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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:

 Senter mot Incest og seksuelle 
 overgrep i Hordaland
 St Jacobsplass 9
 5008 Bergen

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
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10 års jubileet
Senteret har nå eksistert i 10 år. Det ble 
feiret som seg hør og bør med fester, mange 
gode ord, fantastisk musikk og bok slepp av 
diktboken: ”Det som sjelden vises” Dikt og 
illustrasjoner er laget av brukerne ved senteret.

10 år er en milepel, det er alltid en tid for å for 
å stoppe opp og reflektere både over fortid, og 
framover. I løpet av disse ti årene har senteret 
vært gjennom en stor endring, Vi har funnet vår 
rolle og vår plass i samfunnet. 
Da senteret startet opp i 1997 var det 3 stillinger 
og i 2007 var det 8,25. I de første årene var det 
et krav om at alle ansatte som hadde direkte 
brukerkontakt skulle ha egenerfaring som utsatt. 
Dette endret seg, og etter hvert, ble faglig 
kompetanse og egnethet de viktige kriteriene.
Organisatorisk og strukturelt har senteret og 
utviklet seg mye, med klarere rammer og 
klarere mål. Også samfunnets syn på senteret 
har endret seg. Senteret og senterbevegelsen 
nasjonalt synes etterhvert å ha en viktig og 
respektert rolle. 
Det er kommet en bevissthet om at å bruke 
senteret er en måte å komme videre i livet. og 
ikke en endestasjon fordi en har funnet sin plass 
og sitt felleskap for framtiden.

kontakt med omverdenen
Et av våre mål for 2007 var å markere senteret 
sterkere i samfunnet. Det ser ut som om vi har 
klart det. Stadig flere instanser søker råd og 
veiledning, og vi har et svært godt samarbeid 
med de offentlige samarbeidspartene.

Bedre tilbud til distriktene
Hordaland fylkeskommune er et stort distrikt.  
og vi har lenge ønsket å gi brukere i distriktene, 
et bra tilbud. I 2007 åpnet vi en filial på Stord 
hvor vi holder åpent en dag i måneden.

Brukertilbudene
Brukerantallet har igjen øket, det har vært et 
yrende liv på senteret. Det har vært mange 
aktive brukere som gjør et stort arbeid med 
egen prosess, men og i å gi oss råd og innspill 
på hvordan senteret kan bli bedre.

undervisningsoppdragene 
har øket sterkt, og det er en glede å se at vi 
klarer å følge senterets intensjoner når det 
gjelder forebygging og informasjon.

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 2007

Om å vokse der ingen skulle tro det var mulig

viktige ting som skjedde i 2007
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Fakta om SmiH

dette tror vi på

Seksuelle overgrep mot et barn 
gir skade. 

vi mener dette er et traume som kan 
bearbeides.

SmiH er:

•  en privat stiftelse som drives med  
 offentlige midler fra Stat, Helseregion Vest,  
 Bergen kommune og andre kommuner i  
 Hordalandog private bidragsytere.

•  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 ettermetodene 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 2007

Styreleder: 
elin Wormnes          
Representant 
Bergen Kommune
Psykolog

trond lexau      
Faglig representant
Advokat

rune kroken
Representant HV
Psykiater

kathrine aamodt  
Ansattes 
Representant

agatha Sorhus    
Brukerrepresentant

Sekretær for styret har vært daglig leder
SMIH Bente Bartz-Johannessen.
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ansatte ved SmiH
ansatte ved SmiH utgjør et team med bred 
faglig kompetanse. i 2007 hadde senteret 
7,15 stillinger.

De som arbeidet ved SMIH 31. des. 2007 var:

Bente Bartz-Johannessen 
Utdannet:
Psykiatrisk sykepleier 
og NLP Master degree
Hovedansvar:
Den daglige driften

Bente Holmedal 
Utdannet: 
Barnevernspedagog
Hovedansvar:
Brukertilbudet

kathrine aamodt 
Utdannet: 
Gestaltveileder
Spesialpedagog
Hovedansvar: 
Undervisning

einar chr. dahl
Utdannet: 
Mye livserfaring
Hovedansvar:
Miljøarbeider
Infomateriale

kristin lia
Utdannet: 
Psykolog
Hovedansvar:
Brukerkontakt

reidun Skeidsvoll
Utdannet:
Gestaltveileder
Spesialpedagog
Hovedansvar:
Kreative tilbud til brukerne
Avdeling Stord

Sophie Hysing-dahl døsvik
Utdannet: 
Bacheolor Psykologi,
Master Kriminologi
Hovedansvar:
Brukerkontakt

Sigve Sjursæther
Utdannet:
Vernepleier
Hovedansvar:
Brukerkontakt
Tilbudet til menn

Siv Holmefjord
Utdannet: 
Barnevernspedagog 
Sexolog
Hovedansvar:
Foresattearbeid

anne kristine lending
Utdannet:
Psykiatrisk sykepleier
Hovedansvar:
Foresattearbeid

Bjørg nilsen
Utdannet:
Gestalt terapeut
Hovedansvar:
Brukermedvirking

astri Steinsland  
Oppgaver:
Kontor

Qui larsen
Rengjøring/husmor
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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 overgrep som barn. 
Dette er den største gruppen brukere, 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
bearbeidingsprosessen 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 av senteret. 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.

