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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 15:30 

• Onsdag   13:00 til 15:30 

• Torsdag  10:00 til 15:30 

• 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: 55 90 49 90

• Adresse: Stord Helsestasjon, Lønningsåsen 9, 5416 Stord

• Åpningstider: Annenhver torsdag i partallsuker kl. 15.30 - 19.30.
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Tilbakeblikk på 2017 ved daglig leder

Jubileumsåret 2017 har vært et minneverdig år for brukere og ansatte 
på SMISO Hordaland. Senterets 20-ende driftsår ble et spesielt år 
med stor aktivitet og utvikling, nye oppgaver for ansatte og nye tilbud 
til samarbeidspartnere og brukere av senteret. Jubileumsfeiring 17. 
november ble markert med fagdag i Litteraturhuset og etterfølgende 
konsert på Østre. Begge arrangementene var åpen for publikum som bare 
gav gode tilbakemeldinger, og senteret betegnet feiringen som særdeles 
vellykket. Synlighet og samarbeid har vært i fokus dette jubileumsåret.

Et utvalg kjente personer og samarbeidspartnere i Bergen stod fram og 
støttet senterets arbeid gjennom hele 2017. Med støtte fra ordfører, politi, 

skuespiller, artist og forfatter ble SMISO Hordalands arbeid mot incest og seksuelle overgrep 
synliggjort på hjemmesiden og i ulike sammenhenger.  

SMISO Hordaland er en privat stiftelse med offentlig støtte. Senteret hadde 18 ansatte i 
14,25 stillingshjemler i 2017. Totalt hadde senteret 692 personer som brukte senterets tilbud 
dette året. 431 av disse kom som nye brukere i 2017.  Totalt hadde senteret 3400 besøk, 
2342 henvendelser og 228 undervisningsoppdrag med totalt 3221 deltakere. Tall fra SMISO 
Hordaland i 2017 samsvarer med hovedtrend totalt i Norge og viser også at SMISO Hordaland er 
et særdeles aktivt senter.

Nøkkeltall og hovedtrender i Norge - registrering fra 22 “SMISO sentre” 

Det er en klar økning i antall brukere av sentre mot incest og seksuelle overgrep. En stor del av 
totalt antall brukere hadde sitt første besøk ved senteret i 2017, henholdsvis 54% av de som hadde 
vært utsatt for seksuelle overgrep, og 75% av de pårørende. Det ble i Norge registrert besøk av 3 
504 unike personer ved sentrene i 2017, totalt 902 flere enn i 2016. 78% oppsøkte sentrene som 
utsatt, mens 22% oppsøkte senteret som pårørende. Ved registrering av totalt antall  henvendelser 
til sentrene ser vi at 3438 kvinner og 1072 menn tok kontakt i 2017. Dette er en økning på 14% 
sammenlignet med 2016. 

Det var flest kvinner blant brukerne av sentrene. Kvinneandelen var 80% blant de som var utsatt 
for seksuelle overgrep, og 67% blant de pårørende. 45% av de pårørende brukerne var mor til 
noen som var utsatt for overgrep. De fleste som har vært utsatt for seksuelle overgrep forteller at 
overgrepene startet i ung alder, varte over en lengre periode og ble begått av en person de hadde 
nær relasjon til. 65%  var 12 år eller yngre ved første overgrep. 13% hadde vært utsatt for overgrep 
fra en ukjent person.  

Omtrent alle kvinnene og 74% av mennene hadde vært utsatt for en mannlig overgriper. En større 
andel menn enn kvinner hadde vært utsatt for en kvinnelig overgriper, henholdsvis 36% mot 7%.

