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FLYTSKJEMA FOR SAKER MED MISTANKE OM 

TVANGSEKTESKAP 

Tvangsekteskap er når du: 

- ikke kan velge selv hvem du vil gifte deg med 

- ikke kan velge å være ugift 

- utsettes for psykisk press, trusler eller tvang om å gifte deg 
 

1. Informasjon om tvangsekteskap:  
http://www.imdi.no/no/Tvangsekteskap1/ 
http://www.ung.no/tvangsekteskap/ 
http://www.udi.no/ord-og-begreper/tvangsekteskap/ 

 
2. Ansatte som blir bekymret for om tvangsekteskap kan skje eller har skjedd må søke 

kompetanse om temaet, og holde tak i saken til man vet at den utsatte får riktig hjelp. 
Informasjon om tvangsekteskap for ansatte som får mistanke: 
http://www.imdi.no/no/Tvangsekteskap1/for-deg-som-jobber-i-hjelpeapparatet/ 
IMDI har en veileder for arbeid med tvangsekteskapssaker: 
http://www.imdi.no/Documents/BrosjyrerHefterHaandbok/Arbeid_mot_tvangsekteskap_ne
tt.pdf 

 
3. Ved mistanke om at noen står i fare for å bli tvangsgiftet: 

Under 18 år: kontakt barneverntjenesten for drøfting og risikovurdering.  
Ved akutt bekymring kontakt barneverntjenesten/barnevernvakten og politiet. 
 
Over 18 år: Ved akutt bekymring er det politiet som skal kontaktes. Den som blir kjent med 

problemet må agere, koble på politiet og deretter aktuelle fra hjelpeapparatet for å sikre rask 

intervensjon etter en sikkerhetsvurdering. Ved mistanke er det viktig å gjøre en kartlegging 

av situasjonen og trekke inn relevante parter for saken. Hvem i hjelpeapparatet kjenner og 

har tilgang til personen? Innkall snarest mulig til et samarbeidsfora/ansvarsgruppe for å bli 

enige om hvem som gjør hva. Nav vil ha et særskilt ansvar ved behov akutt bolig (LOST § 27), 

samt økonomisk bistand (LOST §§ 18, 19) og generell råd og veiledning jf. NAV-loven og LOST 

§17). Nav og barneverntjenesten har kompetanse på området og kan bidra i drøftingssaker 

og gi råd, samt relevant informasjon fra eventuell tidligere kontakt. 

 
4. Andre ressurser: 

IMDIs kompetanseteam mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse: 
kompetanseteamet@imdi.no eller tlf 47 80 90 50 

Røde Kors telefon om tvangsekteskap, mandag - fredag kl.09.00 – 17.00: tlf 815 55 201 

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF): tlf 22 03 48 30 

5. Ved bekymring for at noen allerede er utsatt for tvangsekteskap må man jobbe utfra rutiner 
og tiltak for bekymring om vold i nære relasjoner. 
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