkelsene bruker forskjellige definisjoner for 
voldtekt og/eller seksuelle overgrep. I tillegg kan gruppene som er spurt være forskjellige, 
spesielt bemerkes at det i noen av undersøkelsene kun er spurt personer over 24 år, og dette 
kan ha betydning for hvor pålitelig tallene er når man vet at sen ungdomsalder er den tiden 
man er mest utsatt for seksuelle overgrep (1). 
 
I 2017 ble det registrert 7986 anmeldelser for seksualforbrytelser (3), hvorav 2308 var 
anmeldte voldtekter. 1518 av disse anmeldelsene gjaldt voldtekt av personer over 14 år. De 
resterende 790 anmeldte voldtektene gjaldt barn under 14 år. I tillegg var det 107 anmeldte 
voldtektsforsøk.  
 
Hvis man tar utgangspunkt i nevnte NOUs estimat, nemlig at 6-12% av voldtekter og 
voldtektsforsøk anmeldes, kan man regne ut hvor mange totalt som utsettes for dette årlig, ut 
fra antall anmeldelser. Hvis vi gjør dette for 2017, og bruker tallene for personer over 14 år 
(fordi nevnte NOUs estimat gjaldt personer i aldersgruppen 16-70 år), finner man at det kan 
ha vært mellom 13542 og 27083 personer som ble utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk 
dette året, noe som da er en økning fra deres estimat på 8000-16000 personer i 2007. Dette er 
riktignok bare en utregning jeg har gjort selv, og fordi mine tall gjelder alle personer over 14 
år, og ikke aldersgruppen 16-70 år, må man ta dette med en klype salt. Det er også mulig at 
den tilsynelatende økningen skyldes at flere anmelder slike lovbrudd enn før, og at antallet 
hendelser egentlig ligger ganske stabilt. Likevel viser dette at omfanget av problemet er stort. 
 
Blant både ofrene og overgriperne finner man begge kjønn, men med betydelig overvekt av 
kvinner blant ofrene, og betydelig overvekt av menn blant overgriperne. Når offeret er en 
kvinne er overgriperen nesten alltid en mann, men når offeret er en mann er det omtrent 
halvparten av overgriperne som er kvinner, og halvparten menn (1). 
 
Overgrepsmottak 
Undersøkelse av overgrepsutsatte gjøres på overgrepsmottakene som finnes i landet, og i 
Norge finnes det totalt 24 slike mottak (4). Tidligere var det kommunehelsetjenesten som 
hadde ansvar for landets overgrepsmottak, men i 2013 ble det vedtatt i Stortinget å flytte 
dette ansvaret over til spesialisthelsetjenesten. Denne omorganiseringen ble gjennomført i 
2016. De eksisterende overgrepsmottakene som fungerte godt ble videreført gjennom avtaler 
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med helseforetakene (5). Andre steder ble det opprettet nye mottak, og noen mottak ble lagt 
ned.  
 
Overgrepsmottakene skal være døgnåpne (6). Mottakene skal gi rask hjelp, tilby medisinsk 
undersøkelse og behandling, rettsmedisinsk undersøkelse, hjelp til å kontakte politiet, hjelp til 
å komme i kontakt med gratis bistandsadvokat, og starte opp psykososial oppfølging, i tillegg 
skal tilbudet være gratis, altså uten egenandel for pasienten. Pasientene velger selv om de 
ønsker å benytte hele eller deler av tilbudet. Det er ikke krav om anmeldelse for å benytte seg 
av tilbudet. Mottakene er ikke beregnet for undersøkelse eller ytelse av helsehjelp til 
overgriperen, denne må oppsøke vanlig legevakt ved behov.  
 
Den rettsmedisinske undersøkelsen som utføres på overgrepsmottakene består av 
skadedokumentasjon/-beskrivelse, rettstoksikologiske prøver med tanke på ruspåvirkning, og 
sikring av biologiske spor, inkludert sikring av pasientens tøy. I denne oppgaven behandles 
kun sikring av biologiske spor. Ved sporsikring benyttes en sporsikringspakke med en 
tilhørende sporsikringsinstruks (se vedlegg 1). Når hele undersøkelsen er gjort blir en 
rettsmedisinsk protokoll fylt ut (se vedlegg 2), og denne inneholder all informasjon om hva 
som er gjort på mottaket i tillegg til informasjon om hendelsen og tiden etter hendelsen. 
 
Kort om de tre institusjonene 
Overgrepsmottaket i Oslo 
Dette er landets største overgrepsmottak og dekker en befolkning på i underkant av 1 000 000 
innbyggere. I 2017 hadde de 552 pasienter, blant disse var det 44 menn. De har 5,8 
legestillinger, og 1,5 sykepleiestilling, dette er fast ansatte som er til stede på mottaket på 
dagtid på hverdager. Grunnet økt pågang har de fått noen midlertidige tilleggsressurser. 
Mottaket er lokalisert til Oslo kommunale legevakt og er en del av Allmennlegevakten. I 
helgene har overgrepsmottaket egne vaktleger som kalles inn. Vakthavende leger og 
sykepleiere ved Allmennlegevaktens observasjonspost utfører arbeidet for mottaket på 
ettermiddag, kveld og natt, disse har spesiell opplæring. Mer fullstendig informasjon om 
oppbyggingen kommer i resultatdelen.  
 
Overgrepsmottaket i Vestfold 
Dette er et ambulerende mottak, det vil si at de tar imot pasienter på flere ulike steder, 
avhengig av hvor pasienten befinner seg. De tilbyr tjenester fra fire ulike legevakter, og har 
hovedkontor ved legevakten i Sandefjord. Dette er et mellomstort mottak som dekker en 
befolkning på omtrent 220 000 innbyggere. I 2017 hadde de 86 pasienter, blant disse var det 
1 mann. Mottaket er sykepleierstyrt, og har 14 sykepleiere som sammen utgjør 2,6 årsverk, 
hvor en av disse sykepleierne også har en 50%-stilling i administrasjonen. I tillegg har de en 
sakkyndiglege i en 20%-stilling, som skriver rettserklæringer til politiet, men som ikke 
undersøker pasienter. Denne legen har fra tidligere erfaring med rettsmedisinske 
undersøkelser av pasienter. Alle stillingene er små deltidsstillinger som de ansatte har søkt 
seg til i tillegg til sin vanlige jobb, for sykepleierne varierer stillingsprosenten mellom 10% til 
15%.  
 
Seksjon for rettsgenetikk i straffesaker 
Dette er en del av Avdeling for rettsmedisinske fag, som ligger under Oslo 
universitetssykehus (OUS). I alle saker som etterforskes av politiet blir sporprøvene sendt hit 
for analysering. Dette er det eneste stedet i landet som analyserer spor i forbindelse med 
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straffesaker. Selv om de utfører oppdrag for politiet er de ikke en del av politiet, noe som er 
viktig for deres objektivitet. 
 
Sporanalyser 
Innholdet i denne delen (avsnittet «Sporanalyser», og underavsnittet «Sporhygiene og 
kontaminering») er hentet fra flere kilder: personlige meddelelser fra Eirik Natås Hanssen, 
Per Hoff-Olsen (begge ved Avdeling for rettsmedisinske fag, OUS) og Helle Nesvold 
(overlege ved Overgrepsmottaket i Oslo), et bokkapittel (7) og to artikler (8, 9). 
 
Materialet i en celle som gir mulighet til å finne en DNA-profil ligger i cellekjernen, stedet 
hvor cellens arvestoff er lagret, og man får derfor kun en profil ved å analysere celler som har 
cellekjerne (for eksempel kan man ikke få en DNA-profil fra et hårstrå, fordi cellene som 
utgjør håret har mistet sin kjerne, det er kun hårroten som inneholder DNA fra kjernen). 
Unntaket er mitokondrielt DNA, som ligger i mitokondriene utenfor cellekjernen, men fordi 
mitokondrielt DNA ikke er personspesifikt (mitokondrielt DNA nedarves kun fra mor) vil 
ikke analyser på mitokondrielt DNA bli omtalt videre.  
 
En DNA-analyse av en sporprøve vil ikke si noe om hvor materialet kommer fra, kun hvem 
det kommer fra. Man vet altså ikke uten videre om det dreier seg om blod, sæd, spytt eller 
hudceller, noe som kan ha stor betydning for å belyse hva som har skjedd i en sak. Det finnes 
tester som kan avgjøre hva slags material det dreier seg om, dette finnes for blod, sæd og 
spytt. Disse testene bruker enzymreaksjoner, og vil slå ut som positiv eller negativ. Det finnes 
ingen test for epitelceller, annet enn fra munnslimhinnen da disse vil slå ut på spytt-testen. 
Denne typen testing kalles ofte en forprøve, og det må gjøres før man analyserer materialet 
med hensyn på DNA. 
 
Når man analyserer et material for å finne en DNA-profil sekvenserer man ikke hele 
genomet, men man analyserer en rekke spesifikke regioner som til sammen utgjør en DNA-
profil. Man benytter områder med såkalte Short Tandem Repeats (STR) som er sekvenser på 
2-11 nukleotider, oftest 4, som er repetert mange ganger etter hverandre. Antall repetisjoner 
vil variere mellom personer som ikke er i slekt, og det er antallet repetisjoner som måles ved 
STR-analyse. For tiden måler man antall repetisjoner på 17 bestemte loci og får to tallverdier 
for hvert locus: en fra hvert kromosom i et kromosompar. Sannsynligheten for at to personer 
skal ha nøyaktig samme antall repetisjoner på alle stedene, altså identisk DNA-profil, er 
astronomisk liten, forutsatt at de ikke er eneggede tvillinger.  
 
Når en vattpinne med spormaterial skal analyseres, klippes tuppen av vattpinnen av, og det er 
denne biten materialet hentes ut fra. Det er derfor viktig at man ved sikring av spor holder 
vattpinnen med spissen ned mot overflaten man samler fra, og at man ikke ruller vattpinnen 
langs overflaten. Dersom vattpinnen rulles med siden mot underlaget, slik man ofte ser det 
gjøres på film og tv-serier, vil mye av materialet ikke være på den delen av vattpinnen som 
analyseres. 
 
Sporhygiene og kontaminering 
Ved sikring av biologiske spor etter seksuelle overgrep, og også i andre straffesaker, er det 
svært viktig å unngå kontaminering av prøvene, da hensikten med prøvene er at de skal 
kunne brukes i en eventuell rettssak. Kontaminering betyr, i denne forstand, at 
prøvematerialet forurenses med DNA fra et annet individ som ikke har noe med saken å 
gjøre. Hvis personen som håndterer en sporprøve er uforsiktig og for eksempel tar på 
prøvematerialet vil man ved analysering kunne finne DNA-profilen til både den som har 



	 8	

avsatt materialet som skal analyseres og DNA-profilen til den personen som håndterte 
prøven. Prøven er da kontaminert ved at en person har hatt direkte kontakt med 
prøvematerialet og avsatt sine celler der. Celler kan også overføres ved indirekte kontakt: alle 
sammen av oss legger igjen rester av vårt DNA alle steder vi er, blant annet ved at vi tar på 
ting og setter igjen celler der. I løpet av en vanlig dag har du sannsynligvis satt igjen en del 
celler på buss eller trikk når du har holdt deg fast i håndtakene, på pulten på lesesalen, på 
bøkene du har lånt på biblioteket, på matbutikken når du handlet mat på vei hjem og så 
videre. I tillegg til å avsette dine egne celler når du trykket på stoppknappen på bussen, 
plukket du da også opp celler fra en del andre fremmede mennesker som har trykket på den 
knappen nylig. Med denne flyten av DNA-materiale kan man finne DNA på de rareste steder 
fra personer som aldri har vært i nærheten av det stedet.  
 