Senterets tilbud

SMISO Hordalands viktigste arbeid er å drifte et senter med faglige gode tilbud til brukere. Senteret 
er et supplement til offentlig hjelpeapparat og et lavterskeltilbud uten krav om henvisning. Det 
arbeides etter en faglig plattform med fokus på traumebevisst omsorg etter metoden “Hjelp til 
selvhjelp”. Alle tilbud er gratis og innbefatter samtaler med faglige veiledere, ulike gruppetilbud, 

temakvelder eller kurs - samt sosialfaglige møteplasser for brukerne. Samtaler med faglig veileder 
for å bearbeide seksuelle overgrep, få hjelp til å leve med seinvirkninger eller hjelp og henvisning 
videre til offentlig hjelpeapparat er fremdeles senterets mest brukte og verdsatte tilbud. Videre er 
temakvelder som gir økt kunnskap og forståelse det tilbudet som samler flest deltakere. Det nyeste 
sosialfaglige tilbudet er musikkgrupper for barn og ungdom under ledelse av en musikkterapeut og 
en faglig veileder. Dette ble opprettet i 2017, da senteret fikk stadig flere henvendelser fra barn og 
ungdom som ønsket samvær med andre og hjelp i en vanskelig periode etter seksuelle overgrep. 
Listen nedenfor viser ellers et utdrag av senterets tilbud i 2017: 

• Felleslunsj for brukere og ansatte hver uke
• Brukerstyrt åpent atelier 4 dager i uken
• Gruppetilbud musikk - både for voksne, 

ungdommer og barn, 2 kvelder i uken
• Nybegynnerkurs i gitar og ukulele
• Kurs for foresatte  - vår/høst (2 ganger à 6 

kvelder)
• Temakveld - Traumereaksjoner
• Temakveld - Dissosiasjon
• Temakveld - Skam
• Temagruppe - Utfordringer i morsrollen når man selv har opplevd seksuelle overgrep
• Temagruppe - Seksualitet
• Temagruppe utenfor senteret - Dyreassistert mestring (2 ganger a 5 dager, vår/høst)
• Tur til aktivitetsparken Høyt & lavt
• Fellestimen - allmøte mellom brukere, ansatt og leder med informasjon, diskusjon og 

tilbakemeldinger 4 ganger årlig
• Informasjonsmøte for brukere om kontoret for voldsoffererstatning
• Fagseminar og Messe for verdighet - SAMMEN MOT SEKSUELLE OVERGREP (5.10)
• Seminar med Judith van der Weele og Zemir Popovac (17.11)
• Arbeidsgruppe - Vandreutstilling i Hordaland
• Åpning av vandreutstilling med kunst i bilder 

og ord fra brukere
• Kunstutstilling med brukere- CHIHARU 

SHIOTA – DIRECTION
• Strikkeprosjekt - Helping hands
• Sommerfest for brukere arrangert utenfor 

senteret med høy grad av brukermedvirkning
• Jubileumskonsert (17.11)
• Julebord for brukere på senteret

Kunnskap om seksualitet - et samfunn uten seksuelle overgrep

SMISO Hordalands visjon peker blant annet på viktigheten av forebyggende arbeid og undervisning.  
Ansatte har fulgt opp dette, og gitt undervisning til barn, ungdom på ulike klassetrinn og til 
fagpersoner i ulike organisasjoner i hele Hordaland. Tallene over viser en enorm etterspørsel og 
økning i antall oppdrag og deltagere. 

Undervisningsoppdrag 2017

Oppdrag    103

Deltakere    6258

Undervisning for 6. trinn 2017

Klasser    112

Deltakere barn   1810

Deltakere voksne   205
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SMISO Hordaland har i 2017 prioritert å gi et godt tilbud til senterets samarbeidskommuner. 
Foruten å gi direkte undervisning til barn og unge i kommuner i Hordaland har det vært arrangert 
flere fagdager, samt to større seminar i Bergen med invitasjon til samarbeidende kommuner 
i Hordaland. I tillegg har vi i 2017 behandlet en økning av henvendelser som gjelder råd og 
veiledning i enkeltsaker.