Å åpne en port er å se nye landskaper
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Brukermedvirkning
om Brukermedvirking

Brukermedvirking er ikke bare at brukere får 

uttale seg, men det er at brukere er med i å 

skape, ta initiativ. 

For at senteret kan gi et godt tilbud, er vi 

avhengige av at brukerne er med å forme 

senteret. At brukere er med å finne nye veier, 

og komme med innspill der vi kan gjøre det 

bedre. Brukergruppen skifter på senteret, og 

derved kommer det stadig nye innspill og nye 

aktiviteter. 

Vi ønsker et mangfold for å kunne gi et best 

mulig tilbud til flest mulig.

BrukerrepreSentant
Brukerne velger en representant til styret. Er 
brukere uenige med ting som skjer på
senteret, og opplever å ikke nå fram vedå 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 
2007

BrukerStYrte aktiviteter
«Hygge- og kalorikvelder»
 Siste torsdag i hver måned. 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 2007 ble det arrangert 10 hygge- og 
kalorikvelder 92 brukere deltok

kanotur til osvassdraget
På tross av vårt sedvanlige regnvær her 
i Bergen, møtte brukere opp til en våt og 
kald kanotur. Det ble en spesiell og minnerik 
opplevelse

Antall: 5 kvinnelige brukere og 1 pårørende 

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.

informasjonsmøte med blålys
Blålys er en landsdekkende bruker- og 
pårørendeorganisasjon for seksuelt misbrukte. 
De organiserer mennesker som har eller kan ha 
blitt seksuelt misbrukt av en tillitsperson. 

Brukerstyrte filmkvelder
Siste mandag i mnd. er avsatt til film. Filmer som 
omhandler seksuelle overgrep blir administrert 
av personalet. Andre filmer står det fritt for 
brukere å sette opp. 

Heftet SmiHl- det som sjelden vises
I forbindelse med 10 årsjubileet hadde 
en gruppe brukere, ganske så uventet 
forfattet en bok til oss. Der er en samling 
komiske utsagn fra oss i staben samlet 
over en lengre periode. Det har gitt oss 
mye latter, og en stor porsjon ettertanke.
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Brukermedvirking pÅ Senteret
utgivelse av diktbok
I forbindelse med 10 årsjubileet ble 
diktboken ”Det som sjelden vises” 
produsert.  Det er dikt og illustrasjoner 
laget av brukere.

10 brukere deltok i arbeidet med boken, 
og flere bidro med dikt

på stand
I senterets vedtekter står det at senteret skal 
arbeide forebyggende mot seksuelle overgrep
Verdensdagen mot seksuelle overgrep 19. 
november, og i den forbindelse hadde vi stand 
på Bergen storsenter med informasjonsmateriell 
og opplysning om senteret. Det ble en kjempe 
respons

6 brukere deltok sammen med 2 ansatte

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.

I 2007 var det 2 samarbeidsmøter og 
9 brukere deltok

Samspillet og ulikhetene gir helheten
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tilbudene til utsatte og 
pårørende

tilBudene ved Senteret er 
«lavterSkel»-tilBud
Våre tilbud er i hovedsak gratis, unntatt enkelte 
spesielle tilbud (helgekurs, kanotur, blåtur og 
julebord) hvor vi tar en liten egenandel fra de 
som deltar.
Brukere kan selv ta kontakt direkte med oss, 
uten henvisning fra andre instanser.

• Bakgrunn for tilbudene ved senteret

• Hjelp til selvhjelp en mulighet   

• Hvordan brukerne bruker senteret  

• Generelle tilbud 

• Prosessarbeid

• Kreative og kunstneriske tilbud

• Kultur tilbud 

• Sosiale tilbud

• Trim og andre kroppslige utfordringer

Bakgrunn for tilbudene ved senteret
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. 

Ubearbeidete traumer etter seksuelle overgrep 
kan føre til store konsekvenser både når 
det gjelder prostitusjon, rus, kriminalitet og 
psykiske lidelser. Undersøkelser viser klart at 
bearbeiding av disse traumene nytter. Tall viser 
at fysiske, psykiske og sosiale lidelser som 
følge av overgrep reduseres betydelig etter 
bearbeidelse.