En annen måte prøver kan kontamineres på er ved at material fra ulike steder i en sak (i 
overgrepssaker kan dette være fra ulike steder på kroppen), eller ulike prøver, kommer i 
kontakt med hverandre. Når man sikrer spor genitalt og/eller analt, sikrer man først spor fra 
de ytre flatene, altså vulva, perineum og huden rundt analåpningen. Etter dette benytter man 
spekulum og anoskop for sporsikring fra henholdsvis vagina og analkanalen. Før man sikrer 
de indre sporene er det viktig å vaske området rundt de to kroppsåpningene, fordi man ellers 
kan dra med seg spor (i dette tilfellet sæd) opp i vagina/analkanalen når man setter inn 
spekulum/anoskop. Hvis det i en sak ikke har vært penetrasjon, men ejakulasjon rundt 
genitalia slik at sæd finnes rundt kroppsåpningene, kan man risikere at sporprøvene vil tyde 
på penetrasjon hvis man ikke vasker. Ved innsetting av spekulum kan sæd da bli ført opp i 
vagina, og blir dermed å finne på prøvene tatt fra indre vagina. Dette vil gi en feilaktig 
fremstilling av hendelsen, og ved en eventuell dom kan dette gi en høyere straffeutmåling enn 
det den reelle hendelsen tilsier. 
 
Å hindre kontaminering av sporprøver har dermed stor betydning både for fornærmede, og 
kan også ha betydning for den siktede, spesielt i tilfeller der personen er uskyldig. Dagens 
DNA-analyser er svært sensitive, og man kan med svært lite materiale få en DNA-profil. 
Dette betyr at man må være svært påpasselig med håndtering av spor, da man kan overføre 
sitt eget DNA, men også andres DNA til pasienten/sporprøvene. I verste fall kan dette føre til 
at uskyldige personer blir siktet for handlinger de ikke har begått. Et eksempel på dette er en 
sak fra USA, hvor en mann i 2012 ble siktet for drap etter at politiet fant hans DNA under 
neglene til drapsofferet. Den siktede mannen lå bevisstløs på sykehus når drapet fant sted, og 
det viste seg i ettertid at ambulansen han ble hentet i da han ble brakt til sykehuset var den 
samme som senere den dagen hentet drapsofferet, og hans DNA ble da overført til offeret via 
ambulansepersonalet. DNA-funnet førte til at denne mannen satt i fengsel i mer enn 5 
måneder før han ble frikjent, for noe han ikke hadde gjort. Dette sier noe om hvor lite som 
skal til for at DNA-materiale overflyttes fra et sted til et annet, og hvor store konsekvenser 
det kan ha. 
 
Saksgang i en overgrepssak 
Mange som oppsøker overgrepsmottakene og får utført sporsikring har ikke anmeldt 
hendelsen til politiet, noen kommer til mottaket i følge med politiet, og har altså da anmeldt 
saken, og noen velger å anmelde etter de har vært på mottaket. Uavhengig av om man vil 
anmelde saken kan man altså få gjort sporsikring. Sporene oppbevares da på 
overgrepsmottaket. For at sporene skal analyseres må pasienten anmelde saken. I tillegg til 
anmeldelse må pasienten også gi sitt skriftlige samtykke til at sporprøvene utleveres til 
politiet. Hvis pasienten aldri anmelder saken blir sporene liggende på mottaket i minst 3 
måneder før de blir destruert. Når pasienten anmelder saken og vedkommende frigir 
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sporprøvene blir de hentet av politiet og levert til Seksjon for rettsgenetikk i straffesaker, som 
da utfører analysene i samråd med politiet. Laboratoriet utfører da et oppdrag for politiet, og 
det er politiet som bestemmer hvorvidt saken går videre, enten med rettssak eller henleggelse 
av saken, avhengig av blant annet bevisene i saken. 
 

Metode 
For å få svar på mine to problemstillinger benyttet jeg semistrukturert intervju, et til 
mottakene, og et annet til rettsgenetisk laboratorium. Et semistrukturert intervju består av 
forhåndsdefinerte spørsmål, hvor alle som intervjues får de samme spørsmålene. Det som 
skiller det fra et strukturert intervju er at det ikke er forhåndsdefinerte svaralternativer, og 
man har da også mulighet til å stille oppfølgingsspørsmål ut fra svarene deres. Før jeg 
gjennomførte intervjuene, både med mottakene og rettsgenetisk laboratorium, sendte jeg 
spørsmålene til den som skulle svare på det, slik at de hadde mulighet til å forberede seg før 
intervjuet. Intervjuene kan ses i vedlegg 3 og 4. 
 
Jeg kontaktet mottakene via mail, fortalte litt om oppgaven min og spurte om noen hadde 
mulighet til å svare på spørsmålene mine. Intervjuene med mottakene ble gjort over telefon, 
og tok mellom 30 og 40 minutter. Enkeltspørsmål kan ha blitt utdypet per mail i etterkant. 
Jeg hadde på forhånd fått tillatelse til å gjøre opptak av intervjuene. Fra overgrepsmottaket i 
Vestfold intervjuet jeg Linda Mølgaard Gustavsen, som er spesialsykepleier og leder av dette 
mottaket. I tillegg til sin lederstilling har hun også en av de 14 sykepleierstillingene, og tar 
imot pasienter. Fra overgrepsmottaket i Oslo intervjuet jeg Dina Midttun, en av overlegene 
som arbeider der på heltid.  
 
Ved Seksjon for rettsgenetikk i straffesaker intervjuet jeg Eirik Natås Hanssen, 
spesialingeniør og rettsgenetisk sakkyndig. I forbindelse med intervjuet reiste jeg til 
avdelingen, og fikk i tillegg til intervjuet en liten omvisning på seksjonen. Jeg fikk der også 
mye informasjon om kontaminering, og rutiner for å hindre dette. 
 
Ved oppstart av mitt arbeid med oppgaven var jeg så heldig at jeg fikk anledning til å møte 
overlege Helle Nesvold ved overgrepsmottaket i Oslo, og fikk da et innblikk i den generelle 
virksomheten. 
 

Resultat og diskusjon 
Overgrepsmottakene 
	
 Vestfold Oslo Kommentarer/ 

tilleggsinformasjon 
Type mottak Sykepleierstyrt. 

Ambulerende, tilbyr sine 
tjenester fra fire 
legevakter i fylket. 

Egen seksjon ved 
Allmennlegevakten i Oslo 
kommune, ledet av lege. 

 

Befolkning 220 000 innbyggere. Nesten 1 000 000 
innbyggere. 
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 Vestfold Oslo Kommentarer/ 
tilleggsinformasjon 

Antall 
pasienter 

2017: 86 pasienter (85 
kvinner, 1 mann). 

2017: 552 pasienter (508 
kvinner, 44 menn). 

 

Hvem gjør 
sporsikring? 

Sykepleiere med 
opplæring og erfaring. 
Legevaktslege under 
veiledning av disse. 

Leger og sykepleiere med 
opplæring og varierende 
erfaring. 

Vestfold: Alle tidspunkt: 14 
spesialsykepleiere med 
opplæring, ansatt ved 
overgrepsmottaket i 
deltidsstillinger. I tillegg en 
tilfeldig lege fra en legevakt 
uten opplæring til sikring fra 
nedre kroppsåpninger. 
Beredskapsliste, sykepleier 
tilkalles. 
Sporsikring fra nedre 
kroppsåpninger gjøres under 
nøye veiledning av sykepleier 
for å sikre at legen utfører 
sporsikring etter nasjonale 
retningslinjer. 
 
Oslo: Dagtid hverdager: Fast 
ansatte leger og sykepleiere ved 
overgrepsmottaket. 
Heltidsstillinger. 
Helg (hele døgnet): Mottakets 
egne vaktleger på tilkalling 
sammen med sykepleiere fra 
observasjonsposten med 
opplæring. 
Ettermiddag, kveld, natt 
(hverdager): Leger fra 
Allmennlegevakten og 
sykepleiere fra 
observasjonsposten, med 
opplæring. 

Opplæring og 
kompetanse 

Mottakets sykepleiere: 
30-timers 
internopplæring, Nklm 
sitt grunnkurs, kurs i 
klinisk rettsmedisin for 
vold- og overgrepsutsatte 
i Trondheim. Fagmøter 
hver sjette uke med 
faglig oppdatering, 
inngår i stillingen deres. 
 

Alle: Internt heldagskurs 
med basal opplæring i 
helhetlig tilnærming til 
overgrepsutsatte, inkludert 
opplæring i sporsikring, 
demonstrasjon på dukke. 
Må ha dette kurset for å få 
undersøke pasienter. 
I tillegg for mottakets 
ansatte: 
Nklm sine kurs, i tillegg 
underviser noen av 
overlegene på disse 
kursene. 
Legene som jobber med 
erklæringen for politiet 
har "kurs i strafferett og 
straffeprosess for 
rettsmedisinske 
sakkyndige" arrangert av 
Den rettsmedisinske 
kommisjon.  
Fast ansatte har ukentlig 
internundervisning. 
Helgevakter har fagmøter 

Oslo: Allmennlegevakten: 
Opplæring på avdelingen hvor 
undersøkelsen foregår, for å bli 
kjent med rommet og utstyret. 
Forsøker også å delta på Nklm 
sine kurs. 
Sykepleiere ved 
Allmennlegevakten skal ha 
jobbet ved observasjonsposten 
(hvor undersøkelsene foregår) 
med andre pasienter, i minst et 
halvår før de kan få opplæring.  
Nye ansatte settes i team med 
erfaren motpart, dvs. ny lege 
med erfaren sykepleier og 
omvendt. 
 
 
Vestfold: Legene fra ulike 
legevakter som utfører sikring 
fra nedre kroppsåpninger: Ingen 
opplæring. 
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 Vestfold Oslo Kommentarer/ 
tilleggsinformasjon 

Opplæring og 
kompetanse 

 månedlig for oppdatering 
og faglig diskusjon.  

 

Kvalitets-
kontroll 

Leder ser over 
rettsmedisinsk protokoll 
utfylt av sykepleier i hver 
sak. Leder gir skriftlig 
tilbakemelding.  
Legene har ingen 
evaluering, kan få 
muntlig beskjed av 
sakkyndiglege dersom 
det er feil eller mangler. 
 

Mottakets overleger går 
gjennom hver sak etter 
akuttundersøkelsen og 
utarbeider den 
rettsmedisinske 
protokollen basert på 
journal. Leger og 
sykepleiere fra 
Allmennlegevakten 
oppfordres til å ha 
gjennomgang av saken 
med overlegene, spesielt 
de første par sakene. Etter 
dette tilbakemelding 
dersom det er feil eller 
mangler. 

 

Dokumenta-
sjon av feil 

Feil dokumenteres i journal og føres på 
sporsikringsinstruksen som medfølger det sikrede 
materialet. 
Større feil meldes som avvik i det generelle 
avvikssystemet. 

Oslo oppgir i tillegg at dersom 
det skal skrives en 
rettsmedisinsk erklæring til 
politiet skal det fremgå i 
erklæringen hva/hvordan det er 
gjort feil. 
 

Mottak av 
pasienten 

Tas imot av sykepleier 
og skjermes på mottakets 
rom ved aktuell legevakt. 
Sykepleier informerer 
om tilbudet, har 
mottakssamtale og sikrer 
blodprøver. 
Den samme sykepleieren 
følger pasienten videre i 
hele saken. 

Tas imot av sosionom/ 
sosialkonsulent og 
skjermes på samtalerom. 
Sosionom har 
mottakssamtale. 
Sosionom videreformidler 
hendelsesforløp til lege og 
sykepleier, pasienten 
slipper å gjenta historien 
sin flere ganger. 
Pasienten følges til 
undersøkelsesrom av 
sykepleier, og ev. lege.  

Ved begge steder blir pasienten 
tatt inn og skjermet med en gang 
de kommer, de trenger ikke å 
vente med resten av pasientene 
på legevakten.  

Tekniske aspekter 
Føring av 
vattpinnen 

Pinnen føres med spissen 
ned mot huden, og rulles 
ikke på siden.  
Pinnen gnis kraftig nok 
til at underlaget beveger 
seg.  

Pinnen føres med spissen 
ned mot huden, rulles ikke 
på siden. 
Bruker lett trykk med 
vattpinnen. 

