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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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2008 var igjen et år med stor aktivitet, både på 
senteret og med info og undervisningsoppdrag 
til ulike instanser.

Hovedtema i brukerarbeidet våren 2008 var 
”Grenser”. Grenser er noe som stenger ute, og 
noe som stenger inne. Grenser trenger vi, men 
målet har vært at en selv velger og at en ikke 
blir styrt av andre eller av sin egen frykt eller 
ubevisste vane.  Mange brukere har opplevd at 
dette har vært et viktig tema å få jobbe med.

”Relasjoner” var hovedtema høsten 2008. Et 
aktuelt tema for mange som store deler av livet 
har opplevd seg selv ”litt utenfor ”. Det har vært 
mange følelser, og mye jobbing - og mange 
skritt videre. Et av målene våre for 2008 var å gi 
et bedre tilbud til ungdom. Vi er endelig kommet 
i gang med mer planmessig informasjon/
undervisning i videregående skoler. Det er 
mange gode tilbakemeldinger fra ungdommene 
om at dette er nyttig, flere har gitt uttrykk for 
at det er viktig at denne form for informasjon/
undervisning gies av en utenforstående. Det er 
lettere å stille spørsmål, og det er lettere å ta 
kontakt etterpå for hjelp, når en selv har vært 
utsatt.

Mange ungdommer bruker nettet for å orientere 
seg, og vi har lagt vekt på at vår hjemmeside 
ble oppdatert ofte. Besøkene på siden er bra.
Svært mange nye henvendelser fra ungdommer 
kommer på e-post. 

Et annet mål har vært å gi et bedre tilbud i 
distriktene. Aktiviteten på Stord er etter hvert 
blitt et stabilt tilbud. Vi tilbyr både enesamtaler, 
brukertreff og grupper på vår underavdeling på 
Stord.

Det å arbeide etter selvhjelpsmetoden har 
vært et gjennomgående tema. I staben og 
i brukergruppen har vi hatt kontinuerlige 
diskusjoner og idemyldringer med formål å 
tilrettelegge bedre for at brukerne skal få de 
beste mulighetene. Brukermedvirkning blir 
sentralt. Senteret har brukerrepresentant i styret, 
og flere ”Ambassadører”. Det er brukere som 
stiller i media eller ved informasjonsoppdrag 
ved behov. En aktiv ungdomsgruppe har vært 
med på ulike offentlige høringer angående vold 
og overgrep. De har arbeidet politisk og invitert 
flere politikere til senteret for diskusjoner.

Staben på SMIH har stor faglig bredde. Nettopp 
det gjør at vi kan gi et godt og allsidig tilbud til 
brukergruppen, og i det forebyggende arbeidet 
mot seksuelle overgrep.

Hilsen oss som arbeidet på SMIH i 2008

Tilbakeblikk på 2008
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Fakta om SMIH

1. Dette tror vi på
Seksuelle overgrep mot et barn gir skade. 
Dette er et traume som kan bearbeides og 
at den utsatte kan få et godt liv som andre.

2. SMIH formål og virkefelt:
SMIHs formål er å gi hjelp til selvhjelp til menn og
kvinner som har vært incestutsatt /utsatt for 
seksuelle overgrep som barn eller som voksen, og 
hjelp til utsattes pårørende. SMIH skal aktivt drive 
forebyggende arbeid og opplysningsvirksomhet.

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 også et senter for pårørende/   
 partnere til utsatte. Senteret arbeider etter metoden  
 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.

2. SMIH er en organisasjon som er:
  en privat stiftelse som drives med offentlige midler   

 fra Stat, Helse Vest, Bergen kommune og andre   
 kommuner i Hordaland og private bidragsytere.

  godt plassert i sentrum av Bergen. Lokalene er 
 340 m2 og er tilrettelagt for funksjonshemmede.   
 De leies av St. Jacobsplass stiftelse. På nåværende  
 tidspunkt har senteret ingen intensjon om flytting.

  medlem i HSH, og følger gjeldene avtaler i HUK
 området. Derav følges og regler for lønn, pensjons-
 ordninger, forsikringsordninger, arbeidstids-  
 bestemmelser osv.

  medlem i FMSO som er en paraplyorganisasjon for  
 incestsentrene.

Se mer info under kapittelet ”Samarbeid”.

STYRET I 2008

Styreleder: 
Wenche Sommervoll          
Representant 
Bergen Kommune
Personaldirektør
Høyskolen i Bergen

Trond Lexau      
Faglig representant
Advokat

Inge Nordhaug
Representant Helse Vest
Klinisk sosionom RVTS

Kathrine Aamodt  
Ansattes 
Representant

Agatha Sørhus    
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 2008 hadde senteret 
10,5 stillingshjemler.

