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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 epost til: 
post@smih.no 
 

 Komme innom senteret i åpningstiden. 
 

 Skrive til oss på adressen: 
Senter mot Incest og 
seksuelle overgrep i Hordaland 
St. Jakobs Plass 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 
 
Åpningstid for å komme innom 
Mandag 10:00 til 20:30 
Tirsdag  10:00 til 15:30 
Torsdag 10:00 til 15:30 
Fredag  10:00 til 15:30 
 
 
Hjemmeside 
www.smih.no 
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Tilbakeblikk på 2012 
SMIH ønsker å oppsummere året 2012, og igjen kan vi beskrive året som arbeidsomt, innholdsrikt og aktivt. 
Vårt tema for 2012 var «Frisk nok for livet» noe som har vært senterets røde tråd gjennom ulike tilbud og 
aktiviteter. Ved årets slutt kunne vi bekrefte at senteret virkelig er et lavterskeltilbud for utsatte, at de fleste 
mål var nådd og at vårt hovedfokus har vært på hjelp til selvhjelp, brukermedvirkning, helsefremmende og 
forebyggende arbeid.  

SMIH har også vektlagt eksternt samarbeid, med ulike faggrupper, administrasjon og politikere for å 
synliggjøre ulike konsekvenser etter seksuelle overgrep, samt å minske tabu rundt tema. I 2012 har vi også 
hatt flere møter med ulike kommuner i Hordaland. Målet har vært å få til samarbeidsavtaler for å få en mer 
forutsigbar driftsøkonomi samt et forpliktende og forutsigbart samarbeid. Vi vil rette en stor takk til de 
kommunene som har møtt oss, og inngått et formelt samarbeid. En spesiell takk til vertskommunen Bergen 
for støtte og samarbeid i alt vårt arbeid.  

Bearbeiding og gjenvinning av egenverd og livskvalitet for den enkelte må gjerne arbeides med både i 
enesamtaler og i grupper. 280 enkeltbrukere var innom senteret i 2012 og totalt har vi hatt 2625 besøk på 
senteret. Det har ellers vært stor bredde og deltakelse på aktiviteter som er arrangert. SMIHs nye satsing for 
2012 har vært bearbeiding gjennom deltakelse i «musikkgruppen». Tilbudet har vært en suksess og blir stadig 
utvidet med nye medlemmer. Musikken og samspillet har hjulpet mange brukere videre i egne prosesser.  

Undervisning og forebyggende arbeid har vært prioritert til barnehager og skoler på ulik trinn, samt til 
fagpersonell i behandlingsapparatet. I årsrapporten ønsker vi spesielt å synliggjøre to hovedaktiviteter som 
senteret har prioritert i 2012, «Barnegruppene» og undervisning til elever i 6. klassetrinn.  

Takket være private midler fra Anna Jebsens Minde, har vi kunnet videreføre utviklingsprosjektet 
"Gruppetilbud for gutter og jenter utsatt for seksuelle overgrep". I vårt mangeårige arbeid med voksne, har vi 
opplevd hvordan livet kunne være svært annerledes for voksne, dersom de og deres foresatte hadde fått hjelp 
tidligere. Det har vært godt å se hvordan barna får hjelp og økt trygghet etter samarbeid i disse gruppene. Vi 
sender en stor takk til Anna Jebsens Minde som gjør dette mulig. 

Takket være ekstra midler fra Bergen kommune og BUFDIR har vi fått mulighet til å undervise elever i 6 
klasser.  Det er undervist om hvordan møte følelser, hvordan få hjelp, hva er overgrep, og hva er normalt. Det 
settes ord på de vanskelige tingene, og barn spør og tar kontakt.  Resultatet er over all forventning. Totalt har 
det vært undervist i 29 skoler i Bergen og ca. 1500 elever har deltatt på denne undervisningen. Overgrep 
avdekkes, barn søker hjelp for mobbeproblem, og andre vanskelige forhold. Saker går videre til aktuelle 
offentlige organer som barnevern, helsesøster, til anmeldelser, eller det tas opp med familiene eller med 
skolen. Tilbakemeldingene fra skolene, er at dette er viktig, og at det er ønsket mer av denne type 
undervisning.  

Arbeidsmengden på senteret har vært stor, og arbeidet vil alltid være preget av uforutsigbarhet, ved at akutte 
saker kommer inn.  Vi har imidlertid en medarbeiderstab som viser stort engasjement i arbeidet. De ansatte 
har høy faglig kompetanse og har en tverrfaglig utdanning som er dekkende i forhold til SMIHs 
arbeidsområdet.  

En utfordring for senteret har i 2012 vært fravær og lengre sykemeldinger blant personalet. Dette rammer 
naturlig nok aktivitet og åpningstider. I tillegg fikk senteret ny daglig leder i slutten av 2012 noe som medfører 
at det må settes av tid til opplæring på rutiner og kompetansebygging på fag.  

Vi gikk inn i 2012 med mange målsettinger og stor vilje for å utnytte våre ressurser til beste for utsatte. Vi 
mener vi har oppnådd mye, og at dette inspirerer til å fortsette arbeidet mot seksuelle overgrep.  

Det rettes en stor takk til ansatte, styremedlemmer, bidragskommuner, Fylkeskommunen, Helse Vest og 
Barne- ungdoms- og familiedirektoratet for arbeidsinnsats og økonomisk støtte gjennom året.  

Grace Ellen Gjuvsland 
Daglig leder 



 
 

 
 

5 

1. ORGANISASJONEN SMIH 

1.2. Fakta om SMIH 

SMIH formål og virkefelt 
SMIH skal gi hjelp til personer som har vært utsatt 
for seksuelle overgrep som barn eller som voksen, 
og hjelp til utsattes pårørende.  