 

Pakking av 
prøver 

Prøvene pakkes i enkeltposer etter 
sporsikringsinstruksen. Posene håndteres aldri uten 
hansker. 

 

Oppbevaring 
av prøver 

Sporpakkene oppbevares på egne låsbare rom, slik at 
beviskjeden sikres. 
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 Vestfold Oslo Kommentarer/ 
tilleggsinformasjon 

Sporhygiene/kontaminering 
Beskyttelses-
utstyr 

Vanlige engangshansker 
fra fellespakke og 
munnbind ved 
sporsikring fra munn og 
hender. I tillegg lue og 
engangsfrakk ved 
resterende sporsikring.  
Bytter alltid til nytt sett 
med rene arbeidsklær 
mellom hver pasient. 

Vanlige engangshansker 
fra fellespakke, 
munnbind, 
beskyttelseslue, 
engangsfrakk, ved alle 
deler av undersøkelsen. 
Bytter alltid til nytt sett 
med rene arbeidsklær 
mellom hver pasient. 

I Oslo skal det bestilles hansker 
med lengre mansjett for å dekke 
håndledd, skal også bestille 
hanskedispenser som sikrer at 
man ikke tar på utsiden av alle 
hanskene når man forsyner seg 
med hansker.  
 
I Vestfold oppfattes det at 
ansatte har gode rutiner for kun 
å ta på mansjetten på hanskene, 
og ikke på selve 
hanskeoverflaten. 

Tiltak for å 
skjerme spor i 
ferske saker 

Sitter på papir på 
skjermet rom. Beskjed 
om å unngå å ta på noe. 
Ingen håndhilsing. 
Dersom pasienten må på 
toalettet før sporsikring 
sikres urinen til 
rettstoksikologi, i tillegg 
sikres toalettpapiret. 

Skal sitte på rent laken 
eller teppe. 
Ingen håndhilsing. 
Dersom pasienten må på 
toalettet før sporsikring 
sikres urinen til 
rettstoksikologi. 

Oslo: Å gi pasienten et rent 
laken eller teppe å sitte på 
praktiseres ikke godt nok, trolig 
fordi mange glemmer det. 

Bruk av 
engangsutstyr 

Spekulum og anoskop 
som engangsutstyr. 
Forsøker å unngå 
glidemiddel, men oftest 
nødvendig ved anoskopi.  
Ved gynekologisk 
undersøkelse ofte nok 
med saltvann. 

Spekulum og anoskop 
som engangsutstyr. Alltid 
glidemiddel ved anoskopi.  
Ofte nok med saltvann 
ved gynekologisk 
undersøkelse. 
Linjaler og målebånd kan 
være flergangsbruk. 

 

Undersøkelses-
rommene 

Opererer fra fire 
legevakter, ett rom på 
hver. To er 
spesialtilpassede rom, 
brukes kun av 
overgrepsmottaket. To 
andre rom brukes i 
tillegg av andre. 
Ingen av rommene er 
trange.  
Utfordring ved én 
legevakt (Horten) er 
mangel på eget 
gynekologisk rom. 

Eget undersøkelsesrom på 
Allmennlegevaktens 
observasjonspost. Kun til 
undersøkelse av 
overgrepsutsatte. 
Begrenset adgang for 
personale og andre 
pasienter. God plass til 
undersøkelse og 
bildetaking, 
plassutfordring ved 
pakking av prøver. 

Det skal bygges ny legevakt i 
Oslo, og da er det planlagt eget 
rom spesielt for 
overgrepsmottaket med god 
plass til alt. 

Vaskerutiner 
på rom 

Alltid vask etter pasient, 
på rommene som brukes 
av andre vaskes før og 
etter pasient. 

Alltid vask etter pasient. 
Stort pasientvolum og 
reservert rom, derfor 
sjeldent nødvendig med 
ny vask før pasient. 
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 Vestfold Oslo Kommentarer/ 
tilleggsinformasjon 

Praktisk utførelse 
Arbeids-
fordeling 

Sykepleier sikrer alt 
unntatt genitalt og analt, 
disse sikres av lege.  
Én sykepleier gjør alt 
selv.  

Lege sikrer alltid spor 
genitalt og analt. Resten 
varierer, sykepleier kan ta 
alt annet, men lege kan 
også gjøre det. Flytende 
arbeidsfordeling. 

I Vestfold må sykepleier være til 
stede under hele undersøkelsen 
for å veilede legen. 

Hvor det sikres 
spor fra 

Avhengig av hendelsesforløp. Ikke blinde 
"rutineprøver" fra kroppsoverflatene. Ved manglende 
hendelsesforløp tas prøver der man erfaringsmessig 
vet det er vanlig å finne spor. 
Tilbyr alltid sporsikring fra analkanalen.  
Starter ofte med å sikre spor fra munn og hender, slik 
at pasienten kan drikke, spise og ta på ting uten at spor 
forsvinner.  

Erfaring viser at mange ikke 
orker å fortelle om analt 
overgrep, derfor tilbys anal 
sporsikring alltid, selv om 
pasienten ikke oppgir dette. 
Pasienten skal aldri presses til en 
undersøkelse. 

Sikring av 
klær 

Truse sikres alltid, alle 
truser brukt etter 
hendelsen sikres. Andre 
klær sikres ut fra 
hendelsesforløpet. 
Ofte sikres BH, t-skjorte, 
bukse/strømpebukse. 
Kan få med papirpose for 
å sikre eventuelle spor 
hjemme, f. eks. truser, 
sengetøy osv.  

Truse sikres alltid, alle 
truser brukt etter 
hendelsen sikres. 
Andre klær sikres ut fra 
hendelsesforløpet. Kan få 
med papirpose for å sikre 
eventuelle spor hjemme, f. 
eks. truser, sengetøy osv.  

 

Sporsikring fra 
plagg når 
pasient ikke vil 
gi fra seg klær 

Har aldri opplevd at 
pasienter ikke vil gi fra 
seg klær. Har lært 
hvordan man sikrer spor 
fra klær dersom det 
skulle være nødvendig. 

Tar prøver hvis det er 
synlige flekker på klærne, 
men tar ikke prøver fra 
steder hvor overgriperen 
har tatt, uten at det er 
synlig materiale der. 

 

Gjøres ting 
forskjellig når 
man vet at det 
er en politisak? 

Ingen forskjeller selv om 
det er en politisak, alle 
behandles likt. 

Ingen forskjeller fordi det 
er politisak.  

Oslo: De som kommer med 
politiet kommer oftere rett fra 
åstedet. Dette betyr ferskere 
spor, som kan gjøre det aktuelt å 
ta flere prøver. 

Egen oppfatning av kvalitet 
Pasientvolum 
og tilstrekkelig 
mengdetrening 

Opplever at det er flere 
ting som kan være 
viktigere enn bare 
mengdetrening: Hva man 
gjør etter hver sak, 
hvordan man følger opp 
sakene, og hva man har 
av faglig påfyll. Ut fra 
hvordan arbeidet ved 
mottaket er organisert 
oppfattes antall pasienter 

Mer enn nok pasienter for 
de fast ansatte ved 
mottaket. Litt mer 
vilkårlig for legene og 
sykepleierne som jobber 
ved Allmennlegevakten, 
da det vil være mer 
tilfeldig hvor ofte de 
møter overgrepspasienter. 
Tror likevel disse har 
større 
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 Vestfold Oslo Kommentarer/ 
tilleggsinformasjon 

Pasientvolum 
og tilstrekkelig 
mengdetrening 

som tilstrekkelig. mengdetrening enn mange 
andre steder i landet. 

 

Sikres prøvene 
i tråd med 
retnings-
linjene? 

Oppfatter at 
sporsikringen gjøres i 
tråd med retningslinjene. 

Oppfatter at de gjør det 
relativt bra, men at det 
alltid vil være rom for 
forbedring.  

 

Nklm = Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin 
 
Kommentarer til resultatene 
Organisering av mottakene 
Overgrepsmottakene i Vestfold og i Oslo er organisert på to helt ulike måter. Mottaket i 
Vestfold består av 14 sykepleiere og 1 lege, hvor det er sykepleierne som utfører arbeidet 
med sporsikring og undersøkelse av pasientene. Fordi de opererer med beredskapslister, og er 
tilgjengelige hele døgnet, alle dager, vil det alltid være en person med god kompetanse innen 
sporsikring og mottak av overgrepsutsatte, som tar imot pasientene, uansett når de oppsøker 
mottaket. Legene som gjør nedre sporsikring i Vestfold har derimot ingen opplæring eller 
spesiell kompetanse, og mottaket har ingen ansatte leger som gjør sporsikring. I Oslo er det 
både leger og sykepleiere blant de ansatte, flest leger, og en pasient som kommer til mottaket 
på dagtid på hverdager eller hele døgnet i helgen, vil ha både en sykepleier og overlege som 
har god kompetanse og erfaring fordi jobben deres er på overgrepsmottaket. På kveld og natt 
på hverdager derimot, møtes man av sykepleiere (fast ansatt ved Allmennlegevaktens 
observasjonspost) og leger (fast ansatt ved Allmennlegevakten), som også har opplæring, 
men som ikke arbeider med sporsikring av "egen vilje" (det er en del av jobben de må gjøre i 
forbindelse med arbeidet på Allmennlegevakten). Dette trenger slett ikke å bety at de gjør en 
dårligere jobb, er mindre interessert i slike saker, eller ikke ønsker å gjøre denne delen av 
jobben, men det betyr at pasienten på kveldstid møter noen som ikke jobber daglig med 
overgrepsutsatte, og dermed har mindre erfaring.  
 
Satt litt på spissen kan man si at i Vestfold blir man alltid undersøkt av en sykepleier med 
veldig god kompetanse og en lege uten kompetanse, og i Oslo blir man, avhengig av 
tidspunkt for undersøkelsen, undersøkt enten av et team hvor både sykepleier og overlege har 
veldig god kompetanse, eller av et team hvor sykepleier og lege som også har en del 
kompetanse, men ikke like mye erfaring som noen som driver med dette fast. En pasient i 
Oslo vil likevel aldri bli undersøkt av et team hvor både lege og sykepleier er uerfarne, disse 
vil alltid settes i team med en erfaren motpart.  
 
En annen forskjell ved organiseringen av de to mottakene er størrelsen på arbeidsstillingene. I 
Oslo er jobben ved mottaket deres hovedjobb (og for de fleste sannsynligvis den eneste 
jobben de har). Det betyr at de driver med dette hver dag. I Vestfold er sykepleierstillingene 
små deltidsstillinger på 10-15% som de ansatte har i tillegg til sin faste jobb. Dette er altså 
ikke noe de gjør hver eneste dag, slik som i Oslo. Ved begge mottakene har de ansatte søkt 
seg til disse stillingene spesifikt, dette er altså folk som er interessert i feltet og som ønsker å 
drive med dette. Dette er i motsetning til de ansatte på Allmennlegevakten i Oslo, hvor 
mottak av overgrepspasienter er en obligatorisk oppgave som en del av jobben deres. 
Tilbakemeldingene fra legene og sykepleierne ved Allmennlegevakten er imidlertid at dette 
ikke er en oppgave de opplever å bli pålagt motvillig, men heller tvert imot: De opplever 
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dette som en prioritert, viktig og meningsfylt del av jobben sin, og mottak av disse pasientene 
er noe de ønsker å gjøre. 
 
Opplæring av personell 
Det at legene i Vestfold som sikrer sporene genitalt og analt (som i mange saker kan være de 
viktigste bevisene) ikke har noen opplæring i hvordan sporsikring skal utføres, er betenkelig. 
Man har en manual man kan følge, sporsikringsinstruksen er i praksis en oppskrift, men det 
er mye å tenke på blant annet for å unngå kontaminering av prøvene. Fordi mottaket i 
Vestfold opererer fra flere legevakter kan det være vanskeligere å gjennomføre en organisert 
opplæring av alle legene, slik man gjør ved Allmennlegevakten i Oslo, hvor alle er samlet på 
ett sted. Riktignok blir legene i Vestfold veiledet svært nøye av mottakets sykepleier ved 
sporsikring genitalt og analt. 
 