Hovedfokus i forebyggende arbeid for SMISO Hordaland har også i 2017  vært undervisning til 6. 
trinn i barneskolen. Dette er et samarbeid 
med Bergen kommune og totalt har 70 
skoler i Bergen og 1810 barn deltatt på 
dette undervisningsopplegget i 2017. SMISO 
Hordaland dekker nå hele Bergen kommune, 
samt kommunene Gulen, Meland og Fjell med 
dette 6. trinnsundervisningsprogrammet. 
I 2017 har vi hatt forespørsler fra 7 andre 
kommuner i Hordaland om å få denne 
undervisningen, men så langt er dessverre 
ikke senterets ressurser tilstrekkelig til å møte 
dette behovet. Ansatte har derfor i 2017 
startet arbeidet med å utarbeide et prosjekt 
for kompetanseoverføring til fagpersoner i 
kommunene. Prosjektoppstart er planlagt til 
høsten 2018.

Et abstract som omhandlet undervisning 
til barn på 6. trinn i skolen - om seksuelle 
overgrep -  ble godkjent til “31st annual San 
Diego International Conference” 2017.  Dette 
er første året at SMISO Hordaland deltar 
som foredragsholder på verdens største 
internasjonale konferanse om vold og 
overgrep. SMISO Hordaland er svært stolt 
over gjennomføring og tilbakemeldinger på 
foredraget. Det ble også opprettet nye nettverk 
for videre internasjonalt samarbeid. 

Utviklingsarbeid og samarbeid

NOVA-rapporten ble offentliggjort høsten 2017. 
SMISO Hordaland var aktiv deltakende når det 
gjaldt innhenting av informasjon, evaluering 
av tilbud og ønsker om fremtidig drift. Både 
brukere, ansatte og ledelse gav viktige innspill.

I 2017 har SMISO Hordaland videreført senterets satsingen på Nordisk samarbeid. Blant 
annet har 2 ansatte hospitert på KRIS på Færøyene. Målet med hospiteringen var i hovedsak  
kompetanseoverføring - opplæring og overføring av SMISO Hordalands undervisningsprogram til 
barnehageansatte og til lærere i skolene på Færøyene.

SMISO Hordaland  vil alltid arbeide for mindre tabu og større synlighet rundt tema seksuelle 
overgrep. I 2017 fikk organisasjonen midler fra helsedirektoratet for å lage en animasjonsfilm om 

seksuelle overgrep til bruk i undervisning til barn og unge. Filmen ble produsert i samarbeid med 
Raindog Studios og er pr. i dag - etter at den ble ferdig seinhøstes 2017 - vist 70 000 ganger på 
sosiale medier, og 2490 ganger på Youtube. Videoen brukes i undervisning, den er tekstet og også 
oversatt med engelsk tekst og tale. 

Flere ansatte har deltatt i ulike prosjekter og samarbeid med andre organisasjoner. I 2017 har 
SMISO Hordaland blant annet hatt et større samarbeid med Redd Barna i forhold til utarbeidelse 

av et undervisningsprogram for idrettskretsen 
i Hordaland. Dette følges opp med direkte 
undervisning til ledere og trenere innen ulike 
idretter. 

Videre har en ansatt deltatt i 
mastergradsstudiet i psykisk helse- og 
rusarbeid ved høgskolen på Vestlandet, 
der fokus er å utarbeide innovative 
e-læringsressurser som skal inngå i den 
eksisterende kommunikasjonsundervisningen. 
Fokus er på det nonverbale og verbale 
aspektet i kommunikasjonen der en ønsker 
å vende refleksjonen mot “det usagte” som 
er betydningsfullt i møte mellom bruker og 
helsearbeider. Det usagte kan knyttes til 
tabubelagte emner som for eksempel seksuelle 
krenkelser og vold i nære relasjoner. Forskning 
viser at profesjonelle sjelden åpner opp for 
dialog om menneskers tabu og skambelagte 
livserfaringer. 

En ansatt har arbeidet sentralt i et prosjekt 
ledet av FMSO (Fellesskap mot seksuelle 
overgrep) for å utarbeide en ny faglig plattform 
som skal være gjeldende for alle SMISO 
sentre tilknyttet paraplyorganisasjonen FMSO. 
Arbeidsgruppen har i tillegg til deltakere fra 
sentre i hele landet bestått av fagpersoner 
med relevant tilknytning til sentrenes 
arbeidsområder. Den faglige plattformen 
er ferdigstilt og det skal videre utarbeides 
veiledere på ulike områder med mål om felles 
forståelse i hele landet. Daglig leder i SMISO 
Hordaland har i 2017 vært fast medlem av 
styret i FMSO.