De som arbeidet ved SMIH 31. des. 2008 var:

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

Bente Holmedal 
Utdannet: 
Førskolelærer
Hovedansvar:
Brukertilbudet

Kathrine Aamodt 
Utdannet: 
Gestaltveileder
Spesialpedagog
Hovedansvar: 
Undervisning

Einar Chr. Dahl
Utdannet: 
Mye livserfaring
Hovedansvar:
Miljøarbeider
Infomateriale

Kristin Lia
Utdannet: 
Psykolog
Hovedansvar:
Web ansvarlig

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

Sophie Hysing-Dahl Døsvik
Utdannet: 
Bacheolor Psykologi,
Master Kriminologi
Hovedansvar:
Undervisning vg. skoler

Sigve Sjursæther
Utdannet:
Vernepleier
Hovedansvar:
Ungdomsarbeid
Brukermedvirkning

Anne Kristine Lending
Utdannet:
Psykiatrisk sykepleier
Hovedansvar:
Foresattearbeid

Silje Braastad
Utdannet: 
Sosionom
Hovedansvar:
Brukertilbudene 
Prosessarbeid

Merte Nygren
Oppgaver:
Kontor

Qui Larsen
Rengjøring/husmor



Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

7

Årsmelding 2008

Brukere av senteret
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 75 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 gangen 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.
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Brukermedvirkning
OM BRUKERMEDVIRKING
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 på senteret skifter, og dermed 
kommer det stadig nye ideer og nye aktiviteter. 
Vi ønsker et mangfold for å kunne gi et best 
mulig tilbud til flest mulig ut fra den enkeltes 
behov.

BRUKERREPRESENTANT
Brukerne har valgt en styrerepresentant som 
sitter i 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 skal drøftes med brukerrepresentanten. 
Agatha Sørhus har vært brukerrepresentant i 
2008.

BRUKERSTYRTE AKTIVITETER
Møte med politikere
I ungdomsgruppen vår er det ildsjeler som 
brenner for at det offentlige må ta tak i volds- og 
overgrepsproblematikken i samfunnet. De har 
invitert flere politikere og offentlige personer til 
senteret for å sette fokus på temaet.

«Hygge- og kalorikvelder»
 Siste torsdag i hver måned. Dette er kvelder 
hvor det å ha det trivelig sammen blir det 
viktigste. 

I 2008 ble det arrangert 10 hygge- og 
kalorikvelder, 96 frammøter.

Tur til Vågen i Fusa
Etter blåturen ønsket mange brukere å dra
tilbake til Vågen, til roing, kajakk og kano- 
padling, fine småturer og stille stunder ved 
sjøen.

6 brukere deltok på turen

Kanotur 15. mai
Årets kanotur i Osvassdraget på Søfteland er 
blitt et fast innslag ”ut i det fri”. 

7 brukere deltok på årets kanotur.

Filmkveld
Det finnes mange forskjellige måter å jobbe 
med prosess på, og det å se en film sammen 
med andre kan være en nyttig erfaring. Det ble 
planlagt to filmkvelder, men en ble avlyst.

6 brukere var tilstede på videokveld i 2008.

Kreative aktiviteter
Brukerne har arrangert egne kreative møter med 
såpelaging, smykkelaging og treff med egne 
håndarbeider. 

Spesielt for 2008
Ca 32 frammøter på egenstyrte kreative 
aktiviteter.

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

Det ble arrangert 2 allmøter og 12 brukere 
deltok.
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BRUKERMEDVIRKING PÅ SENTERET
Brukere og ansatte arbeider sammen i ulike 
tiltak.

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 2008 var det 2 samarbeidsmøter og 12 
brukere deltok.

Utstillinger og Stand
I senterets vedtekter står det at senteret skal 
arbeide forebyggende mot seksuelle overgrep
Brukere og ansatte har arrangert flere stands og 
utstillinger rundt om i Bergen,

Se mer under Informasjon/undervisning.

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

Spesielt for 2008.
244 fremmøter til felleslunsj

Tilbudene til utsatte og 
pårørende

TILBUDENE VED SENTERET ER 
«LAVTERSKEL»-TILBUD

- Brukere kan selv ta kontakt direkte med oss, 
uten henvisning fra andre instanser.

- Våre tilbud er i hovedsak gratis, unntatt enkelte 
spesielle tilbud (helgekurs, kanotur, blåtur og 
julebord) hvor vi tar en liten egenandel for å 
dekke ekstra utgifter som mat og reiseutgifter.

