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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.

Sende tekstmelding til vår mobiltelefon: 
90 85 35 69. Vil du være anonym må 
du innstille din egen mobil.

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. Jacobs Plass 9, 5008 Bergen

Senterets telefontid
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

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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2009 har vært et aktivt år på SMIH. Mange 
brukere har vært innom senteret, og senteret er 
blitt brukt på ulike måter. Brukertreff tilbudet har 
vært svært mye brukt, og det har vært et yrende 
liv på senteret. Mye latter, glede og humor. Mye 
hardt arbeid, og mye fortvilelse og sorg. Men 
også mye håp - og tro på et bedre liv!
Det var totalt 2.550 brukerbesøk til senteret på 
samtaler, brukertreff og andre aktiviteter.  Det 
var 482 ulike brukere innom, derav 108 nye i 
2009.

Overgrep setter sår i sinnet, og bearbeiding 
er en krevende prosess. Det er en utfordring 
å komme seg videre, og ikke komme inn i 
en rundgang som en ikke kommer ut av. I 
senterarbeidet ser vi at vi lett kan bli fanget i 
samme mønstre hvor det er fare for stagnasjon. 
Vi har derfor valgt at hvert halvår har sitt eget 
hovedtema som det arbeides med. 
Temaet for våren var ”SJEF I EGET LIV”. Da 
denne tittelen kom på banen første gang, tenkte 
vi at nei, ikke enda ett av disse målene der alt 
handler om meg og mitt og mine behov. Etter 
hvert som vi diskuterte temaet, ser vi at det å 
være sjef handler om å ha visjoner, mål og å 
ha kontrollen. Det handler om å se og ivareta 
sine egne behov, samtidig som en ser og 
ivaretar andres behov. Å utforske det å være 
sjef handler om klarhet i hvem som bestemmer 
i livet. Står jeg egentlig trygt og bevisst i mine 
valg, eller blir jeg styrt av mine omgivelser av 
autoritetspersoner eller fastlåste tankemønstre. 
Det viste seg å være et tema som var aktuelt 
for svært mange brukere. Det ble mange aha-
opplevelser både for brukere og ansatte.
 
”MOT TIL Å SKAPE” var temaet for høstens 
arbeid. I det vi skaper noe nytt, risikerer vi å 
endre noe av det bestående. Spørsmålet er hva 
som skal til for at jeg tar det steget jeg vil. Å 
skape noe nytt kan være et vågestykke.  
 
 
 
 
 

Det kan handle om små ting i livet, som i hvilke 
farge vi vil male en vegg, eller det kan være 
andre viktige valg som jobb, skole, innlede 
vennskap/partnerforhold. Eller det å ta frem en 
skjult side ved meg selv, eller kanskje et talent. 
Når jeg er med å skape min egen fremtid kan 
dette innebære løsrivelse fra gamle mønstre. Å 
løsrive seg krever mot! Det handler om motet 
til å tenke nytt og annerledes, se nye mønstre 
og oppdage nye muligheter. Å fri seg fra 
vanetenkningen og å gå på nye veier kan være 
skremmende. 
Endringer påvirker ofte relasjoner og da må 
kanskje viktige andre også endre seg. Men 
det er dette motet som fører til endringer og 
utvikling. Å tørre å tenke helt nytt og annerledes. 
Det er modig både i forhold til andre og til oss 
selv. Det rokker fort ved det fundamentet vi 
bygger livene våre på. 
Mot innebærer ikke fravær av frykt, snarere 
handler det om å overvinne frykt. 

det har vært mange modige brukere på 
senteret i 2009.
 
I brukerarbeidet ser vi hvordan hele familier 
rammes når overgrep avdekkes. Arbeid med 
familiesamtaler synes å ha stor betydning for 
hvordan familiene vil fungere fremover.
I løpet av 2009 har flere familier, og flere 
generasjoner, vært samlet til samtaler på 
senteret.
Ved å kunne kommunisere blir det lettere å leve 
videre etter overgrepene. Dette er svært viktig, 
og vi vil arbeide mer med fokus på hele familien 
i 2010.

Hilsen oss som arbeidet på SmiH i 2009

tilbakeblikk pÅ 2009
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1.2 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.

•  Bergen kommune er senterets vertskommune, og 
 senteret er plassert i sentrum av Bergen. 
 Lokalene er  340 m2 og er tilrettelagt for funksjons- 
 hemmede. 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”.

1.2 Styret i 2009
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

varamedlemmer:
Elisabeth Eggum. Vara Bergen Kommune
Anne Kristine Neumann Lending. Vara ansattes 
representant.

Sekretær for styret har vært daglig leder
SMIH Bente Bartz-Johannessen.
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1.3 ansatte ved SmiH
Ansatte ved senteret utgjør et team med bred 
faglig kompetanse, både når det gjelder ut-
dannelse, og erfaring. Vi har dermed mulighet til å 
gi et meget variert tilbud til våre brukere. 

bente bartz-Johannessen 
utdannet:
Psykiatrisk sykepleier 
Administrasjon
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

anne magnus
utdannet: 
Førsk. lærer / Spes. pedagog
Hovedansvar:
Faglig veileder
Ansv. for Torsdagsaktivitetene

kristin lia
utdannet: 
Psykolog
Hovedansvar:
Brukertilbud

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
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SMIH skal dekke ett stort geografisk område og 
mange brukere har lang reisevei for å komme 
til senteret i Bergen. I samarbeid med Stord 
kommune har vi derfor fått leie lokaler i Leirvik 
sentrum. 

I 2009 holdt SMIH avd. Stord til i Borg gata 5, 
med inngang fra baksiden av gågaten i Leirvik 
sentrum. 

To ansatte fra SMIH reiser til Stord to ganger i 
måneden. SMIH avd. Stord er gir og e tilbud til 
utsatte menn og kvinner, og deres pårørende. 

Senteret tilbyr enesamtaler, grupper, tema 
kvelder, og fungerer som ett trygt møte sted for 
brukere i Sunnhordland.  

SMIH avd. Stord ble opprettet i 2007, med 
åpningstid kun en gang i måneden. Ettersom 
vi opplevde stor pågang fra brukere i Sunn-
hordland, utvidet SMIH avd. Stord tilbudet til å 
gjelde to ganger i måneden. 

Vi har i løpet av 2008 og 2009 har vi registrert 
en stor økning i antall brukere, og har fått god 
tilbake melding ang viktigheten av å ha ett 
tilbud til incest utsatte utenfor Bergens området.

Senteret har i 2009 hatt 11 stillingshjemler og 13 
ansatte, 2 av disse var menn.

Det har vært 11 stillingshjemler. Det har vært 
7 personer som har gått i fulle stillinger og  6 
personer i deltidsstillinger

En person har gått i tiltak 7 måneder  i 40% 
stilling på tiltaksmidler fra NAV.

Senteret er medlem av HSH og følger de til 
enhvertid gjeldende avtalene mellom HSH og 
arbeidstakerorganisasjonene.

Senteret følger avtalefestede pensjonsordninger.

Senteret har avtale med Storebrand 
forsikringsselskap.

1.4 SmiH Stord
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2. brukere av senteret
2.1 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. 

2.2 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.

2.3 partnere: 
Er ektefeller, eller samboere til utsatte. De 
bruker oftest tilbudet om enesamtaler, enten 
alene, eller sammen med partner.

2.4 Familier: 
Når et barn utsettes for overgrep, rammes oftest 
en hel familie. 
Mange ganger skjer det splittelse, og det er 
store følelsesmessige belastninger for mange. 
Kommunikasjon blir viktig for å komme best 
mulig gjennom situasjonen. 
 
Vi har god erfaring med at fellessamtaler kan 
lette situasjonen. Det kan legges opp planer 
framover, behov og ønsker klargjøres for hver 
enkelt.
 
Disse samtalene kan og være sammen med 
overgriper. Det er viktig at familien skal fungere 
best mulig videre.

Det har vært 2005 innomstikk på senteret i 
2009.  Det er registrert 482 ulike brukere, og
det er registrert 108 førstegangsbesøk i 2009.
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3. brukermedvirkning
3.1 om brukermedvirking
For å kunne utvikle senteret best mulig er vi 
avhengige av samarbeid med, og innspill 
fra brukerne. De er de som kjenner sin 
situasjon best. Brukermedvirkning handler 
om å ha en stor del av ansvaret for sin egen 
prosess, og det handler om  å delta i senterets 
planlegging og gjennomføring av tilbud. 
Brukermedvirkning er svært viktig i arbeid med 
overgrepsproblematikk. Dette da temaene makt 
og avmakt er sterke i gruppen. Det å være 
deltakende, klargjøre egne roller, ha mot til å 
skape, ha mot til å stå fram, er viktige momenter 
iden enkelte brukernes arbeid videre . Det er 
avgjørende for senteret at brukere er med å vise 
vei videre, at brukere deler med hverandre, og 
at brukere og ansatte i felleskap kan arbeide for 
forebygging av seksuelle overgrep mot barn.

3.2 brukerrepreSentant
Brukerne velger brukerrepresentant hvert 
annet år. Brukerrepresentantens rolle er å 
være brukerens talerør, samarbeide med leder 
for å bedre senteret, samt være brukernes 
representant i styret.

Brukerrepresentant i 2009 har vært Agatha 
Sørhus. Hun har møtt brukerne på senteret hver 
siste torsdag i måneden. Brukere har ellers 
kunne ringe henne eller sende melding på 
e-post.

3.3 brukerStyrte aktiviteter
En brukerstyrt aktivitet er en aktivitet som 
brukerne tar initiativ til, planlegger, og 
gjennomfører uten ansattes deltakelse. I noen 
tilfeller brukes senterets lokaler, i andre tilfeller 
blir tiltaket arangert utenfor senteret. 

byttekveld 
En kveld for bytting av ”lopper”.  Mange har noe 
som andre kan gjøre seg nytte av. Fint initiativ 
og bra fremmøte.

8 brukere deltok på byttekveld.

møte med politikere
I etterkant av Barnas spørretime inviterte 
ungdommer ved senteret lokale politikere til 
senteret. 3 politikere møtte til et sterkt møte med 
brukerne. Tema var undervisning om seksuelle 
overgrep. Temaet, viktigheten av mulighet til 
bearbeiding, og betydningen av et senter ble 
også tatt opp.

7 brukere var tilstede på møtet

Barne- og likestillingsministerAnniken Huitfeldt 
var gjest på senteret etter initiativ fra brukerne.
Det var stor åpenhet i brukergruppen om deres 
historier. Imponerende mot til å sette ord på 
opplevelsene, men også å gi informasjon om 
tiltak som bør iverksettes.

5 brukere var tilstede på møtet.

Utflukt
Dagstur til Vågen i Fusa kommune. Tur med 
matlaging, bålbrenning, kano og kajakkpadling, 
og fine turer og mye mygg.

8 brukere deltok på turen.

turer
Brukere har tatt initiativ til fellesturer og ulike 
sammenkomster, der ansatte ved SMIH ikke har 
vært tilstede.

allmøte
Allmøtene er møter bare for brukerne. 
Brukerrepresentanten leder møtene, og temaet 
er ting som brukere ønsker å ta opp. Ideer til 
aktiviteter tas og opp på allmøtene. 

Det var 11 fremmøter på allmøtene i 2009.
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3.4 aktiviteter med brukermedvirking
Aktiviteter med brukermedvirking vil si aktiviteter 
der brukere og ansatte i felleskap kommer med 
ideer, planlegger og gjennomfører tiltaket.

Hygge- og kalorikvelder
Siste torsdag i hver måned har det vært hygge 
og kalorikveld. Dette er kvelder hvor det å 
lage mat og å ha det trivelig sammen rundt 
langbordet blir det viktigste.

I 2009 ble det arrangert 8 hygge- og 
kalorikvelder og det var 60 frammøter.

Felleslunsj 
Hver tirsdag har vi felleslunsj. Her har vi prøvd å 
få til samarbeid mellom ansatte og brukere om å 
lage lunsjen. Menyen har variert fra smørelunsj 
til varme småretter som suppe, pai m.m. Dette 
er en lunsj med en hyggelig atmosfære for oss 
alle. 

Spesielt for 2009. 275 fremmøter til felleslunsj.

prosjekt synlig
Mot til å skape handler om å gjøre meg synlig, 
ovenfor meg selv eller overfor mine omgivelser.  
Dette i et felles utrykk på lerret. Planen er å stille 
det ut. Prosjektet fortsetter i 2010

verdensdagen 19. november.
Dagen ble markert med Åpen dag på SMIH, 
Stand, utstilling i Rådhuset i Bergen, kronikk i 
avis skrevet av bruker.

9 brukere deltok sammen med ansatte for å 
markere dagen.

ambassadører
På ett av våre samarbeidsmøter i fjor kom 
det forslag om å oppnevne ambassadører 
for senteret. I år har SMIH tre ambassadører. 
Disse har sammen med de ansatte vært med å 
representere brukergruppen og senteret i vårt 
undervisnings- og opplysningsarbeid. 
Vi ser at ambassadørfunksjonen er en viktig 
brobygger ut i samfunnet. 

To kvinner og en mann var ambassadører i 
2009.

Sammen med ansatte deltok ambassadørene i 
3 medieoppslag. På egenhånd ble det bidratt til 
to medieoppslag.

De har vært behjelpelig med informasjon til 
omegnskommunene i forbindelse med søknad 
om tilskudd til senteret. Videre er de gode 
inspiratorer for oss på senteret om tiltak som 
bør iverksettes, både innad på senteret og utad 
i samfunnet. En av ambassadørene er også 
brukerrepresentant i styret i FMSO.

Samarbeidsmøte
Samarbeidsmøter er møter der brukere og 
ansatte planlegger driften videre for senteret. 
Det kan være ønske om aktiviteter, det 
kan handle om endring av strukturer, eller 
samarbeid om forebygging av overgrep i 
samfunnet.

Det var 11 frammøter på samarbeidsmøtene i 
2009.
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4. tilbudene til utsatte 
og pårørende
I 2009 har vi hatt to hovedtemaer for arbeidet 
her på SMIH. Våren 2009 handlet om det å 
være ”Sjef i eget liv”, mens temaet for høsten 
har vært ”Mot til å skape”. 
(Les mer om temaene under tilbakeblikk på 2009)

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.

4.1 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 og at det ikke føres 
journaler.

4.2 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. 

4.3 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.
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4.4 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

Senteret mottok 3410 henvendelser på telefon, 
sms eller e-post fra utsatte og pårørende i 2009. 
Av disse var 228 nye henvendelser.  
Vi gjør oppmerksom på at tallet er lavere enn tidligere år, da 

det nå bare føres statistikk på innkomne henvendelser.

 
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.

Det ble gitt 999 enesamtaler til utsatte og 
pårørende i 2009.
Av disse var 102 samtaler til menn.  63 av 
samtalene ble gitt på Senteret på Stord.
Senterets profil er hjelp til selvhjelp, og vi har 
derfor ønsket å redusere antall enesamtaler. I 
forhold til fjoråret er samtalene nesten halvert.

brukertreff og åpent senter 
Brukerne kan benytte senteret og 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”. 

I 2009 var det 1422 brukere på brukertreff ved 
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 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.
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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”. 

4.5 SekSuelle overgrep og veier 
videre

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. 

temakvelder 
På Temakveldene på SMIH tas det 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 
og selvhjelpstanken. 

Temakveldene i 2009 omhandlet: 

Å eie egen helse - Silje Braastad, sosionom/faglig 

veileder SMIH

Språk og hjerne i et traumeperspektiv - 
Trygve Børve, psykolog

Ut av offerrollen - 
Bente Holmedal, førskolelærer/faglig veileder SMIH

Grenser - 
Inge Nordhaug, klinisk sosionom

Traume og hukommelse - 
Arne Blindheim, spesialist klinisk psykologi

Risiko og mulighet - 
Anders Petersen, filosof

Kontakt og kontaktkompetanse - 
Beate Solvik, coach
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Seksualitet - 
Siv Holmefjord, klinisk sexolog/faglig veileder SMIH  

Temakveld, Stord: Makt og relasjoner – 
Sophie H-D Døsvik, veileder SMIH

Det ble i 2009 holdt 8 temakvelder, med til 
sammen 111 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. Det har også vist seg at det kan 
være lettere å starte opp i en gruppe som har 
et eget tema, som bare går over tre ganger, og 
som er ledet. 

Temagrupper i 2009 var: 
Gestaltgruppe med tema VILJE
Gestaltgruppe med tema MOT TIL Å SKAPE
Gruppe med fokus på psykisk og fysisk helse
Gruppe for menn
Friluftsliv/Turgruppe
Ta sats gruppe
Malergrupper 
Gitargruppe
Livsendring og kosthold
Røykeslutt 
Sy og klippe-” kurs”

I 2009 var det 11 temagrupper med 52 
deltakere.

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. 

Samtalegrupper i 2009 var:
Å eie egen helse
Det sosiale miljøet på SMIH
Språk og hjerne
Ut av offerrollen
Sjef i eget liv - med fokus på mulighetene
Traume og hukommelse
Risiko og mulighet
Seksuelle overgrep og samfunn
Kontakt og kontaktkompetanse
Seksualitet 

I 2009 Det ble holdt 10 samtalegrupper med til 
sammen 44 frammøter.

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. Noen 
filmer blir valgt fordi temaet er relatert til 
overgrepsproblematikk mens andre filmer er 
basert på et rent underholdningsgrunnlag som 
humor eller action. 

I 2009 Det var 8 filmkvelder med 23 fremmøtte 
brukere

SpeSielle grupper
psykomotorisk gruppe
I sansning og bevegelse opplever vi livet, 
men krenkende erfaringer kan ha gjenklang i 
kroppen lenge etter at faren er over. Det kan 
gjøre livet i kroppslig tilstedeværelse ”her og 
nå” vanskelig. Muskelspenning kan til en viss 
grad holde vonde erindringer og stemninger 
i sjakk, men for mange fører dette med seg 
slitasje, smerter og anspenthet. Denne gruppen 
har arbeidet med lett avspenning og økt 
kroppsopplevelse gjennom enkle øvelser for å 
stimulere kroppslig tilstedeværelse ”her og nå”. 

Det var 4 kvelder med åpen psykomotorisk 
gruppe i 2009 og 12 frammøtte.
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Sommergrupper / Åpen samtalekveld
Sommeren kan for mange være en utfordrene 
tid der lite skjer. Brukerne har bedt om at det 
settes opp grupper med dagsaktuelle tema.

Sommeren 2009 var det holdt to åpne 
samtalekvelder der brukerne selv valgte tema. 
7 brukere deltok.

Skrivegruppe
I samarbeid med dikter og barnebokforfatter 
Bente Bratlund, ble det invitert til skrivekurs med 
tema ”Hemmeligheter”.

Det ble holdt 5 skrivekurs med 25 fremmøter.

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.

I 2009 var det 10 ungdomssamlinger med 51 
framøter.  
15 ungdommer har benyttet gruppetilbud for 
ungdom. I tilegg har mange ungdommer kun 
benyttet seg av tilbud om enesamtaler. 

Helgekurs
Psykodramahelg 13.-15. februar 
Helgen ble ledet av psykodramaterapeut Jim 
Gordon. 

Psykodrama handler om å ta hovedrollen i sitt 
eget liv. Kurset ble holdt i SMIH sine lokaler
Det ble arrangert flere treff for 
gruppemedlemenne i etterkant av kurset.

I 2009 . Det var 8 deltakere på psykodramahelg.

4.6 kreative tilbud og «kroppSlige» 
utFordringer

kreative og” kroppslige” aktiviteter 
DVi får noen ganger spørsmål om hva ”kreative 
og sosiale” og ”kroppslig” 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.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.

Det har vært tilbud om aktiviteter på senteret 
både formiddager og ettermiddager.

Det ble i 2009 arrangert 61 ulike  aktiviteter. Med 
fokus på overgrepg følelser som tema (noen 
over flere ganger)  Det var 511 frammøter.

akvarellmaling
Det er mange muligheter akvarellfarger og vann 
kan skape. Å male er å skape. Mange brukere 
er forundret over hva de kan få fram. Maling gir 
inspirasjon og øker kreativitet og selvfølelse.

oljemaling
Det gies mulighet til å uttrykke seg visuelt 
gjennom farger og ulike teknikker. 
Kurs i oljemaling gir spesiellt fargespill, og lek 
med lys og mørke.

utstilling i kjelleren
I januar ferdigstiltes utstillingen av 
brukerarbeider som ble satt opp i underetasjen 
på SMIH. Utstillingen sto fram til påske. Dette 
ble for mange et første skritt til en kunstnerisk 
karriere.
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kostholdskurs
I høst har vi hatt et kostholdskurs hvor det i teori 
og praksis har blitt gitt veiledning om et sunt 
og godt kosthold. Kurset har vært ledet av en 
ernæringsspesialist

trommesirkel
Lars Kolstad tok oss med i rytmens verden med 
sine trommer. Det var fri musikalsk utfoldelse. En 
trommesirkel er en musikalsk møteplass hvor vi 
er aktive deltakere i en lekende samling. Her er 
gleden ved samspill satt i høysetet. Enhver får 
delta på sitt nivå, og ut fra sine forutsetninger. 
Ingen risikerer å spille feil. Slik gjør det lettere 
å lokke fram musikken i oss. Vi lærer oss også 
mye om det å lytte til hverandre, se våre egne 
bidrag og oppdage at mangfoldet er en rikdom. 

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

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 opplevelser, gir 
det et godt samhold i gruppen. 

I 2009 ble det arrangert 9 fellesturer.

tur/rebusorientering
Dette var en tur med kombinasjon trim, 
utforsking og lek. Viktig er samspillet i gruppen. 

I 2009. Det var planlagt 2 turer, men det ble 
bare gjennomført en tur. 4 Brukere deltok, på 
tross av intenst regnvær. Dette er en aktivitet vi 
gjerne fortsetter med i 2010,

langtur over vidden
Tidlig en lørdagsmorgen dro 5 entusiaster 
på en utfordrende tur over Vidden.  Tiltak og 
energi stimuleres. Det er en fantastisk følelse 
å ha gjennomført en stor prestasjon, på tross 
av dårlig vær, varierende form og motivasjon. 
Glade, slitne entusiaster, fikk en god natts søvn.

kanotur i osavassdraget
Det er etter hvert blitt en tradisjon med kanotur 
til Osavassdraget. 

I 2009 Også i år dro vi av sted. Tradisjonen tro 
kom dagen med øsende Bergensk regnvær. 
Det ble likevel en fin tur, men med redusert 
deltakerantall. 3 brukere deltok.

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. 
Bevegelsene fra hestens ulike gangarter 
påvirker rytterens kropp. I tillegg til varme, lukt, 
lyd- og synsinntrykk opplever en også spenning 
og glede. 
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Hesten gir kroppsopplevelse og utfordrer 
koordinasjon, balanse, konsentrasjon og 
kroppsbeherskelsen. Å ri gir en helt spesiell 
mestringsopplevelse. Å håndtere hesten 
på bakken, gir god øvelse i grensesetting, 
teamarbeid, nonverbal kommunikasjon og 
gjensidig tillit. 

I 2009:
12 brukere benyttet seg av ridetilbudet i første 
halvdel av 2009. I april 2009 ble tilbudet 
dessverre avsluttet da vår samarbeidspartner 
flyttet driften til Sogn og Fjordane

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!) 

Helgekurs 21. – 22. februar 2009. 5 Brukere 
deltok på selvforsvarskurset.

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. 

I 2009:
Det ble arrangert to avspenningskvelder. 10 
brukere deltok på disse kveldene

Det ble i 2009 arrangert 41 ulike Kreative og” 
kroppslige” aktiviteter. Det var 239 frammøter

4.7 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.

brukertreff
Brukerne kan benytte senterets fellesrom for å 
komme innom i senterets åpningstid, men det er
bare i oppsatte brukertreff-tider at personalet 
er til stede. Brukerne kommer innom for å treffe 
andre kjente, få en prat, lese lekser, eller bare 
ha en fredelig stund eller ”få 5 minutter” med en 
av oss som jobber 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». 
 
Det var 1142 på brukertreff i 2009.

Hygge- og kalorikvelder
Siste torsdag i hver måned. Dette er kvelder 
hvor det å lage mat og ha det trivelig sammen 
rundt langbordet, blir det viktigste. Se mer 
under tilbud med brukermedvirking.

Felleslunsj 
Hver tirsdag har vi felleslunsj. Se mer under 
tilbud med brukermedvirking.
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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. 

I 2009 ble det en historisk vandring på 
Bryggen, hvor Staalesen med sin inspirerende 
fortellerevne ga oss en fin og interessant 
ettermiddag. 7 brukere deltok.

museumsbesøk
Vi har mange kulturskatter i Bergen. Mange 
tenker at det er ikke noe for meg. Vi ønsker å 
bryte litt av disse grensene. Informasjon kan gi 
interesse, og interesse kan gi kreativitet.