Ansatte og styret

For SMISO Hordalands ansatte og medlemmer av styret er det viktig å arbeide i tråd med 
strategidokumentet og senterets verdier; Respekt, Kunnskap og Selvhjelp.

Senteret hadde ved utgangen av 2017, 18 ansatte med bred og tverrfaglig bakgrunn. Totalt utgjorde 
dette 14,25 stillingshjemler. De fleste er fast ansatt i 100% stilling og har tittelen faglig veileder. Disse 

Fra jubileumskonserten vår i 2017
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Grace Ellen Gjuvsland
Daglig leder

Terje Resell, ”Alle ordene”, 2014 
© Terje Resell / BONO 2015SMISO Hordalands visjon

ansatte har minimum helse- og sosialfaglig utdanning på bachelornivå med lang arbeidserfaring 
og relevant videreutdanning i henhold til senterets arbeidsoppgaver. SMISO Hordaland har en 
merkantilt ansatt i 80% stilling og en rengjøringsassistent i 50% stilling. En ansatt har arbeidet i 
vikariat i ulik stillingsprosent gjennom 2017, da andre i perioder har vært i delvis permisjon fra sine 
faste stillinger eller sykemeldt. 

I 2017 var det ingen endringer i styrets sammensetning. Høsten 2017 ble det gjennomført en 
viktig styre- og personalsamling med fokus på evaluering og videreføring av SMISO Hordalands 
strategidokument 2016 - 2020. 

Lokaler

SMISO Hordaland har fremdeles gode lokaler på Leirvik, Stord og 3 ansatte har hver annen 
uke reist til Sunnhordaland for å gi brukere tilbud om samtaler etter seksuelle overgrep. I 2017 
prioriterte styret en ombygging og oppgradering av senterets lokaler i Bergen for bedre å møte 
brukere og ansattes behov.  Nytt musikkrom er også etablert på permanent basis og brukes hyppig 
av brukere både på dag- og kveldstid. Lokalene i Bergen er tilpasset SMISO Hordalands formål og 
bruk, men det må bemerkes at det i 2017 har vært en del tekniske problemer, spesielt i forhold til 
ventilasjon og luftkvalitet.  

Takk

I denne årsmeldingen for 2017 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. Tusen takk til kjente personer i Bergen som har gitt SMISO Hordaland støtte via hjemmesiden 
vår med gode sitater knyttet til vårt arbeid. Tusen takk til alle privatpersoner som har støttet SMISO 
Hordaland med pengegaver. En spesiell takk til samarbeidskommuner i Hordaland, Helse Vest og 
Hordaland Fylkeskommune som bidrar økonomisk til arbeidet, og takk til Bergen kommune som 
vertskommune. Her er vi spesielt glad for å ha utarbeidet en samarbeidsavtale i 2017. 

En takk til SMISOs engasjerte styre, takk til alle faglig dyktige medarbeidere ved SMISO Hordaland 
og sist, men ikke minst - takk til brukere ved senteret som har arbeidet målbevisst sammen med 
ansatte for å få et bedre liv gjennom bearbeiding av seksuelle overgrep.