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.
Undersøkelser viser klart at bearbeiding av 
disse traumene nytter. Tall viser at fysiske, 
psykiske og sosiale lidelser som følge av 
overgrep reduseres betydelig etter bearbeiding.
Å få mulighet til å bearbeide er derfor viktig 
både av samfunnsmessige årsaker og for 
enkeltmenneske 
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.
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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, få lov å ta plass og å 
tillate at andre tar plass. 

Hvordan brukerne bruker senteret                                   
Brukere benytter senteret ulikt. Vi ønsker å gi 
tilbud som gir muligheter for de fleste, uansett 
alder, kjønn eller bosted.

I prosessen med 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.
 å leve i interaksjon med andre.

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

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

Torsdagskveldene har vært åpne for brukertreff 
hele kvelden. Det har vært lagt vekt på sosialt 
samvær, relasjonsbygging og samhandling i 
ulike aktiviteter.

Generelle tilbud
SMIH nytt er informasjonsavisen til 
brukergruppen. Den utgis høst og vår.
I tillegg har vi «miniutgaver» i april og oktober. 
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.

E-POST 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

Spesielt for 2008.
Det var 5195 tlf.samtaler, e-poster eller SMS. 
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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.

Spesielt for 2008 
1513 enesamtaler ble gitt dette året

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 på internett eller 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. Trimrommet og 
massasjestolen 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”. 

Spesielt for 2008
Det var 2382 innomstikk på senteret dette året

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 CD-er og DVD-er. 

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 (”mørketidsdepresjon”) 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.

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”. 
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Prosessarbeid
STØTTEGRUPPER
I 2008 har vi hatt to hovedtemaer for arbeidet 
her på SMIH. Våren 2008 handlet om grenser, 
mens temaet for høsten har vært relasjoner. 
Temaene er med på bl.a. å sette fokus på 
spesielle områder som er viktig innenfor 
prosessarbeid i forhold til seksuelle overgrep.

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 arbeidet. For mange er det også viktige å få 
en opplevelse av samhørighet, og at man ikke 
er alene med de erfaringer og opplevelser en 
har. Støttegrupper er veiledet av ansatte ved 
senteret som er med i oppstartfasen, samt 
ved midt- og sluttevaluering. Varigheten for 
støttegrupper er tre måneder, men noen velger 
å fortsette utover denne perioden. 

Spesielt for 2008
23 personer i 5 støttegrupper.

Temakvelder
Temakveldene på SMIH tar opp et spesielt 
tema relatert til seksuelle overgrep gjennom 
forelesning/undervisning. Kveldene er åpne for 
alle og gir mulighet til økt forståelse og innsikt 
i temaer som berører seksuelle overgrep. 
Temakveldene i 2008 omhandlet:

Rus og grenser ved Jens Ramsfjord, 
Bergensklinikkene
Hvordan ta vare på seg selv ved å sette grenser 
ved Reimunn Førsvoll, prest
Grenser og mat ved ROS (Rådgivning om 
spiseforstyrrelser)
Relasjonstraumer etter seksuelle overgrep ved 
Elin Wormnes, psykolog
Senvirkninger etter seksuelle overgrep ved 
Bente Holmedal, SMIH
Gestalt ved Reidun Skeidsvoll og Anne Kristine 
Lending, SMIH

Spesielt for 2008
107 frammøter på 6 temakvelder.

SAMTALEGRUPPER
Samtalegrupper arrangeres en gang i måneden 
og er ofte relatert til temaer som blir tatt opp 
under temakveldene. Gruppene gir brukerne 
en mulighet til å diskutere et tema og å dele 
innsikt og erfaringer med hverandre. En ansatt 
er tilstede for å innlede og strukturere gruppen. 
I 2008 diskuterte samtalegruppene: 

OVERGREP I MEDIA 
Rus og grenser
Hvordan informere/undervise til barn
Hvordan ta vare på seg selv ved å sette grenser
Mat og grenser
Relasjonstraumer ved seksuelle overgrep
Senvirkninger ved seksuelle overgrep
Gestalt

Spesielt for 2008
8 samtalegrupper hvor 45 frammøter

TEMAGRUPPER
Temagrupper er ledete grupper som går over 
tre ganger og fokuserer på et konkret tema. 
Det kan være et stort skritt å starte opp i 
støttegruppe, og det har vist seg at det kan 
være lettere å starte opp i en gruppe som har et 
eget tema, bare går over tre ganger, og som er 
ledet. 
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TEMAGRUPPER I 2008 VAR:

GRENSER
Singelgruppe ”De enestående”
Relasjoner
Kreativ gruppe
Strikking rett og slett

Spesielt for 2008
6 temagrupper i 2008 med til sammen 21 
deltakere. 

