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Krisesenteret i Moss

• Interkommunalt samarbeid:
Moss, Rygge, Råde, Våler

Tall fra 2017: 
•42 kvinner og 14 barn 
•Gjennomsnittlig ant 
overnattingsdøgn = 42 
•75 dagbrukere har til sammen hatt 
220 veiledningssamtaler ved 
krisesenteret     
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Krisesenteret i Moss
 Fra nedleggingstruet krisesenter til 

kompetansesenter
2013: «Hvordan drifte og organisere 
krisesenter i Østfold slik at vi oppfyller 
lovens krav til lavest mulig kostnad?»

 Handlingsplan mot vold i nære 
relasjoner i Mosseregionen (2015-2019): 
SYSTEMET  =  VERKTØY +  SAMARBEID

 Nasjonale prosjekt: «Krisesenter-tilbudet 
til sårbare grupper»  + «TryggEst»

www.mosskrisesenter.no



Handlingsplan mot vold i nære relasjoner i Mosseregionen
Moss, Rygge, Råde og Våler (2015-2019)

SAMMEN MOT VOLD
- forebygging gjennom tilstedeværelse, samarbeid og nytenkning

«Bare 1 av 3 av kvinner 
utsatt for vold i nær 
relasjon 
kontakter 
hjelpeapparatet» 

Pape/Stefansen, 2004

Hovedmål: 
Hvordan skal vi nå de 2 av 3? 



En praktisk plan 

 Krisesenteret – regionens kompetansesenter med 
et koordinerende ansvar for oppfølging av planen

 Arbeidsgrupper i kommunene

 God forankring

47 tiltak:

 Gode verktøy

 Tiltak så konkrete som det lar seg gjøre
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Informasjons- og undervisningsarbeid

Minoriteter:
• Undervisning og informasjon til 

minoritetsgrupper i regionen
• Språk
• Nye samarbeid
• Kartlegging av kunnskap om æresrelatert vold, 

ekstrem sosial kontroll og tvangsekteskap 

Ungdomsledere:
• Idrettsledere, ungdomsklubber, 

fritidsaktiviteter m.m.
• Tiltakskort -> avdekking, håndtering 
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Skoleprosjektet

• Forankret i handlingsplanen

• Et tilbud til skolene

• Møte med helsesøstre

• Info til lærere

• Utfordringer
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Skoleprosjektet

• 45 minutter med lærerne
• 45 minutter på barneskolen, 5.trinn
• 2 timer på ungdomskolen og videregående, 

8.trinn og VG2

Hva er vold? 
Ulike voldstyper
Film
Snakk om filmen
Hvor får man hjelp?

• Samarbeid med helsesøstrene og lærerne –
VIKTIG

• Utvidet voldsperspektiv, bevisstgjøring, 
grensesetting, åpenhet
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Forebyggende arbeid

• Vold mot barn:
1 av 5 barn i Norge har blitt utsatt for vold fra en forelder i løpet av 
oppveksten

• Vold i parforhold:
Vold mellom kjærester skjer oftest i aldersgruppen mellom 16 og 25 år

• Vold i skolen:
Grunnskolens læreplan ble endret i 2013 for at skolen skal undervise om vold 
i nære relasjoner

• Forebygge ulike helse- og sosiale problemer, på kort og lang sikt

• Forebygge nye opplevelser av vold og andre potensielt traumatiserende 
hendelser

• Forebygge at ungdommen utsetter andre/kjæresten for vold
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Film

Sinnamann
Trøbbel
RVTS - Har du en vond hemmelighet?

Si det som det er – Den perfekte middag 
Hjemme verst – Stine Sofies Stiftelse



Resultatet av skoleprosjektet så langt
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To nasjonale prosjekter i sammenheng

I. «Krisesentertilbudet til sårbare 
grupper» (BUFdir 2016-2019):

Fasiliteter, samarbeidsrutiner og kompetanse

II. Pilot «TryggEst» (BUFdir 2018-2020): 

Avdekke, melde og håndtere vold mot sårbare 
grupper i kommunene
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• NOVAs evaluering av implementering krisesenterloven 2014 
bakgrunn for prosjektet

• Utilstrekkelig tilbud til brukere med «tilleggsproblematikk» 
• Pilotere ulike modeller for tilrettelegging for brukergruppen 

 Kunnsskapssammenstilling -> modellutvikling -> 
modellutprøving 

• Moss invitert med av Bufdir

I. Krisesentertilbudet til sårbare grupper
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1. KRISESENTERBYGG (rom med skjerming)

2. NYE eller reviderte SAMARBEIDSRUTINER 
DPS ambulant team, avd. psykisk helse, rustjeneste…

3. KOMPETANSE
Vold – rus – psykiatri
• Fagkonferanser 
• Delta i hverandres avd. møter 

I. Krisesentertilbudet til sårbare grupper



«Rom 23»

Erfaringer innhentes og 
systematiseres for å gi 
informasjon om 
målgruppen og hva 
sårbare grupper trenger 
for å motta krisesenter-
tjenester. 

Midlertidig skjermet enhet 
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II Pilotprosjekt TryggEst

Et forslag til en ny og helhetlig modell for 
avdekking, forebygging og håndtering av 
vold og overgrep mot risikoutsatte voksne



Dagens situasjon

Eksisterer ikke noe system for organisert 
«voksenvern» som kommunene kan ta i bruk.

