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Risikoutsatte voksne
- personer over 18 år som i særlig grad har behov for 

beskyttelse mot vold og overgrep



Er målgruppene mer utsatt?

> Rus (75 %)

> Psykiske lidelser (67 %)

> Eldre (9 %) 

> Nedsatt funksjonsevne: 2-4 ganger mer

>   2 av 3 ansatte på sykehjem rapporterer at  

de har begått vold, overgrep eller 

forsømmelser

Statistisk umulig 
å arbeide i en 

kommunal 
tjeneste rettet 

mot en av 
målgruppene, 
uten å møte 

personer som er 
utsatt for vold. 
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Voldstyper omfattet av TryggEst
TryggEst handler om mer enn fysisk vold og seksuelle overgrep

De fleste saker er vold i nære relasjoner, men ikke bare dette.

- Hatkriminalitet

- Økonomiske overgrep

- Økonomisk omsorgssvikt

- Overgrep på nett

- Negativ sosial kontroll

- Psykisk vold

- Mer flere… 

Utfordring: Diagnostisk overskygging
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Helse- og omsorgstjensteloven § 3-3 a

Kommunen skal ha særlig oppmerksomhet 
rettet mot at pasienter og brukere kan være 
utsatt for, eller kan stå i fare for å bli utsatt 
for, vold eller seksuelle overgrep.

Kommunen skal legge til rette for at helse- og 
omsorgstjenesten blir i stand til å forebygge, 
avdekke og avverge vold og seksuelle 
overgrep. 

Lovgrunnlag for TryggEst

Forankret i ulike nasjonale handlingsplaner, veiledere og retningslinjer 
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Knut
Marianne

Martin
Else

Hannah

6-8 ganger flere avdekkede saker med 
TryggEst enn uten 

Eksempler på saker

36 kommuner
32% av befolkningen



Knut

Opplever fysisk vold fra barn
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Marianne (en av mange)
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Opplever vold, forsømmelse og krenkelser på sykehjem

Også ansatte som varsler møter konsekvenser



Else

Opplever å bli voldtatt
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Hannah

Opplever fysisk og psykisk vold fra ansatte
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Stikkord
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Døende

Oppvaskmaskin



Hvilken vold eller overgrep kan den eldre kvinnen være 
utsatt for?
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Voldsforståelse
• Fysisk vold
• Psykisk vold
• Seksuelle overgrep
• Økonomiske overgrep
• Nettovergrep
• Omsorgssvikt
Utvides på bakgrunn av 
kommunenes erfaringer

Utøves av
• Vold i nære relasjoner

• Barn
• Foreldre
• Kjæreste/partner

• Ansatte
• Verger
• Andre voksne i samme 

målgruppe
• «Tilfeldige»



Hva kan kommunen oppnå med 
TryggEst?

Kommunen får et helhetlig system for å
• Ivareta lovpålagte plikter
• legge til rette for at helse- og omsorgstjenesten blir i stand til å forebygge, avdekke og 

avverge vold og seksuelle overgrep mot voksne i sårbare livssituasjoner

˃ Tilgang til ressurser:
• Tilskuddsmidler 
• Hjelp til kompetanseoppbygging av TryggEst-koordinator og TryggEst team
• Hjelp til kompetanseheving av ansatte i kommunale tjenester
• Tilgang til bestillingsside for informasjonsmateriell og profileringsmateriell
• Deltakelse på nettverkssamling med andre TryggEst-kommuner
• Deltakelse i Microsoft teams med erfaringsutveksling med andre kommuner



Frihet til kommunal variasjon
Men med en felles kjerne:

• 1. Tydelig forankring

• 2. En koordinator

• 3. Et tverretatlig team

• 4. Ett dedikert telefonnummer

Omfattende «verktøykasse» for kommunene
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Kommunalt TryggEst-team

HJEMMETJENESTEN

TJENESTER FOR FUNKSJONSHEMMEDE

SYKEHJEM

NAV
FLYKTNINGTJENESTEN
POLITI
BOLIGKONTOR
TJENESTER FOR BARN / UNGE
ANDRE



Ansvarsområder for kommunalt 
TryggEst team
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• Ansatte i kommunale tjenester

• Kjernemålgruppene

• Informasjon til innbyggere

Kompetanseheving om 
vold

• Risikovurdering - RITE

• Aktivitetsprioritering

• Koordinere tiltak og samarbeid rundt den utsatte. 