SPESIELLE GRUPPER
I tillegg til støttegrupper, samtalegrupper og 
temagrupper har vi også spesialgrupper med 
varierende struktur og varighet. I 2008 fokuserte 
gruppene på:

 sommer ved Anne Lending, SMIH

 Sophie Hysing-Dahl Døsvik, SMIH

 fysioterapeut 

Spesielt for 2008
20 brukere deltok i tre forskjellige 
spesialgrupper i 2008. Til sammen 57 frammøter

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 Bratlunds 
trygge ledelse, har det vært gjort mye nyttig 
prosessarbeid.

Spesielt for 2008
6 skrivekvelder,  8 brukere deltok og 41 
frammøter

Spesielt for 2008
6 skrivekvelder,  8 brukere deltok og 41 frammøter

SOMMERGRUPPER
Sommeren kan for mange være en utfordrene tid 
der lite skjer. Brukerne har bedt om at det settes 
opp grupper med dagsaktuelle tema.

Spesielt for 2008
3 grupper med 13 frammøter

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 lettere.

Spesielt for 2008
En foresatte gruppe med 4 medlemmer. Gruppen 
har vært selvstyrt

UNGDOMSGRUPPE
Ungdommer har ofte andre behov enn eldre 
brukere og det å ha egne grupper for ungdommer 
har vist seg å være nyttig. Mange ungdommer 
er redde for at de er ødelagt for livet når de har 
vært utsatt for overgrep, de er usikre på om de 
er normale. Dette er tema som blir tatt opp i 
ungdomsgruppene.

Spesielt for 2008
2 ungdomsgrupper med 12 ungdommer, 93 
frammøter og 

SELVFORSVARSGRUPPE
Se mer om selvforsvarsgruppe under: Kapittel 4.9 
Trim og andre kroppslige utfordringer
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HELGETILBUD

PSYKODRAMA HELG
Tema : Relasjoner
Psykodrama kan oversettes som: sjelelig 
innhold satt i bevegelse ført ut i handling.
Dette er en kreativ gruppemetode. Dette er 
en metode hvor man legger den tenkende 
bevissthet til side: ” fra å være i hodet og 
tankene til å være i kropp og følelser”
Det fokuseres på, gjennom spill, å forløse 
undertrykte emosjoner som kan forårsaker 
fysiske og mentale blokkeringer.  Endre fastlåste 
atferdsmønstre og få mot og lyst til å leve livet. . 
Her handler det om å ta hovedrollen i eget liv. 

Spesielt for 2008
7 personer deltok på psykodramakurset som 
ble arrangert på SMIH 6.-7. september 08
Kursleder var psykodramaterapaut Jim Gorden 

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. 
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.

Spesielt for 2008
Vi hadde Foresatteweekend på Alver hotell 
19.-21. september.
10 foresatte deltok på kurset. Foresatte hadde 
barn i alder fra 3 til 18 år. 

GUTTETUR 
Vi arrangerte en guttetur med bakgrunn i 
forestillingen om at menn gjerne bearbeider 
opplevelser på andre måter enn kvinner, blant 
annet ved og gjøre saker og ting sammen. 
Vår intensjon var at mat og matauk var 
”klassiske mannsoppgaver”, og at det kunne 
være ramme rundt turen. Turen ble svært 
vellykket ved at været var flott, stedet nydelig og 
stemningen god. 
Det ble mange flotte situasjoner der vi fikk pratet 
og kost oss. 

Det ble også fisket en del med varierende hell, 
men noen flotte krabber fikk vi utav teinene vi 
hadde med. Vi leide båt på Herdla og det var en 
fantastisk flott tur.

Spesielt for 2008
Det ble arrangert tur for menn til Askøy 23.-25. 
mai, 4 brukere deltok
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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 blir skapt gode følelser i fellesskapet. 
Reidun Skeidsvoll har hatt ansvar for kreative 
aktiviteter. 

KREATIVE AKTIVITETER
Det har vært tilbud om kreative aktiviteter 
på senteret både formiddager tirsdager og 
ettermiddager på torsdager.
Det har vært tilbud om: Akvarell-, olje- og 
akrylmaling, foto, spillkveld, plantekveld, lefse-
kurs og julekakebakst og julekort laging.
Som resultat av årets kreative aktiviteter, ble det 
laget en fantastisk bildeutstilling som ble vist på 
Rådhuset i forbindelse med 19. november som 
er verdensdagen mot seksuelle overgrep.

Spesielt for 2008
185 frammøtte brukere deltok på kunstneriske 
og kreative aktiviteter.

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 og reaksjoner.
Vi inviterte inn musikere og kurset ”Trom som du 
er” gikk over 3 kvelder, ledet av musikerne Lars 
Kolstad og sangpedagog Sissel Saue.
Einar Chr Dahl hadde 3 kvelder med tema ”gitar 
og hygge”.

