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Ulike måter å komme i kontakt med senteret:

• Ringe senteret på tlf: 55 90 49 90  
Innringers nummer er skjult.

• Sende tekstmelding til senterets 
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

• Sende en skriftlig henvendelse til senteret: 
SMISO Hordaland 
St. Jakobs plass 9 
5008 Bergen

SMISO Hordaland

Åpningstider for telefon:

• Mandag  10:00 til 15:30

• Tirsdag   10:00 til 17:00 

• 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 17:00

• Torsdag  10:00 til 20:30

• Fredag   10:00 til 15:30

Hjemmeside: www.smiso-hordaland.noTerje Resell, ”Alle ordene”, 2014 
© Terje Resell / BONO 2015

SMISO Stord

• Telefon: 55 90 49 90

• Adresse: Borggata 5, 5417 Stord

• Åpningstider: Annenhver torsdag i partallsuker kl. 15.30 - 19.30.

SMISO - Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

2 3



Innledning ved daglig leder

05 SMISO Hordaland
Innledning v/ daglig leder 14 Om brukermedvirkning

Brukerrepresentant

11 Ansatte 15 Undervisning og
informasjonsvirksomhet

12
Brukere og 
brukermedvirkning
Tilbud 16

Økonomi
Bidragsytere, regnskap, styrets 
årsberetning, revisors beretning

Flere høydepunkt kan fremheves for SMISO Hordaland i 2015. 
Innledningsvis vil jeg nevne gjennomføring av større arrangement og 
samlinger, samarbeid med kommunene i Hordaland, utvidet fokus på 
synlighet og forebyggende arbeid, langsiktig strategiarbeid og faglig 
utvikling for ansatte. Likevel - det viktigste vil alltid være  å drifte et godt 
senter med riktige aktiviteter og tilbud til brukere. 

Nye lokaler gir økte tilbud og nye muligheter.

Hjelp til selvhjelp for menn og kvinner for bearbeiding av incest og seksuelle 
overgrep er fortsatt SMISO Hordaland sitt hovedfokus, og senterets viktigste oppgave. Et 
tilbakeblikk på 2015 viser at senteret har hatt en økning i antall henvendelser både fra brukere og 
samarbeidspartnere. Spesielt opplever vi en økning av henvendelser fra ungdom, unge voksne og 
foreldre med mindre barn. Sakene kan synes mer omfattende og komplekse enn tidligere og krever 
et utstrakt samarbeid med hjelpeapparatet. Våre nye lokaler gir ansatte og brukere nye muligheter 
og bedre tilbud og arbeidsforhold.

Respekt Kunnskap Selvhjelp

Seksuelle overgrep preges fremdeles av å være tabubelagt. SMISO Hordaland arbeider for å 
senke tabu og gi hjelp til selvhjelp. Generelt er incest og seksuelle overgrep et vanskelig tema å 
snakke om, og for mange enda vanskeligere å åpne opp for på et personlig plan. Brukere forteller 
om skam og skyldfølelse i tillegg til angst og opplevelse av dyp krenkelse. Selv om skyld og skam 
rettmessig må plasseres på overgripere - og ikke på de som har blitt krenket, 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 pårørende skal det også mot og styrke til for å tåle å ta i mot såre 
og traumatiske historier fra de nærmeste. For senterets ansatte er det viktig å arbeide i tråd med 
SMISO Hordaland sine kjerneverdier respekt, kunnskap og selvhjelp. 

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 brukere. 273 unike brukere var innom 
senteret i 2015 og totalt har vi hatt 2236 besøk. Senteret har også hatt andre tilbud for brukere, 
som eksempelvis musikalsk samspill, temakvelder og ulike sosiale arrangement. Kreativt arbeid 
med ord og bilder har for mange en spesiell plass og treningstilbudet og turer begynner også å bli 
et tilbud som flere benytter seg av.  

Spesielt flott er det når brukere tar initiativ til ulike brukerstyrte aktiviteter og gjennomfører disse i 
samhandling med andre brukere. Dette har vi sett flere eksempler på i 2015. 

