
Se sammenhengen 

                    

 

Invitasjon til seminar 

om 

sammenhengen mellom vold mot dyr og vold i nære relasjoner 
 

Tid: 23. september 2021, fra kl. 10:00-16:00 

Sted: Kimen kulturhus, Sandgata 15, 7500 Stjørdal 

Påmelding: aashild@dyrebeskyttelsen.no (ved plassrestriksjoner grunnet COVID-19 vil vi prioritere å 
få med ulike yrkesgrupper) 

Pris: Gratis 

Bakgrunn: «Se Sammenhengen» er et samarbeidsprosjekt mellom Krisesentersekretariatet, 
Forskergruppe Dyrevelferd ved NMBU veterinærhøgskolen og Dyrebeskyttelsen Norge. Prosjektet har 
fått tilskuddsmidler fra Politidirektoratet og Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging til 
regionale seminarer om vold mot dyr og vold i nære relasjoner, og til utvikling av veiledningsmateriell 
om tematikken til dyrehelsepersonell, helsepersonell, barnevernsansatte og politi.  

Målet med seminaret er å komme et steg nærmere en praktisk organisering av et samarbeid mellom 
privatpraktiserende veterinærer, Mattilsynet, politi, barnevern, krisesentrene, helsevesenet, 
dyrevernsorganisasjoner og andre relevante yrkesgrupper. Det har allerede blitt avholdt to 
rundebordskonferanser og ett regionalt seminar. Veileder for dyrehelsepersonell er trykket opp, lagt ut 
på nettet og distribuert til veterinærer. 

 

Program:  

1000-1010 Innledning og velkommen  

1010-1040 Ulike former for mishandling av dyr - Karianne Muri 

1040-1110 Sammenhengene mellom vold mot dyr og vold i nære relasjoner - Karianne Muri 

1110-1130 Kaffepause 

1130 -1150 Juridiske aspekter- Marit Nesje  
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1150-1220 Barnehusets arbeid med voldsutsatte barn og familier - Helle Leinslie  

1220-1310 Lunsj med mingling 

1310-1340 Samarbeid i Dyrekrimgruppa- Mona Holm-Ross og Grethe Møkkelgård Fossum  

1340-1410 Rehabilitering og omplassering av dyr fra politi og Mattilsynet, Dyrebeskyttelsen Norge     
Nord-Trøndelag. 

1410-1430 Kaffepause 

1430-1530 Diskusjon: Hvordan etablere tverretatlige samarbeid lokalt 

1. I hvilken grad kommuniserer de aktuelle etatene med hverandre om sammenhengene i dag? 

2. Hva er de største hindringene for kryssrapportering og samordnet håndtering av saker der både 
mennesker og dyr er mulige ofre? 

3. Hvordan kan kommunikasjonen og samarbeidet styrkes lokalt?  

1530-1600 Oppsummering og avslutning- hvem tar stafettpinnen videre?  

 

Forelesere 

Karianne Muri, Førsteamanuensis, NMBU- Veterinærhøgskolen 

Marit Nesje, Førsteamanuensis, NMBU- Veterinærhøgskolen 

Helle Leinslie, Statens barnehus, Politiet 

Mona Ross-Holm, Mattilsynet region Midt  

Grethe Møkkelgård Fossum, Politiet 

Styremedlem i Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Trøndelag 

 

 


