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Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

For å komme i kontakt med 
senteret kan en:

 Ringe til senteret på
 tlf: 55 90 49 90

 En kan ringe anonymt. Vi har ikke  
 mulighet til å se hvem som ringer

 Ringe eller sende tekstmelding til  
 vår mobiltelefon 90 85 35 69

 Sende en e-post melding til: 
 post@smih.no

 Komme innom senteret i 
 åpningstiden

 Skrive til oss på adressen:

Senterets telefontid
Mandag 10.00  til  20.30
Tirsdag 10.00  til  15.30
Onsdag 10.00  til  13.00
Torsdag 10.00  til  20.30
Fredag 10.00  til  15.30

Åningstid for å komme innom
Mandag 10.00  til  20.30
Tirsdag 10.00  til  15.30
Torsdag 10.00  til  20.30
Fredag 10.00  til  15.30

Hjemmeside: www.smih.no

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Senter mot Incest og seksuelle 
overgrep i Hordaland
St Jacobsplass 9
5008 Bergen
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Viktige ting som 
skjedde i 2006
Mange nye og gamle brukere har 
funnet veien til senteret dette året, 
og i evaleringene får vi tilbake-
melding om at de har gjort seg 
nytte av senterets tilbud, og mener 
at denne måten å arbeide på virker 
positivt.

Et av målene våre siden oppstart har 
vært at det skulle produseres film 
om seksuelle overgrep. Gleden var 
derfor stor da filmselskapet Ramz 
tok kontakt med oss, og vi fikk være 
med i skapingen av filmen «Skygg-
enes dal» Dette er en film som 
belyser mange sider ved seksuelle 
overgrep. Filmen er en dokumentar. 
Den er laget med stor innsikt, og 
respekt for alle parter. Vi håper fil-
men vil bli brukt i undervisning, og 
som informasjon om seksuelle over-
grep. Både brukere og ansatte ved 
senteret har vært bidragsytere med 
råd og erfaringer.

Senteret har fått utvidet arealene, 
og vi har fått 30 m² mer til rådighet. 
Dette har vært nødvendig på grunn 
av den store aktiviteten ved senteret.
Vi var heldige ved at lokalene ved 
siden av senteret ble ledige, så det 
var en enkel sak å tilpasse de til våre 
opprinnelige lokaler.

Også dette året har det vært stor 
økning av aktivitetene ved senteret. 

Antall henvendelser har øket 
med 25,5 %. 
Det har vært færre enesamtaler 
ved senteret, mens langt flere 
brukere har deltatt i grupper og 
fellesaktiviteter. 
Dette har vært et mål for oss, og det 
er fint å se hvordan brukere hjelper 
og støtter hverandre i felleskapet.

Vi som har arbeidet ved senteret ser 
tilbake på dette året med glede. og 
er takknemlige for at vi får arbeide 
på en måte som synes å kunne 
hjelpe så mange til å mestre 
livet bedre.

Vi vil rette en stor takk til alle som har vært 
med å yte til senteret dette året, både med arbeid, 
kunnskapsformidling og inspirasjon.

Hilsen oss som arbeidet på SMIH i 2006
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Fakta om SMIH

Seksuelle overgrep mot et barn gir 
skade. Vi mener dette er et traume som 
kan bearbeides.

SMIH er:

 et senter der menn og kvinner som har   
 vært utsatt for seksuelle overgrep som   
 barn og som voksne, kan få mulighet til å 
  bearbeide gamle traumer. Det er og et   
 senter for pårørende / partnere til utsatte. 
 Senteret arbeider etter metodene hjelp til  
 selvhjelp, og vektlegger likemannsarbeid i  
 brukergruppene.

 en organisasjon som tilstreber å ha høy   
 kompetanse på temaet «seksuelle overgrep  
 mot barn», og som ønsker å formidle   
 denne viten videre til andre instanser i 
 samfunnet.

STYRET i 2006

Styreleder: 
Elin Wormnes          
Representant 
Bergen Kommune
Psykolog

Trond Lexau      
Faglig representant
Advokat

Rune Kroken
Representant HV
Psykiater

Agatha Sorhus    
Brukerrepresentant

Kathrine Aamodt   
Ansattes 
representant

Sekretær for styret har vært daglig leder SMIH Bente Bartz-Johannessen.

VÅRE MÅL for arbeidet i brukergruppen

For brukerne av senteret ønsker vi at senteret 
skal være et sted de kan få hjelp til selvhjelp  
til å:

 Bygge seg opp og få styrke og 
 håp for framtiden.
 
 Finne tilbake til sin egen verdi, 

 kreativitet og livsglede.

(Henviser til senterets Ideologi og Vedtekter)

Organisasjonen SMIH

SMIH er en privat stiftelse som drives med  
offentlige midler fra Stat, Helseregion Vest,  
Bergen kommune og andre kommuner i  
Hordaland. I tillegg har vi mottatt midler til 
driften fra private bidragsytere.

(Henviser til nærmere informasjon under Økonomi)
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Ansatte ved SMIH

Ansatte ved SMIH utgjør et team med bred faglig kompetanse. 
I 2006 hadde senteret 7,15 stillinger.

