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For å komme i kontakt med senteret kan en:

• Ringe til senteret på tlf: 55 90 49 90  
Vi ser ikke hvem som ringer.

• Sende tekstmelding til vår mobiltelefon:  
90 85 35 69. 
Er det ønskelig å være anonym må 
innstillingene endres på egen mobil.

• Sende en epost til: 
post@smiso-hordaland.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

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

Åpningstider for telefon:

• Mandag  10:00 til 15:30

• Tirsdag   10:00 til 15:30 

• Onsdag   13:00 til 15:30 

• Torsdag  10:00 til 20:30 

• Fredag   10:00 til 15:30

Åpningstider for innomstikk:

• Mandag  10:00 til 15:30

• Tirsdag   10:00 til 15:30

• Torsdag  10:00 til 20:30

• Fredag   10:00 til 15:30

Hjemmeside: www.smiso-hordaland.no

SMISO Stord

• Telefon: 57 00 63 38

• Adresse: Borggata 5, 5417 Stord

• Åpningstider: Annenhver torsdag i partallsuker kl. 15.30 - 19.30.
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Innledning ved daglig leder

Flere høydepunkt har preget SMISO Hordaland sitt arbeid for brukere og 
ansatte i 2014. Innledningsvis vil jeg trekke frem brukeres arbeid opp mot 
verdensdagen 19. november, gjennomføring og avslutning for barne- og 
foresattegruppe, samarbeidsarrangementet ”Messe for verdighet” med fagdag 
i Litteraturhuset, utvidet forebyggende arbeid og sist men ikke minst, arbeidet 
med å flytte til nye lokaler tilpasset senterets formål. 

Hjelp til selvhjelp for kvinner og menn for bearbeiding av incest og seksuelle overgrep er fortsatt 
SMISO Hordaland sitt hovedfokus, og senterets viktigste oppgave. Et tilbakeblikk på 2014 viser at 
senteret har hatt en økning i antall henvendelser både fra brukere og samarbeidspartnere. 

Seksuelle overgrep preges enda av å være tabubelagt. Generelt er dette et vanskelig tema å 
snakke om, og for mange enda vanskeligere å åpne opp for på et personlig plan. SMISOs brukere 
- barn, ungdom eller voksne, menn eller kvinner, utsatte eller pårørende - sliter ofte med skam og 
skyldfølelse i tillegg til andre symptomer som bla. angst og opplevelse av dyp krenkelse. Selv om 
skyld og skam rettmessig må plasseres på overgripere - og ikke på de utsatte selv, kan slike følelser 
etter traumatiske opplevelser gjøre det spesielt vanskelig å ta kontakt med fagpersonell for å få 
hjelp til bearbeiding og et bedre liv. For de nærmeste skal det også mot og styrke til for å tåle å ta 
imot såre og traumatiske historier.

Bearbeiding og gjenvinning av egenverd og 
livskvalitet for den enkelte er blitt arbeidet med 
både i samtaler med faglig veileder og i grupper 
med andre utsatte. 243 unike brukere var innom 
senteret i 2014 og totalt har vi hatt 2224 besøk. 
Senteret har også hatt andre tilbud til brukere, som 
eksempelvis musikalsk samspill, temakvelder og 
sosiale arrangement. Kreativt arbeid med ord og 
bilder har hatt en spesiell plass i 2014 i forbindelse 
med utstilling i rådhuset og på senteret i tiden rundt 
19. november som er Verdensdagen for forebygging 
av vold og overgrep mot barn. 

