
 

 

 

Tid og sted: 16. januar 2018 kl 08:45 – 15:30  
i Filadelfiakirken, Astridsgate 18, 1706 Sarpsborg 

 

 

08:45  Åpning 

09:00 – 10:45 Tonje Gundersen - Vold og overgrep mot funksjonshemmede 
og andre risikoutsatte 

 

Tonje Gundersen er forskningsleder ved NOVA. Hun har særlig kompetanse på forskning om 
individers livserfaringer og bruker-erfaringer med velferdsstatens tjenester. Hun har gjort studier av 
erfaringene til pårørende og personer med nedsatt funksjonsevne, voldutsatte, og personer med 
erfaring fra barnevernet.  
 

11:00 – 12:00 Ellen – «Retten til et liv i frihet» 
Ellen forteller sin historie som mor og å leve på kode 6 i 16 år, som endte med en dom i 
Høyesterett i 2013, der staten ble holdt ansvarlig for manglende beskyttelse.   
 

12:00 – 12:45  Lunsj 
 

12:45 – 14:30 John-Ingvard Kristiansen – seksuelle overgrep mot voksne 
med utviklingshemming og pilotmodellen TryggEst   

 

John-Ingvard Kristiansen er seniorrådgiver i Likestillingsavdelingen i Bufdir. Han presenterer en 
modell for avdekking av seksuelle overgrep mot voksne med utviklingshemming, og pilotmodellen 
TryggEst - en ny og helhetlig modell for håndtering av vold og overgrep mot særlig risikoutsatte 
voksne.  
 
 

14:45 – 15:30  Ingegerd Espås – Vold og overgrep mot eldre 
Ingegerd Espås er sosionom og har vært sosialsjef i ulike kommuner, samt vært leder for Vern for 
eldre. I dag er hun styremedlem i Pensjonistutvalget i Oslo og Akershus. Hun reiser rundt og holder 
foredrag om overgrep mot eldre i hjemmet og institusjoner samt holder kurs i stressmestring. 
 

15:30  Avslutning 
 

Påmelding innen 5. januar 2018 med navn, arbeidssted, epost og eventuelle matintoler-
anser/-allergier til krisesenter@sarpsborg.com. Deltakelse er gratis og det er enkel 
bevertning. Ved spørsmål kontakt Birgith A. Gellein på biag@sarpsborg.com eller 41626588. 

 
 

 

Invitasjon til fagdag om 
Særlig risikoutsatte for vold i nære relasjoner  

Fra Sarpsborg krisesenter og nettverksgruppen «Samlet mot vold i nære relasjoner» 

mailto:krisesenter@sarpsborg.com
mailto:biag@sarpsborg.com


 

 
 
 
 
 
 
 

Målsettinger med fagdagen: 
• Mer viten om særlig risikoutsatte for vold og overgrep 
• Skape engasjement om å forebygge og bekjempe vold innen ulike fagfelt 
• Se nytteverdien i samhandling mellom fagfelt og tjenester rundt voldsutsatte 

 
 

 

Krisesenteret i Sarpsborg 
Krisesenteret gir trygghet, støtte og veiledning til de som er  

eller har vært utsatt for vold og krenkelser 

Vi tilbyr midlertidig botilbud med beskyttelse mot ytre trusler, samtaler med råd og veiledning 
i en vanskelig livssituasjon, bistand til å finne et nytt sted å bo og å takle en ny hverdag. 
Ønsker du å vite om dine rettigheter og muligheter, kan du få snakke gratis og uforpliktende 
med en advokat på krisesenteret.  

 

www.sarpsborg.com/krisesenter Vakttelefon 69108700 
 
 

  

«Samlet mot vold i nære relasjoner – ikke stykkevis og delt» 
Er et nettverk i Sarpsborg-området sammensatt av ulike  

1. linjetjenester, med formål å bidra til forebygging og bekjempelse av vold i 
nære relasjoner ved bedret samhandling. 

 

 

 

Kompetansesenter for kriminalforebygging 
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) skal formidle kunnskap 
og kompetanse om kriminalitetsforebygging, være en rådgiver og pådriver, 
samt inspirere til tverrfaglig samarbeid. Senteret er en del av Sekretariatet 

for konfliktrådene og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. 

 
«Vold og overgrep i nære relasjoner rammer hardt, og det 
rammer mange. Vold i nære relasjoner er ikke et privat 
problem, men et offentlig anliggende. Vi må handle!» 

 
Fra: Justisdepartementets veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner, 2008/2013. 

http://www.sarpsborg.com/krisesenteret