De som arbeidet ved SMIH 31. desember 2006 var:

Bente Bartz-Johannessen 
Utdannet:
Psykiatrisk sykepleier 
og NLP Master degree

Hovedansvar:
Den daglige driften

Kathrine Aamodt 
Utdannet: 
Gestaltveileder

Hovedansvar: 
Brukerkontakt 
og ansvar for 
nyhetsbladet

Kristin Lia
Utdannet: 
Psykolog

Hovedansvar:
Brukerkontakt

Sophie Hysing-Dahl Døsvik
Utdannet: 
Bacheolor Psykologi,
Master Kriminologi

Hovedansvar:
Brukerkontakt

Bente Holmedal 
Utdannet: 
Førskolelærer

Hovedansvar:
Brukertilbudet

Einar Chr. Dahl
Utdannet: 
Mye livserfaring

Hovedansvar:
Miljøarbeider
Infomateriale

Reidun Skeidsvoll
Utdannet:
Gestaltveileder

Hovedansvar:
Kreative tilbud til 
brukerne

Sigve Sjursæther
Utdannet:
Vernepleier

Hovedansvar:
Brukerkontakt
Tilbudet til menn

Qui Larsen
Rengjøring/husmor
ved senteret

Siv Holmefjord
Utdannet: 
Forskolelærer Sexolog

Hovedansvar:
Foresattearbeid

Emma Mwella-Mshomi
Oppgaver:
Kontor
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Brukere av senteret
Brukere av senteret er:

Utsatte menn og kvinner:          
Det vil si menn og kvinner som selv 
har vært utsatt for seksuelle over-
grep som barn. 
Dette er den største gruppen bruke-
re, og de er i alderen 14 til 70 år.
Senteret har et bredt tilbud til denne 
brukergruppen.

Brukerne benytter senteret som 
en mulighet til selvutvikling, for å 
komme videre i bearbeidingsproses-
sen etter de vonde opplevelsene.
Senterets metodikk er å gi hjelp til 
selvhjelp, og det tilrettelegges for 
mulighet til likemannsarbeid i bruker-
gruppene Dette ved å tilby samtaler, 
grupper, kunnskap og informasjon 
om overgrep, og mulighet til å bruke 
fellesskapet i brukergruppen. 

For mange utsatte er senteret det 
stedet der de første gang avdekker 
sine problemer, og mange uttrykker 
at de opplever at det er et sted der 
de kan våge å være seg selv.
Noen brukere bruker senteret mye, 
både på brukertreff  og i deltakelse i 
gruppeaktiviteter.
Andre bruker senteret mindre, men 
de uttrykker at det betyr mye at  
senteret finnes. Det betyr mye at de 
kan ringe og ha kontakt med oss når 
de har behov for det. 

Foresatte:
Er foreldre eller foresatte til utsatte 
barn og ungdommer. Også foreldre 
til voksne utsatte har gjort seg nytte 

– livet blir endret etter et overgrep

av senteret. I foresattegruppen  
er det både menn og kvinner.
Det kan virke som om foresatte 
bruker senteret mer periodevis.  
De tar gjerne kontakt når de er i en 
situasjon som gjør at de trenger råd, 
veiledning, eller informasjon om 
hjelpeapparat og rettsapparatet.  
Å treffe andre foresatte i samme 
situasjon gir mulighet til å utveksle 
erfaringer, og å gi hverandre støtte 
og råd.

Partnere: 
Er ektefeller, eller samboere til  
utsatte. De bruker oftest tilbudet  
om enesamtaler, enten alene, eller 
sammen med partner.
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Tilbudene til utsatte og pårørende

 Om tilbudene
 Generelle tilbud
 Ulike grupper
 Helgetilbud
 Kulturaktiviteter
 Kreative aktiviteter
 Sosiale aktiviteter

Om tilbudene

Å få skader etter seksuelle overgrep er en 
normal reaksjon på en unormal handling. 
Utvikling og vekst skjer blant annet ved å 
bryte hemmeligholdelsen og å dele erfaringer 
med andre i samme situasjon.

Tilbudene ved senteret er grunnet i prinsip-
pet om at brukerne skal kunne få hjelp til 
selvhjelp. Fellesskapet og likemannsarbeidet i 
brukergruppen vektlegges.

Brukere benytter senteret ulikt. Vi ønsker å 
kunne gi et tilbud som gir muligheter for de 
fleste – uansett alder, kjønn eller bosted.

I prosessen å komme ut av traumet er endel 
av arbeidet: 

 å få større forståelse og kunnskap.
 å finne veier videre.
 å komme ut av stigmatisering.
 og en del er å være i interaksjon 

 med andre.

Målet med arbeidet er å kunne erkjenne 
egen verdi, erkjenne andres verdi, og å øke 
livskvalitet og livsglede.

Tilbudene ved senteret planlegges i sam-
abeid med brukerne på samarbeidsmøter.

Mandagskveldene på senteret har vært  
fast gruppedag. Enten med samtalegrupper, 
temakvelder, diskusjonskvelder, eller  
videokvelder.

Torsdagskveldene har vært åpne for bruk-
ertreff  hele kvelden. Det har vært en kveld 
der en har kunnet komme å gå som en har 
ønsket. Noen har ønsket å være med på krea-
tive aktiviteter, andre har ønsket det sosiale 
samværet.

TILBUDENE VED SENTERET ER GRATIS
Tilbudene ved senteret er «lavterskel»-tilbud.
Det vil si at det ikke er henvisningsplikt, og 
det føres ikke journaler eller andre personlige 
data fra møtene med brukerne.