Når barn rammes av vold og overgrep blir det 
ekstra alvorlig fordi barn ikke kan håndtere dette alene, men nettopp er avhengig av trygge voksne 
og gode rammer. Barn har rett på rask og profesjonell hjelp etter seksuelle overgrep - og vi vet at 
dette ofte ikke gjenspeiler dagens virkelighet. SMISO Hordaland er et supplement til det offentlige 
hjelpeapparat og i 2014 har ansatte arbeidet målrettet for å følge opp barnegruppearbeidet og 
gjennomført en ny gruppe for ungdommer. Senteret smarbeidet i 2014 fortsatt med psykologene 
Hanne Braarud og Dag Nordanger om evaluering av prosjektet. Begge jobber ved Regionalt 
kunnskapssenter for barn og unge (RKBU), Uni Research Helse. Faglig veileder for prosjektet 

Arbeidet opp mot Verdensdagen 19. november viser at 
selvhjelp nytter og gir ny kunnskap

Vårt nye allrom
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var den samme som de foregående årene, psykolog Trygve Børve. Prosjektet er støttet av det 
offentlige ved Helse Vest og midler fra Anna Jebsens Minde. Det gjenstår nå et stort arbeid i forhold 
til dokumentasjon og overføring av tilbudet til det offentlige hjelpeapparat. Prosjektrapporten 
forventes å være ferdig april 2015.

Foresattegruppen har blitt gjennomført parallelt med barnegruppen, og har hatt en ny og faglig 
oppbygning etter veiledning fra prosjektets eksterne psykolog. Mens foresattegruppen har hatt 
oppmøte hver 14. dag har barnegruppen møttes hver uke. Evalueringer og tilbakemeldinger viser 
hvor viktig det er å føre disse tilbudene videre. Erfaringer fra arbeidet med kurs for foresatte vil 
senteret videreføre.

Høsten 2014 ble det arrangert ”Messe for verdighet” for første gang i Bergen. Dette var et stort 
samarbeidsarrangement med flere andre etater og organisasjoner, hvor Bergen Domkirke og SMISO 
Hordaland ledet planlegging og gjennomføring. Messen er en årlig tradisjon i flere byer i Norge 
og har vært etterspurt i Bergen. Mange brukere fra både Sogn og Fjordane og Hordaland deltok. I 
forbindelse med dette arrangementet ble det invitert til fagdag i Litteraturhuset hvor målgruppen 
var både fagpersonell og brukere av senteret. I ettertid har vi mottatt mange innspill, og messe og 
fagdag skal også arrangeres i 2015. 

Verdensdagen for forebygging av vold og overgrep mot barn ble markert i Bergen Rådhus med 
et arrangement og utstilling av kreative verk. Flere enn 30 brukere ved SMISO Hordaland har hatt 
fokus på selvhjelp og arbeidet med kunstnerisk uttrykk gjennom hele våren. Over 100 arbeid med 

sterke ord og bilder ble levert inn 
til utstilling på rådhuset og på 
senteret. Brukergruppen arbeidet 
for å synliggjøre sine egen 
stemmer mot seksuelle overgrep 
-  selvhjelpsperspektivet, 
brukermedvirkning og egne 
prosesser ble satt i fokus.  
Samtidig som dette ble 
bearbeiding av individuelle 
opplevelser, ble det også i stor 
grad en viktig gruppeprosess som 
løftet tema på en profesjonell 
måte. Som utstillere formidlet 
de håp og mot og kunne påvirke 
alle som besøkte utstillingene. 
Ordfører Trude Drevland åpnet 
arrangementet i rådhuset, og 
media dekket markeringen. Jeg vil 
her rekke en stor takk til alle som 
deltok. 

SMISO Hordaland har i 2014 i 
stor grad prioritert forebyggende 

arbeid gjennom undervisning. Til sammen har vi gjennomført 135 undervisninger for totalt 3803 
deltakere. Målgruppen har vært både voksne og barn, fagpersonell, studenter, politikere og ledere i 
mange av SMISOs bistandskommuner. Hovedfokus i undervisningssammenheng har også i år vært 
undervisning til 6. trinn i barneskolen. Dette er et samarbeid med Bergen kommune og opplegget 
er kvalitetssikret hos RVTS Vest (Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsførebygging 

	 Et	glimt	fra	vår	nye	grafiske	profil
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Region vest). I tett samarbeid med skole og helsesøstre har vi gjennom dette opplegget avdekket 
flere saker med overgrep og omsorgssvikt. Hordaland Fylkeskommune har støttet senteret med 
driftsmidler slik at vi også har hatt mulighet til å gi undervisning til videregående skoler i Hordaland.