I 2009 besøkte vi Bergen kunstmuseum – 
Lysverkene, i de permanente samlingene. 3 
brukere deltok .

teaterbesøk
Mange tror at teater ikke er noe for meg. 
Det er vårt ønske å åpne opp for initiativ 
og opplevelser som kan inspirere til egen 
kreativitet. 

Julebordet
Årets julebord er også 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.

Årets julebord 2009, ble feiret 3. desember med 
pinnekjøtt, julegløgg og annet tilbehør! Det ble 
dekket opp til en flott fest her på senteret. 39 
brukere deltok på årets julebord.

4.8 tall Fra Senteret

Henvendelser fra brukere: 3410
Førstegangs henvendelser: 228
Brukerbesøk totalt: 2505
Førstegangs besøk på senteret: 108
Antall ulike brukere innom senteret: 482
Enesamtaler: 999

Aktiviteter

   Seksuelle overgrep og veier videre: 511
   Kreative “kroppslige” tilbud: 239
   Sosiale og kulturelle tilbud: 1530
   Fremmmøte på aktiviteter totalt: 2280

Undervisningsoppdrag: 37
Deltatt i media: 16
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5. Samarbeid
5.1 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 i samarbeid 
med instanser innen psykiatritjeneste, skoler 
og andre type støtte- og hjelpeapparat, samt 
frivillige organisasjoner som arbeider for barn 
og voksne med overgrepsproblematikk.

5.2 Samarbeid i enkeltSaker
Det kan være mange hjelpeinstanser en må 
forholde seg til når en har vært utsatt for 
overgrep. Samarbeid med brukeren og de ulike 
instansene kan være avgjørende for at brukerne 
kan få best mulig hjelp. Samarbeid etterspørres 
oftere fra det offentlige hjelpeapparatet. Det 
arbeides i ansvarsgrupper med oppfølging av 
tiltak, eller ulike møter for å komme gjennom 
akutte kriser. De fleste samarbeidstiltakene 
har vært med psykiatritjenesten, barnevern og 
NAV. Det har også vært samarbeid med skoler i 
tilfeller der det er fare for at ungdommen faller ut 
av skolesystemet.

I 2009 var det ca. 16 brukere som ble ivaretatt i 
ulike samarbeidstiltak.

5.3 SamarbeidSnettverk
Fagnettverket
Et nettverk der frivillige og offentlige 
organer samarbeider. Deltakere er Redd 
Barna, Kontakttelefonen for barn og unge, 
Kirkens SOS, Barnevernsvakten, 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

Det har vært 4 nettverksmøter i 2009. 

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, samt 
kompetanseheving og kvalitetssikring.

Det har vært arrangert 4 ledersamlinger i 2009

tverretatlige ledergruppe
Ledere fra Omsorgsbasen, Kontakttelefonen for 
barn og unge, Kirkens SOS og Krisesenteret 
(sluttet i februar)
har møttes for å informere hverandre om 
aktuelle saker, og samarbeide i forhold til tiltak 
og organisasjon.

I 2009 var det 2 samlinger.

5.4 Samarbeid - annet
lisa-undersøkelsen.
LISA-undersøkelsen er et resultat av samarbeid 
mellom SMIH og Psykologisk fakultet, 
Universitetet i Bergen, ved prosjektleder 
Ståle Pallesen. Hovedtema er ettervirkninger 
av seksuelle overgrep. Informanter til 
undersøkelsen er hentet fra fire incestsentre i 
Norge. Innsamling av informasjon foregår ved at 
sentrene sender ut et spørreskjema til brukere 
som har vært utsatt for seksuelle overgrep. 
Spørreskjemaet kartlegger omfanget av, og 
typer seksuelle overgrep. Det inneholder ellers 
spørsmål om traumereaksjoner. 
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Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge 
om ulike aspekter ved overgrep er relatert til 
senere vansker/problemer. Undersøkelsen 
er planlagt gjentatt hvert annet år i 10 år, for 
å kartlegge utvikling og endring over tid hos 
overgrepsutsatte. Prosjektet drives av forskere 
ved Universitetet i Bergen.

undervisning i 6 klassene
Ungdommer og ansatte ved SMIH har, i 
samarbeid med Redd Barna, arbeidet for 
å få en stilling til undervisning for elever i 6. 
klassene. Det har vært mye medieomtale om 
prosjektet. Arbeidet fortsetter i 2010.

Senter Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane har ikke eget senter. Det 
innebærer at mange brukere benytter seg av 
tilbudene ved SMIH.
Det blir lang reisevei, og SMIH har ikke 
kapasitet til å gi tilbud i begge fylkene.
Førde Kommune har nå sagt seg villig til å være 
vertskommune. Arbeidet fortsetter i 2010.

Samarbeid rvtS, undervisningsprosjekt
SMIH har i samarbeid med RVTS deltatt i en 
undervisningsserie til hjelpeapparatet i Helse 
Vest regionen.