Spesielt for 2006

Tallene viser at interessen for grupper er økende og der skapes det nettverk, 
som også fortsetter utenfor senteret. Det har vært usedvanlig mange fine stunder,  
med gjensidig støtte, gode samtaler, kreativitet, musikk, og ikke minst mye humor.

i
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Generelle tilbud
Telefonkontakt
Telefonen er ofte det første møtet brukerne 
får med senteret. Samtalene gjelder oftest 
forespørsel om senteret, informasjon, råd / 
støtte, eller avtaler.

SMIH nytt
er informasjonsavisen til brukergruppen.
Den utgis høst og vår.
I tillegg har vi «miniutgaver» annenhver 
måned. Innholdet er informasjon om aktivi-
tetene ved senteret, generell info, og aktuelle 
saker.

Enesamtaler
Når brukere begynner å bruke senteret, 
ønsker de fleste enesamtaler med ansatte. 
Behovene er svært forskjellige. En del bruke-
re benytter bare dette tilbudet, men de fleste 
deltar etterhvert på grupper og i fellesskapet.

Brukertreff
Brukerne kan benytte senteret for å komme 
innom i senterets åpningstid, men det er 
bare i oppsatte brukertrefftider at personalet 
er tilstede. 
Brukere kommer innom for å treffe andre 
kjente, få en prat, lese lekser, eller bare ha en 
fredelig stund.
Av og til får noen inspirasjon og setter i gang 
med å lage mat, andre ganger males det på 
glass, eller de samles med gitaren og en 
visestubb. Oftest blir det nok til at en blir 
sittende og prate eller filosofere sammen.

Mange brukere opplever at på senteret kan 
de «kaste masken». Nettopp derfor blir dette 
fellesskapet så viktig. I denne settingen er 
det ikke «jeg» og «de andre», men det er «vi».

BRUKERBIBLIOTEK
Senteret har et rikholdig bibliotek som blir 
svært mye brukt av brukerne.
Vi har bøker som omhandler seksuelle over-
grep, bøker om veier videre, og bøker med 
overføringsverdi til temaet seksuelle overgrep.

Senteret har og en rikholdig samling med 
video og DVD’er. Flere av disse omhandler 
seksuelle overgrep.

FAGBIBLIOTEK
Vi har et rikholdig bibliotek med fagbøker. 
Disse kan leses på senteret, men kan ikke 
lånes med hjem.

EMNEARKIV 
Her er samlet og systematisert stoff  som er 
aktuelt i forhold til overgrepsproblematikk, 
veier videre og informasjon om andre hjelpe-
tiltak.

DATAMASKIN
Brukerne har tilgang til egen datamaskin.
Maskinen er i stadig bruk.

LYSKASSEN
Senteret har en lyskasse som
lånes ut til brukerne.

MASSASJESTOL
Nytt av året er en stor massasjestol. Mange 
av våre brukere sliter med stive muskler, og 
det å ta vare på kroppen er en del av det å få 
et bedre liv

TRIMMROM
I kjelleren har vi innredet et trim rom med 
trimmapperater, noen nye, og noen vi har fått 
overta.

– å fly er å kunne se 
ting på andre måter
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Ulike grupper
STØTTEGRUPPER
Støttegruppene er en av bærebjelkene i 
senterets arbeid. En støttegruppe er en 
selvstyrt selvhjelpsgruppe der brukere velger 
å arbeide sammen for å nå personlige mål. 
Gjensidig støtte, hjelp, respekt, disipliner-
ing og mot, er viktige elementer i støtte-
gruppearbeidet.
 
Ansatte ved senteret er veiledere for 
gruppene. De starter opp gruppene, og 
deltar inntil gruppene fungerer selv. 

Videre er veileder også med på evalueringer, 
dersom det ellers er behov for det. Varighet 
for gruppene er 3 måneder. De fleste 
gruppene velger å fortsette videre med flere 
3 måneders økter.

SAMTALEGRUPPER
I samtalegruppene blir et spesielt tema tatt 
opp. En ansatt innleder i et aktuelt tema, er 
tilstede og hjelper til med at “kjørereglene” 
blir holdt. Dette er en mulighet for brukere å 
dele innsikt og erfaringer med hverandre.

Samtalegruppene i 2006 var:
Samtalegruppe film: «Pay it forward»
Mestring
Skyld og skam
Selvmord
Ta kontroll/selvstøtte
Spiseforstyrrelser
Samtalegruppe film

TEMAKVELDER
På temakveldene blir det orientert/undervist/
forelest om et spesielt emne.

Temakvelder i 2006 var:
Mestring
Skyld og skam
Selvmord
Spiseforstyrrelser
Søvnvansker
«Seksualitet»
«Mestring»
Selvskading

I 2006 var det igang 8 støttegrupper. 
Tilsammen gikk 28 personer i 
støttegrupper. i

i
Til sammen 124 fremmøtte på 
temakveldene i 2006.

i
Til sammen 79 fremmøtte på 
samtalegruppe i 2006.

Søvnvansker
Ensomhet
Egenomsorg
Seksualitet
Mestring
Hva er normalt?
Ta kontroll/selvstøtte
Å være parner til en utsatt
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ANDRE GRUPPER OG AKTIVITETER
Senteret har iverksatt flere typer grupper 
som vekstgrupper, sommergrupper, 
videokvelder, musikkgrupper, og det har 
vært tilbud om kroppslige utfordringer for å 
komme i bedre form.

I 2006 var 327 frammøtte  
på «Andre aktiviteter og  
grupper».

I 2006 var det igang 
2 grupper for foresatte. 
11 personer har deltatt i 
gruppene.