I begynnelsen av november 2014 stod endelig vårt nye senter ferdig til innflytting. Adressen er den 
samme, men senteret er nå flyttet til oppussede og større lokaler i 3. etasje. Dette har utvilsomt 
vært et av årets høydepunkt både for ansatte og brukere. Våre nye lokaler har farger tilpasset 
SMISO Hordalands profil, nye møbler og lydtette gode rom. Vi har plass til alle, både brukere og 
ansatte og vi har bedre mulighet enn noen gang før å handle etter våre kjerneverdier: Respekt, 
Kunnskap og Selvhjelp. 

Senteret har 14 ansatte med tverrfaglig bakgrunn. Totalt utgjør dette 12,3 stillingshjemler. For 
personalgruppen, daglig leder og et ansvarlig styre er det viktig å arbeide samlet og helhetlig. 2014 
har vært et aktivt år for alle, og det å vedlikeholde en positiv bedriftskultur som gir samhold og 
vekst er avgjørende for gode resultater. Sykefraværet blant ansatte er redusert, og flere ansatte har 
fått mulighet til viderutdanning. I 2014 prioriterte vi at flest mulig skulle få anledning til å delta på 
landskonferansen i Tromsø og Septemberkonferansen i Bergen for faglig påfyll. 

For ansatte ved SMISO Hordaland er det viktig å fremstå med integritet og troverdighet overfor 
våre samarbeidspartnere, samt å være tydelig på egen og andres rolle i samarbeidet. I 2014 har 
vi opprettholdt kontakten med kommunene utenfor Bergen for å informere om SMISOs tilbud 
og opprette samarbeidsavtaler. For brukere betyr det en bedre mulighet til å nå oss gjennom 
informasjon og samarbeid. Vi er utrolig glad for at totalt 22 kommuner i Hordaland utenom Bergen 
som vertskommune har inngått en forpliktende samarbeidsavtale med senteret. Videre får SMISO 
driftsstøtte fra ytterligere 6 kommuner, slik at det i 2014 kun var 4 kommuner i fylket som valgte å 
avstå fra dette samarbeidet. 

Med årsmeldingen 2014 vil vi takke alle som har bidratt faglig og økonomisk, og som sammen 
med SMISO har hjulpet mange seksuelt utsatte til et bedre liv. En takk til SMISOs engasjerte styre, 
og her en spesiell takk til vår nye brukerrepresentant i styret Hanne Bergheim som sammen med  
Charlotte R. Didriksen taler brukernes sak i viktige fora. Takk til alle faglig dyktige medarbeidere på 
SMISO og til Bergen kommune. 

 Grace Ellen Gjuvsland, daglig leder
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Faglig og metodisk tilnærming

SMISO mener at 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.

Ved å bearbeide vonde erfaringer fra barndommen, bygges grunnlaget for gode erfaringer, bedre 
livskvalitet, og et godt liv som voksen. SMISO jobber etter prinsippet hjelp til selvhjelp. Styrken i den 
enkelte og fellesskapet vektlegges.

SMISO tilstreber å ha høy faglig kompetanse på problemområdet seksuelle overgrep og 
seinvirkninger av dette, samt høy kompetanse på det å møte mennesker og sammen finne veier 
videre. Vi jobber etter tankegangen om at økt kunnskap i samfunnet vil bidra til å bryte ned taushet 
og tabu i forbindelse med seksuelle overgrep.

SMISO er et lavterskeltilbud og kan kontaktes uten henvisning fra andre instanser. Aktivitetene er i 
all hovedsak gratis, men enkelte unntak for spesielle tilbud hvor vi tar en liten egenandel.