Det er således viktig både av samfunnsmessige 
årsaker og for enkeltmenneske at det blir lagt 
til rette for at slik bearbeiding kan finne sted. 
SMIH er et ”lavterskel” tilbud. Mange brukere 
bekrefter betydningen av at man ikke trenger 
henvisning for å benytte seg av tilbudet og at 
det her ikke er ventetid.

Hjelp til selvhjelp – 
en mulighet for en bedre hverdag
Tilbudene ved senteret er grunnet i prinsippet 
om at brukerne skal kunne få hjelp til 
selvhjelp. Fellesskapet og likemannsarbeidet i 
brukergruppen vektlegges.
Selvhjelp har som utgangspunkt at alle 
mennesker har kunnskap og krefter i seg til selv 
å endre en vanskelig livssituasjon. Selvhjelp 
er opplevelsen av å ha eierskap til eget 
problem og å kunne ta i bruk iboende krefter 
og ressurser for å nyttiggjøre seg de helende 
krefter i egne levde erfaringer. 
Selvhjelpsgruppene på SMIH er et egnet 
verksted for å få i gang gode prosesser knyttet 
til vanskelige endringer i eget liv. Et trygt 
fellesskap med andre gjør det mulig å våge 
seg ut i det utrygge, hente fram egen styrke, 
dra nytte av andres erfaringer og oppnå bedret 
livskvalitet
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Hvordan brukerne bruker senteret                                   
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 en del 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 samarbeid 
med brukerne på samarbeidsmøter.

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

Torsdagskveldene har vært åpne for brukertreff
 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 kreative aktiviteter, 
andre har ønsket det sosiale samværet.

SpeSielt For 2007 

Tallene viser at dette året har det vært en 
markant øking av brukere som har benyttet seg 
av fellesskapet og det å komme innom senteret 
og treffe andre. 

På senteret har det vært et yrende liv av 
brukere, menn og kvinner i alle aldre. 

generelle tilbud
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.

telefonkontakt
Telefonen er ofte det første møtet brukerne 
får med senteret. Samtalene gjelder oftest 
spørsmål om senteret, informasjon, råd/ støtte i 
vanskelige situasjoner, eller avtaler. Vi gir også 
tilbud om enesamtaler pr. telefon  til brukere 
som pga. geografisk avstand eller andre forhold 
har vanskelig adkomst til senteret.

epost og SmS
Antall denne type meldinger har øket de senere 
årene. Spesielt gjelder det fra unge brukere. 
Det virker som om det er en tryggere måte å 
kommunisere på inntil en blir bedre kjent

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

 I 2007 var det 1760 enesamtaler 
ved senteret.

Brukertreff og åpent senter
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,  lese, eller bare ha en fredelig 
stund med en kopp kaffe og en avis. Noen 
benytter tiden til å surfe litt på internett og lese 
e-post. Av og til får noen inspirasjon og setter i 
gang med å lage mat, andre ganger males det 
på glass, eller man setter spontant i gang andre 
kreative aktiviteter.  
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Trimrommet og massasjerommet brukes 
også hyppig. Oftest blir det nok til at man blir 
sittende og prate eller filosofere sammen om 
dagsaktuelle saker eller livet generelt. 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”. 

I 2007 var det 2341 innomstikkere på senteret.

Brukerbibliotek
Senteret har et rikholdig bibliotek som blir mye 
brukt. Man kan enten sette seg ned og lese 
på senteret, eller låne med seg bøker hjem. 
Vi har bl.a. bøker som omhandler seksuelle 
overgrep, bøker om veier videre, og bøker med 
overføringsverdi til temaet seksuelle overgrep. 
Noen av bøkene er i lydbokformat. Senteret har 
også en samling med CDer og DVDer. 

Fagbibliotek
Vi har også et bibliotek med fagbøker, primært 
til bruk for de ansatte. Bøker fra Fagbiblioteket 
kan leses på senteret av brukerne, men kan ikke 
lånes med hjem.

emnearkiv
Her er det samlet og systematisert stoff som er 
aktuelt i forhold til overgrepsproblematikk, veier 
videre og informasjon om andre hjelpetiltak.

pc
Brukerne har en egen PC med nettilgang, som 
er plassert på et skjermet sted. Mange benytter 
muligheten når de er på senteret til å skrive 
tekster, surfe på nettet eller sjekke e-post.

dagslyskasse
Senteret har en dagslyskasse som kan brukes 
på senteret eller lånes ut til brukerne. Bruk av 
slikt lys har dokumentert effekt på SAD (”mørke-
tidsdepresjon”) og ulike søvnforstyrrelser.

massasjestol
Vi har også en stor, automatisk massasjestol. 
Mange av våre brukere sliter med muskel- og 
skjelettlidelser, og det å ta vare på kroppen er 
en del av det å få et bedre liv. Det å få massasje 
uten å måtte forholde seg til direkte til en annen 
person, kan føles trygt for en del.

trimrom
I kjelleren har vi innredet et trimrom med 
treningsapparater, matter og mulighet for å 
bruke trenings-DVDer eller musikk på CD. Hver 
torsdag har vi organisert aktivitet på trimrommet, 
dessuten har vi avviklet selvforsvarskurs der. 
Utover dette brukes trimrommet på eget initiativ.