FORESATTEGRUPPE
Som foresatte til utsatt barn, får en ofte 
større utfordringer enn andre foresatte.
Støtte, kunnskap og informasjon fra andre i 
samme situasjon kan gjøre situasjonen 
lettere. 

Helgetilbud

I 2006  ble psykodrama-
kurset holdt på Aleksander 
Grieg hytten i Bergsdalen, 
og 11 personer deltok. 
Kursledere var 
Aud Steinsbekk.

PSYKODRAMAKURS

Personlighet og identitet
Hvordan være skaper av sin historie? Hvordan påvirker 
vår personlige historie de valg vi gjør i dag? Har gamle 
overlevelses-strategier blitt hemmende livsmønstre? Hva 
kan gjøres for å bli bevisst gamle mønstre og få mot og 
kraft til å ta nye valg? Vi utforsker drøm og virkelighet 
og ser mot fortid, nåtid og framtid. Målet er å oppnå en 
bedre selvinnsikt og selvaksept, som utgangspunkt for 
mer bevisste valg og større livsutfoldelse.

i

i

i
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Kulturaktiviteter
Et samfunn med mye kultur er et rikt 
samfunn. Kultur og kunst er noe av det  
som gir vekst i vanskelige perioder. Å skape  
balanse mellom det som er «jobbing» og  
utfordringer, - og det som er positivt påfyll, 
gjør prosessarbeidet lettere.

Kulturtilbudene ved senteret 2006 var: 
22. juni Byvandring med Gunnar Staalesen. 21 brukere deltok på en uforglemmelig byvandring.
19. oktober Jazzkonsert med Gillian Gjelsvik. 8 brukere var til stede.

Kreative aktiviteter
Vi får noen ganger spørsmål om hva kreative 
og sosiale aktiviteter har å gjøre på et incest-
senter. Våre tanker er at i bearbeidingspros-
essen av traumer, er det mange veier å gå. 
Det å være skapende, og å kunne være 
sammen med andre med humor og glede, er 
en del av det å ta livet tilbake. Samspillet blir 
sterkt og det beste som blir skapt er de gode 
følelsene i fellesskapet.

Kreative aktiviteter ved 
senteret 2006
Reidun Skeidsvoll har 
hatt ansvar for kreaktive 
aktiviteter. Interessen for 
de kreative tilbudene har 
vært stor. Det har vært 
malt med olje og akvarell. 
Det har vært lefsebaking, 
forming, strikking og 
juleversted, og det har 
vært musikk med ulike 
instrumenter.
Det var 198 deltakere 
med på oppsatte ar-
rangement. I tilegg var 
det mange deltakere som 
har deltatt på aktiviter 
som ble startet opp etter 
impuls og øyeblikkets 
inspirasjon.

– Å skape er å vokse, å glede, å leve.

i

i

Musikk-kvelder med inviterte musikere hvor 
brukere er aktive deltakere. Dette har vært en 
suksess noe vi håper å kunne fortsette med.
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Sosiale aktiviteter
Det å være utsatt for et overgrep som barn, 
viser seg ofte å ha konsekvenser for hvordan 
samspillet med andre blir videre i livet. 
Det at en føler seg så anderledes enn andre, 
gjør at en kan føle seg utenfor og isolert. 
Det å oppleve samspill, nærhet, tilhørighet 
og ikke minst humor med andre har vist seg 
å være en ny opplevelse for mange brukere. 
På senteret treffer en andre i samme 
situasjon, og en ser at det «fungerer». 
En opplevelse som viser seg blir overført 
til andre situasjoner i livet.

Hygge og kalorikveld
«Hygge- og kalorikvelder»
Siste torsdag i hver måned fra 17.00–20.00
Dette er kvelder hvor det å ha det trivelig 
sammen blir det viktigste. Det er fint å kunne 
samles om å lage mat sammen og treffe 
andre brukere i en hyggelig sosial atmosfære.
Disse kveldene er lagt til rette for å være 
brukerstyrte, noe som fungerer godt og opp-
slutningen ser ut til å være stigende. Vi kan 
trygt si at «hygge- og kalorikvelder» kommer 
til å stå som fast innslag også fremover.

I 2006 ble det arrangert 
11 hygge- og kalorikvelder med 
80 deltakere.

Diverse SOSIALE aktiviteter
Det å kunne ha det hyggelig sammen utenom 
senteret har vist seg å være populært. Det 
dannes nettverk og spenning. Liv og latter 
gjør livet så mye lettere.

I 2006 dro vi på blåtur, til fjells, 
og hadde et julebord. Tilsammen 40 
frammøtte på disse aktivitetene.

i

i
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Brukermedvirkning
BRUKERREPRESENTANT
Brukerne velger en representant til styret. 

Er brukere uenige med ting som skjer på 
senteret, og opplever å ikke nå fram ved å ta 
det opp i personalgruppen, kan de kontakte 
brukerrepresentanten som evt. kan ta det 
videre til styret.

Spesielle nye tiltak ved senteret drøftes med 
brukerrepresentanten. Agatha Sørhus har 
vært brukerrepresentant i 2006

ALLMØTE
Allmøte er brukernes eget organ der saker 
kan tas opp uten at ansatte er til stede.
Allmøtene har vært lagt opp i forkant av 
samarbeidsmøtene.

SAMARBEIDSMØTER
Hver høst og vår møtes brukere og ansatte 
i samarbeidsmøte.
Tema på samarbeidsmøtene er hvordan vi 
kan gjøre senteret best mulig. Det gjelder 
praktisk tilrettelegging og oppsett av aktivi-
teter.

