
Hvorfor starte  
med TryggEst  
i din kommune?



Anita (21) har lettere utviklingshemming og bor hjemme hos sine 

foreldre. I samtale med TryggEst-koordinatoren i kommunen 

kommer det fram at hun er utsatt for grov vold gjennom flere år. 

Anita har mottatt tjenester i mange år, men dette har aldri vært 

avdekket før.



De mest sårbare voksne,  
er også de mest utsatte
TryggEst er et nytt og helhetlig system som hjelper  
din kommune å organisere arbeidet mot vold og 
overgrep mot risikoutsatte voksne. 

Etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 a, skal kommunen legge 
til rette for at helse- og omsorgstjenesten blir i stand til å forebygge, 
avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep mot pasienter og 
brukere. TryggEst er utviklet i samarbeid med et utvalg pilotkommuner, 
for at kommunene på en bedre måte skal kunne ivareta dette ansvaret. 

Får teamopplæring av Bufdir
Kommunene som deltar i TryggEst, vil etablere egne TryggEst-team som 
både ansatte og innbyggere kan kontakte hvis de er bekymret for en 
risikoutsatt voksen. Hvert TryggEst-team består av erfarne personer med 
kompetanse på håndtering av vold og overgrep. Teamene får opplæring i 
samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 

 

Risikoutsatte voksne 
I TryggEst omfatter dette personer over 18 år som mottar, eller 
burde mottatt offentlige eller private tjenester. F.eks: 

> personer med nedsatt funksjonsevne
> personer med rusavhengighet                                    
> personer med fysisk eller psykisk sykdom 
> eldre personer

Det kan også gjelde personer med en situasjonsbetinget 
sårbarhet, f.eks. på grunn av voldsutsatthet eller langvarig sykdom.   



Dette oppnår din kommune 
ved å ta i bruk TryggEst

 

 > Dere legger til rette for at helse- og omsorgstjenesten 
  blir i stand til å forebygge, avdekke og håndtere langt 
  flere tilfeller av vold og seksuelle overgrep enn dere  
  gjør i dag.

 > Dere får systematisert arbeidet med å forebygge, 
  avdekke og håndtere vold og overgrep mot alle 
  sårbare voksne over 18 år.

 > Dere får hjelp til kompetanseoppbygging av 
  TryggEst-koordinator og TryggEst-team.

 > Dere får hjelp til kompetanseheving av ansatte 
  i de kommunale tjenestene.

 > Dere får opplæring i verktøy utviklet for TryggEst.

 > Dere får delta på nettverkssamling med andre 
  TryggEst-kommuner.

 > Dere får delta i digital erfaringsutveksling med andre  
  kommuner i Microsoft Teams.

 > Dere får tilgang til bestillingsside for informasjons- 
  og profileringsmateriell spesielt utviklet for TryggEst.



Nils (72) har behov for hjelp med  

egen økonomi. I det siste har 

sønnen tømt kontoen hans samme 

dag som pensjonen er utbetalt. Nils 

er dypt fortvilet over situasjonen. 

Han har hverken penger til mat 

eller nødvendige regninger. Nils 

kontakter selv TryggEst-teamet  

i kommunen og ber om hjelp.



Karin er samboer med Olav, og 

begge har problemer med rus. 

Over lang tid har de utøvd vold 

mot hverandre. Olav er betydelig 

sterkere enn Karin, men selv om 

volden går begge veier, er hun 

i størst fare. Hun kontakter selv 

TryggEst og ber om hjelp.



Hva gjør du?

Hvis du vil vite mer, eller har et ønske om at kommunen starter med 

TryggEst, har du flere muligheter. Du kan gi informasjon om TryggEst til 

kommunen din, enten til administrasjonen eller politikere. Du kan også 

ta direkte kontakt med Bufdir for mer informasjon, eller ta initiativ til et 

informasjonsmøte mellom kommunen din og Bufdir.  

Kontakt Bufdir på mail: tryggest@bufdir.no 

Kontakt Bufdir på telefon: 466 15 000

Alle landets kommuner 
er invitert til å starte 
med TryggEst
Kommuner som har tatt i bruk TryggEst avdekker 
og håndterer betydelig flere overgrep enn før. 
At din kommune innfører TryggEst, vil styrke 
kommunens arbeid for bedre livskvalitet for de 
mest sårbare voksne. 

Hvem kan ta initiativ til å bli 
TryggEst-kommune?
 

 > Ansatte

 > Politikere

 > Innbyggere

> Pårørende

> Kommunens ledelse

> Folkevalgte



Postadresse
Postboks 2233
3103 Tønsberg

Besøksadresse
Fredrik Selmers vei 3
0663 Oslo

bufdir.no