Spesielt for 2008
27 frammøter som deltok på 6 musikkaktiviteter

Sosiale og 
kulturelle aktiviteter
Mange som har vært utsatt for seksuelle 
overgrep opplever at de ikke strekker til i sosiale 
settinger. Mange sliter med sosial angst, og 
vegrer for å ta utfordringer i samspill med andre. 
Sosiale og kulturelle aktiviteter arrangeres for å 
hjelpe og bryte disse grensene.
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BRUKERTREFF
Brukerne kan benytte senterets fellesrom 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, eller ”bare få 5 minutter” med en av oss 
som arbeider ved senteret. 
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». 
 
Spesielt for 2008
Det var 2382 innomstikk på SMIH dette året.

BLÅTUR 
Blåtur er å dra av sted uten å vite hvor eller 
hva en skal. Dette kan være en ganske stor 
utfordring når vi vet at ett av problemene etter 
senvirkning er et stort kontrollbehov.

Spesielt for 2008
Årets blåtur til Vågen i Fusa ble en fin 
opplevelse, fint vær og det var en avslappende 
ettermiddag med god mat og hyggelig 
atmosfære. 11 brukere deltok.

Båttur 18. September
Å forlate tryggheten på senteret og begi seg ut i 
det glade sjøliv gir minner.
Å kjenne naturelementene og kribling i kroppen 
når vinden river og bølgene er høye - det er å få 
kontakt med livet!

Spesielt for 2008
Vi leiet denne ettermiddagen en gammel fin 
motorseiler med kaptein, dro fra kai på Søreide 
og satte kursen ut mot Raunefjorden. Litt mye 
vind, men med reker og kaffe på dekk og i 
”salongen” var stemningen god. Det var 6 
brukere som deltok.

Byttedag
Brukte gjenstander, ble til nytte for andre denne 
byttekvelden. Det ble opprettet en spontan 
byttekveld til i etterkant av denne kvelden. 
Senteret ble og beriket med litt småting og 
bøker.

BYVANDRING 
Byvandring er blitt en fast vårlig tradisjon 
ved SMIH. Gunnar Staalesen er blitt en god 
støttespiller og venn av senteret!
Informasjon om byen vi bor i gir innsikt, 
kunnskap og det nærer røttene våre. Vi håper 
det kan vekke interesse for videre nysgjerrighet 
og ønske om mer utforsking.

Spesielt for 2008
09.06. fikk vi en historisk vandring, denne 
gang utover Nordnes bydel. Staalesen med 
sin inspirerende fortellerevne ga oss en fin og 
interessant ettermiddag. 5 brukere deltok.

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, så julebordet krever stor 
fleksibilitet og en stor porsjon humor.

Spesielt for 2008
Årets julebord ble feiret 4. desember med 
pinnekjøtt, julegløgg og annet tilbehør! Det ble 
dekket opp til en flott fest her på senteret. 
47 brukere deltok på årets julebord
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Trim og andre 
kroppslige utfordringer

UKENTLIG FELLESTRIM TILBUD 
TIL BRUKERE

SELVFORSVARSKURS
I vår iver etter å komme gjennom vanskelige 
perioder i livet, settes det stort fokus på 
følelser og intellektuell forståelse. Noen ganger 
glemmer vi at også kroppen hører med i det 
store samspillet. Det har i mange år vært et 
sterkt ønske om at det ved senteret, settes 
mer fokus på økt livskvalitet ved kroppslige 
aktiviteter. Vi er i gang, men ønsker å bli enda 
bedre framover.

TRIMROMMET I KJELLEREN                                       
Det har vært periodevis fellestrim en gang 
i uken, ellers har trimrommet vært brukt av 
brukere på eget initiativ.

SELVFORSVARSKURS
Tanken bak selvforsvarskurset er å gi 
deltagerne (brukerne) muligheten til å bli 
kjent med egne reaksjoner, føle seg sikrere 
på grensesetting, 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!)

Spesielt for 2008
8 Brukere deltok på selvforsvarskurset og det 
var 20 frammøter

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 flere ulike områder. 

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 
synsinntrykk opplever en også spenning og 
glede.
Hesten gir kroppsopplevelse og utfordrer 
koordinasjon, balanse, konsentrasjon og 
kroppsbeherskelsen. Å ri gir en helt spesiell 
mestringsopplevelse.

Spesielt for 2008
12 brukere deltok på riding dette året. Det var 6 
ganger og 29 frammøter.

TUR
Det er en gammel kunnskap som sier at 
naturopplevelser og mosjon gir bedre både 
psykisk og psykisk helse. 
Det kan være vanskelig å komme i gang med 
turgåing, så vi har ønsket å være pådrivere for å 
komme ut. I tillegg til mosjon og opplevelse, gir 
det et godt samhold i gruppen.

