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Overgrep mot mennesker med 
utviklingshemming
- kan vi tro at dette skjer i 2019? 



Josefine 21 år

Har utviklingshemming. Blir innlagt på sykehuset med mye smerter.  

Sykehuset finner ikke ut av smertene, men tror Josefine forsøker å fortelle noe. 

Sosionom ringer TryggEst. Ønsker at vi skal snakke med Josefine. 

Josefine kommer til samtale hos TryggEst. I første samtale forteller hun at hun 

har vært utsatt for grov voldtekt for et år siden. Josefine kan navngi overgriper. 

Saken meldes til politiet og Josefine er til flere avhør. Saken etterforskes. 



Ludwig, 21 år
Lettere utviklingshemming

Kom egentlig for å snakke om jobbsituasjonen

Hadde vondt i magen og føttene

Undersøkt av legen flere ganger, som ikke fant noe

«Har noen gjort noe med magen eller føttene dine?» 

Vært utsatt for grov vold i mange år hjemme. «Ingen har 
spurt før.» 
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Katrine (27 år)
Har lettere utviklingshemming. 

Kommer til kontoret og forteller at en kollega har befølt henne og truet med å 

drepe henne.

Hun har fortalt det til sjefen men ikke blitt tatt alvorlig. 

Nå er hun sykemeldt. 

Katrine kommer til TryggEst fordi hun har vært her tidligere. 



Jonny 61 år

Er tjenestemottaker. 

Kommer til TryggEst fordi en ansatt er «stygg» mot 

ham.

Beskriver den ansatte som frekk, ondskapsfull og 

plagsom. 

Den ansatte skal ha truet Jonny med å få ham 

umyndiggjort, og at hvis Jonny ikke hører etter, skal den 

ansatte sørge for at ting blir gjennomført med tvang.  



TryggEst – en ny og helhetlig modell 
for vern av risikoutsatte voksne
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• I tildelingsbrevet for 2015 fikk Bufdir i 
oppdrag å vurdere hvordan den britiske 
SOVA-modellen kunne tilpasses norske 
forhold

• I tildelingsbrevet for 2017 fikk Bufdir i 
oppdrag å iverksette planleggingen av 
prosjekt TryggEst med sikte på utprøving 
i aktuelle kommuner fra og med 2018

2015: 
Oppdrag fra 

BLD

2017: 
Forberede 

pilot

2018: 
Oppstart 

pilot

2020: 
Evaluere 

pilot

• I 2018 fikk 10 kommuner og to bydeler 
forespørsel fra Bufdir om å delta i 
piloteringen av TryggEst fram til 2020

• NTNU Samfunnsforskning utfører 
følgeforskning i samarbeid med FAFO
og NyAnalyse



Risikoutsatte voksne
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Personer over 18 år, som i særlig grad kan 
ha behov for beskyttelse mot vold og 
overgrep. Personer som mottar eller burde 
mottatt offentlige eller private tjenester, og 
som i liten eller ingen grad er i stand til å 
beskytte seg selv. Dette kan være på grunn 
av fysisk, psykisk eller kognitiv/intellektuell 
funksjonsnedsettelse, alder, rus eller 
sykdom.



Hvorfor risikoutsatt?
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• Kan være avhengig av andre

• 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



Faktorer i samfunnet og omgivelsene 
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•negative eller diskriminerende holdninger.

•isolasjon og segregering.

•overgriperen kan ser på sårbare voksne som lette ofre

•overbelastning for pårørende og manglende støtte.

•for mange hjelpere med manglende kompetanse.

•hyppige utskiftninger i personalgruppen.

•ikke-koordinerte tjenester og manglende individuell plan



«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 

HELSE- OG OMSORGSTJENESTELOVEN § 3-3 a



Organisering
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• Prosjektstyre bestående av Bufdir, 
Politidirektoratet, Helsedirektoratet og KS

• Intern ressursgruppe 
• To referansegrupper
• Nettverksgruppe for prosjektansvarlige i 

pilotkommunene og –bydelene
• Workshops med eksterne ressurspersoner 

fra bl.a. RVTS, Kripos, representanter for 
helse- og sosialtjenestene m.fl.

Flere 
kommuner 
vurderer å 
starte med 
TryggEst

JIK1



Lysbilde 13

JIK1 Flere kommuner vurderer å starte opp med TryggEst
John Ingvard Kristiansen; 19.05.2019
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Har noen fått hjelp? 16

NTNU: 6 dobling etter TryggEst
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Hatrelatert vold

Menneskehandel

Nettovergrep

Æresrelatert vold (inkl. negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse)

Annen voldstype (spesifiser nedenfor)

Økonomiske overgrep

Forsømmelse/omsorgssvikt

Seksuelle overgrep

Fysisk vold

Psykisk vold

Hvor mange av de mottatte bekymringsmeldingene i rapporteringsperioden har omhandlet følgende type vold eller 
overgrep?

Figuren viser antall meldinger mottatt totalt siden oppstart fordelt på type vold eller 
overgrep. 87 av bekymringsmeldingene inneholder mer enn en voldstype.

I 45 av meldingene har den utsatte blitt utsatt for gjentatte overgrep. 



Figuren viser fordelingen av type sårbarhet hos de utsatte. 
142 av de utsatte hadde flere enn én kjent sårbarhet. 

18

0 10 20 30 40 50 60

Annet kjønn med demens

Annet kjønn med rusproblematikk

Mann med andre sårbarheter (spesifiser under)

Kvinne med andre sårbarheter (spesifiser under)

Mann med demens

Mann med rusproblematikk

Sårbar eldre mann

Mann med nedsatt fysisk funksjonsevne

Mann med kommunikasjonsutfordringger

Kvinne med demens

Mann med kognitive vansker/utviklingshemming

Mann med psykiske vansker

Kvinne med rusproblematikk

Kvinne med nedsatt fysisk funksjonsevne

Sårbar eldre kvinne

Kvinne med kommunikasjonsutfordringer

Kvinne med kognitive vansker/utviklingshemming

Kvinne med psykiske vansker

I hvor mange av bekymringsmeldingene mottatt i perioden  er den utsatte…



DIN KOMMUNE?
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Kan den bli med?

Kan du fremme ideen? 

2020: 
Inviterer nye 
kommuner

tryggest@bufdir.no


