Bekymringsmeldingskjema til TryggEst i Mosseregionen (Moss,
Våler, Råde og Rygge) i prosjektperioden 2018-2020
Dette skjemaet skal benyttes om du som ansatt eller privatperson er bekymret for at en sårbar
voksen person blir utsatt for omsorgssvikt, vold eller overgrep. Bekymringsmeldingen sendes
til TryggEst-teamet i Mosseregionen. Postadressen til TryggEst er: Krisesenteret i Moss IKS,
Postboks 2093, 1521 Moss (merkes med «TryggEst»). Bekymringen kan også meldes muntlig
på telefon til Krisesenteret (69 25 05 50). Melder du bekymring over telefon er det viktig at
du opplyser om at dette gjelder bekymring til TryggEst. Det er tilstrekkelig at du har grunn til
å tro at den voksne blir utsatt for vold/overgrep for å melde fra til TryggEst. En bekymring
kan ofte fremstå som noe så ubestemt som en «dårlig magefølelse».

Hvis du mistenker at personen er i akutt fare, skal du varsle politiet først! Dette gjelder
også hvis du har en sterk mistanke om at det har foregått alvorlige straffbare handlinger
tilbake i tid. Eksempler på straffbare handlinger som bør meldes til politiet er:








Grov vold
Seksuelle overgrep
Mishandling
Gjentatte trusler
Gjentatt tvang
Gjentatt frihetsberøvelse
Andre krenkelser i nære relasjoner

Politiet vil vurdere om saken også skal meldes til TryggEst.

TIPS TIL INNHOLD I MELDINGEN
-

Vær konkret og detaljert. Jo bedre informasjon meldingen inneholder, jo lettere er det
å følge den opp.
Ikke trekk egne konklusjoner. Som melder skal du si fra om hva du observerer. Det er
TryggEst, og eventuelt politiets oppgave, å avgjøre hva som skjer videre i saken.
Det er ikke nødvendig å bruke fagterminologi. Fortell med egne ord hva du har
sett/hørt/observert.
Fyll ut skjemaet så langt det lar seg gjøre, ikke la være å sende inn en bekymring fordi
du ikke har alle detaljer.

Kryss av for om du melder som privatperson eller som ansatt:

Melder som privat:

Melder som ansatt:

Navn på antatt voldsutsatt:

Fødselsnummer:

Kjønn:

Telefonnummer:

Kan voldsutsatt kontaktes direkte?
Adresse:
Kommune:
Språk:

Behov for tolk?:

Er barn involvert i situasjonen?
Hvilken sårbarhet har personen, som kan gjøre personen spesielt utsatt for vold og
overgrep? (Funksjonsnedsettelser, utviklingshemming, høy alder, demens, rusproblematikk,
fysiske eller psykiske lidelser, minoritetsbakgrunn, annen seksuell orientering, kjønnsidentitet,
kjønnsuttrykk etc.)

Hvilke(n) type vold/overgrep gjelder bekymringen? Eksempler: Fysisk vold, psykisk vold,
seksuelt overgrep, økonomisk overgrep, materiell vold, omsorgssvikt, æresrelatert vold,
menneskehandel, tvangsekteskap, hatkriminalitet.

Fortell litt om hvor ofte du tror overgrep skjer, alvorlighetsgraden og om bakgrunnen til din
bekymring:

Opplysninger om antatt voldsutøver(e): Kjønn, relasjon til antatt voldsutsatt og om antatt
overgriper bor sammen med antatt voldsutsatt eller ikke. Ikke opplys navn eller andre sensitive
opplysninger.

Er mistanken meldt andre steder? (leder, politi, andre?)

Har personen kontakt med hjelpeapparatet? Fyll ut alle instanser du vet personen mottar
tjenester fra.

Andre opplysninger melder mener er viktig for TryggEst:

Melders navn:

Telefonnummer:

Privatpersoner kan være anonyme, men hvis du står
frem er det lettere for TryggEst og eventuelt politiet å
gjøre nødvendige undersøkelser. Du vil ikke kunne
motta brev om at bekymringen er mottatt, dersom du
velger å være anonym. Ansatte som melder
bekymring i jobbsammenheng, kan ikke være
anonyme.

Adresse:

Arbeidsplass og tittel på stilling:

Fylles ut dersom du melder bekymring som ansatt.

Relasjon til antatt voldsutsatt:

Dato:

Underskrift:

For TryggEst:
Mottatt:

Dato:

Tid:

Av:

