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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   13:00 til 15:30 

• Onsdag   10:00 til 15:30 

• Torsdag  10:00 til 15:30 

• Fredag   10:00 til 15:30

Åpningstider for innomstikk:

• Mandag  10:00 til 15:30

• Onsdag   10:00 til 15:30

• Torsdag  13:00 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: Torsdager i partallsuker 
kl. 15.30 - 19.30.

04 SMISO Hordaland
Innledning v/ daglig leder 10 Tilbud

06 Ansatte og styret 11 Undervisning og
informasjonsvirksomhet

09 Om brukermedvirkning
Tilbud 13

Økonomi
Bidragsytere, regnskap, styrets 
årsberetning, revisors beretning

Bilde fra allrommet på SMISO Hordaland

SMISO Hardanger

• Telefon: 55 90 49 90

• Adresse: Grovagjelet 16, 
5600 Norheimsund

• Åpningstider: Onsdager i oddetallsuker 
kl. 10.00 - 14.00.
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Tilbakeblikk på 2018 ved daglig leder

Ingen skal oppleve å bli utsatt for seksuelle overgrep 

I 2018 har det vært snakket mer om seksuelle overgrep enn noen gang 
tidligere. Omfanget, både i Norge og ellers i verden, har rystet mange. 
Utsatte har stått frem og fortalt om senvirkninger og belastninger. 
Gjennom forskning og livshistorier får vi ytterligere kjennskap til hva 
seksuelle overgrep kan føre til.

Ansatte på SMISO Hordaland har arbeidet målrettet for å komme 
nærmere FMSO (Fellesskap mot seksuelle overgrep) sin visjon - ingen skal 
oppleve å bli utsatt for seksuelle overgrep. 

Forebygging er å foretrekke i tilnærming mot å nå målet, det er bedre og billigere enn 
behandling, både for den enkelte og for samfunnet. Derfor har SMISO Hordaland et stort fokus 
på informasjon og undervisning. Med den hensikt å gjøre andre gode var kompetanseoverføring 
et tydelig fokus for ansatte i 2018, og vil være det også i vårt videre arbeid.

SMISO Hordaland og FMSO

SMISO Hordaland er en privat stiftelse med offentlig støtte. Senteret mottar driftsmidler fra 
kommuner i Hordaland, Hordaland Fylkeskommune, og Helse Vest, samt fra staten via Barne- 
ungdoms og familiedirektoratet (BUFdir). I 2018 fikk senteret også en større testamentarisk 
pengegave. 

SMISO Hordaland holder til i Bergen. Det er etablert to filialer i Hordaland, henholdsvis på Stord og 
i Norheimsund.  SMISO Hordaland har i flere år vært fast tilstede på Stord 1 dag annenhver uke for 
lettere å kunne møte brukere i Sunnhordland. Nytt i 2018 var etablering av en filial i Norheimsund i 
Kvam kommune, også her er ansatte tilstede 1 dag annenhver uke. SMISO Hordaland er svært godt 
mottatt både i Stord kommune og i Kvam kommune.

SMISO Hordaland sitt viktigste arbeid er å drifte et senter med et godt faglig tilbud til utsatte for 
overgrep. Senteret er et supplement til offentlig hjelpeapparat og vi er et lavterskeltilbud uten krav 
om henvisning. Vår faglige plattform er traumebevisst omsorg etter metoden “Hjelp til selvhjelp”. 
Tilbudet til brukere er gratis.

SMISO Hordaland er medlem av FMSO. I februar ble det fra FMSO levert inn anbefalinger til det 
videre arbeidet basert på rapporten som Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og 
aldring (NOVA) kom med i slutten av 2017. FMSO og alle sentrene i Norge arbeider fortsatt for 
å imøtekomme opptrappingsplanen mot vold og overgrep 2017 - 2021. Videre jobbes det for 
at Stortingets mål om et offentlig støttende tilbud skal være nasjonalt likeverdig og tilrettelagt. 
Helse- og sosialpolitisk påvirkning er en viktig oppgave for FMSO og alle sentre som er tilknyttet 
paraplyorganisasjonen. Daglig leder i SMISO Hordaland er medlem av styret i FMSO og ansatte ved 
SMISO Hordaland er jevnlig med i referansegrupper sammen med FMSO for å utarbeide veiledere.

Nøkkeltall fra SMISO Hordaland 

Tall fra SMISO Hordaland i 2018 samsvarer med hovedtrender totalt i Norge og viser også at SMISO 
Hordaland er et særdeles aktivt senter.

Brukere 279 Unike brukere av senteret

Herav nye brukere 193

Besøk 3406 Totalt, fordelt på ulike tilbud

Herav kvinner 3062

Herav menn 344

Henvendelser 2171 Via telefon, epost og sms

Herav brukere 1644

Herav samarbeidspartnere 527

Samtaler 1511 Samtaler med faglig veileder

Undervisningsoppdrag - Antall 86 - Ikke inkludert 6. trinns-undervisning

Herav for høyskoler 5 Jordmødre, helsesykepleiere, lærere

Herav for offentelige tjenestesteder 8 Helse/omsorg og oppvekst

Herav for ansatte i barnehager 4

Herav for klasser i grunnskolen 46 Barneskoler, ungdomsskoler og VGS

Herav for ansatte i grunnskolen 15

Herav for interesseorganisasjoner 1

Undervisningsoppdrag - Tilhørere 3141 - Ikke inkludert 6. trinns-undervisning

Undervisning for 6. trinn - Barn 2340

Senterets tilbud

Det å dele kunnskap og egne erfaringer i en trygg setting sammen med andre kan bli svært 
verdifullt. Derfor tilbyr SMISO Hordaland jevnlig ulike gruppetilbud. Her økes bevisstheten om 
hva de har vært utsatt for. En av deltakerne på seksualitetsgruppen kom med et svært treffende 
sitat etter deltakelse i gruppen: “Overgrep handler aldri om seksualitet. Faktisk så er seksualitet det 
motsatte av overgrep. Voldtekt handler om vold, ikke sex. Hvis noen slår deg i hodet med en spade, 
kaller du det ikke hagearbeid”.

Kurs for foresatte ble et fast kontinuerlig tilbud på senteret i 2018, et tilbud som er ettertraktet og 
godt evaluert. Et viktig tema på kurset er hvordan være en trygg og god voksen for et barn som har 
opplevd seksuelle overgrep. En faglig veileder på SMISO Hordaland har også vært utleid til en lokal 
BUP, nettopp for kompetanseoverføring for gjennomføring av liknende kurs i offentlig regi. 

Av brukerstyrte tilbud kan nevnes “Skriveglede”, en gruppe som ville fortsette det kreative arbeidet 
etter at skrivekurset ble avsluttet under ledelse av en ekstern samarbeidspartner. Et av diktene som 
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ble skrevet på kurset er gjengitt her i årsmeldingen, andre dikt ble brukt under arrangementet 
“Messe for verdighet”. Brukere var invitert med på julekonsert i Grieghallen og det årlige julebordet 
på senteret rundet et innholdsrikt og fint år for brukere og ansatte. 

Ansatte og styret

Senteret hadde ved utgangen av 2018 19 ansatte. Totalt utgjorde dette ca 15 årsverk. I september 
ansatte SMISO Hordaland en nestleder i 100 % stilling, samtidig som en av senterets faglige 
veiledere fikk tittelen IT og administrasjonsleder. På grunn av senterets vekst, og året 2017 med 
stort fokus på synlighet og 20 års jubileum, ble det vurdert nødvendig å styrke ledelsen og de 
administrative funksjoner på senteret. De fleste ansatte er fast ansatt i 100% stilling og har tittelen 
faglig veileder. SMISO Hordaland har en merkantilt ansatt i 80% stilling og en rengjøringsassistent 
i 50% stilling. En vikar har arbeidet i ulik stillingsprosent gjennom 2018 på grunn av ansatte i delvis 
permisjon eller sykemeldt. 

I 2018 fikk styret ny bruker representant med vara etter høstens valg, ellers var det ingen endringer 
i styrets sammensetning. Styret har hatt 4 styremøter i 2018.

Styret i SMISO Hordaland har i 2018 bestått av: 

Mariann Fossum 
Styreleder

Politisk utnevnt, Bergen Kommune 

Asgeir Thomassen 
Styremedlem

Faglig representant med relevant praksis

Inge Nordhaug 
Styremedlem

Representant oppnevnt av andre bidragsytere

Lillian Skevik 
Styremedlem

Representant valgt av og blant de ansatte

Tale Boland 
Styremedlem

Representant valgt av og blant brukerne

Varamedlemmer: 

• Stine Willemo Strøm-Andersen, Vara Bergen Kommune 
• Linda Nordrik, Vara ansattes representant 
• Dag Linge, Vara brukerrepresentant

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

Utviklingsarbeid og samarbeid

Ansatte på SMISO Hordaland ønsker å rette blikket fremover, delta på utvikling og være i dialog 
med viktige samarbeidspartnere. I 2018 har SMISO Hordaland videreført senterets satsing på 
Nordisk samarbeid. Alle ansatte reiste i april til København og besøkte Januscenteret for å lære mer 
om søskenincest og skadelig seksuell atferd blant unge. 