Ved senteret arbeides det etter ideologien hjelp til 
selvhjelp, og det vektlegges likemannsarbeid i 
brukergruppene. 

SMIH skal aktivt drive forebyggende arbeid og 
opplysningsvirksomhet. 

 Ideologien bak tilbudene ved senteret er 
“Hjelp til selvhjelp” 
 

 SMIH er et lavterskeltilbud. Mange 
brukere bekrefter betydningen av at man 
ikke trenger henvisning for å benytte seg 
av tilbudet, at det her ikke er ventetid og 
at det ikke føres journaler. 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  eventuelle reiseutgifter. 

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

Driftsmidler 
SMIH er en privat stiftelse som drives med 
offentlige midler fra Staten, Helse Vest, Hordaland 
Fylkeskommune,  Bergen Kommune, andre 
kommuner i Hordaland, og midler fra private 
bidragsytere. 

Viser til Kap. 10. ØKONOMi, side 21. 

Lokaler 
Bergen kommune er senterets vertskommune, og 
senteret er plassert i sentrum av Bergen. 

Lokalene er 340m2 og er tilrettelagt for 
funksjonshemmede. 

Senteret disponerer også lokaler på Leirvik på 
Stord. De betjenes hver 14. dag. 

Medlemskap 
SMIH er medlem i Virke (hovedorganisasjonen for 
handel og tjenesteytende virksomheter i Norge), 
og følger gjeldene avtaler og regler. Dette 
inkluderer regler for tariffavtaler, lønn, 
pensjonsordninger, forsikringsordninger, og 
arbeidstidsbestemmelser. 

Gjennom medlemskap i Virke, har SMIH avtale om 
pensjoner i Storebrand. 

SMIH er medlem i FMSO som er en 
paraplyorganisasjon for incestsentrene.  

Viser til mer informasjon om organisasjonen i  
Vedlegg Organisasjonsmateriale side 25: Styrets 
Årsmelding 2012, senterets ideologi og vedtekter.
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1.3. Styret ved SMIH 2012 

 

Styreleder: 
Wenche Sommervold 
Representant 
Bergen Kommune 
Politisk representant 

 
 

 
Asgeir Thomassen 
Faglig representant 
Advokat 

 
 

 
Inge Nordhaug 
Representant Helse 
Klinisk sosionom RVTS 

 
 

 
Anne Magnus 
Ansattes representant 

 
 

 
Tonje E. Roeim 
Brukerrepresentant 

 
 

 
 
Varamedlemmer: 
Oddny Miljeteig, Vara Bergen Kommune 
Anne Kristine Neumann Lending, Vara ansattes representant 
Trym Thomas, Vara brukerrepresentant 

Sekretærer for styret har vært daglig leder v/SMIH Bente Bartz-Johannessen og ny daglig leder Grace Ellen 
Gjuvsland 
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1.4. Ansatte ved SMIH 31.12.2012 

Ansatte ved senteret utgjør et team med bred faglig kompetanse, både når det gjelder utdanning og erfaring. 
De ansattes faggrupper består av sykepleiere, spesialpedagoger, sosionomer, førskolelærere, kriminologer og 
gestaltterapeuter. Mange har videreutdanning i fag som kunstterapi, administrasjon og ledelse, veiledning, 
økonomi, arbeids- og organisasjonspsykologi, traumer og mindfulness. 

Pr. 31.12.2012 hadde vi 11,7 stillingshjemler fordelt på 14 ansatte, hvorav 2 menn og 12 kvinner. 11 av disse 
er faglige veiledere, en er kontoransatt, en er leder og en på rengjøring.  

 
ANNE K.N. 
LENDING 
Faglig veileder 
Psykiatrisk sykepleier 
Spesielle oppgaver: Tilbud til 
foresatte 

 

 
ANNE MAGNUS 
Faglig veileder 
Førskolelærer/ Spesialpedagog 
Spesielle oppgaver: Undervisning til 
6. klasser / SMIH Stord 

 
 

 
 
 

 
BENTE HOLMEDAL 
Faglig veileder 
Førskolelærer 
Spesielle oppgaver: 
Familiearbeid 
 
 
 
 

 

 
BJØRG NILSEN 
Faglig veileder 
Spesialutdanning i Selvhjelp 
Spesielle oppgaver: 
Informasjonsarbeid 

 

 
ELLEN BROCHMANN 
Faglig veileder 
Barnevernspedagog 
Spesielle oppgaver: 
Grupper for barn 

 

 
GRACE ELLEN 
GJUVSLAND 
Daglig leder 
Sykepleier 
Administrasjon 
 
 
 

 
KATRINE AAMODT 
Faglig veileder 
Spesialpedagog 
Spesielle oppgaver: Fagutvikling /  
Undervisning. 
 
 
 

 
 

 

 
KJETIL KALLEVIK 
Faglig veileder 
Sosionom og datautdanning 
Spesielle oppgaver: Hjemmesidene 
og IT-ansvarlig 

 

 

 
LINDA NORDRIK 
Faglig veileder 
Sosionom 
Spesielle oppgaver: 
Brukertilbud 
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MERETE NYGREN 
Kontorkonsulent.  
 
 
 

 
 

 

 
QUY LARSEN 
Renholder og senterets husmor 

 

 
Oddvar Ekse 
Faglig veileder 
Musikkskolelærer 
Spesielle oppgaver: 
Musikktilbud 

 
REIDUN SKEIDSVOLL 
Faglig veileder 
Spesialpedagog. 
Spesielle oppgaver:  
Kreative tilbud. 