Det viktigste er ikke hva som er blitt gjort 
med deg. Det viktigste er hva du gjør med 
det som er blitt gjort mot deg

Om å tillate seg å finne en plass i felleskapet
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prosessarbeid
StØttegrupper
En støttegruppe er en selvstyrt selvhjelpsgruppe 
der brukere velger å arbeide sammen for å 
nå personlige mål. Gjensidig støtte, hjelp, 
respekt, motivering og mot, er viktige elementer 
i støttegruppearbeidet. Ansatte ved senteret 
er veiledere for gruppene, og deltar aktivt i 
oppstartsfasen. Videre er veileder med på 
evalueringer, og ellers ved behov. Varighet for 
gruppene er 3 måneder. Noen grupper velger å 
fortsette med flere slike perioder. 

i 2007 var det i gang 5 
støttegrupper. Til sammen gikk 18 
personer i støttegrupper.

temakvelder
På temakveldene blir det orientert/ undervist/
forelest om et spesielt emne. Temakvelder i 
2007 var:

• Søskenincest v/Inge Nordhaug, RVTS

• «Ut av offerrollen» v/ Marianne Lind,   

 gestaltterapeut

• «Ingen hører det lille barnet» - 

 v/Mary-Ann Oshaug, Incestsenteret i Vestfold

• Mestring v/Atle Dyregrov, Senter for   

 krisepsykologi

• Politiets arbeid med overgrepssaker/   

 Barnehuset v/Kristin Fjeld, Barnehuset

• «Det sitter i kroppen» - om psykomotorisk   

 fysioterapi v/Randi Sviland

• «Annerledes» v/Per Solvang, Høgskolen i   

 Oslo

• «En sunn sjel i et sunt legeme» v/Reimunn   

 Førsvoll, prest

Til sammen 8 temakvelder og 112 
fremmøtte på 2007.

Samtalegrupper
En mandagskveld i måneden arrangerer vi 
samtalegruppe. Dette gir en mulighet for de 
brukerne som er til stede til å dele innsikt og 
erfaringer med hverandre. En ansatt innleder 
i et aktuelt tema og hjelper til å strukturere 
gruppen. De fleste samtalegruppene tar opp 
tema fra foregående temakvelder. 

Samtalegruppene i 2007 var:

• To åpne samtalegrupper (brukerne ble i   

 fellesskap enige om et aktuelt tema)

• «Ingen hører det lille barnet»

• Mestring

• Politiets arbeid med overgrepssaker

• «Det sitter i kroppen»

• «Annerledes»

• «En sunn sjel i et sunt legeme»

I 2007 var det 8 grupper og 53 
brukere møtte

Et håndtrykk kan gi mye støtte
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andre grupper og aktiviteter
vekstgruppe
Vekstgruppe er en ledet gruppe, der vi tar 
utgangspunkt i deltakernes behov, og fordyper
oss i temaer som er aktuelle for dem.

Skrivegruppe
Gruppen ble ledet av Bente Bratlund. Som 
forfatter og veileder er hun opptatt av de nære 
ting i relasjoner mellom mennesker. Hun er også 
opptatt av at en må våge å ta noen sjanser for 
å våge å leve. Skrivekursene har vært svært 
verdifulle for deltakerne og det har vært stor 
interesse for de. Med Bente Bratlund s 
trygge ledelse, har det vært gjort mye nyttig 
prosess arbeid.

Seksualitetsgrupper.
I 2007 ble det startet to seksualitets-grupper, en 
for par og en for single. Bakgrunnen for oppstart 
var kunnskapen om at en vanlig seinvirkning av 
overgrep er vansker med eget seksualliv. 