For at senteret skal kunne utvikle seg, er vi 
avhengige av samspillet mellom ansatte og 
brukere.
Det er inspirerende, det gir gjensidig innsikt, 
og det skapes en masse ideer for senteret 
framover.
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Statistikker

Tallet for registrerte brukere viser lite om aktiviteten på senteret. 
Mange brukere velger å bruke senteret til bearbeiding en periode. 
Det ligger i senterets målsetting at sentert ikke er en interesse- 
organisasjon, med langt «medlemskap».

2004 2005 2006
Registrerte brukere 624 736 799

Utsatte kvinner 441 489 535

Utsatte menn 46 50 52

Pårørende 137 204 212

Innomstikkere 1555 2059 1952

Kvinner 1181 1747 1714

Menn 198 108 79

Foresatte 176 158 108

Barn 46 52

1. gangshenvendelse angående utsatte 203 170 200

Kvinner 135 106 131

Menn 12 6 10

Pårørende 56 34 59

Andre 24 18

Telefoner 3150 4563 5732

Utsatte kvinner 1811 2957 4922

Utsatte menn 70 135 350

Andre, foresatte og hjelpeapparat skole 1269 1471 460

Telefoner på svareren 1385 1469 1464

Enesamtaler 1098 1331 1277

Støttegrupper 6 5 8

Antall frammøter 155 250 384

Temakvelder antall 8 10 8

Antall frammøter 181 136 123

Samtalegrupper antall 9 7 11

Antall frammøter 84 44 79

Foresattegrupper 3 3 2

Antall frammøter 58 120 44

Helgekurs 1 2 2

Deltakere 5 24 17

Kreative aktiviteter 11 33 21

Antall frammøter 68 182 198

Andre grupper og sosiale aktiviteter 26 52 69

Deltakere 184 259 407

Undervisningsoppdrag 31 13 17

Antall personer 1414 278 735

Media 8 8 9

Vi beregner at ca 20% 
av nye som kontakter 
senteret velger å bli 
registrert. Dette inne-
bærer at brukerfallet 
er langt høyere enn 
oversikten viser.
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Samarbeid
Når det gjelder seksuelle overgrep mot barn, 
er det mange ugjorte oppgaver i samfunnet. 
Tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å 
løse disse.
SMIH har vært aktivt med i samarbeid med 
flere instanser innen psykiatritjeneste, skoler, 
og andre type støtte- og hjelpeapperat. 
89 personer har vært innom senteret for 
samarbeid og informasjon.

Fagnettverket
Det har vært nettverksmøter i Fagnettver-
ket. Blant annet med Redd Barna, Kontakt-
telefonen for barn og unge, Kirkens SOS, 
Barnevernsvakten, Politi, Voldtektsmottaket 
på legevakten, og SO-koordinator 
(Helseregion Vest).

Media / internett
Å skape åpenhet om temaet er en av måtene 
å bekjempe seksuelle overgrep mot barn på.
Så lenge barn utsettes for seksuelle overgrep, 
må det settes fokus på temaet!
Det må tas opp hvordan barn frarøves sin 
barndom for å tilfredstille voksnes lyster. 
 
Media er et godt redskap i arbeidet for 
åpenhet om seksuelle overgrep mot barn.
SMIH har et godt samarbeid med pressen.  
Vi får stadig henvendelser om uttalelser, både 
fra den lokale og nasjonale pressen.

Mange av våre brukere blir først «kjent med» 
senteret gjennom hjemmesidene, og vi 
vektlegger at de skal være informative og 
oversiktlige

Spesielt for 2006
Media har tatt kontakt med oss for uttalelser i samfunnsdebatter om seksuelle 
overgrep. På grunn av liten kapasitet har vi ikke vært offensive i media.

– etter et overgrep blir en ofte litt  
annerledes på utsiden enn på  
innsiden

Daglig leder ved SMIH har vært styreleder i 
FMSO, som er et felleskap for sentrene mot 
incest og seksuelle overgrep i Norge.

Fellesstiftelsen mot seksuelle overgrep 
har vært svært aktiv også dette året.
Det har vært arbeidet med samarbeid 
mellom sentrene, økonomisk stabilitet og 
kompetanseheving for det enkelte senteret.

i
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Undervisning / informasjon

UNDERVISNING
Senteret tilbyr undervisning til instanser som 
kommer i kontakt med barn og voksne som 
har vært utsatt for seksuelle overgrep. 
Å gi informasjon om temaet seksuelle over-
grep er med på å kunne motarbeide overgrep 
i samfunnet, og bidra til at utsatte får best 
mulig hjelp.

Vi har merket en pågang av etterspørsel av 
undervisning fra høyskoler, helsepersonell 
innen psykiatri, og andre helse og omsorgs-
yrker. 
Dette ser vi på som positivt, i og med at 
nettopp økt kompetanse blant morgendagens 
helsearbeidere og lærere vil bidra positivt i 
forebygging av overgrep mot barn. 
Blant denne gruppen har 312 pesoner 
deltatt på foredrag. Disse er Lærerskole-
studenter, videreutdanning i psykisk 
helsevern, helsesøstre, og tverrfaglig team. 

Den andre hovedgruppen senteret underviser 
for, er videregående skoler. De fleste klassene 

2006
Senteret har i løpet av 2006 under-
vist i alt 723 personer. Dette er 
fordelt på 17 undervisningsoppdrag. 
Til sammenligning var det i 2005, 
13 undervisningsoppdrag for 278 
personer.

i

som etterspør undervisning er helse og  
sosialfagsklasser. Vi undervist over 300 
elever i 2006.