 

 

 
SILJE BRAASTAD 
Faglig veileder 
Sosionom 
Spesielle oppgaver: 
Undervisning 

 

 
SOPHIE D. 
HYSING DAHL 
DØSVIK 
Faglig veileder. 
Bacheolor Psykologi, 
Master Kriminologi 
Spesielle oppgaver: 
Fysiske aktiviteter og 
dyreassistert mestring 

 
LOTTE 
er senterets unike ekstra- 
miljøterapeut. 
 

    

 

 

1.5. SMIH Stord 

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. To ansatte fra SMIH reiser til Stord to 
ganger i måneden. Senteret tilbyr enesamtaler, 
grupper, temakvelder, og fungerer som et trygt 
møtested for brukere i Sunnhordland. 
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2. BRUKERE OG BRUK AV 
SENTERET 
Når en person utsettes for overgrep, rammes 
hele familien. Det er et ønske at alle som berøres 
får mulighet til hjelp når de trenger det. Senteret 
tilbyr derfor ulik hjelp til de ulike gruppene. Vi 
ønsker å gi et godt tilbud uansett alder, kjønn 
eller bosted. 

Utsatte menn og kvinner 
Det vil si menn og kvinner som selv har vært 
utsatt for seksuelle overgrep som barn eller som 
voksne. Utsatte brukere benytter senteret som 
en mulighet til selvutvikling, for å komme videre i 
bearbeidingsprosessen etter de vonde 
opplevelsene. 

Noen brukere bruker senteret over lang tid, 
andre bruker senteret bare i en kort periode. 
Mange uttrykker at det betyr mye at senteret 
finnes. Det gir trygghet å vite at de kan kontakte 
oss når livet blir vanskelig. 

Pårørende 
Er foreldre eller foresatte til utsatte, ektefeller, 
eller samboere til utsatte. Besteforeldre og 
søsken og andre nære personer benytter seg og 
av senterets tilbud.  

Pårørende til utsatte 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 pårørende i samme situasjon gir 
mulighet til å utveksle erfaringer og gi gjensidig 
støtte og hjelp. 

Familiearbeid 
Å leve videre som familie etter at overgrep er 
avdekket, kan være vanskelig. Det kan skje 
splittelse, og det er store følelsesmessige 
belastninger for mange. Kommunikasjon blir 
viktig. Flere familier har vært samlet til 
fellessamtaler med aktuelle familiemedlemmer. 
Tema har vært fokus på fremtid, og behov og 
ønsker for hvert enkelt familiemedlem. 
Tilbakemeldingene er at disse samtalene har vært 
viktige og de har bidratt til at familiene har 
fungert bedre i etterkant.  

 
Tilbud til barn 
Senteret har egne grupper for utsatte  barn og 
deres foresatte. 

Grupper for barn drives med øremerkede midler 
fra Anna Jebsens Minde. 
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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 og ha mot til å stå fram, er viktige 
momenter i den enkelte brukers arbeid videre.  

Det er avgjørende for senteret at brukere er med 
å vise vei videre, og at brukere og ansatte i 
felleskap kan arbeide for et bedre senter, og for 
forebygging av seksuelle overgrep mot barn. 

I stedet for å bli værende i rollen som 
overgrepsutsatt, kan en begynne å vokse utover 
de begrensingene som virkningene av overgrep 
har skapt. En arbeider mot å bli aktiv deltaker i 
eget liv, og finne egenverd og integritet.  

3.2. BRUKERREPRESENTANT 

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

Brukerrepresentant i 2012 har vært Tonje E. 
Roeim. Hun møter brukerene jevnlig og er fast til 
stede på Lederens time.  Brukere har ellers kunne 
ringe henne eller sende 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 arrangert utenfor senteret. 

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

 

4. AKTIVITETER VED 
SENTERET 

4.1. Hjelp til selvhjelp – en 
mulighet til en bedre hverdag 

Tilbudene ved senteret er grunnet i ideologien 
«Hjelp til selvhjelp».  

Fellesskapet og likemannsarbeidet i 
brukergruppen vektlegges.  

Selvhjelp har som utgangspunkt at alle 
mennesker har kunnskap og krefter i seg til selv 
til 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 egne helende 
krefter. 

Selvhjelpsarbeidet 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. 
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4.2. Generelle tilbud 

SMIH-Nytt 
SMIH nytt er informasjonsavisen til 
brukergruppen. Den utgis høst og vår. Innholdet 
er informasjon om aktivitetene ved senteret, 
generell info, og aktuelle saker. 

Telefonkontakt 
Samtalene gjelder oftest spørsmål om senteret, 
informasjon om seksuelle overgrep, råd/støtte i 
vanskelige situasjoner, eller avtaler. Vi gir også 
tilbud om enesamtaler over telefon til brukere 
som på grunn av geografisk avstand eller andre 
forhold har vanskelig adkomst til senteret. 

I 2012 Mottok senteret 3369 

telefonhenvendelser 

Av disse har 362 vært enesamtaler over telefon. 

På grunn av liten kapasitet, har det dessverre ikke 
vært mulig å  besvare alle samtalene. 

E-post og SMS 
Bruk av e-post har økt de senere årene. Spesielt 
gjelder det fra unge brukere. Det virker som om 
det er en tryggere måte å kommunisere på. En 
har bedre kontroll, og er sikret anonymitet. 

I 2012 mottok senteret 416 epost 

eller sms-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. 

I 2012 var det 1085 enesamtaler 

ved senteret. 

Brukertreff og åpent senter 
Brukerne er velkomne til å benytte senterets 
fellesrom og komme innom i senterets 
åpningstid, men det er bare i oppsatte 
innomstikk-tider 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. Av og til får noen inspirasjon og 
setter i gang med å lage mat, eller man setter 
spontant i gang med kreative aktiviteter. 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 2012 var det 2625 besøk  til 

senteret, av disse var 572 på 

brukertreff 

Brukerbibliotek 
Senteret har et rikholdig bibliotek som blir mye 
brukt. Biblioteket inneholder bøker som 
omhandler seksuelle overgrep, bøker om veier 
videre, bøker med overføringsverdi til temaet 
seksuelle overgrep, samt skjønnlitteratur. 
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Noen av bøkene er i lydbokformat. Senteret har 
også en samling med CD-er og DVD-er. 

4.3. Grupper og helgetilbud 

SMIH er et sted for hjelp til selvhjelp, der vi setter 
fokus på at den enkelte er aktiv deltaker i eget liv 
og egen prosess. Å ha enesamtaler kan være 
nyttig – og trygt. Effekten av å gå i gruppe med 
andre gir imidlertid muligheter for egenutvikling 
og prosessarbeid som man ikke får i en én-til-én-
relasjon. 

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 elementer i arbeidet i en 
støttegruppe. 

For mange er det også viktig å få en opplevelse av 
samhørighet, og forståelse for at man ikke er 
alene med erfaringer og opplevelser en har. 
Støttegrupper er veiledet av ansatte ved 
senteret. Ansatte er med i oppstartfasen, samt 
ved midt- og sluttevaluering av gruppen. Varighet 
for støttegrupper er tre måneder. Noen grupper 
ønsker å fortsette utover 3 måneder, andre går 
gjerne over i ulike selvstyrte sosiale grupper. 

I 2012 var 4 støttegrupper i gang. 

Andre grupper 
Disse gruppene har faste medlemmer, og går 
typisk over tre ganger. Gruppene er ledet. 
Innholdet i gruppene varierer fra alvorlige tema, 
til lette og kreative tema.  

Skrivekurs 
SMIH holdt også i 2012 kurs i skriving på senteret. 
Dette er prosessorientert skriving med fokus på å 
bearbeide gjennom skriving. Det er et svært 
populært tilbud med mange positive 
tilbakemeldinger. 

Gruppeleder: Bente Bratlund, forfatter 

Redesign 
Dette var en kreativ gruppe for de som ønsket å 
eksperimentere litt med design, stoff og 
symaskin. Gjennom dette fikk deltakerene 
mulighet til å bygge relasjoner til andre brukere 
på senteret, og til å trene på det å være i en sosial 
setting med andre. 

Gruppeleder: Reidun Skeidsvoll 

 
Datakurs for nybegynnere 
Kurset ble arrangert på bakgrunn av at det var en 
del brukere som har gitt tilbakemelding om at de 
har begrenset datakunnskap, og ønsker seg 
derfor et datakurs. 

Kursleder: Trym Thomas,  
vara brukerrepresentant 

Kreativ gruppe 
I denne gruppen ble det jobbet med ulike 
kreative uttrykk. Det kunne være leire, maling 
eller andre kunstterapeutiske uttrykksformer. Å 
jobbe kreativt kan være med på å oppdage 
fastlåste mønstre, for deretter å jobbe fram nye 
handlingsmåter. 

Gruppeleder: Reidun Skeidsvoll 

Gruppe for unge voksne (18-23 år) 
I denne gruppen møtte ungdommer mennesker 
på sin egen alder som også har opplevd å bli 
utsatt for seksuelle overgrep. Gruppen hadde 
ulike temaer på hver samling. 

Gruppeleder: Linda Nordrik 

Temakvelder 
På temakveldene blir det tatt opp et spesielt 
tema, relatert til seksuelle overgrep, eller hjelp 
videre. Foredragsholdere kan være både ansatte 
ved SMIH, og innleiede personer. 
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Relasjoner 
Temaet var hvordan seksuelle overgrep kan 
påvirke forholdet til foresatte, partnere, venner 
og øvrig familie. 

Foredragsholder: Jofrid Bjørkvik, psykolog 

Traumeheling og avspenning -TRE 
Traumeheling (TRE) og avspenning kan være 
meget effektive verktøy for å bearbeide alle 
former for stress og traumer. I etterkant av 
temakvelden ble det avhold tre gruppesamlinger 
hvor metoden ble praktisert. 

Foredragsholdere: Klaus Roberg, Kiropraktor og 
fysioterapeut og Birte Arvidsson, akupunktør og 
livsveileder 

Kreative uttrykksmåter (SMIH Stord) 
På SMIH Stord arrangerte vi temakveld om 
kreative uttrykksmåter.  

Foredragsholder: Reidun Skeidsvoll 

Kveld med Herbjørg Wassmo 
Herbjørg Wassmo besøkte oss i mai 2012 og vi 
fikk en nært møte med henne der hun og brukere 
utvekslet erfaringer. Tilbakemeldingene fra 
denne kvelden var gjennomgående svært 
positive. 

Foredragsholder: Herbjørg Wassmo, forfatter 

God nok! 
Om selvaksept og veier for endring av selvbilde. 

Foredragsholder: Jofrid Bjørkvik, psykolog 

I 2012 var det 103 deltakende på 

temakveldene. 

Helgekurs/aktiviteter 
Intensivt arbeid i grupper over flere dager, har 
vist seg å gi store gevinster på mange områder. 
Relasjonsbygging, samhørighet og nærhet er 
viktige opplevelser. Dette i tillegg til temaet som 
selve aktiviteten omhandler. 