Da SMIH arbeider etter prinsippet hjelp til 
selvhjelp, ble det naturlig å starte ledede 
grupper der deltakerne kunne dele erfaringer, 
samt motta ny kunnskap knyttet til temaet 
seksualitet. Gruppene ble avholdt hver 14. 
dag, med totalt 6 treff på 1,5 time for hver av 
gruppene. Det var to par og tre single som 
gjennomførte tilbudet.

videokvelder 
Det å se en film sammen kan få fram mye 
følelser, og det å snakke om det i felleskap med 
andre er viktig for bearbeiding, og forståelse for 
hva som er normalt og hva som ikke er normalt. 
De fleste filmene som tas opp er knyttet opp 
mot det brukerne arbeider med både å kjenne 
på føleleser og se veier videre

Foresattegrupper
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 

ungdomsgruppe
Mange ungdommer har liten voksenkontakt der 
temaet seksualitet taes opp. Ungdomskulturen kan 
synes å ha endret seg de senere årene og det er 
mye uklarheter om seksualitet og makt. Dette kan 
gå utover de svakeste i ungdomsmiljøene, som 
har vanskelig for å sette grenser.
Vi har ogd erfaring og kunnskap rundt temaet 
seksuelle overgrep. Vi arbeider blant annet for 
større åpenhet omkring temaet, og derfor opptatt 
av at dette blir snakket om og satt ord på.

Ved å legge stein på stein, bygger man broer
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Helgetilbud
Foresatteweekend
Foresatte til barn som har vært utsatt for 
seksuelle overgrep får ofte større utfordringer 
enn andre foresatte. Kunnskap om overgrep, 
hva overgrep kan forårsake av reaksjoner, om 
hjelpeapparatet og andre foresattes erfaringer 
var sentrale emner på foresatteweekenden på 
Alver hotell 9. til 11. november.. 
I etterkant av foresatteweekenden hadde vi en 
samling med kursdeltakerne for å oppsummere 
og høre hvordan hver enkelt har hatt det i 
etterkant av samlingen.

 8 foresatte deltok på foresatte 
weekend

gestalt kurs for utsatte
Temaet var: Relasjoner
Gestalt handler om ”det som er” og vi tar 
utgangspunkt i det som skjer i øyeblikket. 
Gestalt som gruppemetode vektlegger at 
opplevelser som ikke er bearbeidet stadig 
dukker opp igjen i livet vårt og at det 
ubearbeidede tar mye energi. Gestaltkurset 
handler om å dele det som er vanskelig, 
samtidig som den enkelte kommer i kontakt 
med egne følelser. Gjennom ulike øvelser 
bruker vi tiden på å bli kjent med og respektere 
egen kropp. Gjennom dette arbeidet får vi 
også mulighet til å oppdage og markere egne 
grenser.
 

10 personer deltok på gestaltkurset som ble 
arrangert på SMIH våren 2007. Kursleder 
var gestaltterapeut Marianne Lind.

kreative og 
kunstneriske tilbud 
Vi får noen ganger spørsmål om hva kreative og 
sosiale aktiviteter har å gjøre på et incestsenter. 
Våre tanker er at i bearbeidingsprosessen 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 b blir skapt er gode følelsene i 
fellesskapet. Reidun Skeidsvoll har hatt ansvar 
for kreative aktiviteter. Og Interessen har vært 
stor 

kreative aktiviteter
Det har vært tilbud om: Akvarell akryl maling, 
Fantasi og maleglede, Maskelaging Collage 
Photoshop undervisning, spillkveld, lefse kurs 
og julekake bakst og julekort laging

Som resultat av årets kreative aktiviteter, ble det 
laget en fantastisk bilde utstilling som ble vist 
på Hotell Terminus

musikkaktiviteter:
Mer og mer forstår vi hvordan musikk kan virke 
positivt på vår helse. Rytme og lydfrekvenser 
gjør noe med oss. Dette er kunnskap som 
har ligget i vår historie og i andre kulturer. Da 
vi ikke har forstått hvorfor, er det blitt avvist i 
vårt samfunn. Etter hvert er vitenskapen blitt 
klar over, og kan måle at det skapes samspill 
og resonanser som kan endre kroppslige og 
psykiske stemninger.
Vi inviterte inn musikere og kurset” Trom som du 
er “ gikk over 3 kvelder, ledet av musikerne Lars 
Kolstad og sangpedagog Sissel Saue.

SpeSielt For 2007 
 
140 frammøtte brukere deltok på kunstneriske 
og kreative aktiviteter 
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kulturtilbud 
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 2007 var:  
•  Byvandring med forfatter Gunnar Staalesen  
•  Kunst på senteret Vi har fått låne bilder av   
 kunstneren  Janicke Akerødsom 5    
•  bilder har fått henge på senteret 
•  Konsert med Anders og Steinar Hannevoll i  
 forbindelse med 10 års jubileet 
•  Konsert av Carsten Dyngeland i forbindelse  
 med julebord.  

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 annerledes 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.

Brukertreff
Brukerne kan benytte senteret for å komme 
innom i senterets åpningstid, men det er bare 
i oppsatte brukertrefftider at personalet er til 
stede. Brukere kommer innom for å treffe andre 
kjente, få en prat, lese lekser, eller bare å ha en 
fredelig stund 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».  