Spesielt for 2008.
Det er dessverre ikke ført statistikk for turer i 
2008. Det ble tatt initiativ til ca. 5 turer med 3-5 
personer med
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AVSPENNING
Vi lever i et samfunn med høye krav om 
mestring og høyt tempo. Vi bombarderes med 
informasjon, og påvirkes av strålinger. Alle 
disse forholdene stresser kroppen, og setter 
oss i en kontinuerlig alarmberedskap. For at 
kropp og tanke skal fungere optimalt må en 
kunne slappe av. Mange er ikke selv klar over 
sine kroppslige reaksjoner, som spenning av 
muskler og overfladisk pust. Tilbudet omhandler 
bevisstgjøring og øvelser for avspenning.

Spesielt for 2008
Det ble arrangert to avspenningskvelder. 
Ca 8 frammøter

Se og flere aktiviteter under kapittel 3.4 
Brukermedvirking

Statistikker
Oversikt statistikkene SMIH de 2 siste årene.
I 2008 har vi vektlagt å redusere enesamtalene og 
gi et bedre tilbud på fellesaktiviteter og grupper.
Videre har vi endret rutiner ved at SMS- meldinger 
føres som 1 ved inn og ut melding. Dette er årsak 
til langt høyere tall i 2007 statistikkene.

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 reiser til Stord to ganger i måneden. 
Det blir gitt tilbud om enesamtaler og en 
møteplass for brukere i Sunnordaland

Spesielt for 2008
Det var ca 80 samtaler på SMIH Stord. Vi 
arrangerte også temakveld ”Hva er normalt”.

 2 007 2 008

Antall brukere innom senteret 400 463

1. gangshenvendelser 198 148

Innomstikk 2 341 2 382

Telefonhenvendelser 6 325 5 195

Enesamtale 1 760 1 513

Prosessgrupper ant frammøtte 583 1 755

Tilbud til barn og ungdom, 51 93

Kroppslige utfordringer ført andre akt i 08 39 136

Kreative akt 140 185

Sosiale og kulturelle tilbud 222 291

Brukermedvirkning eller brukerstyrte aktiviteter 191 399
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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. 

Fagnettverket
Et nettverk der frivillige og offentlige organer 
samarbeider. Deltakere er Redd Barna, Kontakt-
telefonen for barn og unge, Kirkens SOS, 
Barne vernsvakten, Politi, Voldtektsmottaket på 
legevakten, og SO-koordinator (Helseregion 
Vest). 
Nettverket administreres av SMIH. Målsettingen 
for møtene er fagutvikling, samarbeid og 
tverrfaglig arbeid for informasjon om og 
forebygging av seksuelle overgrep mot barn

Spesielt for 2008
Det har vært 4 møter og hovedtema har vært 
dagsaktuelle tema og kunnskapsformidling fra 
medlemmene eller utenforstående om info og 
intervensjon ved seksuelle overgrep mot barn

Samarbeid RVTS
Nettverk bestående av offentlig og privat 
hjelpeapparat, samt politi og andre instanser 
som arbeider med voldsproblematikk.
RVTS er ansvarlig for og arrangerer nettverket.

FMSO
Senteret er medlem av fellesorganisasjonen for 
sentre mot incest og seksuelle overgrep.
FMSO har arbeidet mye mot offentlige 
styresmakter for å bedre sentrenes økonomiske 
situasjon. Formål er videre å arbeide for 
fremming av samarbeid mellom sentrene og 
kompetanseheving og kvalitetssikring.

FMSO og sentrene Informasjon-/
undervisningssamarbeid
Ansatte ved sentrene som har ansvar for 
informasjonsoppdrag har vært samlet for å dele 
erfaringer og planlegge samarbeidsprosjekt.

FMSO og ledersamlinger
FMSO har hatt ansvar for ledersamlinger 4 
ganger årlig. 
Aktuelle tema har vært samarbeid, info om lover 
og forordninger, samarbeidsprosjekt osv.

Samarbeid med andre sentre
SMIH har hatt godt samarbeid med andre 
sentre. Dette gjelder råd, veiledning, støtte og 
inspirasjon. Spesielt kan nevnes SMI Oslo, BRIS 
og Vestfoldsenteret.
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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 arbeides med forebygging, hjelp og 
informasjon. Det må tas opp hvordan barn 
frarøves sin barndom for å tilfredsstille voksnes 
lyster. 
 