Sammen ser vi fram mot 2018 og nye muligheter.
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Faglig og metodisk tilnærming
SMISO Hordalands kjerneverdier er Respekt, Kunnskap og Selvhjelp. Disse verdiene skal ligge til 
grunn for alt arbeid ved senteret. Vi skal hjelpe brukerene til å mobilisere og ta i bruk egne ressurser 
slik at de opplever mestring og har innflytelse og styring over eget liv. 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 det er 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 eventuelle 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 2017 bestått av: 

Mariann Fossum 
Styreleder

Representant for Bergen Kommune 
Politisk representant

Asgeir Thomassen 
Faglig representant

Advokat

Inge Nordhaug 
Representant Helse Vest

Klinisk sosionom RVTS Vest

Lillian Skevik 
Ansattes representant

Faglig veileder

Hanne Bergheim 
Brukerrepresentant

Miljøarbeider

Varamedlemmer: 

• Stine Willemo Strøm-Andersen, Vara Bergen Kommune 
• Linda Nordrik, Vara ansattes representant 
• Charlotte Rossebø Didriksen, Vara brukerrepresentant

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

Ansatte

Pr. 31.12.2017 hadde vi 14,28 stillingshjemler fordelt på 18 ansatte, 3 menn og 15 kvinner. 15 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 2 psykologistudenter som var 
på senteret i en uke. I tillegg har vi hatt flere helsesøstre og andre fagpersoner som har hospitert 
på undervisninger vi har hatt for 6. trinn på skoler i Bergen og andre kommuner.

I 2017 har ansatte ved SMISO deltatt på eller påbegynt følgende fagdager, kurs, seminarer og 
videreutdanninger:

• Landskonferansen 2017
• Fagdag med Judith van der Weele og Zemir Popovac
• Internasjonal traumekonferanse i San Diego, USA
• Styre-  og  personalsamling
• Fagseminar med bl.a. Redd Barna, Bergen Domkirke menighet, RVTS Vest m.fl.
• 40-timers grunnkurs i arbeidsmiljø
• Heldags førstehjelpskurs for hele personalet
• Kronisk traumatisering og strukturell dissosiasjon av personligheten (Nijenhuis)
• Videreutdanning i vold i nære relasjoner og profesjonsetikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge
• VIVAT- Førstehjelp ved selvmordsfare, to dagers kurs
• Helgekurs i kunstterapi: ”Kunsten som døråpner i sjelens billedgalleri”
• Septemberkonferanse, Bergen
• Ledernettverk FMSO Oslo
• Nordisk konferanse i Uppsala
• Styrekurs 
• Hospitering SMISO Oslo
• Jubileumskonferanse Barnehuset
• Undervisning til barnehageansatte i Bergen kommune
• Somatic Experiencing Advanced 2
• How to understand, recognize and work with developmental trauma in SE therapy
• Gottman parterapi
• Music therapy and trauma/PTSD treatment symposium Netherlands
• Nordisk samarbeid på Færøyene

SMISO Stord

SMISO Hordaland dekker et stort geografisk område, og mange brukere har lang reisevei for å 
komme til senteret i Bergen. I samarbeid med Stord kommune har SMISO Hordaland også i 2017 
fått leie lokaler på Stord Helsestasjon i Leirvik sentrum. Antall brukere har vært økende, derfor 
har vi økt fra å være to til tre ansatte fra SMISO Hordaland som har tilbydd veiledningssamtaler på 
Stord annenhver uke. 
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Brukere og brukermedvirkning

Tilbud til brukere

Samtaler med faglig veileder

Mange brukere av senteret benytter jevnlig tilbud om samtaler med en faglig veileder. 

I 2017 var det 1309 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 2017 mottok senteret 637 telefonhenvendelser. 162 av disse var personer som kontaktet senteret 
for første gang. 129 av henvendelsene var enesamtaler.

Via epost og SMS mottok senteret 1029 henvendelser.

Brukertreff

I 2017 var det totalt 3386 besøk på senteret. 777 av disse var på brukertreff.

Grupper

Også i 2017 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 også i 2017. Det bestod av en musikkgruppe med fokus 
på bandsamspill, trommesirkel, opplæring i instrumenter, mestring, og det å våge nye utfordringer. 
I tillegg ble det gitt tilbud om individuelle musikksamtaler der fokus blant annet var å bruke musikk 
som verktøy for å få tilgang til, uttrykke og regulere egne følelser. Hensikten med tilbudet var å 
bruke musikk som redskap i egen selvhjelpsprosess, og skape et miljø som fremmet kreativitet, lek, 
spontanitet, opplevelse av identitet og mestring.  
Det har vært gjennomført 43 gruppesamlinger i 2017, samt 42 individuelle musikksamtaler.