Nært samarbeid med offentlig hjelpeapparat

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 

Mange høydepunkt for SMISO Hordaland i 2015

Bilde fra allrommet på SMISO Hordaland
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virkelighet. SMISO Hordaland er et supplement til det offentlige hjelpeapparat og i 2015 har ansatte 
arbeidet målrettet for å overføre barnegruppearbeidet til det offentlige. Betanien BUP har tatt 
stafettpinnen videre og barnegruppene videreføres. En av SMISO Hordalands dyktige ansatte ble 
ansatt hos Betanien BUP for å sikre en god overføring. Tilbudet inngår i et forskningsprosjekt med 
UiB v/Hanne Braarud og UNI Helse v/Dag Nordanger. 

Foresatte-gruppen har blitt gjennomført parallelt med barnegruppen, og har hatt en ny faglig 
oppbygning etter veiledning fra 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. Arbeidet med kurs for foresatte vil senteret videreføre også i 
2016 med egne ansatte i et samarbeid med Betanien BUP. 

Arrangementer på SMISO Hordaland i 2015

Brukere på senteret har deltatt på flere større samarbeids-
arrangementer i 2015. SMISO Hordaland hadde offisiell åpning 
av nytt senter 21.1.2015. Både politikere, fagpersoner og brukere 
av senteret var med på festen og feiret nye lokaler, totalt samlet 
vi her ca. 70 deltakere til en høytidelig og fin markering. Tidligere 
leder av SMISO Hordaland Bente Bartz-Johannessen fikk i mars 
2015 tildelt Kongens fortjenestmedalje. Ordfører i Bergen stod for 
utdeling og hovedtale, og festen ble selvsagt holdt på senteret i 
Bergen. Dette medførte også et større arrangement med invitasjon 
til samarbeidende instanser og brukere av senteret. Totalt deltok ca. 
60 personer. Både brukere og ansatte på SMISO Hordaland er stolte 
og glade over denne utmerkelsen som viser at arbeidet på senteret 
blir lagt merke til, og har stor samfunnsmessig betydning. 

På vårparten ble det arrangert brukerkonferanse i Oslo med 
bakgrunn i en pengegave fra Herbjørg Wassmo til FMSO (Fellesskap 
Mot Seksuelle Overgrep). Flere brukere fra Hordaland deltok og 
kom tilbake til senteret med ny kunnskap og gode tilbakemeldinger. 

Redd Barna har hatt fokus på seksuelle overgrep mot barn med 
satsingen “Her er jeg”. I den forbindelse gikk SMISO Hordaland 
inn i et samarbeid og arrangerte fagdag på Litteraturhuset høsten 
2015. Daglig leder ved SMISO Hordaland ledet dagen, hovedtaler 
var Ingunn Holbeck fra Modum bad, og Redd Barna presenterte sitt 
landsdekkende prosjektet “Her er jeg”. I etterkant av seminaret ble 
det arrangert Messe for verdighet hvor SMISO Hordaland var en av 
samarbeidspartnerne. SMISO Hordaland hadde god deltakelse fra 
senterets brukere på begge arrangementene. 

Sosiale arrangementer

Som tradisjonen tilsier ble den årlige sommerfesten arrangert også 
i 2015. Arrangementet ble denne gangen holdt utenfor senteret på  
seilbåten Seladon. Båttur og reker i skjærgården utenfor Bergen har 
gitt mersmak for mange. Å delta i sosiale samlinger utenfor senterets trygge ramme er et viktig 
mål for mange. Film- og teater-arrangement har i 2015 også vært et svært vellykket tilbud, og noe 

vi ønsker å videreføre til kommende år. I etterkant av teaterstykker og film har det vært arrangert 
temamøter for å bearbeide inntrykk og sette dette i sammenheng med selvhjelp. Julebordet er 
tradisjonsrikt og ble holdt på senteret som alltid tidligere - aldri har vi hatt en så stor påmelding 
og deltakelse fra brukere. God mat og god underholdning både fra profesjonelle musikere og 
senterets eget band satte den rette stemningen.