Motta og behandle 
bekymringsmelding



TryggEst 
organisert i 
samarbeid 

med 
krisesenter



Hva kan vi lære 

av dette i Norge 

og i TryggEst?

I Storbritannia er safeguarding alles ansvar
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Enkelt forløp
22

• Ansatt

• Pårørende

• Utsatt
Bekymring

• Telefon

• MeldeskjemaMelding

• Aktivitets-
prioritering

• Rite
Vurdering

• Beskyttelse

• Samarbeid

• Konkrete 
tiltak

Tiltak

TryggEst koordinator eller team
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Mottak melding

Informasjon 

- Innhente mer info, 
samtale med den 

utsatte, 
hjemmebesøk, 

kontorsamtaler m.v.

Aktivitetsprioritering 
og / eller 

risikovurdering 

Eventuelle 
beskyttelsestiltak 
Politi, Krisesenter, 

korttidsplass 
Helsehus, m.v.

Planlegge det videre 
arbeidet

Hvem gjør hva? 

Sikre fremgang! 

FASE 1
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FASE 2

Aktuelle aktører

Helse-
/omsorgstjenester

Fastlege

Boligkontor

Politi

Statsforvalter (verge / 
samtykkekompetanse)

Kompetanseheving og 

samarbeid med helse-

/omsorgstjenester som 

har ansvaret for 

oppfølging.

Nye tiltak? Ansvar?

Utøver:

Er det en som bor i 
bofellesskapet? På 

sykehjemmet?

Hjemmeboende 
sønn/datter?

Partner?

Oppfølging av 
han/henne

Er utøver ansatt?

Kompetanseheving av 
den utsatte.

Personlig 
sikkerhetsplan.

Styrkebasert 
tilnærming.

Hjelpe den utsatte til å 
skaffe nok informasjon 
sånn at han eller hun 

kan ta gode valg.

Andre stikkord:

Beslutningsstøtte

Samtykkekompetanse

Verge
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FASE 3

Avvik i tjenesten? 
Tilstrekkelig kompetanse? 
Tilstrekkelig beskyttelse?

Ny risikovurdering?

Oppfølging av den utsatte (får 
ofte ikke tilgang til psykolog, 

VPP m.v.)

Konfliktråd?

Familievernkontor? 

Støttesenter for 
kriminalitetsutsatte?

Når kan TryggEst trekke seg 
ut? 

Sluttrapportering og 
begrunnelse for avslutning
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Triage - risikovurdering

• Triage-skjema
• Veileder
• E-læring
• Kursdag
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Stimulab-prosjekt 2023
Tiltaksoppfølging
Midler fra Digitaliseringsdirektoratet

Den ansatte Utsatte Voldstype Kontekst Utøver Samarbeids-
partnere

Ulik kompetanse Eldre Fysisk vold Hjemme «Tilfeldig» Krisesenter

Ansatt under ulikt 
lovverk

Rusutfordringer Psykisk vold På institusjon Ansatt Politi

Ulik utdanning Psykiske 
utfordringer

Nettovergrep Arbeidsplass Selv sårbar Barnehus

Ulik fagbakgrunn Utviklingshemming Økonomisk vold Annet Ektefelle Statsforvalter

Ulik erfaring Fysisk funksjons-
nedsettelse

Seksuelle overgrep Voksent barn Fastlege

Somatisk sykdom Hatkriminalitet Nettovergrep Helsehus

Sansetap Forsømmelse Støttesenter for 
kriminalitetsutsatte

Hva er riktig tiltak? 