Ulike maleaktiviteter har det også vært i 2017, blant annet med brukerstyrt åpent atelier annenhver 
tirsdag.

Sosiale og kulturelle aktiviteter

Også i 2017 ble det arrangert sommerfest og julebord. Felleslunsjen for ansatte og brukere hver 
onsdag ble også videreført i 2017.

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 2017 ble følgende temakvelder arrangert:

• ”Traumereaksjoner” 
v/Psykologspesialist Sylvi Ramsli Fiskerstrand

• ” Dissosiasjon” 
v/Psykologspesialist Sylvi Ramsli Fiskerstrand

• ” Skam” 
v/Psykologspesialist Elin Mæhle

• ”Seksualitet” 
v/Spesialist i sexologisk rådgivning Margrete 
Wiede Aasland

Tilbud til menn

I tillegg til det ordinære tilbudet til menn har vi også i 2017 jobbet med å sette fokus på 
idretten. Sammen med Hordaland idrettskrets og Redd Barna har vi laget og tatt i bruk et 
undervisningsopplegg opp mot idrettslag i Bergen/ Hordaland. Dette er et pilotprosjekt som har 
som mål å bli nasjonalt. Arbeidet videreføres i 2018.

Tilbud til brukere med nedsatt funksjonsevne/særlige behov 

Lokalene til SMISO Hordaland er 624 m2 og er godt tilrettelagt for funksjonshemmede.

Tilbud til brukere med minoritetsbakgrunn

Senteret har i 2017 oversatt deler av hjemmeside til polsk og engelsk. Dette arbeidet er 
plnalgt utvidet til andre språk i 2018. Senteret har i 2017 hatt tilbud til flere brukere med  
minoritetsbakgrunn.

Tilbud til ungdom under 18 år

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

Brukere på senteret i 2017

Nye brukere    431

Totalt antall brukere   692

Totalt antall besøk av brukere 3386

Kjønnsfordeling av brukerbesøk 2017

Kvinner    2893

Menn     493
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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 2017 
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.

Undervisning og informasjonsvirksomhet

Informasjonsoppdrag og undervisning
I 2017 gjennomførte senteret totalt 103 undervisningsoppdrag for til sammen 6258 personer. 
Disse var fordelt på 7 høyskoler (sykepleierutdanning, helsesøsterutdanning og lærerutdanning) 
12 offentlige tjenestesteder (primært innen helse/omsorg og oppvekst), 13 oppdrag for ansatte 
i barnehager, 48 oppdrag for klasser på barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler, 
10 oppdrag for ansatte ved barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler, samt 4 
interesseorganisasjoner.

I tillegg ble det i 2017, i forbindelse med forebyggende arbeid for 6.-trinn i grunnskolen, utført 
undervisningsoppdrag for 112 klasser på 70 skoler, for totalt 1810 barn og 205 voksne. 

SMISO i media

Aviser Bergens Tidende • Presentasjon av bruker

Os og Fusa posten

StudVest

Hordaland

Bergensmagasinet

Bergenseren

European Society 
for Child and 
Adolescent 
Psychiatry

• Debattinnlegg - ”Domslengde i overgrepssaker”

• Artikkel / presentasjon av SMISO Hordaland

• Informasjon om tilbudene ved SMISO

• Intervju

• Artikkel ifbm. #metoo-kampanjen

• Intervju

• SMISO Hordalands undervisning i barnehager

• Intervju ifbm. SMISO Hordalands foredrag på 
internasjonal konferanse i San Diego, USA

Kino/TV/Radio NRK / nrk.no

NRK Hordaland

Bergen Kino

• To intervjuer (april og oktober)

• Intervju ifbm. ny rapport fra NOVA

• Visning av informasjonsfilm

Digitale media

SMISO Hordaland bruker aktivt digitale kanaler for å spre informasjon og for å holde kontakt 
med brukere. Også i 2017 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 Youtube-kanal og en Facebook-side som brukes aktivt, blant annet til å gi informasjon 
og beskjeder fra dag til dag. Hjemmesiden ligger på et stabilt gjennomsnitt, rundt 200 unike 
besøkende pr. dag. 