I 2012 ble følgende helgetilbud arrangert: 

Psykodrama 
I 2012 arrangerte vi 2 helger med psykodrama. På 
helgen om våren var det temaet ”roller og 
relasjoner” som stod i fokus, mens høstens helg 

stilte spørsmålet ” Hvordan ivaretar jeg meg selv 
når hverdagen er krevende?”. 
 
Friluftsliv –Helgetur til Bømlo 
Hensikten med turen var å komme ut i naturen, 
og sammen med andre høste fine natur- og 
sosiale opplevelser. Aktiviteten var basert på 
brukermedvirkning, der hver enkelt deltager tok 
ansvar for seg selv og deltok også i planlegging av 
helgen. 

4.5. Kreative aktiviteter 

For mange kan det være utfordrende å uttrykke 
følelsene sine i samtaler.  Å jobbe med kreative 
utrykksformer kan være med på å oppdage 
fastlåste mønstre, og å jobbe fram nye 
handlingsmåter. Det har vært tilbud om kreative 
aktiviteter på senteret både formiddager og 
ettermiddager. 

Viser til kap. 4.3. ”Grupper og helgetilbud”, side 
12 

4.6. Trening 

Treningstilbudet ved SMIH innbefatter ikke bare 
treningsrommet, men også turer til forskjellige 
fjelltopper eller andre destinasjoner.   

Turer 
Tur til Vågen 
Vi dro på tur til Vågen i juni hvor det ble fisket og 
padlet kano, samt sosialt samvær med  
bålbrenning og god mat.  

Turer i nærområdet 
I 2012 gjennomførte vi en tur i nærområdet.  

4.6. Sosiale og kulturelle 
aktiviteter   

Musikktilbud 
Musikktilbudet vårt var helt nytt i 2012. Det har 
blitt drevet i form av samlinger 1 gang i uken hvor 
brukere har fått opplæring i gitar, bassgitar, 
trommesett og sang. Det har også vært etablert 
en samspillgruppe/band ut fra disse samlingene. 

Leirdueskyting 
Denne aktiviteten ga en smakebit av hvilke 
muligheter for fritidsaktiviteter som finnes i 
området. Hensikten var også  å ha sosialt samvær 
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med andre brukere. Det hele foregikk med kyndig 
instruktør på en lukket bane på Gaupås i Arna. 

Mat & Krydder 
En gang i måneden hadde vi en åpen gruppe hvor 
vi laget mat fra alle verdens hjørner.  

Dette er en fin måte å være i samspill og relasjon.  

Kveldskjøring i Eikedalen 
Dette var dagen for å sette seg nye mål, utvide 
egne grenser og være seg selv i fellesskap med 
andre. Vi fikk en fin dag med masse snø, god 
aktivitet, og den gode følelsen av kalde kinn, fart 
og kroppen i bevegelse. Etter stor etterspørsel 
ble turen arrangert på nytt et par uker senere. 

Felleslunsj 
Det har vært felleslunsj for brukere og ansatte på 
SMIH hver tirsdag også i 2012. Da har ansatte og 
brukere samlet seg ved langbordet i stuen til en 
trivelig lunsj og sosial prat. Vi har nå en ansatt 
som har ansvar for felleslunsjen. Det gjør det 
enklere å gjennomføre lunsjene. 

Byvandring 
Byvandring er blitt en fast vårlig tradisjon ved 
SMIH. Gunnar Staalesen er blitt en god 
støttespiller og venn av senteret. I 2012 var det 
steder hvor Varg Veum har frekventert som stod i 
fokus. 

Sommerfest 
Å ha sommerfest er blitt en god tradisjon på 
SMIH. Styret og bidragsytere ved senteret var 
også invitert og deltok her.  

 

 

Julebordet 
Årets julebord er også en fast hendelse der gamle 
og nye brukere treffes. Denne gangen var det 
brukere fra vårt musikktilbud som underholdt og 
imponerte stort. 

4.7 Tilbud til barn og ungdom 

Tilbud til barn  
I 2012 har senteret gitt individuelle samtaler, 
samt gruppetilbud til barn. Takket være midler 
fra Anne Jebsens Minde har senteret i 2012 
kunnet videreføre prosjektet "Gruppetilbud for 
gutter og jenter utsatt for seksuelle overgrep" - et 
tilbud til utsatte barn og deres pårørende. 

12 barn og 8 foresatte har deltatt. 20 samlinger 
har blitt gjennomført, samt 10 gruppesamlinger  
for barnas foresatte.   

For mer informasjon, se også ”9.1 grupper for 
barn” side 18. 

Tilbud til ungdom 16-23 år 
Ungdommer har ofte et annet behov enn voksne 
utsatte. SMIH gir tilbud om enesamtaler til 
ungdom under 18 år. Det er ikke mulig for 
ungdommer under 18 å benytte seg av senterets 
fellestilbud, ut over tilbud som er spesielt rettet 
mot målgruppen. 

I oktober 2012 startet vi opp Ung voksengruppe, 
som er en ledet gruppe for utsatte mellom 18-23 
år. Vi hadde 5 gruppesamlinger i 2012, hvor vi 
jobbet med ulike tema som var relevant for 
gruppen. Vi hadde gruppesamlinger annenhver 
uke som gikk over to timer. Gruppesamlingene 
har en fast struktur, og den blir ledet av en faglig 
veileder ved senteret. Gruppen fortsetter i 2013, 
og det er satt av totalt 14 gruppesamlinger. 
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5. TALL FRA SENTERET I 2012 
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6. Samarbeid 
Vi er et supplement til det offentlige 
helsevesenet. Bruk av senteret kan derfor 
forutsette samarbeid med øvrig 
behandlingsapparat når behovet er til stede. 

