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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  13:00 til 15:30

• Onsdag   13:00 til 15:30

• Torsdag  13:00 til 20:30

• Fredag   13:00 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.
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Innledning v/ daglig leder 10 Brukermedvirkning
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informasjonsvirksomhet

10 Faglig og metodisk 
tilnærming 14

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 2019 ved daglig leder

Ingen skal oppleve å bli utsatt for seksuelle overgrep 

Årsmeldingen fra SMISO Hordaland 2019 åpner med et sterkt og flott dikt 
fra en av senterets brukere. Dette diktet ble sammen med mange andre 
uttrykksfulle, ekte og ærlige dikt presentert på Messe for verdighet 2019. 
Diktene formidlet følelser som sinne, smerte, sorg, tristhet, mørke - lys, 
håp, fremtid, endring og glede. Følelsene er sterke etter slike opplevelser i 
barndom. Jeg valgte å starte med dette diktet fordi opplevelsen berører så 
mange barn. Ingen skal oppleve å bli utsatt for seksuelle overgrep, likevel 
skjer slike overgrep mot gutter og jenter hver dag i Norge. 

To av senterets ansatte har i 2019 forfattet et kapittel i ny lærebok for barnehageansatte 
“Barnehagelæreren - en verdibygger. Kapittelet har fått tittelen “Læring om kropp og 
seksualitet i barnehagen”. Boken har fokus på verdier, profesjonalitet og de voksne sitt ansvar 
i samspill med barna.  Vi er stolt og glad for at SMISO Hordaland er bidragsyter til et så viktig 
fremtidsrettet arbeid.

Barn må få et språk for kropp og seksualitet og lære om god og riktig samhandling i lek og 
samvær med andre. Fokus på et felles språk for barn, personale og foreldre gjør at vi kan 
snakke om seksualitet og seksuelle overgrep. Sammen med trygge voksne skal barn lære om 
kroppen sin - de private stedene på kroppen, gode og vonde følelser og gode, vonde og ulovlige 
berøringer, samt gode og vonde hemmeligheter. Barna skal forholde seg til trygge voksne, ha 
trygge venner og utvikle seg sammen i trygg lek.

SMISO HORDALAND og FMSO i 2019

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). SMISO Hordaland har sitt senter i Bergen, med to filialer 
- på Stord 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 et lavterskeltilbud uten krav om 
henvisning. Den faglige plattformen har fokus på  traumebevisst omsorg og ansatte arbeider etter 
metoden “Hjelp til selvhjelp”. Tilbudene til brukerne er gratis. 

SMISO Hordaland er medlem av Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO), og i 2019 har 
senteret sammen med andre sentre hatt et viktig samarbeid med FMSO i henhold til utvikling og 
kvalitetssikring av veiledere tilknyttet sentrenes faglige plattform. Fokus for FMSO og alle sentrene 
er fremdeles et mer likeverdig tilbud over hele landet og et større fellesskap. FMSO har arbeid 
sammen med sentrene for å utvikle en felles budskapsplattform, felles navn og felles logo som 
forhåpentligvis kan presenteres i 2020. 

Hemmeligheten

En liten jente med musefletter 
Hun trippet glad over mormors tun 
Hun kjente glede og stor forventning 
Men det som skjedde vet bare hun

En liten jente som ble forvandlet 
Hun ble en annen i denne stund 
Og hennes glede ble bare utad 
For det som skjedde vet bare hun

Fremdeles liten, men ikke inni 
Hun ble en jente man ei forstod 
Og inni hodet der ble det kaos 
Med åpne sår som ei ville gro

Han tok en barndom i fra en jente 
Han fjernet trygghet fra hennes grunn 
Hun ble forvirret, kom ut av kursen 
Og det som skjedde vet bare hun

Det tok et liv før hun kom tilbake 
Og angsten kunne få slippe fri 
Fordi et blylodd som lå i magen 
ble til toner i en melodi

Han tok en barndom i fra en jente 
Han fjernet trygghet fra hennes grunn 
Hun ble forvirret, kom ut av kursen 
Og det som skjedde vet bare hun

Turid, 
 bruker av SMISO Hordaland
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Nøkkeltall fra SMISO Hordaland 

Tall fra SMISO Hordaland i 2019 samsvarer med hovedtrender totalt i Norge og viser også at SMISO 
Hordaland er et særdeles aktivt senter.