En løsning i Vestfold kunne kanskje være at alle sykepleierne som jobber ved 
overgrepsmottaket gjør hele undersøkelsen selv, inkludert gynekologisk undersøkelse og 
anoskopi. Da det allerede er en av sykepleierne ved mottaket som praktiserer dette skulle man 
tro det ville være mulig å gi de andre opplæring i det også. Man kunne tenke seg at det 
kanskje kan gi bedre kvalitet på sporsikringen enn når en lege uten kompetanse innen 
sporsikring skal gjøre det. Imidlertid vil en slik opplæring være omfattende, fordi 
opplæringen må dekke mer enn kun hvordan man bruker et spekulum/anoskop for å komme 
til med vattpinnen for å sikre spor. Den som sikrer disse sporene må i tillegg gjøre 
medisinske vurderinger, som å se etter tegn på skader, sykdom og tidligere inngrep. En lege 
lærer dette i løpet av medisinstudiet (selv om man kan argumentere for at denne opplæringen 
kan være ganske tynn), og i løpet av turnustjenesten i distrikt, som er allmennpraksis, har de 
fleste leger gjort en del gynekologiske undersøkelser og fått erfaring med dette. Sykepleiere 
har ingen opplæring i å gjøre gynekologiske undersøkelser, med unntak av jordmødre som 
har lært dette i sin 2-årige etterutdanning, og de har ikke den samme medisinske kompetansen 
en lege har til å gjøre medisinske vurderinger. Spesielt i små deltidsstillinger som i Vestfold 
er det nok ikke hensiktsmessig, eller gjennomførbart, med en så omfattende opplæring.  
 
Generelt er det vanskelig å sikre at alle som må ta imot slike pasienter, men som ikke driver 
med det som sin faste jobb, har god nok kompetanse. Det skal være et døgnkontinuerlig 
tilbud, og det skal dekke hele landet, men i Norge bor befolkningen svært spredt og det betyr 
at man skal ha et døgnkontinuerlig tilbud på mange små steder i landet. Det vil sannsynligvis 
ikke være hensiktsmessig å gi alle legevaktsleger i et fylke en omfattende opplæring i mottak 
av overgrepsutsatte pasienter, når hver enkelt lege kanskje vil møte en slik pasient én gang i 
året, kanskje ikke det engang. Dette betyr derfor at mange steder i landet vil overgrepsutsatte 
måtte bli tatt imot og undersøkt av leger med liten eller ingen spesifikk opplæring i 
sporsikring.  
 
En viktig side ved dette med opplæring av ansatte er at det i Norge ikke finnes formelle 
kompetansekrav innen sporsikring og rettsmedisinsk undersøkelse. Dette gjør at man ikke 
kan sikre at alle som driver med dette har samme opplæring og kompetanse. Dette mener jeg 
at potensielt kan være et problem, fordi det kan bety at disse pasientene ikke alltid får den 
samme kvaliteten på den rettsmedisinske undersøkelsen, som igjen kan påvirke 
sannsynligheten for at overgriper identifiseres og eventuelt dømmes i en rettssak. 
Tilfeldigheter bør ikke ha betydning for det rettslige utfallet i en så alvorlig sak som dette er, 
og hvis det er tilfeldig om man møter en lege med god eller mindre god kompetanse på 
området kan det ha betydning. 
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Kvalitetssikring 
Både i Vestfold og i Oslo har man en kvalitetssikring i form av at en person ser over hver sak 
i etterkant, men der man i Vestfold får skriftlig tilbakemelding på hver eneste sak fra 
mottakets leder, er det i Oslo opp til den enkelte å oppsøke en tilbakemelding, med mindre 
det er gjort noe feil (ved feil eller mangler får man alltid tilbakemelding på dette). 
Legevaktslegene oppfordres til å komme til overlegene ved mottaket for en gjennomgang 
spesielt etter de første par sakene de har, men dette er ikke obligatorisk.  
 
Ettersom det kan være ganske tilfeldig hvor ofte en legevaktslege i Oslo gjør rettsmedisinske 
undersøkelser kunne man tenke seg at det vil være bedre om de alltid har en gjennomgang 
etter en sak, og ikke bare de to første gangene. Sykepleierne og legene har mulighet til å 
konferere overlegene, men det er ingen obligatoriske oppfriskningskurs eller lignende etter 
det første kurset. Dersom ting gjøres feil, fordi legene ikke har god nok kompetanse og 
oppfølging, og dette påvirker utfallet i en rettssak vil det etter min mening være uholdbart. 
Sjansen for dette reduseres trolig noe fordi den rettsmedisinske protokollen, altså den 
rettsmedisinske vurderingen, som er det politiet og retten får, alltid utarbeides av en erfaren 
overlege med tilleggskompetanse fra overgrepsmottaket. Lege og sykepleier fra 
Allmennlegevakten gir kun en beskrivelse av den rettsmedisinske undersøkelsen, som 
overlegen da baserer sin protokoll på. 
 
Man kan også argumentere for at legene har viktigere ting å bruke tid på enn å ha 
gjennomganger hver gang man har hatt en sak, da en slik gjennomgang muligens kan ta noe 
tid, og det kan være vanskelig å få til logistisk. I tillegg vil en slik evaluering innebære mer 
enn evaluering av bare sporsikringsbiten, fordi mottak av pasienter er mye mer enn 
sporsikring, blant annet er det også skadedokumentasjon og medisinsk behandling og 
vurdering. Evaluering med tilbakemelding i hver eneste sak vil derfor bli en stor oppgave, og 
det vil gjøre det vanskelig å gjennomføre.  
 
I Vestfold er det som nevnt slik at sykepleier alltid får en skriftlig tilbakemelding på arbeidet 
sitt, men det samme gjelder ikke for legene i Vestfold. Ettersom disse legene ikke har noen 
form for opplæring i mottak av overgrepspasienter er det kanskje spesielt viktig at de får 
tilbakemelding på arbeidet sitt. Riktignok kan de bli oppringt av mottakets sakkyndiglege 
hvis det er feil eller mangler ved undersøkelsen, men det kan da ha gått en del tid fra 
undersøkelse til eventuell tilbakemelding, som da kan gi mindre uttelling. Også her vil det 
være ressurskrevende å gi tilbakemelding til legene i hver sak, kanskje spesielt når disse 
legene er spredt rundt på ulike legevakter, og det er kanskje ikke like enkelt å få kontakt med 
dem. En annen potensiell utfordring ved kvalitetskontrollen i Vestfold er at det kun er én 
person, altså mottakets leder, som gir tilbakemeldinger til de ansatte. 
 
Sporhygiene og kontamineringsrisiko 
Det kunne vært interessant å finne ut om sporprøvene som sendes inn fra Vestfold oftere er 
kontaminert enn prøvene fra Oslo, ettersom de i Vestfold ikke bruker lue og engangsfrakk 
ved sikring av spor fra munn og hender, kun hansker og munnbind. Dersom det er en 
vesentlig forskjell burde man vurdere å innføre strengere rutiner for bruk av 
beskyttelsesutstyr. Hvis Oslo lykkes med å få tak i en slik hanskedispenser som er nevnt, og 
man kan vise at det faktisk gir mindre kontaminering, er dette noe man kan vurdere å innføre 
ved alle landets mottak, og også andre steder hvor spormateriale håndteres, som Seksjon for 
rettsgenetikk i straffesaker. Selv om man er forsiktig og kun er i kontakt med mansjetten når 
man tar seg hansker fra en fellespakke vil det kunne drysse hud ned i pakken og kontaminere 
resten av hanskene. 
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Konklusjon om overgrepsmottakene 
I min første problemstilling lurte jeg på hvordan sporsikring utføres på et overgrepsmottak, 
og om det var likheter og ulikheter mellom mottakene. 
 
Etter å ha snakket med representanter fra mottaket i Oslo og i Vestfold finner jeg at det er en 
del ting som praktiseres likt, men det er påfallende store forskjeller mellom mottakene også. 
En stor forskjell er at mottaket i Vestfold er sykepleierstyrt, og at man kun bruker tilfeldige 
leger, som ikke er ansatt ved mottaket og ikke har opplæring, til sporsikring fra nedre 
kroppsåpninger. De operer altså med noe som ligner en SANE-modell (sexual assault nurse 
examiner), som er brukt i store deler av USA (10).  
 
En annen ting som er forskjellig ved de to mottakene er de involverte partene fra mottaket. I 
Oslo møter pasienten først en sosionom som hun/han har en samtale med, deretter er det 
sykepleier og lege som tar seg av pasienten videre. I oppfølgingsarbeidet er gjerne 
sosionomer involvert, og siden det er de fast ansatte ved overgrepsmottaket som har 
oppfølgingen av pasienten, men ikke nødvendigvis disse som tar imot pasienten i 
akuttsituasjonen, vil pasienten i noen tilfeller bli fulgt opp av noen andre enn de som tok imot 
vedkommende. Oppfølgingsteamet som følger pasienten i 3 måneder er fast, det vil si at de 
følges av samme sosionom, sykepleier og lege i denne perioden. Dersom pasienten tas imot 
av en av mottakets overleger vil det være denne legen som har oppfølging av pasienten. I 
Vestfold blir pasienten tatt imot, undersøkt og fulgt opp gjennom hele saken av den samme 
sykepleieren. Fordelen med dette er blant annet at denne ene personen da sitter på all 
informasjonen pasienten har gitt, i motsetning til i Oslo, hvor pasienten kanskje har gitt 
informasjon til ulike personer. 
 
En ting som skiller Vestfold og Oslo er tilgjengeligheten av de som er ansatt ved mottakene. I 
Oslo utføres kun arbeidet av mottakets ansatte dersom pasienten er der på dagtid på 
hverdager, og av deres helgevakter i helgene, i andre tidsrom gjøres arbeidet av vakthavende 
legevaktsleger og sykepleiere ved observasjonsposten, som også er en funksjonell del av 
overgrepsmottaket, men som ikke teknisk sett er ansatt av overgrepsmottaket. I Vestfold blir 
pasienten møtt og undersøkt av en av mottakets sykepleiere uansett tid på døgnet eller 
ukedag. 
 
Jeg fant også at det var en del likheter, blant annet på hvordan sporsikringen utføres. Begge 
håndterer vattpinnen på riktig måte, altså med spissen loddrett mot huden, og begge har tiltak 
for skjerming av spor og for å hindre sporsmitte, selv om det innenfor dette er noen 
forskjeller. Begge steder er det også en viss arbeidsdeling mellom lege og sykepleier. 
 
Seksjon for rettsgenetikk i straffesaker 
Når en overgrepssak etterforskes av politiet blir sporene som skal analyseres sendt til Seksjon 
for rettsgenetikk i straffesaker. De får da en anmodning fra politiet hvor det står hvilken sak 
det er, hvem som har sendt det inn, hvilke typer material som er sikret og sendt til laboratoriet 
og hva det skal analyseres med hensyn på. I tillegg er det et felt nederst på blanketten hvor 
politiet skriver litt om saken. I dette feltet er det ønskelig å få mest mulig informasjon som er 
relevant i forhold til de biologiske sporene, slik at de kan plukke ut det som er viktigst å 
analysere. Dette er fordi de ikke analyserer alle sporene som sikres ved mottaket, da ville 
laboratoriet aldri blitt ferdig med sakene. Man må derfor gjøre prioriteringer på hvilke prøver 
som analyseres, og man analyserer da de prøvene man tror vil belyse saken mest mulig. Det 
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er derimot ikke påkrevd at politiet må skrive noe i feltet med saksinformasjon, og det varierer 
hvor mye og hvor god informasjon de får der.  
 