6.1. Generelt samarbeid 

Tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å løse 
mange ugjorte oppgaver i samfunnet. SMIH har 
vært aktiv i samarbeid med instanser innen 
psykiatritjeneste, rettsapparatet, skoler og andre 
type støtte- og hjelpeapparat, samt frivillige 
organisasjoner som arbeider med barn og voksne 
med overgrepsproblematikk. 

I 2012 deltok ansatte fra SMIH i 

14 generelle samarbeidsmøter 

6.2. Samarbeid i enkeltsaker 

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. 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 2012 deltok ansatte fra SMIH i 

20 samarbeidsmøter 

6.3. Samarbeidsnettverk 

Redd Barna 
Redd Barna arrangerte "Forstyrringsukene" hvor 
SMIH har deltatt. Disse ukene er nasjonale, og 
fokuset er å få flest mulig til å ha åpne øyne i 
forhold til vold og overgrep mot barn. Vi har også 
deltatt på fagfrokost med foredrag. 

Samarbeid RVTS 
Vi har hatt samarbeid med RVTS i forbindelse 
med undervisning, samt Barnegruppeprosjektet. 

FMSO 
Senteret er medlem av FMSO, 
fellesorganisasjonen for sentre mot incest og 
seksuelle overgrep.  

6.4. Samarbeid – annet 

Universitetet i Bergen -LISA 
LISA-undersøkelsen er et samarbeid mellom 4 
sentre mot incest og seksuelle overgrep, og 
psykologisk fakultet på Universitetet i Bergen, 
ved prosjektleder Ståle Pallesen. Hovedtema er 
ettervirkninger av seksuelle overgrep.  
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7. Undervisning og 
informasjonsvirksomhet 

7.1. Informasjonsoppdrag og 
undervisning 

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

Informasjon/undervisning utgjør ca. 25 % av 
senterets arbeid. 

Undervisningsoppdragene fordeler seg 
hovedsaklig mellom fagfolk og høgskoler. Men vi 
har også undervisning til videregående skoler og 
barneskoler.  

I 2012 gjennomførte SMIH 83 

undervisningsoppdrag, og 

underviste 2210 personer 

7.2. SMIH i media  

Mediaoppslag 
I 2012 har 

 ansatte fra SMIH vært intervjuet i radio 6 
ganger 

 brukere vært intervjuet i radio 2 ganger  

 ansatte deltatt med kommentarer i TV 2 
ganger 

 brukere deltatt i TV 1 gang 

 ansatte skrevet 5 artikler, innlegg eller 
kommentarer i ulike aviser eller tidsskrift 

 ansatte blitt kontaktet for informasjon 
angående medieoppslag 6 ganger. 

7.3. Nettsidene 

Internett er viktig i markedsføringen av senteret 
og for å gi informasjon om seksuelle overgrep. 
For utsatte gir hjemmesiden mulighet til å søke 
informasjon på en informativ, anonym og trygg 
måte.  

Statistikken viser at nettsidene blir stadig oftere 
besøkt, og gjennomsnittet ligger nå på 148 unike 
besøkende hver dag i 2012. De fleste som 
kontakter senteret har vært innom hjemmesiden 
før de tar kontakt. 

Nyhetsbrevet vi sender ut ukentlig inneholder 
informasjon om hva som skjer på senteret 
fremover, samt tips til artikler, bilder, dikt m.m. 
Nyhetsbrevet har nå i underkant av 300 
abonnenter. 

7.4. Facebook 

Senteret har også en Facebook-side som brukes 
aktivt til å gi beskjeder til brukere som følger oss 
på denne.  

7.5. Markeringer 

Verdensdagen 19. november 
Verdensdagen 19. november ble i 2012 markert 
med stand på Bergen Storsenter og på Voss Amfi. 

Dette var et samarbeidstiltak mellom brukere, 
ansatte og Redd Barna. 
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8. Fagutvikling/ 
Kvalitetssikring 

8.1. Organisasjonsutvikling 

Det har vært lagt opp til personalmøte og 
planleggingsdag siste onsdag hver måned. Saker 
som har vært tatt opp har vært faglig 
gjennomgang, samarbeidsspørsmål og forbedring 
i organisasjonen.  

8.2. Veiledning 

Ekstern veileder 
Ekstern veileder ved senteret har vært psykolog 
Trygve Børve. Det har primært vært faglig 
veiledning, men vi har og vært innom 
gruppedynamikk og sekundærtraumatisering.   

KG-grupper 
Det er avsatt 1 time 
ukentlig til 
kollegaveiledning. 
Det er fast 
etablerte grupper 
på 3-4 ansatte som 
møtes hver uke. 
Saker som er tatt 
opp er av faglig 
karakter, samt 
gjensidig personlig 
hjelp og støtte i 
vanskelige saker. 

Veiledning ved drifting av barnegrupper 
Trygve Børve har vært veileder for 4 av våre 
medarbeidere ifbm. barnegrupper. 

8.3. Kompetanseutvikling 

Kurs personalet har deltatt på er: 

 Institutt for kunstterapi videreutdanning, 
1 ansatt 

 Seksualitet med Margrethe Wide 
Aasland, 2 ansatte 

 Hest og helse, 1 ansatt 

 KID, 2 ansatte 

 Nordisk nettverksmøte om søskenincest, 
1 ansatt 

 Stiftelsen Bergensklinikkene ang. rus og 
miljø, 6 ansatte 

 EMDR 2, 1 ansatt 

 Septemberkonferanse med RVTS, 3 
ansatte 

 Landskonferanse i Tromsø, 3 ansatte 

Hospitering 
En ansatt fikk mulighet til å hospitere på senteret 
i Oslo 5 dager. 

