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Sammendrag 
 

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem, og har vært et politisk satsingsområde 

de siste årene. Dette kommer til uttrykk blant annet i handlingsplanen mot vold i nære 

relasjoner 2012, http://www.regjeringen.no/pages/36717130/HandlingsplanJDweb.pdf, som er 

et samarbeid mellom Justis- og beredskapsdepartementet (JD), Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet (BLD), Helse- og omsorgs- departementet (HOD), og 

Kunnskapsdepartementet (KD). 

 

For døve som kommuniserer på tegnspråk, er det vanskeligere å tilegne seg informasjon om 

dette. Døve som grupper faller oftere utenfor målgruppen for tiltakene som det offentlige 

gjennomfører tilknyttet vold i nære relasjoner. Døve er også i gjennomsnitt mindre kjent med 

de offentlige tilbudene som er tilgjengelig for alle, som familievernkontorer. For å 

kompensere for dette lager vi en informasjonsfilm om vold i nære relasjoner på norsk 

tegnspråk, slik at døve får informasjon om dette på eget språk. Vi gir også informasjon om 

egne tilbud som er tilrettelagt døve, men som er lite kjent i det offentlige. 

 

Innholdet i DVDen er utarbeidet i samarbeid med fagfolk med erfaring med vold i nære 

relasjoner og beslektede emner. DVDen består av en faktadel, der man får informasjon om 

vold i nære relasjoner og hvordan man kan få hjelp, og en fiksjonsdel med to kortfilmer som 

viser eksempler på vold i nære relasjoner. DVDen er også tekstet på norsk for tunghørte og 

hørende. 

 

DVDen distribuert gratis til alle som mottar Døves Tidsskrift og blir gitt bort til institusjoner, 

skoler, kurssentre, døveforeninger og andre interesserte. Bare distribusjon med Døves 

Tidsskrift alene vil nå over 50% av landets ca. 5000 døve. Vi regner med at «alle» i 

døvemiljøet på denne måten får kjennskap til DVDen, og dette er den mest effektive måten å 

få ut informasjonen på.  

 

http://www.regjeringen.no/pages/36717130/HandlingsplanJDweb.pdf
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1. Bakgrunn for prosjektet 
 

Vold i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem, og har vært et politisk satsingsområde 

de siste årene. Dette kommer til uttrykk blant annet i handlingsplanen mot vold i nære 

relasjoner 2012, http://www.regjeringen.no/pages/36717130/HandlingsplanJDweb.pdf, som er 

et samarbeid mellom Justis- og beredskapsdepartementet (JD), Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet (BLD), Helse- og omsorgs- departementet (HOD), og 

Kunnskapsdepartementet (KD). 

 

For døve som kommuniserer på tegnspråk, er det vanskeligere å tilegne seg informasjon om 

dette. Døve som grupper faller oftere utenfor målgruppen for tiltakene som det offentlige 

gjennomfører tilknyttet vold i nære relasjoner. Døve er også i gjennomsnitt mindre kjent med 

de offentlige tilbudene som er tilgjengelig for alle, som familievernkontorer. For å 

kompensere for dette lager vi en informasjonsfilm om vold i nære relasjoner på norsk 

tegnspråk, slik at døve får informasjon om dette på eget språk. Vi gir også informasjon om 

egne tilbud som er tilrettelagt døve, men som er lite kjent i det offentlige. 

 

For døve som kommuniserer på tegnspråk kan det også være en høyere terskel for å oppsøke 

hjelp. Bakgrunne kan være dårlig tilgang på informasjon på eget språk, lite kjennskap til de 

tilbudene som finnes i offentlig regi, vegring mot å involvere tegnspråktolk i private spørsmål, 

frykt for sosial eksponering i små miljøer osv. Dette gjør det enda viktigere å utarbeide 

tilpasset informasjon til målgruppen. 

 

 

 

 

2. Prosjektgjennomføring 
 

Prosjektet var delt opp i tre hovedfaser. Første fase var planlegging og utvikling av manus. 

Andre fase var selve filmopptaket. Tredje fase var etterarbeid (postproduksjon), dvs. 

redigering og fremstilling av master-DVD, trykk og distribusjon. 

 

En forutsetning for å lage en faglig solid DVD er å inkludere kompetente fagpersoner i 

manusutviklingen. Disse bidrog til prosjektet: 

 

Jenny Meling Hansen, Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse 

Trine Eikrem, Kirsti Foss og Helge Eliassen, Enerhaugen familievernkontor 

Stig Jarwson, avd. Brøset (sinnemestring) St. Olavs hospital 

Atle Solbue Jensen, barne/ungdomspsykolog 

Rita Berger, Bergen kommunes byrådsavdeling for helse og omsorg 

Sissel M. Grønlie, psykologspesialist for døve og tunghørte 

Marit H. Kvam, Sintef Helse 

 

De faglige samarbeidspartnerne ga innspill ikke bare til faktadelen av DVDen, men også til 

manusutviklingen av kortfilmene, slik at vi kunne skape realistiske eksempler på hvordan 

vold i nære relasjoner «ser ut i virkeligheten». 