Informasjon fra overgrepsmottaket 
Når det gjelder informasjon fra overgrepsmottaket til laboratoriet er det kun 
sporsikringsinstruksen som automatisk medfølger, det er ingen annen informasjonsflyt 
mellom mottak og laboratorium. Også denne går via politiet, så det er i praksis ingen direkte 
kontakt mellom mottak og laboratorium. På sporsikringsinstruksen står det hvilke prøver som 
er tatt, antall prøver, og litt teknisk informasjon som bruk av glidemiddel eller ikke. Det 
eneste som ellers står på dette dokumentet av informasjon om hendelsen er dato og 
klokkeslett for hendelsen, og om det var flere enn en gjerningsperson. Ingenting av det 
pasienten forteller om hendelsen til den som sikrer sporene står her. Informasjon om 
hendelsen får de kun via politiets anmodning, i det nederste feltet som er nevnt tidligere. Det 
hender også at de får avhøret av fornærmede, og noen ganger avhøret av siktede, men dette er 
ikke noe som alltid følger med. Avhørene har informasjon om pasientens oppfatning av 
hendelsesforløpet, som da har ført til kontakt med politiet, og avhøret av gjerningsperson vil 
inneholde denne personens oppfatning av hendelsen. En sjelden gang i blant hender det at 
laboratoriet også får den rettsmedisinske protokollen som mottaket skal fylle ut, men stort 
sett får de ikke denne, sannsynligvis fordi mottaket bruker litt tid på å skrive den, og at 
politiet ofte ikke har fått den ennå heller. I de tilfellene de får den rettsmedisinske protokollen 
er det utrolig mye verdifull informasjon der som hjelper dem med å velge hvilke prøver som 
skal prioriteres. Ved sikring av klær skal det i denne protokollen også fylles inn hvor på 
klærne det kan ha vært etterlatt spor, noe som kan være nyttig for laboratoriet.  
 
Biologiske spor på klær 
Biologisk materiale som har tørket i klær holder seg nesten uendelig. Klær kan derfor være 
veldig viktig, spesielt i saker der det har gått noe tid fra hendelsen til sporsikring finner sted. 
Sæd brytes ned i vagina etter 2-4 dager, og etter dette blir undertøy veldig relevant. Rutinen 
ved mottakene er riktignok likevel at man skal sikre spor fra vagina inntil 7 dager etter 
hendelsen, fordi det har hendt at man finner noe etter lengre tid, men dette er uvanlig. Når det 
gjelder andre klær er det ikke like lett å vite hvor man skal lete, og om det man eventuelt 
finner har noen betydning. Det gjelder spesielt på de ytterste plaggene man har på seg, som 
jakke, genser eller bukse. Hvis man for eksempel har vært på fest, som er ganske vanlig i 
slike saker, har man gjerne tatt på mye forskjellig, som andre også har tatt på, og man samler 
da en slags cocktail med DNA fra mange personer. Når man da tar på for eksempel genseren 
sin overfører man mye cellemateriale fra andre mennesker. På laboratoriet ser de derfor at det 
ofte er mye DNA fra veldig mange personer på denne typen klær. 
 
Hvor på plagget skal man sikre prøvene fra? 
Hvis de skal ta prøver med tanke på at en overgriper har tatt et spesielt sted på et plagg, er de 
veldig avhengig av å få vite rimelig nøyaktig hvor denne personen har tatt. Da kan de gå inn 
på det området spesifikt, da får de mest mulig DNA som er avsatt fra den personen, og man 
får ikke så mye blanding fra en masse andre personer som ødelegger for vurderingen av 
resultatet. Man kan nemlig ikke ha DNA fra mer enn tre personer i en prøve før den blir 
veldig vanskelig å tolke, da blir blandingsresultatet så komplekst at mange tilfeldige personer 
kan passe inn. Informasjon om hvor en overgriper eventuelt har tatt på et plagg må de få fra 
politiet, og da må offeret ha fortalt det til politiet. Ofte husker ikke offeret hva som har 
skjedd, de kan ha sovet, vært beruset eller hatt panikk slik at de ikke husker. Da må 
laboratoriet ta mer generelle prøver fra blant annet knapper på bukser, buksesmekker, 
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linninger, og slike steder man kan tenke seg til at en overgriper har tatt. Likevel ser man også 
der at man kan finne DNA fra mange personer. Det er ikke uvanlig å finne DNA fra mange 
personer på truselinningen, som kan ha kommet dit fordi offeret har vært i kontakt med flere 
personer og samlet DNA på hendene sine, som da kan ha blitt overført til trusen ved et 
toalettbesøk. Det vil si at om man finner DNA av mannlig opprinnelse på en truselinning 
betyr det ikke nødvendigvis at en mann har tatt der. 
 
Hvordan velge hvilke prøver som skal analyseres? 
Når laboratoriet mottar sporprøver og en anmodning fra politiet går de gjennom den og ser 
hva politiet har skrevet om hendelsen. For at det ikke skal bli som å lete etter nåla i 
høystakken må man ha noen grunnleggende ting man tenker på: Hva leter vi etter? Hvilken 
type biologisk materiale leter vi etter? Hvor er det avsatt? Samtidig ønsker man å analysere 
prøver som vil belyse saken mest mulig, som vil ha høyest bevisverdi. I en overgrepssak er 
sæd veldig viktig, og det er sæd man generelt først leter etter. Likevel må man vite om det i 
det hele tatt vil være mulig å finne sæd i prøvene man har mottatt. Man må vite om det har 
vært utløsning, om det er brukt kondom, hvor lang tid det har gått fra overgrepet til sporene 
ble sikret, og om fornærmede har vasket seg. Det er mange faktorer som har betydning for 
om man har mulighet til å finne sæd. Hvis man i en sak får vite at det er usannsynlig å finne 
sæd vil det kanskje være bedre å starte med andre prøver, for eksempel kan det være mer 
nyttig å lete etter spytt på innsiden av en BH. Spytt inneholder også mye DNA, slimhinner 
avgir generelt mye epitel, mer enn vanlig hud. Selv om man ofte starter med en ting (for 
eksempel lete etter sæd) vil man ofte kombinere dette med andre prøver, for å belyse hele 
hendelsesforløpet.  
 
Den rettsmedisinske protokollen 
Mottaket skal ikke løse saken, så de kan fokusere mye mer på de biologiske sporene (i tillegg 
til det medisinske og psykososiale) og man kan tenke seg at de klarer å få en del god 
informasjon fra fornærmede som er relevant for akkurat dette. På mottaket har de tenkt mye 
mer spesifikt på hvor man kan finne ting, hva man leter etter, og har tatt prøver ut fra det 
offeret forteller om hendelsen. Politiet derimot, må ha et mye bredere fokus, det er mye mer 
enn spor som inngår i etterforskningen av en sak, og de er kanskje ikke like flinke til å gi den 
informasjonen laboratoriet trenger.  
 
For at laboratoriet skal kunne gjøre sin jobb best mulig trenger de mest mulig relevant 
informasjon, og den rettsmedisinske protokollen inneholder i stor grad dette. Denne 
protokollen inneholder svært sensitiv informasjon, og også helseopplysninger om 
fornærmede, så man kan argumentere for at laboratoriet ikke som hovedregel skal få denne 
rapporten, fordi man i minst mulig grad ønsker å spre slik informasjon. Et argument mot dette 
er at alle som arbeider på laboratoriet har taushetsplikt som er like streng som den 
helsepersonell har. I tillegg har laboratoriet en ekstremt sikker kommunikasjonsform med 
politiet, og datasystemet ved avdelingen, som er en del av sykehussystemet, er veldig lukket. 
De har aldri hatt problemer med at sensitiv informasjon har lekket, hverken fra systemene 
eller fra enkeltpersoner.  
 
Kommentarer til opplysningene 
Det kan tenkes at det kan være avvik mellom informasjonen i politiets anmodning og 
mottakets rettsmedisinske protokoll. Det kan hende at mottakets rapport inneholder viktig 
informasjon som ikke er med i politiets anmodning, enten fordi fornærmede har glemt å 
fortelle en detalj til politiet, eller at politiet ikke har tenkt over at en detalj kan være viktig når 
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man skal velge prøver til analysering. Laboratoriet opplever at i de tilfellene de får den 
rettsmedisinske protokollen inneholder denne mye mer informasjon om de biologiske 
sporprøvene enn politiets rapport. Man kan tenke seg at offeret forteller til den som sikrer 
sporene at overgriperen sugde på halsen til offeret, og det sikres da en prøve derfra. I 
sporsikringsinstruksen står det ingenting om hvorfor man har tatt denne prøven og at den kan 
være viktig å analysere, annet enn at mottaket kan skrive f. eks. "spytt?" på en pose dersom 
de vet det kan være spytt i prøven. Hvis offeret ikke har husket å fortelle denne detaljen til 
politiet vil laboratoriet kanskje aldri få vite at denne prøven var viktig, og man kan i verste 
fall risikere at en sak forblir uløst fordi man ikke analyserte en prøve. Det er derfor viktig at 
det finnes en form for kommunikasjon om hendelsen mellom mottak og laboratorium. 
 
Angående den rettsmedisinske protokollen og et ønske om å utdele sensitiv informasjon i 
minst mulig grad er jeg på generell basis enig i tankegangen om å verne om sensitiv 
informasjon. I disse sakene, derimot, mener jeg at fordelene ved at laboratoriet får denne 
informasjonen veier opp for eventuelle ulemper, fordi hvis denne informasjonen hjelper 
laboratoriet til å vise hva som har skjedd, og kanskje finne bevis som kan være avgjørende i 
en rettssak, er dette en vesentlig fordel for fornærmede. I tillegg kan det tenkes at man ikke 
trenger å analysere like mange prøver, hvis man vet mer sikkert hvilke av prøvene i hver 
enkelt sak som vil gi mest informasjon. Dette kan være med på å korte ned behandlingstiden 
av saker, som vil være til nytte for samfunnet generelt.  
 
For å hindre at laboratoriet får tilgang på sensitiv informasjon som ikke er relevant for saken 
kunne man vurdert å gi dem en modifisert versjon av den rettsmedisinske protokollen, hvor 
slik informasjon er fjernet. Imidlertid tar selve protokollen lang tid å lage, noe som i 
utgangspunktet gjør at det ikke vil være ideelt at laboratoriet skal bruke denne for å få 
tilleggsinformasjon. Hvis man skal lage en ekstra versjon med modifisert innhold til 
laboratoriet vil det ta enda lengre tid. En annen løsning kan være å endre 
sporsikringsinstruksen slik at mer informasjon om hendelsen står på denne. 
Sporsikringsinstruksen følger uansett alltid med i sporpakken til laboratoriet, og hvis man må 
skrive litt om hendelsen på denne vil det ikke medføre forsinkelser, og ikke vesentlig mye 
ekstraarbeid for den som arbeider på mottaket. På denne måten vil laboratoriet være garantert 
å få informasjon om hendelsen, eventuelt informasjon om at hendelsesforløp er ukjent, i hver 
sak. I denne oppgaven går jeg ikke nærmere inn på hvordan en ny sporsikringsinstruks kan se 
ut, da det vil være for omfattende til å inngå i oppgavens rammer.  
 
Kontaminering 
Seksjon for rettsgenetikk i straffesaker har et eliminasjonsregister med DNA-profilene til alle 
sine ansatte. Dette bruker de til å søke igjennom alle prøvene for å identifisere kontaminering 
som kan ha skjedd innenfor laboratoriet. Alle som besøker rommene hvor prøvene analyseres 
og håndteres må også avgi DNA-prøve, som laboratoriet søker gjennom prøvene med i en 
måneds tid før det slettes. Når man kjenner DNA-profilen til den som har kontaminert 
prøven, kan man trekke denne ut av resultatene, noe som gjør det lettere å tolke resten av 
prøven. Det finnes ikke et DNA-register med profilene til de som sikrer prøvene på 
mottakene, og dersom prøvene kontamineres der vil man ikke kunne eliminere 
kontaminasjonen. 
 