8.4. HMS-arbeid 

Ansattes styrerepresentant ved senteret har vært 
Anne Magnus. Verneombud ved senteret har 
vært Anne Kristine Neuman Lending.  

SMIH er tilknyttet arbeidsgiverorganisasjonen 
VIRKE. 

9 Prosjekter 

9.1. Grupper for barn 
Takket være midler fra Helse Vest og Anna 
Jebsens Minde hadde vi også i 2012 mulighet til å 
tilby grupper til utsatte barn, samt gruppe for 

barnas foresatte.  

Gjennom et etablert 
samarbeid med 
Barnehuset i Bergen og 
RVTS, forskes det sammen 
med Uni helse på kvalitet 
og effekten av dette 
arbeidet. Videre har SMIH 
et tett samarbeid med 
veileder og psykolog i 
henhold til det faglige 
ansvaret for prosjektet.   

På individuelt nivå har SMIH knyttet til seg 
samarbeid med barnevern, BUP, og i noen tilfeller 
skole i forhold til det enkelte barn. 
Gruppeprosjektet er tydelig på at det skal være 
avklart hvem som har behandleransvar for barnet 
i det offentlige systemet, dette for å sikre 
forankring.  Tilbudet i regi av SMIH må ses på som 
et supplement til det offentlige hjelpeapparatet 
som har ansvar for å ivareta barns behov for 
bistand etter overgrep.  

SMIH har jevnlig kontakt med foreldre som ber 
om hjelp til sine utsatte barn.  

Nye studier som omhandler 
overgrepsproblematikk understreker viktigheten 
av at barn får lov til å snakke om det vanskelige, 
slik at det kan bearbeides på et tidlig tidspunkt. 
Dette kan forebygge mange seinskader i senere 
år bl.a. selvskading, rusmisbruk, selvmordsforsøk, 
psykiske lidelser og annet.  
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Prosjektet har fokus på traumebearbeiding, 
mestring og livsglede. 

Forløpet i en gruppe følger tre hovedfaser: 

 Trygging og stabilisering 

 Integrering av egen 
historie. 
Handlingsorientert 
prosessarbeid 

 Fokus fremover. 
Familie, venner, 
skole, samfunn. 
Aktivering og 
forsterking av 
barnets ressurser og 
livsglede. 

Gjennom samtale, lek, 
kunstnerisk utfoldelse, 
praktiske gjøremål og 
musikk får barna flere ulike 
arenaer å uttrykke seg på.  
Det blir vektlagt bredde i 
måter å kommunisere 
følelser og reaksjoner på.  
Barna får kunnskap om 
overgrepsproblematikk og 
normale reaksjoner, og det 
er lagt til rette for at barna 
kan snakke åpent om det de 
har vært utsatt for. De får 
mulighet til å være aktive 
deltakere i endring av egne 
følelser rundt overgrepene 
gjennom fellesskap og ny 
kunnskap.  

I løpet av 2011 og 2012 er 
det gjennomført to 
barnegrupper, med 
parallelle foresattegrupper. Hver gruppe har hatt 
20-25 samlinger. Totalt 12 barn og 8 foresatte har 
deltatt. Prosjektslutt er beregnet til desember 
2015 og det kreves gjennomføring av flere 
grupper og oppfølging av disse i etterkant for å få 
tilstrekkelig grunnlag til en tilfredsstillende 
evaluering.  

9.2. Undervisning i 6. klasse 
Senter mot incest og seksuelle overgrep i 
Hordaland har også i 2012 drevet forebyggende 
undervisning om incest og seksuelle overgrep for 
6.klassetrinnet i grunnskolen i Bergen kommune. 

Opplegget er utarbeidet og vel utprøvd og 
evaluert blant annet av seniorrådgivere fra 
Barneombudet og RVTS. Prosjektet ble satt i gang 
ved SMIH i Bergen i 2011, og er drevet med 
øremerkede midler fra Bergen kommune også i 
2012.  

I løpet av 2012 ble 29 skoler 
besøkt, totalt 32 
undervisningsopplegg på to 
timer ble gjennomført, og 1415 
barn deltok på undervisningen i 
tillegg til lærere og helsesøstre. 
Etter endt undervisning har det 
hver gang vært mulighet for 
elevene å møte de ansatte fra 
SMIH individuelt eller i mindre 
grupper. Dette for å gi elevene 
mulighet for å stille andre 
spørsmål eller å dele opplevelse 
som ikke har vært berørt i 
plenum.  

SMIH sin intensjon er at det 
forebyggende 
undervisningsopplegget skal 
bidra ved å være et 
helsefremmende og 
forebyggende tiltak rettet mot 
barn, innenfor problematikken 
incest og seksuelle overgrep. Et 
mål for undervisningen er å nå 
barn før seksuell aktivitet, samt 
å nå de barn som har opplevd 
seksuelle overgrep, slik at de i 
etterkant kan få hjelp til å 

bearbeide opplevelser.  

I en dialog med barna om 
vanskelige temaer som barn kan 
oppleve, ønsker vi å bidra til 

synliggjøring og forståelse av hva incest og 
seksuelle overgrep er, hvordan det kan oppleves, 
og viktigheten av å fortelle dette til en trygg 
voksen. Tidlig avdekking og intervensjon kan 
bidra til å redusere den emosjonelle byrden som 
barn kan bære etter overgrep, og om mulig 
forebygge negativ utvikling som for eksempel 
senskader knyttet til overgrepserfaringer. 