Vi er glade for at så mange er opptatt av 
problematikken seksuelle overgrep mot barn, 
og at vi på senteret har kapasitet til å følge 
opp de forespørslene vi får. Undervisning er 
et viktig ledd i senterets forebyggende ar-
beid. Økt kunnskap gjør hver enkelt person 
bedre rustet til å våge å se og tørre å lytte til 
barn og unge. 
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Fagutvikling / Kvalitetsikring

KURS OG KONFERANSER
Oppdatering og «faglig påfyll» er viktig for å 
gjøre en best mulig jobb.
Kunnskapstilføring er nødvendig for å sikre  
at brukere får et best mulig tilbud, og at  
informasjon og undervisning er oppdatert.
Å arbeide ved senteret krever at vi som  
arbeider der, er i stadig egenutvikling.
Det har vært stor bredde i kurs ansatte har 
deltatt på, og det er lagt vekt på mer lang-
siktig videreutdanning. Det er lagt opp etter 
ønske fra ansatte, og vurdering av hva som 
kan komme senteret til gode.

– Når en vokser er det ikke det viktigste 
hva en var, men hva en blir.

I 2006 deltok 5 ansatte på 
Landskonferansen i Kristiansand 
To ansatte er igang med utdannelse 
i Gestaltveiledning. Ellers har 
personalet deltatt kontinuerlig på 
kurs og seminarer som er aktuelt for 
temaet vi arbeider med.

KVALITETSIKRING OG 
ORGANISASJONSUTVIKLING

Det har vært lagt opp til personalmøte og 
planleggingsdag siste onsdag hver måned. 
Hver onsdag fra kl 13 til 15.30 er avsatt til 
oppdatering.
Saker som har vært tatt opp har vært faglig 
gjennomgang, samarbeidsspørsmål, og 
forbedring av organisasjonen.
Vi arbeider aktivt for at SMIH skal være en  

i

organisasjon i utvikling, ved at vi ser nye 
veier, vurderer våre arbeidsmetoder, og at 
arbeidet er i tråd med senterets ideologi.

SMIH håndbøkene er oppslagsverk som  
blir kontinuerlig oppdatert.
De følger reglene for internkontroll.
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Regnskap SMIH 2006

Resultatregnskap 2006 2005
Note

Tilskudd 4 693 500 3 644 900

Sum driftsinntekt 4 693 500 3 644 900

Lønninger, feriepenger 4 2 362 912 1 894 280

Arbeidsgiveravgift 4 378 181 310 263

Andre personalkostnader 4 351 463 285 400

Ordinære avskrivninger 2 11 533 16 230

Husleie, strøm, renhold 432 302 344 465

Kostnader brukere 167 301 75 937

Prosjekt 64 813 37 463

Utgiftsførte anskaffelser 204 798 107 630

Reparasjon, vedlikehold 20 844 29 564

Honorar 3 164 841 202 734

Telefon, porto, rekvesita 244 733 178 919

Kurs, undervisning, møter 41 185 68 822

Reise, diett, bilgodtgjørelse 57 285 28 542

Annonser, reklame 154 725 35 052

Kontingenter, gaver 25 998 23 357

Møtekostnader 9 427 14 467

Forsikringer 6 701 1 167

Diverse kostnader 6 679 10 243

Sum driftskostnader 4 705 721 3 664 535

Driftsresultat -12 221 - 19 635

Renteinntekter 23 173 10 487

Betalingskostnader, gebyr 3 149

Resultat av finansinntekter/-kostnader 23 173 7 338

Årsresultat - overført fri egenkapital 10 952 -12 297
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Balanse pr. 31.12. 2006 2005
Note

EIENDELER

Inventar, utstyr 2 224 000 800

Kontormaskiner 2 51 000 37 210

Depositum 1 000 1 000

Sum anleggsmidler 276 000 39 010

Andre kortsiktige fordringer 37 826 43 198

Kontanter 2 583 5 350

Bankinnskudd 5 1 275 938 1 415 566

Sum omløpsmidler 1 316 347 1 464 114

Sum eiendeler 1 592 347 1 503 124

GJELD & EGENKAPITAL

Stiftelseskapital 500 000 500 000

Annen egenkapital 01.01 19 112

Årets resultat 10 952 30 064 19 112

Sum egenkapital 530 064 519 112

Leverandørgjeld 176 016 86 672

Skattetrekk, pensjonstrekk, m.v 144 735 122 633

Arbeidsgiveravgift 158 488 134 400

Feriepenger, lønn 287 549 224 250

Påløpne honorar 47 000 55 000

Annen kortsiktig gjeld 248 495 361 057

Sum kortsiktig gjeld 1 062 283 984 012

Sum gjeld og egenkapital 1 592 347 1 503 124

Bergen, 19. april 2007
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Kommentarer til 
regnskapet 2006
Regnskap 2006 viser et overskudd på  
kr 10 952,-. Det har vært utvidelse av  
senteret, med store invisteringskotnader. 
Takket være at personalet har gjort en  
fantastisk innsats, og arbeidet uten at det 
er satt inn vikarer ved sykemeldinger, har vi 
klart å holde oss innen budsjettrammene.