 

http://www.regjeringen.no/pages/36717130/HandlingsplanJDweb.pdf
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Faktadelen ble utarbeidet omtrent som en reportasje/dokument, med en programleder, med ett 

kamera under produksjon, og med innslag av intervju av fagpersoner. Det ble brukt noen 

illustrasjonsbilder og en del grafikk, spesielt i delen der vi presenterer ulike steder hvor man 

kan oppsøke hjelp. 

 

Fiksjonsdelen bestod av to kortfilmer, som er rene dramaproduksjoner. Disse ble produsert 

med to kameraer og skuespillere, noen var profesjonelle og andre var amatører (men dyktige 

sådan.) 

 

Det ble gjennomført tre opptaksøkter, en økt for faktadelen og en økt for hver kortfilm. 

Prosjektet ble et halvt år forsinket i forhold til opprinnelig fremdriftsplan. Dette skyldes ytre 

praktiske forhold som ikke er relatert til prosjektet, og påvirket ikke budsjettet. 

 

Etter endt opptak ble alle tre filmer redigert av produsentene, før postproduksjon ble 

gjennomført hos Allegro Film. I postproduksjon inngikk fargekorrigering, design og grafikk, 

lydredigering og DVD-authoring. 

 

DS Media trykket opp 2000 eksemplarer i plastlomme til distribusjon til Døves Tidsskrift, 

samt et mindre opplag i dvd-cover for å deles ut til andre, som kan være privatpersoner, 

institusjoner, skoler, foreninger osv. DVDen skal være tilgjengelig fra NDF eller Døves 

Media, og vi trykker opp nye eksemplarer hvis lageret går tomt. 

 

DVDene ble sendt ut med Døves Tidsskrifts februarnummer 2013, se kopi av artikkel til slutt 

i denne rapporten. 

 

 

 

 

3. Resultater 
 

Vi er tilfreds med å ha laget en DVD av god kvalitet både teknisk og innholdsmessig. Ved å 

dele opp DVDen i tre deler (en faktadel og to fiksjonsdeler), og å dele opp informasjonsdelen 

i 6 ulike kapitler, med total spilletid på 59 minutter 45 sekunder har vi gjort DVDen 

oversiktlig, det er lett å finne fram i filmen. 

 

Ved å bryte opp emnene og dele opp innholdet, unngår man også at filmen føles «lang» å se 

gjennom. Det har vært meget viktig med grundig forarbeid og research til manusutviklingen. 

De faglige rådgiverne har gitt svært viktige bidrag og innspill. De har også vurdert manus til 

fiksjonsdelene for at vi skulle gi realistiske eksempler på hvordan vold i nære relasjoner «ser 

ut i virkeligheten».  

 

Det har vært viktig for oss å gi et balansert bilde av virkeligheten. For eksempel kan vold 

komme fra begge kjønn. Vold rammer ikke bare voksne i parforhold, men også barn og eldre. 

Informasjonen i DVDen er rettet mot alle aldersgrupper, også eldre og barn er inkludert i 

målgruppen. 

 

Følgende bilde viser menyen på DVDen, som også viser hvordan informasjonsdelen er delt 

opp i temaer. De to kortfilmene spilles av hver for seg separat fra informasjonsdelen. Merk 

også at det er mulig å velge å slå på eller av norske tekster.  
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4. Konklusjon 
 

Vi har utarbeidet et produkt vi føler er et viktig bidrag til norske døve, og ser at denne typen 

prosjekt og utformingen av DVDen er en god modell for fremtidige prosjekter. En DVD som 

distribueres effektivt til målgruppen og som gir god informasjon, kan benyttes til flere temaer 

enn vold i nære relasjoner. 

 

DVDen vil være tilgjengelig fra Norges Døveforbund/Døves Media også etter distribusjonen. 

Innholdet kan også bli gjenbrukt eller distribuert på nytt senere, for eksempel på internett. 

 

DVDen ble sendt ut med Døves Tidsskrift i februar 2013, og ble omtalt i bladet – artikkelen 

er gjengitt på de neste sidene. Responsen og tilbakemeldingene har vært svært positive, og det 

forteller oss at prosjektet må anses som vellykket. 
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