I 2018 har SMISO Hordaland hatt et større samarbeid med Redd Barna og Hordaland Idrettskrets 
for gjennomføring av et undervisningsprogram for idrettskretsen i Hordaland , “Trygg på trening”. 
Her gis det undervisning til ledere og trenere i idrettslag med fokus på blant annet gode etiske 

retningslinjer og beredskapsplaner for å redusere faren for seksuelle overgrep mot barn. Prosjektet 
har i 2018 vært omtalt i media og fått gode tilbakemeldinger. SMISO Hordaland er ansvarlig for all 
undervisning og 10 idrettslag i Hordaland deltok i prosjektet i 2018.

En ansatt har deltatt i mastergradsstudiet i psykisk helse- og rusarbeid ved høgskolen på Vestlandet, 
med fokus på å utarbeide innovative e-læringsressurser som skal inngå i den eksisterende 
kommunikasjonsundervisningen. Samarbeidet ble videreført fra 2017.

SMISO Hordaland har i 2018 hatt to studenter på 3. året fra Høgskolen på Vestlandet i en lengre 
praksisperiode. Senterets ansatte har også gitt hjelp til studenter ved oppgaveskriving om temaet 
seksuelle overgrep og har tatt imot flere hospitanter i 2018.

Takk

I denne årsmeldingen for 2018 vil vi takke alle som har bidratt faglig og økonomisk, og som sammen 
med SMISO Hordaland har hjulpet mange som har opplevd seksuelle overgrep. Tusen takk til alle 
privatpersoner som har støttet SMISO Hordaland med pengegaver. En takk til samarbeidspartnere 
som har besøkt senteret og hatt foredrag både for brukere og ansatte. En takk til FMSO og 
samarbeidende sentre i Norge. En spesiell takk til samarbeidskommuner i Hordaland, Helse Vest 
og Hordaland Fylkeskommune som bidrar økonomisk til arbeidet, og takk til Bergen kommune som 
vertskommune. 

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

Sammen ser vi fram mot 2019 og nye muligheter!

Grace Ellen Gjuvsland
Daglig leder

SMISO Hordalands visjon
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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 
prinsippene hjelp til selvhjelp og traumesensitiv omsorg. Styrken i den enkelte vektlegges.

SMISO Hordaland tilstreber å ha høy faglig kompetanse på problemområdet seksuelle overgrep og 
seinvirkninger av dette. Vi jobber etter visjonen om at økt kunnskap i samfunnet vil bidra til å bryte 
ned taushet og tabu og dermed redusere seksuelle overgrep.

SMISO Hordaland er et lavterskeltilbud og brukere kan kontakte senteret uten henvisning fra andre 
instanser. Aktivitetene er i all hovedsak gratis.

Brukere og brukermedvirkning

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 2018 
ble det gjennomført ”Fellestimen” som er et fast, kvartalsvis treffpunkt. 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.

Verdighet

Du tok noe fra meg 
Du som mobbet meg 
Du som slo meg 
Du som voldtok meg

Du tok min stemme 
Du tok min livslyst 
Du tok min barndom 
Du tok mitt liv

Men en ting 
Skal du vite

Du tok ikke 
Min sjel 
Du tok ikke  
Min ånd

Du tok ikke 
Min kraft 
Du tok ikke 
Min verdighet.

 Alexandra, 
 bruker av SMISO Hordaland

SMISO - Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland

8 9



Undervisning og informasjonsvirksomhet

Informasjonsoppdrag og undervisning 
- vi arbeider for å gjøre andre gode
Senterets visjon ”Seksuell åpenhet og kunnskap - et samfunn uten seksuelle overgrep” er fulgt opp av 
ansatte ved at vi gir undervisning til barn og ungdom på ulike klassetrinn og til fagpersoner i ulike 
organisasjoner i hele Hordaland. Tallene viser en enorm etterspørsel og økning i antall oppdrag 
og deltagere. Senteret har i 2018 fått langt flere henvendelser enn hva som har vært mulig å 
gjennomføre med de ressursene som har vært tilgjengelige. 

For å møte etterspørsel fra andre kommuner  
har SMISO Hordaland startet arbeidet med 
kompetanseoverføring til fagpersoner i 
kommunene. Prosjektet innbefatter kvalitetssikret 
opplæring og veiledning over tre faser, med mål om 
at fagpersoner i kommunene selv kan gjennomføre 
undervisning for 6. trinn. Pilotprosjektet i 2018 ble 
startet sammen med Askøy kommune og Sund 
kommune. 

SMISO Hordaland har i 2018 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 
hvor vi har bidratt til at fagpersoner som arbeider 
direkte med barn og unge får økt kunnskap om 
seksualitet og seksuelle overgrep. SMISO Hordaland 
opplever en økning av henvendelser som gjelder råd 
og veiledning i enkeltsaker.