Offentlige bidragsytere
Senteret har fått de største tilskuddene fra 
vertskommunen Bergen, Helseregion Vest, 
og Staten ved BLD. Tilskudd fra andre kom-
muner er variabelt og synes å være avhengig 
av om vi markedsfører oss og gir tilbud i 
kommunene. Kommuner utenom Bergen som 
har innvilget penger til driften av SMIH 2006 
er:

Askøy, Austevoll, Eidfjord, Etne, Fedje, Fjell, 
Fusa, Kvam, Masfjorden, Meland, Modalen, 
Os, Osterøy, Stord, Sund, Tysnes, Vaksdal, 
Øygarden.

Private bidragsytere
Rebecca-losjen, Røsslyng har innvilget  
senteret kr 10 000-.
Pengene er blitt brukt til å gi våre brukere 
tilbud om seminar med Psykodrama.  
11 brukere deltok, og det ble en helg med 
store endringer for mange. Takk til Rebecca- 
losjen Røsslyng, for at vi fikk mulighet til å 
arrangere seminaret.
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Senteret framover

Senteret går inn i det nye året med en stab med bred 
faglig kompetanse. Med 8,25 stillinger håper vi å kunne 
gi et godt tilbud til brukerne, og arbeide forebyggende for 
at barn skal få gode trygge oppvekstvilkår.

Våre viktigste målsettinger for 2007 vil være å:

 Utvikle et bedre tilbud til menn. 

 Øke samarbeidet med andre instanser som 
 arbeider med overgrep.

 Markedsføre senteret.

 Bedre tilbud i distriktene.

Vi ser fram til et nytt og spennede år ved SMIH.

Hilsen 
Ansatte ved SMIH
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Ideologi

for Senter mot incest og seksuelle 
overgrep i Hordaland

VERDI, MULIGHETER OG VALG

Ethvert menneske:
 er verdifullt i seg selv og i samspill 

 med andre.
 har muligheter evner og valg til vekst 

 og et mer fullverdig liv.
 er en del av en større sammenheng.

ÅPENHET
Større åpenhet rundt problematikken kan 
gjøre det lettere for voksne å oppdage over-
grep, og lettere for barn å si ifra om overgrep.
Åpenhet fører til at voksne som har vært ut-
satt som barn lettere kan bryte tausheten og 
dermed starte sin egen bearbeidingsprosess. 

BEARBEIDING NYTTER
Ved å bearbeide vonde erfaringer fra barn-
dommen, bygges grunnlaget for gode erfa-
ringer, høyere livskvalitet, og et godt liv som 
voksen. SMIH jobber etter prinsippet hjelp 
til selvhjelp. Styrken i den enkelte og felles-
skapet vektlegges. 

KOMPETANSE OG KUNNSKAP
SMIH tilstreber å ha høy faglig kompetanse 
på problemområdet seksuelle overgrep og 
dets følger, samt høy kompetanse på det  
å møte mennesker og sammen finne  
veier videre. 
Økt kunnskap i samfunnet vil bidra til å  
bryte ned taushet og tabu i forbindelse med 
seksuelle overgrep.

SAMARBEID
Solid samarbeid på tvers av fagdomener og 
ulike yrkesgrupper er viktig rundt barn som 
opplever seksuelle overgrep. Dette gjelder 
også rundt de som bearbeider traumet  
som voksne. Samarbeid i informasjon og  
undervisning er nødvendig i bekjempelsen  
av seksuelle overgrep.
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Vedtekter for SMIH

§ 1. NAVN, KONTORSTED, RETTSLIG  
  STILLING
Stiftelsens fulle navn er: «Senter mot Incest og 
Seksuelle overgrep i Hordaland»
SMIH er en privat stiftelse, som er opprettet ved 
offentlig bevilgning.
SMIH har kontor i Bergen Kommune.
SMIH er registrert hos fylkesmannen i Hordaland.

§ 2. STIFTELSENS FORMÅL OG VIRKEFELT
SMIH s formål er å gi hjelp til selvhjelp til menn 
og kvinner som har vært incestutsatt / utsatt for 
seksuelle overgrep som barn, og hjelp til utsattes 
pårørende.
SMIH skal aktivt drive forebyggende arbeid og  
opplysningsvirksomhet.

§ 3. PERSONALET
Personalet består av personer med faglig relevant 
kompetanse.

§ 4. ØKONOMI
SMIH drives primært av midler bevilget av of-
fentlige myndigheter.
Eventuelle gaver settes på egen konto.
Styret skal godkjenne bruken av disse midlene.

Stiftelsens grunnkapital utgjør kr 500.000,-

§ 5. ALLMØTE
Brukerne skal ha egne allmøter der de diskuterer 
aktuelle saker.
Brukerne velger sine representanter til styret i 
allmøte.

§ 6. STYRETS SAMMENSETNING OG 
  OPPNEVNING
Stiftelsen skal ha et styre bestående av 5 personer 
med personlige varamedlemmer.

 En representant valgt av og blant brukerne.
 En representant valgt av og blant de ansatte.
 En representant oppnevnt av 

 Bergen Kommune.

 En fagrepresentant med relevant praksis.
 En representant oppnevnt av andre 

 bidragsytere.

Daglig leder er styrets sekretær med tale og  
forslagsrett, men ikke stemmerett.

Styrets representanter velges for en periode  
på 2 år.  Representantene Andre bidragsytere og  
Bergen Kommune velges for 4 år som er  
valgperioden.

Styret konstituerer seg selv.