Dagens analysemetoder er svært sensitive, og det er ikke mange celler som skal til for å gi en 
DNA-profil, eller kontaminere en prøve. Når prøvene ankommer laboratoriet blir de tatt imot 
og registrert av de ansatte ekspedisjonen, som ikke har på seg hansker. De tar dermed på 
utsiden av posene, og avsetter hudceller der. I noen svært få tilfeller har de funnet DNA fra 
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en av de ansatte i ekspedisjonen i prøven. Dette kan skje når prøvene tas ut av posene for 
analysering, selv om dette gjøres på egne rene rom av personell med alt av beskyttelsesutstyr. 
Man åpner da posen, rister ut vattpinnen, klipper av tuppen og legger den i en ren petriskål. 
Hvis man er uheldig kan hudcellene fra personen i ekspedisjonen drysse ned i petriskålen 
hvis man for eksempel holder posen over denne, og man kan da finne DNA-profilen til denne 
personen. Dette er en av grunnene til at det er viktig å søke gjennom prøvene mot profilene til 
de som jobber der. Det er stort sett bare svake prøver med lite materiale som lar seg 
kontaminere. Prøvene som sikres på overgrepsmottakene inneholder ofte veldig mye DNA, 
og en potensiell kontaminasjon er da så liten i forhold til resten av materialet, at DNA fra 
kontamineringen vil "drukne" i det DNA-materialet man faktisk ønsker å analysere. 
 
Tiltak mot kontaminering 
Laboratoriet har rutiner for å hindre kontaminering: de bytter til rene frakker fra sak til sak, 
de bruker munnbind, beskyttelseslue og hansker. Hanskene byttes hele tiden, slik at de 
unngår å ta med seg noe fra et sted til et annet. Rommene må alltid være helt rene, pulter må 
alltid være vasket. I tillegg innarbeides en slags automatisk atferd når man har jobbet der en 
stund, hvor man alltid er bevisst på hvor man har hendene sine, at man ikke går og tar seg i 
ansiktet og tar på ting rundt seg. Det er ett rom hvor det er satt inn ekstra tiltak, og det er 
rommet hvor PCR-maskinen står, hvor DNA-materialet amplifiseres. I dette rommet er luften 
manipulert med undertrykk på en måte som hindrer at DNA-partikler flyr rundt i luften i 
rommet.  
 
Konklusjon om laboratoriet 
I min andre problemstilling lurte jeg på hvordan sporprøvene behandles på laboratoriet hvor 
de analyseres, og hvilken kommunikasjon som fantes mellom overgrepsmottakene og 
laboratoriet.  
 
Jeg har funnet at Seksjon for rettsgenetikk i straffesaker har gode rutiner for å hindre og 
fange opp kontaminering, og de har et godt samarbeid med politiet. En vesentlig svakhet er at 
det ikke er noen form for kommunikasjon om hendelsen i hver sak mellom 
overgrepsmottaket og laboratoriet, den eneste informasjonen som går fra mottaket til 
laboratoriet er sporsikringsinstruksen, hvor det ikke står noe om hendelsesforløpet og tiden 
etter hendelsen.   
 
Etter det jeg har funnet i min oppgave mener jeg at mulighetene for å etablere en kontakt 
mellom overgrepsmottakene og laboratoriet bør utredes nærmere, enten det er i form av den 
rettsmedisinske protokollen eller en ny sporsikringsinstruks. Dette fordi man kan gå glipp av 
viktig informasjon som mottakene sitter på som kan være relevant for saken, og for valg av 
analyser. Overgrepsutsatte pasienter vil ofte åpne seg mer, og fortelle flere detaljer rundt 
hendelsen til helsepersonellet som undersøker dem, enn de gjør til politiet (10). Seksjon for 
rettsgenetikk i straffesaker erfarer selv at informasjonen de får, i de få tilfellene der de mottar 
den rettsmedisinske protokollen, er svært verdifull for deres arbeid. 
 
Begrensninger ved egen oppgave og forslag til ting som kan utredes nærmere 
Ideelt skulle jeg ha sammenlignet flere overgrepsmottak, og da jeg kun har undersøkt to av 
landets overgrepsmottak gir ikke dette godt nok grunnlag til å vurdere kvaliteten på 
sporsikringsarbeidet i landet. Spesielt hadde det vært interessant å se hvordan ting gjøres ved 
små mottak, som har veldig få pasienter. Både i Oslo og i Vestfold er mottakene ganske store 
og robuste, og man forventer dermed kanskje ikke at det er store forskjeller mellom dem. Jeg 
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tror det er sannsynlig at man kan finne vesentlige forskjeller ved de minste 
overgrepsmottakene i landet, de har sannsynligvis færre ansatte, og fordi de så sjeldent har 
pasienter kan man tenke seg at de også har mindre opplæring, eventuelt at færre har 
opplæring innen sporsikring. Fordi pasientvolumet enkelte steder er veldig lite har man 
kanskje ikke like mye ressurser, og dette kan påvirke hvor gode lokaler de har, hvor gode 
rutiner de har for sporvasking av lokalene, og om de har sikre oppbevaringsrom for 
sporprøvene etter undersøkelsen. Dette fikk jeg dessverre ikke undersøkt i denne omgang.  
 
Jeg har i oppgaven sett en del på hvilken opplæring de som sikrer spor har. Jeg har ikke 
snakket nærmere om viktigheten av en helhetlig opplæring, altså mer enn bare hvordan man 
bruker en vattpinne for å sikre spor. De som er fast ansatt ved overgrepsmottakene, kanskje 
spesielt i Oslo hvor det er deres eneste jobb, vil nok ha en annen forståelse av hva et seksuelt 
overgrep kan være, og ha en større evne til å tilpasse sporsikringen til historien som fortelles. 
For dem som utfører sporsikring sjeldent, altså de som jobber ved legevakten, kan det tenkes 
at de i mindre grad gjør overveielser for hvilke prøver som skal tas i hver sak, og de følger 
kanskje sporsikringsinstruksen fra start til slutt uten å gjøre egne vurderinger om hvor man 
kan finne spor. Det kunne vært interessant å se nærmere på betydningen av den opplæringen 
man har når man jobber fast ved et overgrepsmottak, og for eksempel se om de har en større 
andel prøver som gir funn av relevant DNA.  
 
Det kunne også vært interessant å se om det er forskjeller mellom profesjonene når det 
gjelder å gjøre vurderinger i hver enkelt sak. For leger er det å ta selvstendig ansvar, tilpasse 
seg til den enkelte situasjon og gjøre egne overveielser en del av jobben, og det er noe vi 
læres opp til på studiet. En sykepleier utfører ofte oppgaver delegert fra leger, og legen er 
ansvarlig for at ting blir gjort riktig. Dette gjelder ikke omvendt. Veiledningen sykepleieren 
gir legen i Vestfold fritar ikke legen for eget ansvar. At en lege ofte er ansvarlig for det en 
sykepleier gjør, medfører at sykepleiere i mindre grad har friheten til å gjøre egne 
vurderinger, og det kan tenkes at de i større grad følger sporsikringsinstruksen som en slags 
sjekkliste, uten å tenke over hva som eventuelt er relevant. Det finnes selvsagt unntak, og jeg 
tror blant annet at sykepleierne som jobber ved overgrepsmottaket i Vestfold sannsynligvis 
har et bedre grunnlag for å gjøre egne vurderinger, og sannsynligvis er de flinke til dette.  
 
En annen side ved mottak av overgrepsutsatte som jeg ikke har tatt for meg i denne oppgaven 
er skadedokumentasjon. Vurdering av skader kan være viktig også for sporsikringen, et 
eksempel er om man ser blåmerker på pasienten som kan passe med et håndgrep, eller et 
bitemerke, som da viser at man bør ta en prøve derfra fordi man kan finne celler fra 
overgriperen der. Tegn til vold og skader kan derfor ha betydning for sporsikringen. 
 
Jeg har i oppgaven min foreslått et forbedringstiltak for kommunikasjonsmangelen mellom 
overgrepsmottak og rettsgenetisk laboratorium. Forslaget er at man endrer 
sporsikringsinstruksen, slik at man også må fylle ut mer utfyllende informasjon om hendelsen 
på denne. Dette er noe jeg mener bør utredes nærmere, for å se på fordeler og ulemper, om 
det er praktisk og ressursmessig gjennomførbart, og hvordan en eventuell ny 
sporsikringsinstruks skal utformes. 
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Vedlegg 
Vedlegg 1 – Sporsikringsinstruks 

	

 
Retningslinjer for sporsikring og prøvetaking 

For undersøkelse av KVINNE/JENTE ♀ 
Benyttes både for offer og gjerningsperson 

 
Retningslinjene fungerer som en sjekkliste ved sporsikring og prøvetaking. 
Fullstendig sporsikring/prøvetaking anbefales uavhengig av anamnese.  
Sørg for egen beskyttelse for å forebygge oversmitting (hansker, munnbind). 
Sikret tøy undersøkes nærmere av politiet.  
 
Undersøkt persons navn og personnummer 
 
Navn…………………………………………………………………… 
 
Født……………………………… Personnr…………………. 

Identitet kjent/ 
legitimert. 
          Ja    □ 
 
          Nei  □ 

 
Informasjon som er til hjelp ved videre laboratorieundersøkelser 
 

x Har vedkommende hatt annen seksuell kontakt i løpet av siste uke?  Ja □          Nei □  
 

x Dersom ja, når? ………………kl………… 
 

x Var det flere enn én gjerningsperson ved hendelsen?   Ja □       Nei □    Vet ikke □ 
 

x Dato og klokkeslett for hendelsen:…………………  kl.………………… 
 
Undersøkende lege 
Kontroller at alle poser er merket med navn, 
personnummer og hvor på kroppen materialet 
er sikret. 
Materialet og denne blankett leveres politiet 
etter anmeldelse og samtykke fra fornærmede. 
 
…………………      kl………………. 
Dato og klokkeslett for undersøkelsen 
 
……………………………………………… 
Undersøkende lege (sign) 
 
……………………………………………… 
Legens navn med blokkbokstaver 
 
……………………………………………… 
Sykehus/overgrepsmottak/legekontor 
 

Mottager fra politiet 
Sikret materiale er mottatt av 
undertegnede. Skriftlig samtykke fra 
fornærmede foreligger. 
 
 
 
……………………….kl…………… 
Dato og klokkeslett 
 
………………………………………... 
Mottager (sign)  
 
………………………………………… 
Mottagers navn med blokkbokstaver 
 
…………………………………………. 
Tjenestested 

So nr 



	 25	

	

	

 
Retningslinjer for sikring og oppbevaring av spormateriale           

KVINNE / JENTE ♀   
 

POSER 
MERKET 

SPORTYPE/ 
LOKALISASJON 

HVA SOM SIKRES METODE FOR SIKRING 
 

METODE FOR PAKKING  ANTALL 
PRØVER 
TATT 

A  
Munn 

 
Rutine; mulig sæd  

Ta to påfølgende pinner, gni på inn- og 
utside nedre tannrekke, under tungen, i 
ganen 

Umiddelbart i merket pose 
 
 

 

A Lepper/rundt munn Sæd, spytt, epitel etter 
grep 

Lett fuktet vattpinne gnis over lepper og 
hud rundt munnen. 