Hva kan suksess se ut som?
Et mer helhetlig forløp i volds- og 
overgrepssaker

Trygghet til å ta den vanskelige samtalen

Bedre rettssikkerhet. Mindre uønsket 
variasjon

Samfunnsøkonomisk besparelse

Økt sosial tillit, og økt trygghet og 
livskvalitet hos voldsutsatte voksne
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Kompetanseheving
For hvem:
• Koordinator
• Team
• Ansatte i kommunale tjenester
• Målgrupper i TryggEst

Hvordan:
• Ressurser på teams
• Fredagskaffer
• YouTube
• Oppdrag til RVTS
• Fagbok
• Utdanninger
• E-læring

Følgeforskning/samfunnsøkonomisk 
analyse:
Dette er det som effekt/lønnsomhet
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Kompetanseheving
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Utdanninger

Ønsker å stryke fagfeltet i utdanninger
Bidrar med forelesninger og e-læring på høgskoler og 
universitet 
• Vernepleie
• Sykepleie
• Pedagogikk
• Spesialpedagogikk
• Barnevern
• Politihøgskolen
• TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring



Referansegruppe 2022-23
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˃ Pensjonistforbundet 
˃ Nasjonalforeningen for folkehelsen 
˃ Røde Kors 
˃ Landsforeningen mot seksuelle overgrep 
˃ RIO
˃ FFO (LUPE og FFO)
˃ MiRA
˃ SAFO (NFU og NHF)
˃ FRI 
˃ Rådet for psykisk helse 
˃ Pårørendealliansen 

˃

Utpekt av kommunene - utnevnt av Bufdir

Alta – Asker – Austevoll – Færder - Kristiansund

5 kommuner pluss KS.

Medvirkning og innflytelse

Kommuneråd 2022-23

Oppgaver:
•Skal stimulere til økt oppmerksomhet 
på kommuneperspektivet og medvirkning
•Skal gi innspill og råd til direktoratets virksomhet 
for risikoutsatte voksne, og bidra til utvikling og kvalitet 
i Bufdir`s arbeid med TryggEst.
•Skal bistå Bufdir med å sikre erfaringer fra kommunene i 
utviklings- og implementeringsarbeidet med TryggEst i 
kommunene.
•Kan fremme saker på eget initiativ
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Brosjyre om vold
Du har rett til å være trygg        15 språk
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Knask eller annet 



36

Forskning 

2023: Vold mot 
eldre med innvandrerbakgrunn

Ph.d. prosjekt fra 2023: 
Menneskerettigheter for mistenkte med 

kognitive funksjonsnedsettelser. 
Kvalitativ forskning med mistenkte i 

straffesaker

Tidligere forskning:



Sluttrapport fra pilot

NTNU Samfunnsforskning og FAFO har gjennomført 
følgeforskningen. Rapporten er publisert på Samforsk.no.

Rapporten viser blant annet at:

• TryggEst har blitt en hovedkanal for varsling og håndtering 

av volds- og overgrepssaker mot risikoutsatte voksne

• pilotkommunene i snitt har hatt en seks- til åttedobling av 

saker sammenlignet med før TryggEst ble innført

• oppfølgingen av saker er betydelig mer systematisk og 

kvalitetsmessig bedre

• modellen gir økt sosial tillit, og økt trygghet og livskvalitet 

hos de voldsutsatte voksne



Sluttrapport fra pilot
NTNU - Fafo

Mangel på utrulling vil kunne ses som et 
alvorlig tilbakeslag for viktige 
rettssikkerhetsprinsipper for særlig sårbare 
grupper av innbyggere, og et brudd med 
intensjonene i FN-konvensjonen om 
rettighetene til personer med nedsatt 
funksjonsevne…..
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Takk og kontakt 

Mer informasjon: TryggEst.no

Ønsker kommune/organisasjon 
informasjonsmøte: 
tryggest@bufdir.no