Økende henvendelser om undervisning og forebyggende arbeid

SMISO Hordaland har i 2015 hatt en betydelig økning av 
undervisnings oppdrag og forebyggende arbeid. Til sammen 
har vi gjennomført 79 undervisningsoppdrag for totalt 2632 
tilhørere. Målgruppen har vært både voksne og barn, fagpersonell, 
studenter, politikere og ledere i mange av SMISO Hordalands 
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 (Ressurssenter om vald, traumatisk stress og 
sjølvmordsførebygging) Vest. I tett samarbeid med skole og 
helsesøstre har vi gjennom dette opplegget avdekket flere 
overgrep og omsorgssvikt. i 2015 har vi hatt flere forespørsler fra 
bistandskommuner om å få denne undervisning på lik linje med 
Bergen kommune. Målet er at vi i 2016 vil gi tilbudet til en eller 
to pilotkommuner. Undervisningen er svært ressurskrevende og 
senteret har ikke ressurser pr i dag til å gi tilbudet til alle skoler i 
Bergen. 

SMISO Hordaland har i 2015 også prioritert å gi et godt tilbud 
til senterets samarbeidskommuner. Dette i form av individuelt 
samarbeid og veiledning, men også forebyggende arbeid i form 
av fagdager ute i den enkelte kommune med deltakere fra lokalt 
hjelpeapparat. I 2015 har SMISO Hordaland gjennomført 3 slike 
fagdager med totalt 105 deltakere. Høsten 2015 arrangerte senteret 
også en fagdag for kommuner og andre samarbeidspartnere i 
Bergen. Fagpersonell fra Januscentret i København var invitert inn 
for å forelese om unge overgripere og søskenincest. Arrangementet 
samlet 35 deltakere.  

Hordaland Fylkeskommune har støttet senteret med driftsmidler 
slik at vi også har hatt mulighet til å gi undervisning til videregående 
skoler i Hordaland. Langt flere skoler har etterspurt undervisning 
sammenliknet med 2014 og senterets ansatte har videreutviklet 
programmet for å tilpasse undervisningen best mulig til 
målgruppen. Senteret har blant annet fått laget en animasjonsfilm 
som på en tydelig og fin måte også presenterer normal seksualitet. 
Dette er en forutsetning å kjenne til før tema incest og seksuelle 
overgrep omtales. Filmen er delt på senterets nye Youtube-kanal og 
er allerede blitt en viktig del av senterets forebyggende arbeid. 

”SMISO-huset”
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Seksuell åpenhet  - et samfunn uten seksuelle overgrep

I tillegg til prioritert undervisning som er beskrevet, har SMISO Hordaland undervist 
ungdomskoleelever og lærere på alle klassetrinn. Ansatte har også undervist i barnehager og på 
flere høyskoler. Spesielt flott er det at også medisinerstudenter har etterspurt og fått undervisning 
om tema innen seksuelle overgrep. 

Synlighet er viktig for å senke tabu og for å vise senterets tilbud.  Film er et verktøy som når mange. 
I tillegg til animasjonsfilmen fikk SMISO Hordaland i 2015 også laget en reklamefilm som er vist på 
kino utvalgte uker. SMISO Hordaland har i 2015 fått oppgradert og utviklet helt nye hjemmesider i 
tillegg til nytt brosjyremateriell. Dette styrker senterets profil og gir et tydelig og profesjonelt bilde av 
senterets tilbud. Når det gjelder samarbeid med media ønsker jeg å nevne en artikkel om seksuell 
helse, skrevet av faglig veileder Bettina Walde-Tumyr ved SMISO Hordaland. Denne ble publisert i 
et innstikk i Dagbladet november 2015 i forbindelse med verdens aidsdag. Artikkelen er gjengitt på 
side 27.

Ansatte og styret

Senteret hadde ved utgang av 2015 16 ansatte med bred og tverrfaglig bakgrunn. Totalt utgjorde 
dette 12,3 stillingshjemler. For personalgruppen, daglig leder og et ansvarlig styre er det viktig 
å arbeide samlet og helhetlig. 2015 har vært et aktivt år for alle, og det å vedlikeholde en positiv 
bedriftskultur som gir samhold og vekst er avgjørende for gode resultater. Ekstern veiledning er 
viktig for at ansatte skal få bearbeidet og reflektert over sitt arbeid. Senteret fikk i 2015 ny ekstern 
veileder, noe som også er med på å gi gode resultater og felles forståelse av gruppens arbeid. 