Senteret er medlem av Stiftelsen fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO) -Fellesorganisasjonen 
for sentrene i Norge.

Driftsmidler

SMISO er en privat stiftelse som drives med offentlige midler fra Staten, Helse Vest, Hordaland 
Fylkeskommune, kommuner i Hordalandw og midler fra private bidragsytere.

Styret

Styret i SMISO Hordaland har i 2014 bestått av: 

Wenche Sommervold 
Styreleder

Representant	for	Bergen	Kommune 
Politisk	representant

Asgeir Thomassen 
Faglig representant

Advokat

Inge Nordhaug 
Representant Helse

Klinisk	sosionom	RVTS	Vest

Anne Magnus 
Ansattes representant

Faglig veileder

Hanne Bergheim 
Brukerrepresentant

Student

SMISO - Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

8



Varamedlemmer: 

• Oddny Miljeteig, Vara Bergen Kommune 

• Kathrine Aamodt, Vara ansattes representant 

• Charlotte Rossebø Didriksen, Vara brukerrepresentant

Sekretær for styret har vært daglig leder v/SMISO Grace Ellen Gjuvsland

Ansatte

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

I 2014 har ansatte ved SMISO deltatt på eller påbegynt følgende kurs, seminarer og 
videreutdanninger:

• Master i klinisk psykisk helse

• Sorgutdanning

• Internasjonal traumekonferanse i San Diego, USA

• Landskonferansen i Tromsø

• Septemberkonferansen i Bergen

• Stopp Voldsarven v/ ATV

• 25 års markering av FNs barnekonvensjon

• Somatic Experience

• Konferanse i Trondheim om traumer og seksualitet

• The APSAC, Internasjonal konferanse i New Orleans, om barn og seksuelle overgrep

Pr. 31.12.2014 hadde vi 12,3 stillingshjemler fordelt på 14 ansatte, hvorav 1 mann og 13 kvinner. 11 
av disse er faglige veiledere, en er kontoransatt, en er leder og en på rengjøring.

SMISO Stord

SMISO skal dekke et stort geografisk område og mange brukere har lang reisevei for å komme til 
senteret i Bergen. Derfor har vi i samarbeid med Stord kommune også i 2014 fått leie lokaler hos 
Maris i Leirvik sentrum. To ansatte fra SMISO bemannet kontoret på Stord annenhver uke, der vi 
tilbyr samtaler med faglig veileder. Høsten 2014 arrangerte vi i samarbeid med Stord kommune 
et informasjonsmøte på Havna Kontaktsenter, Leirvik. Vi møtte brukere på Kontaktsenteret og 
forskjellige samarbeidspartnere, Vi har også besøkt Krisesenteret Vest på Leirvik. 

Høsten 2014 har vi registrert økt etterspørsel etter samtaler med faglig veileder.
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Brukere og brukermedvirkning

Tilbud til brukere

Samtaler med faglig veileder

Første gang brukere kommer til senteret får de samtaler med en faglig veileder. 

I 2014 var det 814 slike samtaler ved senteret

Telefonkontakt, epost og SMS

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 2014 mottok senteret 2138 telefonhenvendelser. 114 av disse var personer som kontaktet senteret 
for første gang. 256 var henvendelser fra samarbeidspartnere og 317 var enesamtaler.

Via epost og SMS mottok senteret 534 henvendelser.

Brukertreff

I 2014 var det totalt 2224 besøk på senteret. 427 av disse var på brukertreff.

Grupper

I selvhjelpsgrupper kan deltakerene få gjensidig støtte, oppleve samhold og få hjelp til å forstå egne 
reaksjoner etter overgrep. Dette er et prosessarbeid hvor ulike tema berøres, og hvor deltakerne 
arbeider sammen for å nå personlige mål. 

I 2014 har vi gjennomført 6 selvhjelpsgrupper.