§ 7. ÅRSMØTE
Årsmøte er stiftelsens øverste organ.
Ordinært årsmøte holdes i begynnelsen av  
hvert kalenderår.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner 
det påkrevd, eller når minst 10 personer blant 
brukerne, de ansatte eller styret ønsker det.

I tråd med dette skal årsmøte:
 godkjenne vedtekter.
 godkjenne årsmelding for stiftelsen.
 godkjenne regnskap.

§ 8. STYREMØTE
Styremøte avholdes min. 4 ganger pr. år. 
Ekstra styremøte avholdes når styret finner det 
nødvendig, når styreleder finner det påkrevet, 
eller når minst 3 styremedlemmer krever det.
I samråd med styrets sekretær (daglig leder), 
utarbeider styrelederen saksliste og kaller sam-
men til styremøte. Møteinnkalling vedlagt saksliste 
og saksdokumenter sendes ut med minst en ukes 
varsel.  

Styret gjør sine vedtak i møte. Styremedlemmer 
har anledning til å reise spørsmål om saker som 
ikke står på sakslisten. Styret kan vedta at slike 
saker skal legges frem for en senere behandling i 
styret. Styret kan likevel treffe vedtak i saker som 
ikke er oppført på sakslisten, dersom møtelederen 
eller 1/3 av de møtende medlemmene ikke 
motsetter seg det.
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Styrelederen, eller i dennes fravær nestlederen, 
leder møtene. Er begge disse fraværende, velger 
styret selv en møteleder blant de tilstedeværende. 
Styrets vedtak fattes ved simpelt flertall.

Møtet er vedtaksdyktig når minst halvparten av 
representantene er tilstede. Ved stemmelikhet er 
møteleders stemme avgjørende.
Det føres protokoll fra styremøtene.

§ 9. STYRETS FUNKSJONER
Mellom årsmøtet er styret øverste organ for stif-
telsen, og står ansvarlig for stiftelsens drift. Styret 
godkjenner retningslinjer for virksomheten og 
forvalter stiftelsens midler.

I tråd med dette skal styret:
 godkjenne budsjett.
 påse at senteret drives i tråd med stiftelsens 

 vedtekter og idegrunnlag.
 godkjenne engangsutgifter som overskrider 

 kr. 25.000,-.
 ha det formelle arbeidsgiveransvar
 godkjenne stillingsinstrukser.
 være øverste klageinstans for 

 brukere og ansatte.

Styret har et overordnet ansvar for kontakt og 
informasjon overfor instanser som gir økonomisk 
støtte til SMIH.
Innenfor disse rammer kan styret delegere 
avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker eller i saker av 
ikke-prinsipiell karakter til daglig leder for SMIH.

Styret tegner stiftelsens firma. Styret kan meddele 
prokura.

§ 10 REGNSKAP
Styret skal sørge for at det føres regnskap i 
henhold til gjeldene lover og regler, jamfør 
regnskapsloven av 17. juli 1998.

Regnskap skal følge kalenderåret.
Årsregnskap med revisors beretning oversendes 
fylkesmannen i Hordaland hvert år.

§ 11 REVISJON
Regnskapet skal godkjennes av registrert revisor.

§ 12. ENDRING AV VEDTEKTER
Endringer av vedtekter foretas av årsmøte.
Forslag til endringer av vedtektene må fremmes i  
styremøte og brukernes allmøte 
Endringene kan tidligst realitetsbehandles i neste  
styremøte. Er endringene av større eller prinsipiell 
betydning, skal offentlige bidragsytere underrettes 
på forhånd, og ha avgitt sin kommentar til  
endringsforslagene.

Endringer krever 2/3 flertall av fulltallig årsmøte.

§ 13. OPPHØR/OMDANNING AV STIFTELSEN
Opphør/omdanning av stiftelsen kan skje dersom 
forhold som nevnt i stiftelsesloven § 35, intreffer.

Forslag om opphør/omdanning av stiftelsen må 
fremmes i styremøte og allmøte men kan tidligst 
realitetsbehandles i neste årsmøte.

Vedtak av denne art krever 2/3 flertall i 
fulltallig styremøte.

Før slikt vedtak treffes skal bidragsytere og fylkes-
mannen i Hordaland være underrettet og ha avgitt 
sine kommentarer til forslaget. 

Ved opphør skal grunnkapital og frikapital, etter at 
gjeldsposter er dekket, tilfalle et formål i tråd med 
SMIH’s idegrunnlag. Formålet utpekes i samar-
beid med fylkesmannen i Hordaland og bevilgende 
myndigheter.

Styret velger et avviklingsstyre som sørger for salg 
av eiendeler, dekning av gjeld og oppsetting av 
sluttregnskap.
Alt undervisningsmatriell/forskningsmatriell som 
er utarbeidet/opparbeidet av SMIH’s ansatte i 
deres tjenestetid, skal tilfalle «boet» på lik linje 
med andre eiendeler og skal distribueres på en 
slik måte at det kommer allmenheten tilgode.

Sluttregnskap med fordelingsoversikt, forelegges 
Bergen kommune og Fylkesmannen i Hordaland. 
Og Hordaland Fylkeskommune
 
Bergen 28. april 2003.
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Egne notater
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- et sted for hjelp til selvhjelp

Telefon: 55 90 49 90
E-post: post@smih.no

Åpningstider

Mandag: 10.00 til 21.00
Tirsdag: 10.00 til 15.30 
Onsdag: 10.00 til 13.00
Torsdag: 10.00 til 21.00
Fredag : 10.00 til 15.30
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