Umiddelbart i merket  pose  

B Hals Epitel etter grep, 
spytt etter kyssing /suging 

Lett fuktet vattpinne gnis over halsen Umiddelbart i merket pose  

B Bryst Epitel etter grep, 
spytt etter kyssing 
/suging/bitt/slikking 
sæd 

Lett fuktet vattpinne gnis over brystet Umiddelbart i merket pose  

B Øvrig kropp, 
hud/hår 

Flekker/mulige flekker; 
blod, spytt, sæd, epitel, 
skitt, fremmedmateriale 

Fuktige flekker –  tørr vattpinne 
Tørre flekker/mulige flekker – fuktet 
vattpinne 

Umiddelbart i merket pose 
Merk posene hvor på kroppen 
materialet er sikret. og hva 
slags materiale man forventer  

 

C Øvrig kropp, 
hud/hår 

Løse hår, fibere, partikler 
og lignende 

Sikres på vedlagte tape (se instruksjon på 
eget ark) 
Store mengder hår etter lugging legges rett 
i pose 

Umiddelbart i merket pose  

D Negler/fingertupper Spormateriale på 
fingertupper og under 
negler –blod, hud, epitel, 
kroppsvæsker 

En fuktet vattpinne pr hånd. Tørk rund 
neglebåndet og fingertuppen og til slutt 
under neglen  

Umiddelbart i merket pose 
En pose for hver hånd 
 

 

E Klær Biologiske spor herunder 
epitel etter grep. 
Fibere, plantedeler o l  
som kan knyttes til 
person eller åsted 
Skader 

Fuktig tøy bør tørkes.  
Nærmere undersøkelser og dokumentasjon 
utføres av POLITIET 

Legges i vedlagte 
PAPIRPOSER  
Ett plagg i hver pose 
Merkes med vedlagte etiketter 

 

E Truse/ truseinnlegg Rutine 
Sæd/spytt/glidemiddel 

Truser og innlegg sikres i sin helhet. 
Sitter innlegget fast i trusen, så la det være 
slik. Bør tørkes 

Legges deretter i 
PAPIRPOSEN med ”vindu”, 
som merkes med vedlagte 
etikett 

 

F Kjønnshår Fremmede hår a) fuktet vattpinne 
b) Kjemme behåringen, løse hår festes på 
vedlagte folie. Ved sparsom behåring kan 
taping gjøres direkte på pubesregionen 

Folien legges umiddelbart i 
merket pose  
 

 

So nr 

G Ytre kjønnslepper  Kroppsvæsker: sæd, 
spytt, blod 

Lett fuktede vattpinner, tas på begge sider 
gni over huden på ytre kjønnslepper  
og omslagsfolden mot indre  
og bak,over mot mellomkjøttet 

Umiddelbart i pose, merkes  
” Ytre kjønnslepper (G 1)” 
 

 

G Indre kjønnleppers 
innside 

Kroppsvæsker: sæd, 
spytt, blod 

Fuktede vattpinner gnis over slimhinnen på 
innsiden av indre kjønnslepper/ inn mot 
skjedeåpning 

Umiddelbart i pose, merkes 
”Indre kjønnslepper (G 2)” 
 

 

  VASK OG 
HANSKEBYTTE  

Vask innsiden av de små kjønnsleppene 
med en større, lett fuktet vaginalsvab, og 
bytt hansker før innføring av spekel for å 
ikke trekke med utvendig avsatt 
spormateriale inn 

 Utført: 
�  JA 
�  NEI 
 

G Skjede  
nedre halvdel  
 
 

Sæd, blod Når spekelet er halvveis inne, gni en 
vattpinne over skjedeveggen 
 

Umiddelbart i merket pose 
a) merkes midt 
 
 
 

 

G Skjede 
dypt (bakre fornix) 

Sæd, blod Når spekelet er helt inne sikres materiale 
på en vattpinne fra bakre fornix 
 

b) merkes dypt og hvilke 
rekkefølge 
 

 

G Livmorhalskanalen 
(cervixkanal) 

Sæd 
hvis vaginalt samleie  
 2 – 5 døgn før 
sporsikring  

a) Med spekelet inne roteres en vattpinne i 
livmorhalskanalen 
 

a) Umiddelbart i merket pose 
 
 

 

H Analåpning Kroppsvæsker; sæd, 
spytt, blod 

To påfølgende vattpinner, lett fuktede, gnis 
over huden rundt og inn mot analåpningen 
særlig i hudfoldene  

Umiddelbart i merket pose 
Nummerer pinnene i hvilke 
rekkefølge sikret 

 

  VASK OG 
HANSKEBYTTE  

Tørk over huden og foldene rundt 
analåpningen med en større, lett fuktet 
vaginalsvab, og bytt hansker før innføring 
av anoskop for å ikke trekke med utvendig 
avsatt spormateriale innover 

 
 

Utført: 
�  JA 
�  NEI 
 

H Analkanalen  Kroppsvæsker; sæd, blod To påfølgende vattpinner gnis over 
slimhinnen 
Hvis opplysning om anal penetrasjon, ta 
også klamydia- og gonorréprøver 

Umiddelbart i merket pose.                      

       
Totalt antall pinner 
 

 
 

Spekel Bør brukes ved sporsikring vaginalt 
 

Spekel brukt                Ja   �                  Nei   � 
Glidemiddel brukt        Ja   �                  Nei   � 

Anoskop Bør brukes ved sporsikring analt 
 

Anoskop brukt            Ja   �                  Nei   � 
Glidemiddel brukt        Ja   �                  Nei   � 

Glidemiddel brukt ved undersøkelsen Bør helst ikke brukes ved sikring av prøver vaginalt og 
analt. Dersom brukt så anmerk dette 

Hvis bruk av glidemiddel, 
                           
Type/merke………………………………………. 
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Vedlegg 2 – Rettsmedisinsk protokoll 
 

Rettsmedisinsk protokoll for undersøkelse 
av pasient som angir seksuelt overgrep 

Mottak 
 

SO nr. 
                                     

 

PASIENT 
	
	
 

F. DATO 
 

 
 Kvinne    Mann   

ANKOMST 
Sted 

    
Ukedag/dato/kl. 

 
 

LEDSAGET AV   

Navn       

 
Relasjon      

 
 

ANMELDELSE 
Politidistrikt 

      
Anmeldelsesnr. 

                                
 

MEDISINSK UNDERSØKELSE UTFØRT  
Sted 

 
Dato/kl. 

 
Lege 

 
Sykepleier / annet helsepersonell 

 
Mottakssamtale med (navn) 

 
Eventuelle andre personer til stede ved samtale/undersøkelse 

      
 

FRITAK FRA TAUSHETSPLIKT FORELIGGER. 
ER FRITAKET SPESIFISERT TIL Å GJELDE ANALYSESVAR VEDRØRENDE RUSMIDLER ?            JA      NEI 
 

DOKUMENTASJON UTLEVERT til POLITIET 
Protokoll 
Sendt / ev utlevert av 

      
 

Dato 

 

Til 

navn / ev signatur 
 ……….. Politidistrikt v/       
Kopi til Den rettsmedisinske kommisjon 

Sikret materiale       Dato 
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utlevert av             
Til 

Navn / ev signatur 
          Politidistrikt v/       
 

 

 

 

UNDERSØKTES FORKLARING  (kortfattet gjengivelse) 

Tidspunkt for og varighet av det angitte overgrep 
 
 
Åsted (hjemme, leilighet, bil, gate etc.) 
 
 
Gjerningsperson (kjent, ukjent, antall, ikke navn)  
 
 
Tvang/trusler (verbalt, handling etc.) 

 
 
Vold 

  
 
 

Inntatt legemidler/rusmidler e.l. / mistanke om påført rus 

 
 
 
 
 

 

ANGITTE SEKSUELLE HANDLINGER 
 Ja Nei Vet 

ikke 
Ikke 
spurt 

 
 

Inntrengning i skjede m penis          

Inntrengning i endetarm  m  penis          

Inntrengning i munn m penis          

Pasientens kjønnsorgan slikket/sugd          

       

   Hvor/hva/hvilke: 

      skjede endetarm munn kropp tøy 

Kondom benyttet               

Glidemiddel benyttet                    
Sædavgang                    
Inntrengning med finger/-re                  

Inntrengning med fremmedlegeme                
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Berøring med penis                
Pasient er sugd / slikket på / kysset           

Seksuelle handlinger pasienten måtte 
utføre 

               

 

Kommentarer 
 
 
 
 
 

HANDLINGER ETTER ANGITT OVERGREP 
 Ja Nei Vet 

ikke 
Ikke 
spurt 

 

Tørket seg      

Dusjet/badet/vasket      

Skylt kroppsåpning      

Oppkast      

Pusset tenner      

Hatt vannlating      

Hatt avføring      

Skiftet tøy      

 

Kommentarer:      
 
 
 

MEDISINSKE OPPLYSNINGER 
Siste menstruasjon, dato for første dag:   
   
Prevensjon:                 
   
Frivillig seksuell kontakt, (opplysning relevant for vurdering av ev funn og spormateriale)  : 
  innen siste døgn     siste 2–3 døgn     4–7døgn siden     mer enn en uke siden     aldri tidligere     ikke spurt 

 
Hvis innenfor siste uke, hvilken seksuell kontakt? Ev ikke spurt. 

      
 
Andre relevante helseopplysninger       
      
 
Faste medisiner  
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PASIENTENS TILSTAND VED UNDERSØKELSEN 
 

 Angitt av 
pasient 

Observ.   Angitt av 
pasient 

Observ. 

Følelsesmessig kontroll     Blekhet   
Fjern, vanskelig å få kontakt med    Skjelvinger   
Mimikkfattig    Frysninger   
Innskrenket oppfatningsevne    Kaldsvette   
Apatisk    Kvalme/brekninger   
Husker lite    Magesmerter   
Trett/sliten    Pustevansker   
Deprimert, trist    Svimmelhet    
Gråt    Kvelningsfornemmelse   
Rastløs/urolig    Hjertebank   
Uttrykker frykt /  er angstpreget    Smerter    
Skvetten    Annet   
Uttrykker sinne / er aggressiv       
Umotivert latter    Tegn på rus:    
Usammenhengende fremstilling    Lukt   
Føler seg krenket    Snøvlete tale   
Skittenhetsfølelse    Samtale vanskelig   
Smittefrykt    Sløv   
Traumegjenopplevelse    Ustø gange   
Uvirkelighetsopplevelse    Oppgiret, ”høy”   
 

Puls   Høyde  (angi om selvrapportert )   
Blodtrykk  Vekt     (angi om selvrapportert )  
Pupillestørrelse  Temperatur  ( °C )       

	
	
UTFYLLENDE BESKRIVELSE AV PASIENTENS TILSTAND 
Legg vekt på  

• Psykiske og fysiologiske stressreaksjoner hos undersøkte observert under konsultasjon 
        Hvis flere personer har observert undersøkte, presiser hvem som har observert hva.  
• Reaksjoner angitt av undersøkte, inklusive ev beskrivelse av tilstanden i tiden etter angitt overgrep frem til konsultasjon. 
• Smerter – hvor oppgir undersøkte å ha vondt. Beskriv ev observerte tegn til smertepåvirkning. 
• Beskriv ev synlige tegn på rus/legemiddelpåvirkning. 
• Beskriv også ev kommunikasjonsvansker pga språk/annet. 
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KLÆR OG ANDRE GJENSTANDER SIKRET 

• Relevant tøy/gjenstander, dvs. som er tilsølt, skadet eller hvor det kan ha vært etterlatt spor 
• Truse/truseinnlegg bør sikres rutinemessig 
• Plagg pakkes hver for seg i henhold til sporsikringsinstruks 

 
	
	
	
 
 
 

KROPPSUNDERSØKELSE (skader, flekker og fremmedmateriale på kropp) 

Se etter misfarging, hevelse og defekter i hud, brukne negler etc. Spør etter ømhet.  
Ved opplysning om kvelertak/halsgrep: Se etter punktblødninger på slimhinner i øyne/munn og på hud bak ørene.  
Ved opplysning om lugging: Gre håret for løse hår, se etter hårtap og punktblødninger i hårbunn.   