Kreative aktiviteter

Musikktilbud vi startet opp i 2012 ble også videreført i  2014. En kveld i uken ble det satt sammen 
små grupper hvor det ble gitt undervisning i instrumenter og vokal. Det ble også trent på 
bandsamspill.

Ulike maleaktiviteter hadde vi også i 2014, med brukerstyrt åpent atelier annenhver tirsdag.

Sosiale og kulturelle aktiviteter

Også i 2014 arrangerte vi sommerfest og julebord. Felleslunsjen for ansatte og brukere hver tirsdag 
ble også videreført i 2014 og vi hadde vår tradisjonelle og populære historiske byvandring med 
forfatter Gunnar Staalesen som guide.

SMISO - Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland
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Temakvelder

På temakveldene blir det tatt opp et spesielt tema, 
relatert til seksuelle overgrep, eller hjelp videre. 
Foredragsholdere kan være både ansatte ved 
SMISO og innleide personer.

I 2014 hadde vi følgende temakvelder:

• Resultater fra LISA-undersøkelsen 
v/representant fra Universitetet i Bergen

• Forfatterkveld 
v/forfatter Monika N. Yndestad

• Seksuelle overgrep 
v/ Margrete Wiede Aasland, spesialist i sexologisk rådgivning

• ”Er det så nøye, da?” -Tema: Humor 
v/ Linda Eide, journalist, forfatter og spaltist

Tilbud til menn

For å gi et bedre og mer målrettet tilbud har 
vi i 2014 primært hatt fokus på planlegging og 
organisering med tanke på oppstart av nytt og 
endret tilbud rettet mot menn i 2015.

Tilbud til brukere med nedsatt 
funksjonsevne/særlige behov 

Lokalene til SMISO er 537m2  og er godt tilrettelagt for funksjonshemmede.

Tilbud til brukere med minoritetsbakgrunn

SMISO har et pågående arbeid med oversetting av hjemmeside og annet informasjonsmateriell. 
Dette arbeidet vil føres videre i 2015. En ansatt fikk hovedansvar for å ha fokus på dette i 2014.

Tilbud til ungdom/utsatte under 18

SMISO gir tilbud om samtaler med faglig veileder til ungdom under 18 år. Disse har ikke anledning 
til å benytte seg av senterets fellestilbud. 

I 2014 gjennomførte vi grupper for barn i alderen 13-17 år i samarbeid med RVTS Vest, Barnehuset, 
RKBU, BUP og  barneverntjenesten m.fl. Vi hadde også samtidige grupper for barnas foresatte.

Brukere på senteret i 2014

Nye brukere    125

Totalt antall brukere   243

Totalt antall besøk av brukere 2224

Kjønnsfordeling av brukerbesøk 2014

Kvinner    2059

Menn     165

11



Om brukermedvirkning

SMISO ser på brukermedvirkning som svært viktig i arbeid med overgrepsproblematikk. Temaene 
makt og avmakt er sterke i målgruppen. 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. Vi ser det 
som 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.

Som senter er vi opptatt av at brukermedvirkning skal gjennomsyre alt vi gjør på flest mulige plan, 
enten det er i samtaler med enkeltbrukere, i ulike grupper eller i større fellesarrangementer. Også 
i 2014 har vi gjennomført ”Lederens time” som er et fast, månedlig treffpunkt mellom senteret og 
brukere. Her er daglig leder og brukerrepresentanter til stede, og alle brukere er velkommen innom 
for å ta opp saker som opptar dem.

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 2014 har vært Hanne Bergheim. Hun har møtt brukerene jevnlig og har vært 
fast til stede på Lederens time. Brukere har ellers kunnet ringe henne eller sende e-post.