Mulige konsekvenser:

 Saker kan bli oversett og glemt

Ulik behandling 

 Flere må leve med overgrep

 Følgesskader som krever behandling og tjenester

 Liten evaluering og læring av saker

 Liten oppmerksomhet



TryggEst-modellen

• Inspirert av den engelske SOVA-modellen (Safeguarding of
Vulnerable Adults)

• Tilpasset norsk samfunnsstruktur

• En felles kjerne, men mulig å tilpasse lokale forhold

• Så enkelt som mulig

TryggEst skal være en rasjonell, effektiv og kvalitetsmessig god 
måte for en kommune å håndtere oppgaver knyttet til forebygging, 

avdekking, håndtering og ivaretakelse når det gjelder overgrep 
mot risikoutsatte voksne.



Pilot 2018

22

• Piloteres i 12 kommuner og bydeler fra 
og med høsten 2018

• Kommuneutvalget:

• Geografisk spredning 

• Ulik befolkningssammensetning

• Kommune i samisk forvaltningsområde

• Store, mellomstore og små kommuner



Grunnprinsipper for TryggEst

 Trygghet i omsorg: TryggEst skal bidra til at den som mottar helse- og 
omsorgstjenester skal oppleve trygghet, uavhengig av hvem som leverer 
tjenestene. 

 Beskyttelse: TryggEst skal sikre at den som har behov for beskyttelse, hjelp og 
støtte, skal oppleve å få dette.

 Individuell frihet: TryggEst skal bidra til å gi innflytelse over eget liv og til å ta gode 
selvstendige valg.

 Tillit: TryggEst skal utøves på en måte som skaper tillit.

 Forebygging: TryggEst skal sikre at det arbeides forbyggende for å forhindre at vold 
og overgrep skjer.

 Proporsjonalitet: TryggEst skal sikre riktig nivå mellom tiltak og behov for hjelp og 
støtte. 

 Samlet hjelpeapparat: TryggEst skal sikre at hjelp og støtte utøves samordnet og 
tverrfaglig.





Risikoutsatte voksne

Personer over 18 år, som i særlig grad kan 
ha behov for beskyttelse mot vold og 
overgrep. Dette kan være pga:

• Fysisk, psykisk eller kognitiv/intellektuell 
funksjonsnedsettelse

• Alder

• Rus

• Fysisk og psykisk sykdom.



Hvorfor risikoutsatt?

• Kan være avhengig av den 
som begår overgrepet

• Kan ha vansker med å bli 
trodd

• Kan ha vansker med å 
fortelle om overgrep

• Kan fremstå som lett offer



Hvilke typer 
vold/overgrep 
skal TryggEst 
omfatte:

Fysisk vold

Psykisk vold

Seksuelle overgrep

Økonomiske overgrep

Nettovergrep

Materiell vold

Omsorgssvikt/forsømmelse



Når skal man melde i fra til TryggEst?

Alle bekymringer knyttet til overgrep, vold 
eller utnytting av personer i risikoutsatte 
grupper, skal meldes til TryggEst-teamet. 

Du skal melde i fra til TryggEst om din 
bekymring også hvis du mistenker 
overgrep som ikke er straffbare. 

Du skal melde i fra til TryggEst også når du 
har kontaktet politiet om en sak, men da i 
samråd med politiet. 



TryggEst-verktøyet
www.tryggest.no

• Verktøy og ressurser som kan hjelpe ansatte med å håndtere og 
avdekke vold og overgrep mot risikoutsatte voksne

Hva gjør jeg i en akutt situasjon?

Hvordan snakke med den overgrepsutsatte?

Hvordan sikre bevis?

Hvordan dokumentere vold og overgrep 

Hvordan forholder jeg meg til lovbestemte plikter? 

Hvordan vurdere om en person har samtykkekompetanse?

Hvordan vet jeg om en person er troverdig? 

Hvordan forholder jeg meg til den mistenkte?

Hvem kan være en overgriper?

http://www.tryggest.no/


TryggEst i Mosseregionen

Prosjekteier 
Moss, Rygge, Råde og Våler kommuner

Kommunalt TryggEst Team
Prosjektleder/koordinator, fagleder 

rustjenesten, avd. leder bofellesskap (demente, 
psykiatri), koordinator NAV boligsosial avd., avd. 

leder omsorgssenter for eldre, leder for 
tjenester for funksjonshemmede

Prosjektleder og koordinator 
Krisesenteret i Moss IKS 

Ledergruppe
SLT-koordinator, NAV-leder, koordinator for 
psykisk helse og rus, folkehelsekoordinator, 

daglig leder krisesenteret

Mottak av 
meldinger: 

Krisesenterets 
døgnåpne 

telefon / post

Vurdere / 
undersøke / tiltak 

i kommunen



Erfaringer så langt

• Ressurskrevende å drive informasjonsarbeid, men:
• Infomøter, brosjyre, plakat og tiltakskort tilpasset lokale 

forhold

• Melde fra om vold:
• Spørre
• Taushetsplikt
• Avverge
• Samtykkekompetanse
 Fagkonferanse februar 2019

• Samarbeid med politiet



Takk for oss

Spørsmål?
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