Media er et 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 2008
5 brukere har deltatt i mediaoppslag, og 
senteret har bidratt til eller vært omtalt 8 ganger 
i TV eller avisoppslag

Nettsidene
 l 2008 ble våre nye nettsider lagt ut. Sidene blir 
fortløpende oppdatert, og vi bruker de aktivt 
for å informere om aktuelle hendelser og evt. 
endringer i våre tilbud til 
brukerne. Vi får mange 
spontane  tilbakemeldinger 
på sidene, og prøver å 
følge brukernes ønsker 
for utforming av disse. Se 
under for oversikt over 
antall treff på sidene, 
fordelt på måneder.
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Informasjon/
undervisning
I senterets vedtekter står det at vi skal 
aktivt drive forebyggende arbeid og 
opplysningsvirksomhet.

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.
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 også til at flere overgrepsutsatte 
velger å søke hjelp til bearbeiding i voksen 
alder.

Informasjonsoppdrag
Senteret får mange forespørsler om informasjon- 
og undervisningsoppdrag fra mange ulike 
instanser.
Det er med glede vi ser at det er en økende 
bevissthet om behovet for kunnskap om 
seksuelle overgrep på høyskolene.

Spesielt for 2008
1075 personer fikk info/undervisning 

Grunnutdanningen
SMIH arrangerte i juni et tredagers 
innføringskurs for nyansatte ved sentre mot 
incest i Norge. Dette ble gjort i samarbeid med 
FMSO (Fellesskap mot seksuelle overgrep) 
som er paraplyorganisasjonen for sentrene i 
Norge.  I tillegg til ansatte fra 9 ulike sentre, 
var også ansatte i NAV, barneverstjenesten, 
rusomsorgen, skole og krisesentere 
representert.

Det var til sammen 40 deltakere på 
innføringskurset. 

Temaer som ble tatt opp, var: Selvhjelpstanken, 
Den overgrepsutsatte, Filmfremvisning, 
Rettssystemet, Selvmordsforebygging, Nyere 
traumeteorier, NAVs tilbud til mennesker med 
psykiske lidelser, Fra destruktive til konstruktive 
mestringsstrategier, Søvnforstyrrelser, og 
Sekundærtraumatisering.

Tilbakemeldingene fra innføringskurset var 
positive.

Informasjon videregående skoler
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.
Behovet for informasjon på skolene er stort, 
Fokus på seksuell overgrepsproblematikk 
i barne- og ungdomsår øker bevissthet 
og handlingskompetanse hos den enkelte 
ungdom. Dette virker forebyggende både i 
form av egne valg og mulighet for avdekking 
av overgrep. Takket være midler fra Hordaland 
Fylkeskommune er vi i gang med informasjon. 
Samarbeidspartnere er helsesøstre og rektorer 
på skolene.
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Infomateriell fra senteret
Det arbeides kontinuerlig med å utarbeide godt 
og informativt infomateriell om senteret og om 
seksuelle overgrep. Kathrine Aamodt har gjort 
en stor jobb med å designe plakater til ulike 
stands og utstillinger.

Spesielt for 2008
Det ble sendt ut foldere/plakater til 30 
forskjellige institusjoner innen helse/skole etc. 
som ønsket infomateriale.

STAND OG UTSTILLING
Informasjon/stand i regi av Raftostiftelsen
SMIH deltok på utstilling/stand 27.08. på 
Studentsenteret i Bergen. Temaet var fokus 
på ”menneskerettigheter og humanitært 
arbeid”. Vi deltok med informasjon om senteret 
via våre plakater/foldere med mer. Utstillingen 
ble åpnet av vår Kronprinsesse. 
Kronprinsparet ble orientert om problemet 
seksuelle overgrep mot barn og sentrenes 
arbeid.

Info-stand på Torgallmenningen
I forbindelse med mye omtale om overgrep mot 
barn i media, ønsket vi å spre informasjon og 
være tilgjengelig for å svare på spørsmål. Det 
ble derfor arrangert stand på Torgallmenningen. 
Hovedtema var ”Stopp seksuelle overgrep”.
Ansatte og 5 brukere gjorde en viktig jobb med 
å spre informasjon.

Verdensdagen for forebygging av overgrep 
mot barn”19. november. Stand 
Senteret lånte plass på Bergen Storsenter og 
satte opp stand med informasjon om senteret. 
Flere brukere av senteret var engasjert og 
deltok på standen. 

”Åpent hus”
Senteret var åpent for hvem som måtte 
ønske det. Ansatte informerte om driften og 
det ble arrangert miniforedrag og visning 
av dokumentarfilmen ”Skyggenes dal”, som 
omhandler senvirkninger etter seksuelle 
overgrep.
Vi fikk besøk av både brukere og representanter 
for ulike tverrfaglige institusjoner og ”mannen 
og kvinnen” i gaten.