 
I 2007 har det vært svært mange brukere inne 
på brukertreff. Det er en stor glede å se hvordan 
senteret syder av liv, Det er blitt et sted der en 
kan få være med sine følelser, enten det er 
fortvilelse eller glede. Vi har kokt mange kopper 
kakao til trøst, og vi har hatt mye latter dette året. 
Vi tror og vi har kunnet være disponibel på de ”-
har du tid,- bare to minuttene” som stadig dukker 
opp. 

Felleslunsj
Hver tirsdag har vi felleslunsj, her samarbeider 
ansatte og brukere om å lage lunsjen. Noen 
ganger har brukere også laget pizza, rund-
stykker og brød på eget intinativ. Dette er 
en lunsj med en hyggelig atmosfære mellom 
ansatte og brukere.

Blåtur
Blåtur er det å begi seg ut på tur uten å vite 
hvor e skal.Det er et fast i tilbud ved senteret 
hver vår. I år var vi til Tjorehagen, et vakkert 
hageanlegg en halvtimes kjøring fra Bergen.

I 2007 deltok 18 brukere på blåtur

Å se verden gjennom vår egen boble
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10 års jubileet
Senteret feiret 10 år i år, og etter brukernes 
ønske ble det laget en egen fest på senteret for 
brukerne. Det ble en stor med mange brukere, 
mange fine ord og minikonsert med familien 
Dyngeland med musikk og sang.
Til stor glede for ansatte, ble boken SMIHL 
overlevert oss fra brukerne. Det er en samling 
mindre heldige uttalelser og kommentarer fra 
oss ansatte, samlet av brukere gjennom året.

49 brukere deltok på 10 års 
jubileet

Julebordet
Årets julebord er og en fast hendelse.
Dette er blitt en tradisjon der gamle og nye 
brukere kommer til senteret og treffes gjerne 
med partnere. Senteret er etter hvert blitt i 
minste laget, men da protestene på å flytte det 
var store, fortsetter vi å ha det på senteret. Det 
blir en kveld med mye høytid og varme.

Antall brukere på julebordet i 
2007 var 41

trim og andre 
kroppslige utfordringer
trimrommet i kJelleren
ukentlig fellestrim tilbud til brukere

Selvforsvarskurs
Ved senteret har vi nå startet opp en 
selvforsvars gruppe. Gruppen er åpen for 
alle brukere som ønsker å lære mer om 
selvforsvarsteknikker, samt delta på en positiv 
gruppeaktivitet. 
Tanken bak selvforsvarskurset er å gi 
deltagerne (brukerne) muligheten til å bli kjent 
med egne reaksjoner, føle seg sikrere på grense 
setting, og bli tryggere på sin egen styrke og 
mulighet til å avverge konflikt.  
Personer som selv har opplevd ulike former 
for overgrep, gis muligheten til å sette egne 
erfaringer inn i en ramme, til å sette ord på og 
forstå, og til å utfordre egen redsel og egne 
barrierer.

Den fysiske treningen er viktig, men vel så 
avgjørende er den psykiske prosessen.
Målet er å øke deltagernes selvtillitt og 
mestringsfølelse. 
(En holistisk forming av selvet gjennom fysisk 
aktivitet!)

I 2007 var 7 brukere med på 
selvforsvarskurset

riding
Meningen med ridingen er først og fremst at 
vi drar ut og gjør noe kjekt sammen, men i 
tilegg til det, har både forskning og praktisk 
arbeid vist at hesten kan brukes som terapeut 
og pedagogisk redskap på mange områder. 
For eksempel innen psykisk helse vern, fysisk 
rehabilitering, spesial tiltak for barn og unge, og 
i arbeid med bl.a. svaksynte, døve, autister og 
andre typer funksjonshemming. 
Hesten skiller seg på mange måter fra andre 
kjæledyr med hensyn til kontaktform. Den er 
vesentlig større og sterkere, men samtidig 
tålmodig og tillitsfull og en god kommunikator. 
Å leie eller kjøre hest har ingen kjente effekter 
ut over det andre dyr har, men når en setter seg 
opp på hesten blir det noe annet. Bevegelsene 
fra hestens ulike gangarter påvirker rytterens 
kropp. I tillegg til varme, lukt, lyd- og syns 
inntrykk opplever en også spenning og glede.
Hesten gir kroppsopplevelse og utfordrer 
koordinasjon, balanse, konsentrasjon og 
kroppsbeherskelsen. Å ri gir en helt spesiell 
mestringsopplevelse :0)

I 2007 var 5 brukere med på 
selvforsvarskurset

Et overgrep setter alltid spor
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etablering av SmiH på 
Stord
SMIH skal dekke et stort geografisk område og 
mange brukere har lang reisevei for å komme til 
senteret. I samarbeid med Stord Kommune har 
vi fått leie lokaler i Havna senter, og to ansatte 
fra SMIH reise til Stord en gang i måneden Det 
blir gitt tilbud om enesamtaler og en møteplass 
for brukere i Sunnordaland

Samarbeid
generelt 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 hjelpeapparat. 72 
personer har vært innom senteret for samarbeid 
og informasjon.