 2015 har vært et år hvor det har vært stort fokus på faglig utvikling, og flere ansatte har fått 
mulighet til videreutdanning. I tilegg til at det har vært stor deltakelse på nasjonale og internasjonale 
konferanser.   I 2015 prioriterte vi at flest mulig skulle få anledning til å delta på landskonferansen 
for alle sentrene i Oslo og Septemberkonferansen som RVTS Vest (Ressurssenter om Vald, 
Traumatisk stress og Sjølvmordsførebygging) arrangerte i Bergen. I tillegg fikk 4 ansatte anledning 
til deltakelse på konferanse i San Diego i januar. Fokus på faglige utviklingen i 2015 kan også settes 

i sammenheng med felles 
undervisning på senteret 
hvor hele gruppen får 
samme kunnskap, og hvor 
vi har anledning til å drøfte 
og reflektere over dette 
sammen.

Det største 
utviklingsarbeid ble 
startet på styre- og 
personalsamling i april 
hvor vi sammen la 
grunnlaget for senterets 
virksomhetsplan og 
strategiplan for de neste 
4 årene. Virksomhetsplan 
og strategier ble arbeidet 
med gjennom flere 
måneder og vedtatt på 

siste styremøte før jul. Strategien gjennom hovedmål, delmål og tiltak vil være styrende for et felles 
arbeid i årene som komme. Det må også nevnes at ansattegruppen fikk anledning til en felles tur til 
Praha i september hvor fokuset var psykososialt arbeidsmiljø. 

Sykefraværet blant ansatte var i 2015 8,9%. I personalgruppen har vi hatt flere 
langtidssykemeldinger på grunn av kroniske helseplager. 

Samarbeidsavtaler

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 2015 har vi 
opprettholdt kontakten med kommunene utenfor Bergen for å informere om SMISO Hordalands 
tilbud og opprette samarbeidsavtaler. For brukere betyr det en bedre mulighet til å nå oss gjennom 
informasjon og felles arbeid. Vi er utrolig glad for at totalt 25 kommuner i Hordaland utenom 
Bergen som vertskommune har ved utgangen av 2015 inngått en forpliktende samarbeidsavtale 
med senteret. Videre fikk SMISO Hordaland driftsstøtte fra ytterligere 5 kommuner slik at det i 
2015 kun var 2 kommuner i fylket som valgte å avstå fra dette samarbeidet. På slutten av 2015 fikk 
vi i tillegg samarbeidsavtale med Gulen kommune som meldte overgang fra Sogn og Fjordane til 
Hordaland fylke.  

Nettverk

FMSO er sentrenes paraplyorganisasjon, og arrangerer ledermøter og årsmøter. SMISO Hordaland 
er medlem i FMSO og forplikter seg gjennom  “Faglig plattform” til felles profil. Daglig leder i SMISO 
Hordaland er medlem av styret i FMSO. På bakgrunn av et lengre sykefravær har en av ansatte ved 
SMISO Hordaland fungert som daglig leder i paraplyorganisasjonen. 

Senterets ansatte har også deltatt i relevante andre nettverk i 2015.  

Takk

I denne årsmeldingen for 2015 vil vi takke alle som har bidratt faglig og økonomisk, og som 
sammen med SMISO Hordaland har hjulpet mange som har opplevd seksuelle overgrep til et bedre 
liv. En spesiell takk til samarbeidskommuner i Hordaland, Helse Vest og Hordaland Fylkeskommune 
som bidrar økonomisk i arbeidet, og takk til Bergen kommune som vertskommune. 

En takk til SMISO Hordalands engasjerte styre, og her en spesiell takk til styreleder som etter 8 år 
fratrer sitt verv. i 2016 er ny styreleder oppnevt fra Bergen kommune, Mariann Fossum som tar 
over stafettpinnen etter Wenche Sommervold. 

Sist, men ikke minst - takk til brukere ved senteret som har arbeidet målbevist sammen med 
ansatte for å bedre eget liv og bearbeide overgrep. Takk til alle faglig dyktige medarbeidere ved 
SMISO Hordaland.

 Grace Ellen Gjuvsland, daglig leder

Gatekunst på mur ved SMISO Hordaland
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Faglig og metodisk tilnærming

SMISO Hordaland 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 Hordaland jobber etter prinsippet hjelp til selvhjelp. 
Styrken i den enkelte og fellesskapet vektlegges.

SMISO Hordaland 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 Hordaland 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 Hordaland er en privat stiftelse som drives med offentlige midler fra Staten, Helse Vest, 
Hordaland Fylkeskommune, kommuner i Hordaland og midler fra private bidragsytere. Bergen 
kommune er senterets vertskommune og har et spesielt ansvar for drift og samarbeid.