Kunstutstilling i Rådhuset
Dagen ble markert ved å åpne kunstutstilling 
i Bergen Rådhus hvor vi viste malerier laget 
av brukere. Utstillingen sto i en uke. Også her 
deltok ansatte med informasjon om seksuelle 
overgrep og intensjonene bak tilbudene ved 
senteret.

Informasjonsmøte på Stord 
23. februar ble det arrangert et åpent 
informasjonsmøte i Rådhuset på Stord. Temaet 
var seksuelle overgrep og senterets arbeid, og 
om oppstart av vår ”filial” på Stord.
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Fagutvikling/
Kvalitetssikring   
Kvalitetssikring og organisasjonsutvikling
Senteret har vokst seg større og det har 
vært behov for mer planmessig arbeid innen 
HMS arbeid. For første gang har senteret fått 
verneombud, og AMU er etablert.
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 internkontrollsystem.

FAGUTVIKLING
Kurs/utdanning
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 
her, 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. 

Spesielt for 2008
To ansatte avslutter nå Gestaltveileder 
utdannelsen. Ansatte har deltatt på flere kurs 
og konferanser som har interesse for deres 
arbeidsområde.
Tre ansatte deltok på grunnutdanningen som 
ble arrangert i samarbeid mellom SMIH og   
FMSO 
Fem ansatte deltok på landskonferansen for 
incestsentrene i Molde

KG Grupper
Det er avsatt 1 time ukentlig for 
kollegaveiledning. Det er fast etablerte 
grupper på 3-4 ansatte som møtes. 
Gruppesammensetningen har vært endret 
etter 6 mnd for å ivareta godt kollegialt miljø. 
Saker som er tatt opp er av faglig karakter samt 
gjensidig personlig hjelp og støtte i vanskelige 
saker

Veiledning
Psykolog Sissel Tvedt har gitt veiledning til 
personalet 3 timer en gang hver mnd. 
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Økonomi
Regnskap
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Balanse pr. 31.12. 2008
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Notat



Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

27

Årsmelding 2008



Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

28

Årsmelding 2008



Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

29

Årsmelding 2008

Kommentarer til regnskapet 2008
Regnskap 2008 viser et overskudd på kr. 6767,-
Når tidligere underskudd dekkes, er endelig 
resultat et underskudd på kr 34 420,-.

Senteret har mottatt tilskudd fra:
Helse Vest, Bergen Kommune og Hordaland 
Fylkeskommune, Askøy, Austevoll, Bømlo Eidfjord, 
Etne, Fedje, Fjell, Fusa, Kvam, Kvinnherad, 
Masfjorden, Meland, Modalen, Odda, Samnanger, 
Stord, Sund, Sveio Tysnes, Vaksdal, Øygarden, 
9 Kommuner i Hordaland har ikke gitt senteret 
drifttilskudd.

Regnskapsfører for SMIH er: 
Vassdal & Eriksen Regnskapsbyrå AS.

Revisor er: 
Helge Frosta.
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Styrets årsmelding
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Senteret fremover
Senteret går inn i det nye året med en stab med 
bred faglig kompetanse. Med 10 stillinger håper 
vi å kunne gi et godt tilbud til våre brukere, og å 
arbeide forebyggende for at barn skal få gode 
trygge oppvekstvilkår.

Våre viktigste planer og målsettinger for 2009 er å:

Fortsette arbeidet for et godt tilbud til ungdom.

Samarbeide med RVTS  med informasjon/
undervisning i  5 ulike områder i Helse Vest.

Fortsette arbeidet med informasjon og etablering 
av samarbeid med kommuner utenfor Bergen.

Være pådriver for oppretting av senter i Sogn og 
Fjordane.

Arbeide for å sette i gang gruppetilbud til utsatte 
barn. Dette i samarbeid med andre aktuelle 
instanser.

Et bedre tilbud til brukergruppen på senteret, 
men og fokus på hjelp og mestring også utenfor 
senteret.

Vi ser fram til et nytt og spennende år i arbeid på 
SMIH.

Hilsen Ansatte 

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
SMIHs 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.  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:
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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:

 vedtekter og idegrunnlag

 kr. 25.000,-

 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.
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§ 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 undervisningsmateriell/forskningsmateriell 
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, Fylkesmannen i 
Hordaland og Hordaland Fylkeskommune.
 
Bergen 28. april 2008.
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Dikt dedikert senteret av Bente Bratlund

Våge å tru på lyset

Vi må tru på lyset,
på gleda, på dei små skinnande kvardagshendingane.

Det må vera rom mellom oss for draumar, fantasi og leik.
Det er ikkje vanskeleg å finne skuggar,

tyngsler, smerte.
Men det finst meir

Omkring oss finst nokon,
ofte nærare enn vi ser

La oss bruka disse dagane vi har
til å henta stjerner ned og dela dei

med kvarandre.



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