Utsmykning	på	senteret	laget	av	Charlotte	Vinouze

SMISO - Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

12



Undervisning og informasjonsvirksomhet

Informasjonsoppdrag og undervisning

I 2014 gjennomførte senteret totalt 46 undervisningsoppdrag for til sammen 1558 personer. 
Disse var fordelt på 8 høyskoler (Lærerutdanning, førskolelærerutdanning, helsesøsterutdanning, 
videreutdanning i psykisk helsevern, videreutdanning i urologi) 8 offentlige tjenestesteder (primært 
innen helse/omsorg og oppvekst), 1 politikerfora og 5 oppdrag for ansatte i barnehager, samt 3 
interesseorganisasjoner.

I tillegg ble det i 2014, i forbindelse med forebyggende arbeid for 6. trinn i grunnskolen, utført 
undervisningsoppdrag for 89 klasser på 53 skoler, for totalt 2086 barn og 159 voksne. 267 
undervisningstimer ble gitt.

SMISO i media

Aviser Bergensavisen • Kronikk i forbindelse med Messe for Verdighet

• Bruker intervjuet 19. november

Bergens Tidende • Bruker intervjuet 19. november

TV NRK hordaland • Innslag ifbm. åpning av nye lokaler

Radio NRK hordaland • Intervju av daglig leder sammen med 
fungerende biskop i forbindelse med Messe 
for verdighet

• Intervju av daglig leder og brukerrepresentant i 
forbindelse med verdensdagen 19. november

Annet Bergen kommune • Intervjuet av journalist tilknyttet kommunen 
i forbindelse med åpning av utstilling på 
rådhuset 19. november

Digitale media

SMISO bruker aktivt digitale kanaler for å spre informasjon og for å holde kontakt med brukere. 
Hjemmesiden vår 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.

Også i 2014 har vi hatt et ukentlig epost-basert nyhetsbrev der vi har informert om dagsaktuelle 
saker, kommende arrangementer i senterets regi og lignende. SMISO har også en egen 
Facebook-gruppe som brukes aktivt, blant annet til å gi informasjon og beskjeder fra dag til dag. 
Hjemmesiden ligger på et stabilt gjennomsnitt på ca. 150 unike besøkende pr. dag, mens Facebook-
gruppen hadde 267 tilhengere pr. 31.12.2014.
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Økonomi

Bidragsytere

Offentlige bidragsytere

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

I 2014 mottok SMISO  tilskudd fra:

BUFDIR kr. 8 621 059

Bergen kommune

Ekstra tilskudd til 6. klasser

kr. 1 083 900

kr. 100 000

Helse Vest kr. 430 000

Hordaland Fylkeskommune kr. 150 000

Andre kommuner kr. 447 246

Bidragsytere -Private

Anna Jebsens Minde bidro med kr. 300 000,-. Pengene var øremerket til bruk for arbeidet med 
barnegrupper.

Rebekkaloge nr. 57 Røsslyng bidro med kr. 5 000,-.

Husleie

SMISO Hordaland betalte kr. 745 576,25 i husleie i 2014.

SMISO - Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland
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Følgende kommuner bidro med tilskudd i 2014:

 
Askøy

 
Austevoll

 
Austrheim

 
Bømlo

 
Eidfjord

 

 
Etne

 
Fedje

 
Fitjar

 
Fusa

 
Granvin

 
Jondal

 
Kvam

 
Kvinnherad

 
Lindås

 
Masfjorden

 
Meland

 
Modalen

 
Os

 
Osterøy

 
Radøy

 
Samnanger

 
Stord

 
Sund

 
Tysnes

 
Ulvik

 
Vaksdal

 
Voss

 
Øygarden

På tross av mye arbeid og informasjon om senteret, var det 4 av kommunene i Hordaland som ikke 
bidro med driftstilskudd til SMISO i 2014.
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Styrets årsberetning
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Revisors beretning
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Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

St. Jakobs plass 9 
5008 Bergen

Telefon: 55 90 49 90 
mobil: 9085 3569 -	NB!	Bare	for	tekstmeldinger 

post@smiso-hordaland.no

www.smiso-hordaland.no

RESPEKT | KUNNSKAP | SELVHJELP