Overgripere er ofte «snille»

Om vi ikke våger å tenke tanken - at en kollega vi liker kan gjøre det utenkelige, da har vi tapt.

Jeg skal fortelle deg en hemmelighet, i alle fall virker det som om det er en hemmelighet: 
Mennesker som forgriper seg på barn er ofte snille. De er omsorgsfulle, flinke til å vekke tillit hos 
både voksne og barn. De er velkledde og ordentlige. De har betrodde stillinger og verv. De ser 
ikke ekle eller slibrige ut.

Åpenheten har kommet langt siden jeg var barn. Jeg vil tro at folk flest i dag vet at seksuelle 
overgrep skjer. Men det skjer de andre.

«Det var nesten utenkelig at det skulle skje hos oss og med noen av barna som jeg hadde 
ansvaret for», sier en tidligere kollega av mannen som nå har sittet i retten i Bergen. Og det er en 
stor del av problemet.

Jeg mener ikke at man skal gå å skule på alle menn i barnehagen. Da må man skule på alle 
kvinnene og. Det handler ikke om å gå rundt å mistenke hverandre. Men vi må slutte å la det 
være utenkelig. Vi må vite at det skjer rett foran nesene våre. Vi må snakke om det.

Alle som jobber med barn bør med jevne mellomrom diskutere og stille seg to spørsmål. Det ene 
er: «Hva gjør jeg om jeg er urolig for et barn?» Det har jeg inntrykk av at vi er blitt flinkere til å 
gjøre, selvom det ennå er langt igjen.

Det andre spørsmålet er fryktelig ubehagelig, men minst like viktig: «Hva gjør jeg om jeg er urolig 
for en kollega?» For om vi ikke våger å tenke den tanken helt ut, at en kollega vi liker og setter 
pris på kan gjøre det utenkelige, da har vi tapt.

Da har vi ikke en sjanse til å oppdage hva som foregår. Da er vi avhengig av at overgriper «tabber 
seg» og forgriper seg på akkurat det barnet som har ressurser nok til å fortelle.

De fleste gjør ikke den tabben. Tenk om det kunne vært tema for neste personalmøte! 

 Innlegg i Bergens Tidende 15.10.2017 
 Skrevet av Kristin Værholm, bruker av SMISO Hordaland
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Økonomi

Bidragsytere

Offentlige bidragsytere

Regionale offentlige økonomiske tildelinger skal dekke minimum 20% av senterets driftsmidler. 
Disse utløser inntil 80% av statlige midler.

I 2017 mottok SMISO Hordaland tilskudd fra:

BUFDIR kr. 10 048 777

Bergen kommune kr. 2 049 300

Helse Vest kr. 430 000

Hordaland Fylkeskommune kr. 170 000

Andre kommuner kr. 959 552

Annen støtte og honorarer kr. 250 000

Husleie

SMISO Hordaland betalte kr. 1 284 434 i husleie i 2017.

Følgende kommuner bidro med tilskudd i 2017:

 
Askøy

 
Austevoll

 
Austrheim

 
Bømlo

 
Eidfjord

 

 
Etne

 
Fedje

 
Fitjar

 
Fjell

 
Fusa

 
Granvin

 
Gulen

 
Jondal

 
Kvam

 
Kvinnherad

 
Lindås

 
Masfjorden

 
Meland

 
Modalen

 
Os

 
Osterøy

 
Radøy

 
Samnanger

 
Stord

 
Sund

 
Tysnes

 
Ulvik

 
Vaksdal

 
Voss

 
Øygarden

I 2017 var det 3 kommuner som ikke bidro med driftstilskudd til SMISO Hordaland.
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Revisors beretning

SMISO - Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

24 25



"SMISO-huset"
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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