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

FmSo
Daglig leder ved SMIH har vært styreleder 
i FMSO, som er en paraplyorganisasjon for 
sentrene mot incest og seksuelle overgrep i 
Norge.
FMSO har arbeidet mye mot offentlige 
styresmakter for å bedre sentrenes økonomiske 
situasjon, og arbeide med kompetanseheving 
på sentrene.

Barnehuset Bergen
Senter mot incest og seksuelle overgrep er med 
i plangruppen for etablering av Norges første. 
Hensikten er at barn som utsettes for overgrep 
skal få rask og god hjelp. 

Det skal være kortest mulig avstand mellom 
ulike instanser, slik at rettssikkerheten styrkes, 
og barnet ivaretas. ”Mai 2005 oppnevnte Justis- 
og politidepartementet en prosjektgruppe 
som, fikk i oppdrag å utrede og planlegge 
et pilotprosjekt med en ny avhørsmodell 
av barn som har vært utsatt for seksuelle 
overgrep, fysisk vold eller vært vitne til vold 
i nære relasjoner.” Andre instanser som er 
involvert i Barnas hus, er Barnevernet, Politi og 
påtalemyndighet, domstolene, og helsevesenet

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 tilfredsstille 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.

 
SpeSielt For 2007 
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. 

Et overgrep vil alltid skade barnet
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undervisning / 
informasjon

underviSning
I senterets vedtekter står det at vi skal 
aktivt drive forebyggende arbeid og 
opplysningsvirksomhet.

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 overgrep er med på å motarbeide 
overgrep i samfunnet.  Vi holder foredrag for 
fagpersoner i hjelpeapparatet, på høyskoler og 
videreutdanninger, samt til ungdommer i den 
videregående skolen.

Kunnskap bidrar til å bryte tabuisering og 
taushet rundt temaet. På denne måten styrkes 
evnen til å se barn en mistenker utsettes 
for overgrep, og gi rom for å snakke om det 
”umulige” på en måte som hjelper barnet, og 
som ikke er ødeleggende ved en eventuell 
rettssak. Trygghet i hvordan å gå videre med 
mistanke og hva som skjer i de ulike ledd i 
systemet gjør det lettere å melde mistankesaker. 
Dette kan ha direkte påvirkning på hvorvidt 
et barn beskyttes fra overgrep, eller forblir i 
en misbrukssituasjon. Åpenhet bidrar og til at 
flere overgrepsutsatte velger å søke hjelp til 
bearbeiding i voksen alder.

I 2007 foreleste senteret for til sammen 1204 
personer. Dette er en økning på hele 42% . 
 
De fleste foredrag har skjedd utenfor senteret. 
Fordelingen av målgrupper som har mottatt 
undervisning er:  
 
Faginstanser: Psykiatrien, barnehager, 
jordmødre, lærere: 128 personer. 
 
Faginstanser, andre: 90 personer.
 
Utdanningsinstitusjoner (høyskoler, 
mm.): sykepleieutdanningen, 
lærer/førskolelærerutdanningen, 
helsesøsterutdanningen, medisinstudenter, 
videreutdanning i psykisk helsevern: 520 
personer.     
 
Videregående skoler: 439 personer.
 
Andre: 27 personer. 
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Statistikker
Vi beregner at ca 50% av nye som kontakter senteret velger å bli registrert. Dette da mange bruker har 
kontakt med senteret på telefon. Dette inne bærer at brukerfallet er langt høyere enn oversikten viser. 
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 
senteret ikke er en interesse- organisasjon, med langt «medlemskap».