 
• Funn nummereres, lokaliseres, beskrives (farge, form, størrelse, retning, intakt/skadet hudoverflate, hevelse etc.) i tekst og på egne 

skisser 
• Funn fotograferes vinkelrett med fotolinjal 
• Fremmedmateriale (fibre, fastsittende flekker etc) sikres i henhold til sporsikringsinstruks 
 

Bruk norske ord: 
Bulla: blemme 
Ekkymose: større bloduttredelse i hud, beskriv misfarging, form og størrelse 
Ekskoriasjon: hudavskrapning 
Erosjon: overfladisk slimhinnesår  
Erytem, rubor: rødme i huden 
Distorsjon: forstuvning  
Hematom: bloduttredelse med hevelse i hud/underhud, beskriv misfargingen og hevelsen 
Kontusjon: knusningsskade, støtskade 
Lacerasjon: knusningsrift, opprivning, vevsskade 
Nekrose: dødt vev 
Petekkie: punktblødning 
Ruptur: bristning, knusningsrift, overstrekningsrift 
Ødem: hevelse/vevsvæskeutsivning i bløtvev 
 
Vurder etter utseende om skadene skyldes 
Stump vold (bloduttredelse, trykkmerke, hudavskrapning, vevsknusning, rift) 
Skarp vold (stikksår, skjæresår, huggsår. Disse har skarpe kanter og jevn bunn, i motsetning til rifter) 
Termisk skade (forfrysning, forbrenning) 

 
 

 

 

FUNN VED KROPPSUNDERSØKELSE  

	
GENERELT 
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  JA   NEI Er hele kroppen inspisert/vurdert? Hvis nei, presiser i kommentar 

  JA   NEI Funn er tegnet 

  JA   NEI Funn er fotografert 

  JA   NEI Medfører undersøktes hudfarge at bloduttredelser kan være vanskelige å se (beskriv i kommentar) 

  JA   NEI Foreligger medisinske funn/sykdom som kan påvirke skadenes utseende, eller andre forhold, uten sammenheng  

                                  med et eventuelt overgrep, som kan ha betydning for vurderingen? 

  (beskriv i kommentar)  

  JA   NEI Er det sikret sporprøver fra kroppsoverflate  mht hudceller, spytt, sæd eller annet flekkmateriale? 

                                    

Kommentar: 

	
	
FUNN HODE/HALS / ANSIKT Skisse Foto 

    
Nr./lokalisasjon/ 
beskrivelse 

 

 

Vurdering  
 

FUNN ARMER/HENDER Skisse Foto 

    

Nr./lokalisasjon/ 
beskrivelse 

 
 
 
 

Vurdering  
 
 

FUNN BRYSTKASSE / MAGE / RYGG/SETE Skisse Foto 

              
Nr./lokalisasjon/ 
beskrivelse 

 
 
 
  

Vurdering       
 
 

FUNN BEN/FØTTER Skisse Foto 

              
Nr./lokalisasjon/ 
beskrivelse 

 
 
 

Vurdering  
 
 

FUNN ANNET Skisse Foto 
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Nr./lokalisasjon/ 
beskrivelse 

 
 
 

Vurdering  
 
 

 
 

 

	
	

 
Funn ved UNDERSØKELSE AV KROPPSÅPNINGER 
MUNNHULE  
Eventuelle avvik beskrives: 

 
Skisse 

 
Foto 

Undersøkt   JA   NEI             
 
 
 
Vurdering: 
 
 
YTRE KJØNNSORGANER, KVINNE 
Hos ungdom: Vurder pubertetsutvikling (behåringens utbredelse, de små kjønnsleppers utseende,  
små glatte eller voksent foldet og pigmentert) 
Kjønnslepper, se etter skade, hevelse ,rødme, sykdom. Bemerk ev fremmedmateriale, piercing, omskjæring 
Jomfruhinnebrem skader, bloduttredelser, gjennomrivninger 
Eventuelle avvik beskrives 

 
 
 
Skisse 

 
 
 
Foto 

Undersøkt   JA   NEI             
 
 
 
 
Vurdering:    
 
 

SKJEDE OG LIVMORHALS 
Eventuelle avvik beskrives (skader, rødme, hevelse, fremmedlegeme, utflod, ev. forandringer relatert til 
slimhinnesykdom / /infeksjon/ alder) 

 
Skisse 

 
Foto 

Undersøkt   JA   NEI             
Vask og hanskeskift foretatt før indre undersøkelse   JA   NEI 

Undersøkelsesinstrument (spekel) fuktes helst med saltvann, er fuktet med:    saltvann   gel/ glidemiddel 

 
 
Vurdering: 
 
 

PENIS OG PUNG 
Eventuelle avvik beskrives 

 
Skisse 

 
Foto 

Undersøkt   JA   NEI             
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Vurdering: 
 
 

ENDETARMSÅPNING 
Eventuelle avvik beskrives (skader, rødme, hevelse, fremmedlegeme, spenning i lukkemuskel, sykdom, 
hemoroider, eksem) 

 
Skisse 

 
Foto 

Undersøkt utvendig    JA   NEI             
Undersøkt innvendig   JA   NEI 

Vask og hanskeskift foretatt før indre undersøkelse   JA   NEI 

Undersøkelsesinstrument (anoskop) fuktet med:    saltvann   gel/glidemiddel (oftest nødvendig, bruk lite) 

 
Vurdering: 
 
 
 

 

PRØVETAKING OG BEHANDLING  

 

 

Rusmiddelprøver TATT 
 

IKKE 
TATT 

Dato, klokkeslett 

RUSMIDLER / 

LEGEMIDLER 

 

Blod til rusmiddel undersøkelse      

Urin til rusmiddel undersøkelse      
Rusmiddelprøve sendt til analyse          

 

 

 

MEDISINSKE PRØVER TATT 
 

IKKE 
TATT 

Resultat 

GRAVIDITET (HCG test i urin)    
SEKSUELT 

OVERFØRBAR 

SYKDOM 

Klamydia    

Gonoré    
Hepatitt B    

Hepatitt C    
HIV    

Syfilis    
    

ANNET, HVA          

          

          

 

 

 

 
NB!  MEDISINSKE PRØVER MÅ GJENTAS FOR Å AVKLARE EV SMITTE/ GRAVIDITET 

MEDISINSK BEHANDLING  
GITT 

IKKE 
GITT 

Hva 
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BEHANDLING 

GITT 

Mot klamydia    
Mot graviditet    

Hepatitt B-vaksinasjon påbegynt    
HIV-profylakse gitt    

ANNET, HVA          
          

          
          

    Tidsrom 

SYKMELDING               

ERKLÆRING 

TIL SKOLE 
              

 

OPPSUMMERING / SAMMENFATNING 

Følgende punkter skal kortfattet dekkes:  
1.      Alder, kjønn, tid fra angitt overgrep til undersøkelse. 
2.      Undersøktes følelsesmessige tilstand / stressreaksjoner som er observert under undersøkelsen, ev også hva som er angitt  
         Tegn på rusmiddelpåvirkning, og om rusmiddelprøver er tatt. 
3.      Funn på kropp og klær, med henblikk på spor etter den vold/tvang som er oppgitt. 
         Resymé av hvilket tøy som er sikret, og hvor fra kroppsoverflate sporprøver er sikret. 
4.    Funn ved kroppsåpninger og hvor / hvilke sporprøver som er tatt for å dokumentere seksuell kontakt 
5     Hvilke prøver er tatt mht sykdom eller graviditet, og hvilke kontroller/ tidsforløp behøves for å avklare dette.  
       Behandling, ev henvisning og ev. sykmelding.  

 
Hvis politi/påtalemyndighet stiller spesifikke spørsmål i et mandat, f. eks om skadene passer med undersøktes forklaring, skal denne 
vurderingen utformes som eget dokument. 

 

1.    .. år gammel  kvinne/mann som undersøkes …. timer/døgn etter angitt overgrep  
 
 
 
2. Sammenfatning av den følelsesmessige tilstand / stressreaksjoner 
 
 

 

 

 

3. Sammenfatning av funn ved inspeksjon av kropp, hvilket tøy som er sikret og hvor fra kroppsoverflate det er  
    sikret sporprøver 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Sammenfatning av funn ved inspeksjon av kroppsåpninger og hvor fra kroppsåpninger det er sikret sporprøver  
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5. Sammenfatning av medisinsk behandling 
 

 

 

 

 

 

RESYMÉ medisinske prøvesvar 
 
 
 
 
 

 

 

RESYMÉ OPPFØLGING 
 

Har det vært oppfølging ved mottaket?    JA   NEI 

Hvis ja, hvilken type og når? 
      
 
Har pasienten vært henvist til oppfølging annet sted?   JA   NEI 

Hvis ja, hvilken type og hvor? 
      
 
Fra oppfølging ved mottaket kan følgende resymeres om forløpet: 
 
 
 
 

UNDERSKRIFT 
Dato:                                           Undersøkelse                                                                 Protokoll   
 
 

Lege (signatur og stempel):                  Dr                                                                                           

Kontaktadresse og telefon                     
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Vedlegg 3 – Intervju ved overgrepsmottakene 
Generelt om mottaket 

1. Hvor mange ansatte/årsverk har dere? 
2. Hvor stor befolkning dekker dere?  
3. Hvor stort pasientvolum har dere? 

a. Hvor mange kvinner, hvor mange menn? 
4. Er pasientvolumet tilstrekkelig sett i lys av antall ansatte, slik at mengdetrening 

opprettholdes? 
 
Om organiseringen av mottaket 

1. Hvem er de ansatte (yrker/stilling)? 
2. Hvordan er arbeidsfordelingen mellom leger og sykepleiere? 
3. Hvilken opplæring har de ansatte som utfører sporsikringen? 
4. Hvilke metoder har dere for kvalitetssikring av arbeidet? 
5. Hvordan dokumenterer dere feil som gjøres? Har dere rutiner for dette? 

 
Når pasienten oppsøker mottaket 

1. Hvordan tas pasienten imot? (Av hvem? I separat rom? Håndhilser dere på 
pasienten?) 

2. Hvordan skjermes pasienten når hun/han ankommer frem til sporene sikres, for å 
unngå sporsmitte eller tap av spormateriale? Sitter pasienten på papir med hansker på 
hendene? 

3. Når tas prøvene av pasienten etter innkomst? 
 
Sporhygiene 

1. Hvilke rutiner har dere for bekledning/beskyttelsesutstyr? 
a. Bruk av hansker – vanlige engangshansker eller sterile hansker? 
b. Munnbind? 
c. Beskyttelseslue? 
d. Frakk/drakt over egne klær?  

2. Bruker dere engangsutstyr? (Spekulum/anoskop) 
3. Hvordan er undersøkelsesrommet innredet? Er det god plass? Er det innredet optimalt 

med tanke på å unngå kontaminering?  
4. Har dere rutiner for vasking av rommet mellom hver pasient? 

 
Det praktiske rundt selve sporsikringen 

1. Hvem tar prøvene? 
2. Hvordan sikres prøvene?  

a. En eller flere av personalet til stede? 
b. Hvordan føres vattpinnen på huden?   
c. Hvordan pakkes prøvene? 
d. Hvordan oppbevares prøvene? 

3. Tar dere blinde prøver eller går dere alltid målrettet til verks ut i fra 
hendelsesforløpet? Tar dere eventuelt mange blinde prøver i tilfeller der pasienten 
ikke husker hendelsen og kan fortelle hvor det kan være avsatt spor? 

4. Sikres klær? I så fall, hvilke plagg sikrer dere? 
a. I tilfeller der pasienten ikke vil gi fra seg klær, sikrer dere da spor fra klærne? 

5. Gjøres ting annerledes når dere vet at det er en politisak? Tar dere f. eks. flere prøver 
når det er politisak? 

6. I hvilken grad oppfatter du at prøvene sikres i tråd med retningslinjene? 
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Vedlegg 4 – Intervju ved Seksjon for rettsgenetikk i straffesaker 
 

1. Hvilken informasjon sitter dere på i en typisk overgrepssak? 
2. Hva mottar dere av informasjon? 
3. Får dere de prøvene dere synes er relevante i forhold til informasjon om saken, da 

spesielt klær? Får dere opplysninger om hvor på klærne det er sannsynlig å finne 
spor?  

4. Hvordan velger dere ut hvilke av de innsendte prøvene som skal analyseres? 
5. Er det kommunikasjon mellom den som sikrer sporene på mottaket, og den som 

analyserer prøvene på laben? Hvis ja: 
a. Er det forskjeller mellom ulike typer mottak (sentralt vs. distrikt) med tanke på 

hvilken/hvor mye informasjon dere får? 
b. Må dere kontakte enkelte typer mottak oftere enn andre for å få 

tilleggsinformasjon? 
6. Hva savner dere eventuelt av informasjon/kommunikasjon? 