Det ble i 2009 gitt undervisning 5 ganger i 4 
områder: Førde, Bergen (2), Haugesund og 
Stavanger.
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6. informasjon/
undervisning
Kunnskapsformidling og informasjon om 
temaet seksuelle overgrep mot barn er en 
viktig hjørnestein i senterets forebyggende 
arbeid. Innsikt i overgrepsproblematikk, og ikke 
minst økt trygghet i hvordan å kunne snakke 
med barn og voksne om overgrep, fremmer 
handlingskompetanse. En voksen som våger å 
forholde seg til og kommunisere om det som er 
vanskelig, kan være den viktigste døråpneren ut 
av taushet for utsatte barn.

6.1 inFormaSJonSoppdrag og 
underviSning
I senterets vedtekter står det at vi skal aktivt  
drive forebyggende arbeid og opplysnings-
virksomhet. 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 å 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 mistanke-
saker. 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. 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. Informasjon/undervisning 
utgjør ca. 10 % av senterets arbeid.

SmiH har gitt informasjon til følgende 
instanser:
Helseforetak:
Psykisk helsevern, Barnevern, PPT, BUF-etat 
(Fosterhjemstjenesten og beredskapshjem), 
Helsesøsterutdanningen, Jordmødre, Lærere, 
Helsesøstre, Leger, Psykologer. 
Totalt: 229 pers fordelt på 5 oppdrag

Høyskoler, studenter:
Lærerutdanningen HiB, Videreutdanning 
psykisk helsevern HiSF, Videreutdanning 
i psykososialt arbeid for barn og 
unge HiSF, Helsesøsterutdanningen 
HiB, Førskolelærerutdanningen HiB, 
Medisinstudentenes seksualopplysning.
Totalt: 750 pers fordelt på 17 oppdrag

videregående skoler: 
Mange ungdommer har liten voksenkontakt der 
temaet seksualitet tas 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. 

Totalt: 134 pers fordelt på 10 oppdrag

I 2009 foreleste senteret for totalt 1175 personer 
fordelt på 37 oppdrag og 4 formøter.
5 av oppdragene ble gitt på senteret, til 45 
deltakere.

erfaringskonferansen
SMIH var vertskap for Landskonferansen 
2009. Dette er en konferanse for ansatte ved 
alle sentrene i Norge, der målet er å møtes, 
samarbeide og opparbeide ny kunnskap.
Konferansens første dag var åpen også for 
utenforstående, de to siste dagene var temaene 
spesielt rettet mot ansatte ved sentrene. Det var 
en meget vellykket konferanse. Evalueringer viste 
en gjennomsnittlig score på 8 med 10 som beste 
score.  Samarbeidspartnere for arrangementet 
var FMSO og NKVTS . 83 personer deltok 
på første dagen som var åpen for alle, og 60 
personer deltok de to siste dagene.
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6.2 SmiH i media
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 2009 er at 4 brukere har deltatt i 
medieoppslag, og senteret har bidratt til, vært 
omtalt eller gitt informasjon
16 ganger.
   
 
6.3 nettsidene
Statistikkene viser at sidene blir mye besøkt. 
Gjennomsnittlig 8-10 besøk daglig.
Internett er svært viktig i markedsføringen av 
senteret, og for å bringe informasjon ut om 
seksuelle overgrep.

Vi er i gang med planlegging av endring av 
sidene. Det er ønskelig med mer informasjon, 
og bedre mulighet for kontinuerlig oppdatering. 
Arbeidet vil bli ferdig januar eller februar 2010.

6.4 informasjonsmateriale.
Det arbeides kontinuerlig med å utarbeide godt 
og informativt infomateriell om senteret og om 
seksuelle overgrep. 

Det er utarbeidet ulike informasjonsbrosjyrer til 
de ulike målgruppene.

6.5 markeringer
Verdensdagen 19. november ble markert med 
stand på Bergen Storsenter og Bergen Rådhus.
Senteret var åpent for informasjon om seksuelle 
overgrep og intensjonene bak tilbudene ved 
senteret.

Dette var et samarbeidstiltak mellom brukere og 
ansatte.

Å være synlig i det offentlige rom bidrar til 
større åpenhet. Det kan virke som om temaet er 
mindre tabubelagt de senere årene. Flere tok 
kontakt da vi sto på stand, og flere uttrykte at 
dette er et positivt tiltak.

Mange brukere gjorde en fantastisk jobb med 
kommunikasjon og informasjon til allmennheten.

7. Fagutvikling/
kvalitetssikring   
7.1 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 
og vurderer våre arbeidsmetoder og våre 
målsettinger.

7.2 veiledning
Faglig veileder 
har vært Trygve Børve. Vi kom sent i gang med 
ny veileder, men er entusiastiske med å fortsette 
veiledning en gang i måneden i 2009.

kg-grupper
Det er avsatt 1 time ukentlig for kollega-
veiledning. 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.
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veiledning for oppstart av barnegrupper
Trygve Børve har vært veileder for to av 
våre medarbeidere i prosjektet oppstart av 
barnegrupper.

Oppstart er beregnet til høsten 2010.

7.3 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 er i stadig egenutvikling. Det har vært stor 
bredde i kurs som de ansatte har deltatt på.

Alle ansatte deltok i 2009 på erfarings-
konferansen som ble arrangert av SMIH.