Styret

Styret i SMISO Hordaland har i 2015 bestått av: 

Wenche Sommervold 
Styreleder

Representant for Bergen Kommune 
Politisk representant

Asgeir Thomassen 
Faglig representant

Advokat

Inge Nordhaug 
Representant Helse

Klinisk sosionom RVTS Vest

Lillian Skevik 
Ansattes representant

Faglig veileder

Hanne Bergheim 
Brukerrepresentant

Student

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 Hordaland 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 2015 har ansatte ved SMISO deltatt på eller påbegynt følgende kurs, seminarer og 
videreutdanninger:

• Master i psykososialt arbeid, retning vold og traumer
• Gottman parterapi
• Internasjonal traumekonferanse i San Diego, USA
• Landskonferansen i Oslo
• Septemberkonferansen i Bergen
• Marskonferansen i Trondheim
• ”Relasjoner som bærer og relasjoner som brister” v/ Modum bad
• ”Utsatte barn i tannhelsetjenestens lampelys” v/ RVTS Vest, Barnehuset m.fl.
• ”Avdekking - Og hva så? - Om samtaler med barn” v/ RVTS Vest
• Lederprogram v /Virke
• Styre- og personalsamling i Ullensvang - Utarbeidelse av virksomhetsplan og strategiplan
• Somatic Experience
• Fagdag om søskenincest v/ Januscentret København
• Fagdag i samarbeid med Redd Barna - ”HÅP” v/ Ingunn Holdbæk
• Personalsamling i Praha - Psykososialt arbeidsmiljø
• Innføring i KOR som samtaleverktøy v/ Tor FJeldstad, BUP Voss

Pr. 31.12.2015 hadde vi 12,3 stillingshjemler fordelt på 16 ansatte, 1 mann og 15 kvinner. 13 av 
disse ansatte er faglige veiledere, en er merkantilt ansatt, en er rengjøringsmedarbeider og en er 
leder for senteret. SMISO Hordaland har hatt hospiteringsbesøk fra Persefone, Tsjekkia. Daglig 
leder har også vært i København i møte med Susanne Bang for å planlegge 2 dagers veiledning for 
personalet i 2016.

SMISO Stord

SMISO Hordaland skal dekke et stort geografisk område og mange brukere har lang reisevei for å 
komme til senteret i Bergen. Derfor har senteret i samarbeid med Stord kommune også i 2015 fått 
leie lokaler hos Maris i Leirvik sentrum. To ansatte fra SMISO Hordaland tilbød veiledningssamtaler 
på Stord annenhver uke. 
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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 2015 var det 940 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 2015 mottok senteret 680 telefonhenvendelser. 134 av disse var personer som kontaktet senteret 
for første gang. 146 var henvendelser fra samarbeidspartnere og 150 var enesamtaler.

Via epost og SMS mottok senteret 648 henvendelser.

Brukertreff

I 2015 var det totalt 2227 besøk på senteret. 331 av disse var på brukertreff.

Grupper

Også i 2015 har det vært gjenomført flere grupper. I selvhjelpsgruppene 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 deltakerene arbeider sammen for å nå personlige 
mål. 

Kreative aktiviteter

Musikktilbudet ved senteret ble videreført i  2015. 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 har det også vært i 2015, med brukerstyrt åpent atelier annenhver tirsdag.

Sosiale og kulturelle aktiviteter

Også i 2015 ble det arrangert sommerfest og julebord. Felleslunsjen for ansatte og brukere hver 
tirsdag ble også videreført i 2015.

Temakvelder

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

I 2015 ble følgende temakvelder arrangert:

• ”Hjernen kan rigges på nytt” 
v/Psykolog og spesialist i klinisk psykologi Heine Steinkopf fra RVTS Sør

• Om menn, for menn 
v/Faglige veiledere ved SMISO Hordaland Anne Magnus og Lillian Skevik

• Makeup og hud 
v/Faglig veileder ved SMISO Hordaland Bettina Walde-Tumyr

• Klær og stil 
v/Faglig veileder ved SMISO Hordaland Bettina Walde-Tumyr

• Temakveld om søskenincest 
I samarbeid med Janucentret i København

Tilbud til menn

Tilbudet til menn i 2015 har stort sett hatt fokus 
på utadrettet virksomhet, i tillegg til det ordinære 
tilbudet til menn. Vi har hatt undervisning på ulike 
institusjoner for å informere om senterets tilbud til menn, som blant annet Bergensklinikkene, avd. 
Skuteviken og Hjellestadklinikken, ettervernsgruppen LISA og Kalfarhuset.