Undervisningsopplegget ses på som 
forebyggende på flere nivå. Først og fremst kan 
det direkte forebygge seksuelle overgrep ved å 
heve kompetansenivået til barn gjennom 
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gjenkjennelse av egne grenser, samt å være 
bevisst andres grenser. Videre kan 
undervisningen bidra til å avdekke seksuelle 
overgrep, og dermed gi mulighet for forebygging 
av senskader ved å gå inn med tidlig intervensjon. 
Videre kan undervisningen også være 
forebyggende i forhold til fremtidige potensielle 
overgripere, fordi den tar opp konsekvensene av 
grenseoverskridende atferd ovenfor andre. Dette 
kan bidra til å skape gode holdninger i forhold til 
pubertet og utprøvende seksualitet i denne 
alderen. Det er også viktig å signalisere utad til 
potensielle voksne overgripere at det er noen 
som snakker med barn om seksuelle overgrep, 
slik at hemmeligholdelsen som ofte preger 
overgrep ikke lenger er en selvfølge.  

Skolene ved rektor får i forkant av 
undervisningen informasjon om 
undervisningsopplegget. Foreldre er informert 
om at SMIH skal undervise om incest og seksuelle 
overgrep, men får ikke informasjon om det 
konkrete tidspunkt for undervisning. Dette for å 

unngå at barn som er utsatt for overgrep 
tilbakeholdes fra undervisningen. Derimot får 
barna med seg hjem et brev til foreldrene etter 
undervisningen der det står at SMIH har vært på 
besøk og hvilke temaer som har vært diskutert. 
De får og kontaktinformasjon til SMIH med 
oppfordring om å ta kontakt ved spørsmål eller 
kommentarer.  

I samtlige klasser SMIH har besøkt har elevene 
vært aktive og deltakende. Undervisningen har 
vært evaluert og godt mottatt både blant barn og 
voksne. 

9.3 Oppretting av senter i Sogn 
og Fjordane 

SMIH har vært samarbeidspartner ifbm. 
opprettelsen av et senter i Sogn og Fjordane som 
åpnet i 2012. 
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10. Økonomi 
Senterets regnskapskontor har vært Vassdal og Eriksen, som endret navn i desember til PwC Accounting. 
Revisor har vært Helge Frostad. 

10.1 Bidragsytere 

Offentlige bidragsytere 

Regionale offentlige økonomiske tildelinger dekker 20 % av senterets driftsmidler. Disse utløser 80 % 
statlige midler. 

I 2012 mottok SMIH  tilskudd fra:  
 

 
BUFDIR 

 
kr. 6 866 226 

 

 
Bergen Kommune 
Ekstra midler til 6. klasser 

 
kr. 912 000 
kr. 150 000 

  
Helse Vest 

 
kr. 270 000 

 
 
Hordaland Fylkeskommune 

 
kr. 120 000 

 

 

Andre kommuner kr 280 000 
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Følgende kommuner bidro med drifttilskudd  i 2012: 

 

 
Askøy 

 
Austevoll 

 
Austrheim 

 
Bømlo 

 
Eidfjord 

  

 
Fedje 

 

 
Fjell 

 
Fusa 

 

 
Jondal 

 
Kvam 

 
Kvinnherad 

 
Lindås 

 
 

 
Meland 

 
Masfjorden 

 

 
Modalen 

 

 
Os 

 
Osterøy 

 
Radøy 

 
 

 

Samnanger 

 

 
Stord 

 
Sund 

 
Tysnes 

 
Ullensvang 

 
Voss 

 

 
Øygarden 

 

     

 

 
På tross av mye arbeid og informasjon om senteret, var det 7 av kommunene i Hordaland som ikke bidro med 
driftstilskudd til SMIH i 2012. 
 

Bidragsytere -Private 
Anna Jebsens Minde bidro med kr 390 000,-. 

Pengene var øremerket til bruk for arbeidet med barnegrupper. Av andre gaver til senteret har SMIH til 
sammen fått kr. 4078,-. 
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10.2 Regnskap SMIH 2012 
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10.3 Kommentarer til regnskapet 2012 

Årsresultatet viser et underskudd på kr. 281 408,-. Dette skyldes hovedsakelig større utgifter i forbindelse 
med  ulike pensjonsordninger for ansatte. 

VEDLEGG ORGANISASJONSMATERIALE 

Styrets Årsberetning 2012 
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Ideologi 
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Vedtekter SMIH 
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Senteret fremover 
Dagene i 2012 har vært travle og sammen med brukere har vi nådd felles mål. Hjelp til selvhjelp og 
brukermedvirkning vil alltid være styrende for vårt arbeid på senteret. 

I 2013 vil en av våre større satsinger være arbeid med fokus på menn som har vært utsatt for seksuelle 
overgrep. 6. klasse-prosjektet og arbeidet med barnegruppene vil fremdeles ha en prioritet, og vi vil også 
fortsette satsingen på musikk i 2013.  

Ansatte ved SMIH har bred faglig kompetanse og stor erfaring i arbeidet.  I 2013 ønsker vi å styrke senteret 
med ytterligere ressurser og ny kompetanse for å kunne gi et stadig bedre tilbud til brukerne.  Det er også 
viktig for oss å samarbeide med kommunene i Hordaland i forhold til undervisning og annet forebyggende 
arbeid gjennom samarbeidsavtaler.  

Det er med stort engasjement vi vil videreføre et viktig arbeid mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland, 
og vi ser frem til å nå flere mål i samhandling med alle våre støttespillere. 

 

Hilsen 

Ansatte ved SMIH 
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