Videre har fokus vært større forståelse for 
bakgrunn for vårt arbeid: 4 medarbeidere 
deltok på den Europeiske konferansen om 
Traumatisk Stress. To nye medarbeidere deltok 
på Innføringskurs for ansatte ved sentrene, 
arrangert i Trondheim.

Videre har vi ønsket å se nye veier og lære nye 
metoder, så en ansatt deltok på kurs om Fysisk 
aktivitet som behandlingsmetode, og to ansatte 
deltok på kurs om Samtalebilder og tegninger.
Det er ønske om å bedre vårt tilbud til menn, så 
en ansatt deltok på kurset arrangert av ADAM.
Vi er i gang med planlegging av grupper 
for barn, og to ansatte deltok på kurset: ”In 
my shoes”. En ansatt deltok på Psykolog-
kongressen i Oslo, og en ansatt er i gang med 
kompetansegivende videreutdanning i Vold og 
Traumatisk stress.
 
7.4 HmS arbeid
Tillitsvalgt ved senteret har vært Kathrine 
Aamodt. Verneombud ved senteret har 
vært Anne Kristine Neuman Lending. SMIH 
håndbøkene er senterets internkontroll system. 
De er plassert digitalt, slik at de er tilgjengelige 
for alle ansatte til enhver tid. SMIH håndbøkene 
tilfredsstiller kravene til HMS materiale.

Å arbeide med mennesker som har vært 
utsatt for seksuelle overgrep kan være svært 
krevende, og ansatte er i risikogruppe for ekstra 
belastninger.  I SMIH-håndbøkene klargjøres 
fremgangsmåter for ivaretaking av den enkelte 
ansatte ved spesielle belastninger. Det be-
skrives prosedyrer i akutte situasjoner, samt 
tiltak og klargjøring av ansvar og plikter. Det er 
på gang arbeid for videreutvikling av materialet.

8. Økonomi
Senterets regnskapskontor har vært Vassdal 
og Eriksen, og senterets revisor har vært Helge 
Frostad.

8.1 bidrag 
Regionale offentlige økonomiske tildelinger 
dekker 20 % av senterets driftsmidler. Disse 
utløser 80 % statlige midler.
Senteret har mottatt tilskudd fra:

Bergen Kommune   877 000

Helse Vest    250 000

Hordaland Fylkeskommune  100 000

Kommunene: Askøy, Austevoll, 
Austrheim, Bømlo, Eidfjord.
Fedje, Fjell, Fusa, Jondal, Kvam
Kvinnherad, Lindås, Masfjorden,
Meland, Modalen, Os, Osterøy, 
Radøy, Samnanger, Sund, Stord,
Tysnes, Vaksdal, Voss, Øygarden. 170 000 

Starttilskudd.             5 560 707

Anna Jebsens Minnefond:  250 000  
(Øremerket arbeid foresatte).

Senterets regnskapskontor har vært Vassdal 
og Eriksen, og senterets revisor har vært Helge 
Frostad.
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8.2 regnskap SmiH 2009
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balanse pr. 31.12. 2009
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8.3 kommentarer til regnSkapet 2009
Regnskap 2009 viser et overskudd på kr  11 575

Dette året har vi endelig fått isolert samtale-
rommene. Det har vært et stort problem at det 
har vært svært lytt slik at brukerne har opplevd 
at deres samtaler kunne bli avlyttet. Dette er nå 
ordnet og vi kan gjennomføre både grupper og 
samtaler på rommene uten problem.

Videre har vi fått malt en del av rommene.  
Senteret har holdt til i lokalene i 10 år og slitasjen 
har vært stor. Det har ikke vært foretatt vedlike-
hold disse årene. De fleste rommene er nå ordnet 
og senteret framstår igjen som representativt.

Det er kjøpt inn ny server til datasystemet, og en 
del datamaskiner er skiftet. 

Det viste seg at ledningsystemet til dataanlegget 
måtte skiftes ut. Etter flere diskusjoner med  
huseier, har vi måttet innse at vi har måttet ta 
disse utgiftene. Vi har nå et datasystem som  
fungerer både internt og på internett.
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9.1 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.

9.2 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.
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§ 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:
•  godkjenne vedtekter
•  godkjenne årsmelding for stiftelsen
•  godkjenne regnskap

§ 8. StyremØte
Styremøte avholdes min. 4 ganger pr. år. 
Ekstra styremøte avholdes når styret finner det 
nødvendig, når styreleder finner det påkrevet, 
eller når minst 3 styremedlemmer krever det.
I samråd med styrets sekretær (daglig leder), 
utarbeider styrelederen saksliste og kaller 
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.
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Årsmelding 2009

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

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

§ 11 reviSJon
Regnskapet skal godkjennes av registrert 
revisor.

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

Endringer krever 2/3 flertall av fulltallig årsmøte.

§ 13. oppHØr/omdanning av StiFtelSen
Opphør/omdanning av stiftelsen kan skje 
dersom forhold som nevnt i stiftelsesloven § 35, 
intreffer.

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

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

Før slikt vedtak treffes skal bidragsytere og 
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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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



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

Tr
yk

k:
 A

llk
op

i A
S,

 B
er

ge
n,

 • 
55

 5
4 

49
 4

0