Tilbud til brukere med nedsatt funksjonsevne/særlige behov 

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

Tilbud til brukere med minoritetsbakgrunn

Senteret arbeider med oversetting av hjemmeside og annet informasjonsmateriell. Dette arbeidet 
vil føres videre i 2016. Senteret har i 2015 hatt tilbud til flere brukere med  minoritetsbakgrunn.

Tilbud til ungdom under 18 år

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

I 2015 gjennomførte SMISO Hordaland grupper for barn i alderen 13-17 år i samarbeid med RVTS 
Vest, Barnehuset, RKBU, BUP og  barneverntjenesten m.fl. Parallelt ble det gjennomført grupper for 
barnas foresatte.

Brukere på senteret i 2015

Nye brukere    130

Totalt antall brukere   273

Totalt antall besøk av brukere 2236

Kjønnsfordeling av brukerbesøk 2015

Kvinner    2054

Menn     175
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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. 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.

Som ansatte på senteret er vi opptatt av at brukermedvirkning skal gjennomsyre alt vi gjør, enten 
det er i samtaler med enkeltbrukere, i ulike grupper eller i større fellesarrangementer. Også i 2015 
ble det gjennomført ”Lederens time” som er et fast, kvartalsvis treffpunkt mellom senteret og 
brukere. Her er daglig leder og brukerrepresentanter til stede, og alle brukere er velkommen til å 
delta for å ta opp eller diskutere 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 2015 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.

Undervisning og informasjonsvirksomhet

Informasjonsoppdrag og undervisning

I 2015 gjennomførte senteret totalt 79 undervisningsoppdrag for til sammen 2632 personer. 
Disse var fordelt på 5 høyskoler (helsesøsterutdanning, legeutdanning, videreutdanning i psykisk 
helsevern) 7 offentlige tjenestesteder (primært innen helse/omsorg og oppvekst), 5 oppdrag for 
ansatte i barnehager, samt 1 interesseorganisasjon.

I tillegg ble det i 2015, i forbindelse med forebyggende arbeid for 6.-trinn i grunnskolen, utført 
undervisningsoppdrag for 69 klasser på 41 skoler, for totalt 1594 barn og 94 voksne. 207 
undervisningstimer ble gitt.

SMISO i media

Aviser Dagbladet • Artikkel i forbindelse med verdens aidsdag

Aftenposten • Aftenposten Junior var med på 6.-trinn 
undervisning i juni 2015. De skrev en artikkel 
om undervisningsopplegget og intervjuet 4 
barn om hva de synes om at elever i 6.-trinn 
lærer om seksuelle overgrep.

Digitale media

SMISO Hordaland 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. I 2015 fikk vi nye og oppdaterte hjemmesider. Hovedpoenget med å få nye 
hjemmesider var at de skulle fungere godt på mobile plattformer, og at de skulle kles i vår nye 
grafiske profil.

Også i 2015 har vi hatt et ukentlig epost-basert nyhetsbrev der vi har informert om dagsaktuelle 
saker, kommende arrangementer i senterets regi og lignende. SMISO Hordaland har også en 
egen Facebook-side som brukes aktivt, blant annet til å gi informasjon og beskjeder fra dag til 
dag. Hjemmesiden ligger på et stabilt gjennomsnitt, i underkant av 200 unike besøkende pr. dag. 
Facebook-siden hadde 389 følgere pr. 31.12.2015.
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Økonomi

Bidragsytere

Offentlige bidragsytere

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

I 2015 mottok SMISO Hordaland tilskudd fra:

BUFDIR kr. 9 358 289

Bergen kommune kr. 1 214 700

Helse Vest kr. 430 000

Hordaland Fylkeskommune kr. 160 000

Andre kommuner kr. 546 612

Bidragsytere -Private

Anna Jebsens Minde bidro med kr. 100 000,-. Pengene var øremerket til bruk for arbeidet med 
barnegrupper.