Et abstract som omhandlet undervisning til ungdom i ungdomsskole og videregående skole - om 
seksuelle overgrep - ble godkjent til “32st annual San Diego International Conference” 2018. Dette 
var andre året at SMISO Hordaland deltok som foredragsholdere på verdens største internasjonale 
konferanse om vold og overgrep. SMISO Hordaland er svært stolt over gjennomføring og 
tilbakemeldinger på dette foredraget, og det ble også på denne konferansen opprettet nye faglige 
nettverk for videre nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Undervisning for 6. trinn 2018

Det mest ressurskrevende forebyggende 
arbeidet for SMISO Hordaland har også 
i 2018 vært undervisning til 6. trinn i 
barneskolen.

Bergen   Alle skoler

Fjell    Alle skoler

Gulen    Alle skoler

Meland   Alle skoler

Totalt antall barn: 2340

Tilbud til brukere i 2018

Tilbud på senteret i Bergen innbefatter samtaler med faglige veiledere, ulike gruppetilbud, 
temakvelder eller kurs, samt en sosialfaglig møteplass. Familiesamtaler og hjelp til partnere og 
pårørende er økende. Vi ser også en økning av barn og yngre brukere på senteret. Videre er 
temakvelder som gir økt kunnskap og forståelse det tilbudet som samler flest deltakere. I 2018 
hadde vi besøk av forelesere som Eli Rygg og Eduardo "Doddo" Andersen. Sosialfaglige tilbud med 
åpent senter for innomstikk er fremdeles mye brukt, og sommerfest og julebord er alltid fulltegnet. 
Hver fredag har vi hatt "Ukeslutt" - Et uformelt, felles treffpunkt for brukere og ansatte der vi har 
rundet av uken med litt mat og hyggelig fellesskap.

Gruppetilbudene oppleves som viktig av brukere. Selvhjelpsgrupper er et kontinuerlig tilbud på 
senteret, men ansatte ser etterhvert at temagrupper med kortere varighet blir mer og mer aktuelt. 
Temagruppen i 2018 med fokus på identitet var spesielt godt evaluert.  Nytt i 2018 var gruppene 
med fokus på kropp og kroppslige reaksjoner. Traumer sitter ofte i kroppen og må derfor ofte 
bearbeides på andre måter i tillegg til samtaler. 

Musikkgruppe for barn har hatt deltakere fra flere kommuner utenfor Bergen, og det viser seg at 
dette tilbudet er et særdeles viktig supplement i tillegg til offentlige behandlingstilbud til barn som 
har vært utsatt for seksuelle overgrep. 

Gruppen “Inn på tunet” som ble arrangert utenfor senteret omhandler mestring, fysisk aktivitet og 
samvær med dyr.
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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 2018 mottok SMISO Hordaland tilskudd fra:

BUFDIR kr. 10 936 286

Bergen kommune kr. 2 102 600

Helse Vest kr. 450 000

Hordaland Fylkeskommune kr. 170 000

Andre kommuner kr. 1 122 384

Gaver til senteret kr. 22 754

Husleie

SMISO Hordaland betalte kr. 1 497 883 i husleie i 2018.

SMISO i media

Aviser Bergens Tidende • "Trygg på trening"

Bergensavisen

Hordaland folkeblad

Hordaland

• Debattinnlegg - ”Våre verste tabuer”

• Årets løvetannpris til SMISO Hordaland

• Kommentar til teaterstykket "Arv og miljø"

• Ny avdeling i Hardanger

• Voss forlenger avtalen med SMISO Hordaland

Kino/TV/Radio NRK / nrk.no

NRK Hordaland

Bergen Kino

• Flere innslag om "Trygg på trening"

• Reaksjoner på teaterstykket "Arv og miljø"

• Kommentar til politisk utspill om nytt lovforslag

• Visning av informasjonsfilm

Digitale media

SMISO Hordaland bruker aktivt digitale kanaler for å spre informasjon og for å holde kontakt 
med brukere. Også i 2018 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. I 2018 fikk vi også en Instagram-konto der interesserte kan se glimt 
fra arbeidet vi gjør i ulke sammenhenger. Trafikken på hjemmesiden vår ligger på et stabilt 
gjennomsnitt med i underkant av 200 unike besøkende pr. dag. 
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Følgende kommuner bidro med tilskudd i 2018:

 
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

 
Ullensvang

 
Vaksdal

 
Voss

 
Øygarden

I 2018 var det 2 kommuner i Hordaland som ikke bidro med driftstilskudd.
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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