oversikt statistikkene SmiH de 5 siste årene
 2003 2004 2005 2006 2007

registrerte brukere 569 624 736 799 862

innomstikkere 1232 1555 2059 1952 2341

1 gangshenv ang uts 163 203 170 200 198

telefoner 2521 3150 4563 5732 6325

enesamtaler 1069 1098 1331 1277 1760

Støttegr. og andre lukkede gr 7 6 5 8 10

       Pers møtt  155 250 384 301

temakvelder ant 8 8 10 8 8

     Temakvelder deltakere 79 181 136 119 112

Samtalegr ant 9 9 7 11 8

      Samtalegr deltakere 42 84 44 61 53

ungdomsgrupper     2

       Deltakere ant møtt     51

Foresattegrupper  3 3 2 6

        Deltakere antall møtt  58 120 44 53

temagrupper     4

        Deltakere antall møtt     58

Helgekurs  1 2 2 1

         Deltakere  5 24 17 9

Foresatte weekend  1 1  1

      Deltakere  15 18  8

kreative akt  11 33 21 52

         Deltakere 9 68 182 198 140

andre gr og sos akt 11 16  59 26

          Deltakere 28 88  327 201

Hygge kal kv ant delt 9 10 11 10 10

         Deltakere 86 96 86 80 92

undervisnings oppdrag 25 31 13 17 53

      Antall personer 621 1414 278 735 1204

media 11 8 8 9 8
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inFormaSJonSoppdrag
Informasjonskveld til brukere og omverdenen
Mandag 12. februar hadde vi informasjonskveld 
og besøk av ”BLÅLYS” – en landsdekkende 
bruker- og pårørende organisasjon for seksuelt 
misbrukte. De informerte om de rettigheter og 
tilbud som forefinnes.

informasjonsmøte på Stord 
23. februar ble det arrangert et åpent 
informasjonsmøte i rådhuset på Stord Temaet 
var seksuelle overgrep og senterets arbeid og 
oppstart av vår ”filial” på Stord.

Fagmøte i regi av SmiH
Onsdag 21. mars ble det holdt fagmøte 
med inviterte gjester og foredragsholdere 
på Cinemateket, USF, Verftet i Bergen. 
Dokumentarfilmen ”Skyggenes dal” ble vist 
Filmen er laget av Ramz i samarbeid med 
SMIH. Fillmen omhandler problemet seksuelle 
overgrep  i en familie. Tema er ulike reaksjoner, 
møte med hjelpeapparat. rettsapparat. og 
hvordan komme videre.

Ca 15 personer var til 
stede

10 års jubileum – åpen dag.
Tirsdag 18. september markerte senteret sin 
10 års dag med å holde åpent hus Det ble 
gitt informasjon om senteret og om seksuelle 
overgrep som et samfunnsproblem.

Ca 20 personer var innom

 
”Åpen dag”
Mandag 19. november var ” verdensdagen mot 
seksuelle overgrep”
Denne dagen ble markert med ”stand” på 
Bergen Storsenter sammen med Røde Kors. 
Dette vil vi ha som en fast tradisjon.

Undervisning er alltid et steg videre til en større forståelse
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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 langsiktig 
videreutdanning. Det er lagt opp etter ønske fra 
ansatte, og vurdering av hva som kan komme 
senteret til gode.

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  
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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kommentarer til 
regnskapet 2007
Regnskap 2007 viser et underskudd på 13 983,
Dette året fikk senteret ekstra utgifter til 
regnskapsføring. Vår erfarne kontormedarbeider 
sluttet og det viste seg vanskelig å få inn nye 
som hadde tilsvarende kunnskap. i august 
valgte vi å sende over regnskap til firmaet 
Vassdal og Eriksen, som hjalp oss med å få 
ryddet opp i regnskapet. 

offentlige bidragsytere
Senteret har fått de største tilskuddene fra 
vertskommunen Bergen, Helseregion Vest, 
og Staten ved BLD. Tilskudd fra andre 
kommuner 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 
2007 er:

Askøy, Austevoll, Eidfjord, Etne, Fedje, Fitjar, 
Fjell, Fusa, Kvam, Masfjorden, Meland, 
Modalen, Os, Osterøy, 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 helgekurs i Gestaltterapi 9 
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 
kurset.

Senteret framover
Senteret går inn i det nye året med en stab med 
bred faglig kompetanse. Med 10,25 stillinger 
håper vi å kunne gi et enda bedre tilbud til våre 
brukere og arbeide forebyggende for at barn 
skal få gode trygge oppvekstvilkår.
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utvikle et godt tilbud til ungdom. 

undervisning til elever i videregående 
skoler

være en aktiv instans for å gi 
informasjon og råd på internett. 
målgruppen er barn og ungdom i 
ulike nettsamfunn

Bedre tilbud i distriktene.

vi ser fram til et nytt og spennede år 
ved SmiH.

Hilsen 
Ansatte ved SMIH

våre viktigste målsettinger for 2007 vil være å:
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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 overgrep, og 
lettere for barn å si ifra om overgrep.
Åpenhet fører til at voksne som har vært utsatt 
som barn lettere kan bryte tausheten og dermed 
starte sin egen bearbeidingsprosess. 

BEARBEIDING NYTTER
Ved å bearbeide vonde erfaringer fra 
barndommen, bygges grunnlaget for gode 
erfaringer, 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 offentlige 
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.
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§ 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 sammen 
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.

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 
stiftelsen, 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.
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§ 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 
fylkesmannen 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 samarbeid 
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.



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

telefon: 55 90 49 90
e-post: post@smih.no

- et sted for hjelp til selvhjelp