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

Husleie

SMISO Hordaland betalte kr. 1 228 548,57 i husleie i 2015.

Følgende kommuner bidro med tilskudd i 2015:

 
Askøy

 
Austevoll

 
Austrheim

 
Bømlo

 
Eidfjord

 

 
Etne

 
Fedje

 
Fitjar

 
Fjell

 
Fusa

 
Granvin

 
Jondal

 
Kvam

 
Kvinnherad

 
Lindås

 
Masfjorden

 
Meland

 
Modalen

 
Odda

 
Os

 
Osterøy

 
Radøy

 
Samnanger

 
Stord

 
Sund

 
Tysnes

 
Ulvik

 
Vaksdal

 
Voss

 
Øygarden

I 2015 var det 2 kommuner som ikke bidro med driftstilskudd til SMISO Hordaland.
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Styrets årsmelding Revisors beretning
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I disse dager arbeides det i Helsedirektoratet med et utkast til Strategi for seksuell helse, på 
oppdrag for Helse-og Omsorgsdepartementet.

DET HANDLER OM DEG OG MEG, I ET LIVLØPSSPERSPEKTIV 

På samme måte som kosthold kan påvirke og ha konsekvenser for den generelle folkehelsen, 
kan kultur, oppdragelse, religion, egne erfaringer og opplevelser, fysiologisk og psykisk sykdom 
og skader, påvirke og ha konsekvenser for den seksuelle helsen. Seksualitet handler om identitet, 
livskraft og livsglede. 
Slik samfunnets satsing på folkeopplysning kan bidra til å sikre god helse og forebygge vår tids 
store folkehelsetrusler som kreft og hjerte/karsykdommer, kan satsing på å opplyse folket om 
positiv seksualitet bidra til å bedre den seksuelle helsen.

SEKSUALITETEN ER TABUISERT

 Vi må snakke om seksualiteten, både den positive, men også om den vanskelige tabuiserte 
seksualiteten. Samtidig som media fokuserer på sex og kroppsidealer, viser det seg at flertallet, 
i alle aldersgrupper, finner det vanskelig å snakke om seksuell helse generelt, og egen seksuell 
helse spesielt, ikke minst den vanskelige seksualiteten. 
Mange savner trygge arenaer for samtaler og kunnskap om seksuell helse. Alle har rett til 
seksuell frihet, uten seksuell tvang, utnyttelse eller misbruk på noe tidspunkt eller i noen 
livssituasjon. Dette er en av de universelle seksuelle menneskerettighetene, utarbeidet av WHO 
og World Association for Sexology i 1999.

DU HAR RETT TIL DIN EGEN SEKSUALITET

Seksuelle krenkelser kan få store konsekvenser for både den fysiske og psykiske generelle 
og seksuelle helsen. Mange som har opplevd seksuelle overgrep uttrykker at de aldri har fått 
mulighet til å utvikle en egen seksualitet på egne premisser. Noen av disse kommer til våre 
sentre. ”Har jeg lov til å føle lyst og glede”. Svaret er et utvetydig ja! Overgrep kan forstyrre for 
”eierskap” til egen seksualitet. ”Jeg er ødelagt”. Vi tilbyr samtaler i en trygg arena der tillatelse 
til å snakke om egen seksuell helse står i fokus. Vi representerer et miljø fritt for tabu. Vi har 
friskhetsperspektiv som fundament. Budskapet er: Du er ikke ødelagt. Det er hjelp å få. Åpne sår 
kan gro og med tiden blekne til arr som klør en gang i blant.

ÅPENHET ER TABUETS FIENDE

Det handler om å gi den magiske tillatelsen til å snakke om egen seksuell helse. Du og jeg 
kan gjøre en forskjell. Slik kan vi sammen bidra til å fjerne tabu på veien mot et samfunn med 
seksuell åpenhet som grunnlag for seksuell helse- fritt for seksuelle krenkelser.

Seksuell helse som nasjonal agenda

Innstikk i Dagbladet november 2015 i forbindelse med verdens aidsdag 
Artikkelen er skrevet av Bettina Walde-Tumyr, faglig veileder ved SMISO Hordaland

Seksuell åpenhet og kunnskap -et samfunn uten seksuelle overgrep
- Vår visjon
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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
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