Brukere 285 Unike brukere av senteret

Herav nye brukere 190

Besøk 2945 Totalt, fordelt på ulike tilbud

Herav kvinner 2589

Herav menn 370

Henvendelser 1553 Via telefon, epost og sms

Herav brukere 1194

Herav samarbeidspartnere 413

Samtaler 1413 Samtaler med faglig veileder

Undervisningsoppdrag - Antall 170

Herav for høyskoler 10 Jordmødre, helsesykepleiere, lærere

Herav for offentelige tjenestesteder 6 Helse/omsorg og oppvekst

Herav for ansatte i barnehager 5

Herav for klasser i grunnskolen 118 Barneskoler, ungdomsskoler og VGS 
89 av disse var for elever på 6. trinn

Herav for ansatte i grunnskolen 11

Undervisningsoppdrag - Tilhørere 4976 - Ikke inkludert 6. trinns-undervisning

Undervisning for 6. trinn - Barn 2710

Senterets nye tilbud i 2019

Det mest brukte tilbudet fra SMISO Hordaland er 
også i år brukerens mulighet for enesamtaler for å 
bearbeide opplevelser knyttet til seksuelle overgrep. 
Det å dele kunnskap og egne erfaringer i en trygg 
setting sammen med andre kan være svært verdifullt. 
SMISO Hordaland har også i 2019 hatt fokus på ulike 
gruppetilbud og videreført og utviklet tilbud. Gjennom 
forskning vet vi at musikkterapi har en positiv virkning 
på barn og voksne som har opplevd traumer. SMISO 
Hordaland valgte derfor i 2019 å ansette enda en 
musikkterapeut, slik at senteret i dag har totalt 60 % 
stilling og to musikkterapeuter. Vi har derfor kunnet 
utvide tilbudet til brukere i forhold til gruppetilbud 
både for voksne og barn, samt gi mulighet for 
individuelle musikktimer. Tilbudet er svært godt 
mottatt fra brukerne.

Senvirkninger etter seksuelle overgrep viser seg ofte 
som kroppslige plager. Det å ha fokus på kropp er 
derfor viktig i et helhetlig arbeid for en bedre hverdag 
for brukerne. 

Nytt i 2019 var gruppetilbudet om yoga på senteret. SMISO Hordaland har leid inn en yogainstruktør 
med erfaring fra arbeid med mennesker som har vært utsatt for traumer. Så langt har alle 
gruppetimene vært fulltegnet. 

Senteret har videreført og utvidet sitt forebyggende arbeid på alle arenaer. Nytt i 2019 var 
signert avtale med Bergen kommune om kompetanseoverføring for undervisningsprogrammet 
til alle 6. trinn i Bergen kommune. Dette har vært med og bidratt til en nær fordobling av utførte 
undervisningsoppdrag sammenlignet med året før.

Ansatte og styret

Senteret hadde ved utgangen av 2019, 22 ansatte. Totalt utgjorde dette ca 15 årsverk i arbeid. 
De fleste ansatte er faglige veiledere. Grunnen til økning i antall ansatte, er at vi i 2019 har hatt et 
relativt stort sykefravær, og har måtte dekke opp med vikarer i deltidsstillinger. Sykefraværet har 
ikke vært arbeidsrelatert. 

Styret har hatt 4 styremøter i 2019. Det har vært valgt ny ansattes representant, men på grunn av 
sykdom har vara hatt denne rollen, og styrets sammensetning har derfor vært den samme som i 
2018.

Undervisning for 6. trinn 2019

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

Bergen   Alle skoler

Fjell    8 skoler

Askøy    3 skoler

Sund    4 skoler

Meland   1 skole

Totalt antall barn: 2710
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SMISO Hordalands visjon

Styret i SMISO Hordaland har i 2019 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

Linda Nordrik 
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 
• Lillian Skevik, Vara ansattes representant 
• Dag Linge, Vara brukerrepresentant

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

Utviklingsarbeid og samarbeid

SMISO Hordaland har også i 2019 hatt god kontakt med nordiske samarbeidspartnere, og har 
deltatt på samarbeidsmøte i Helsinki og hospiteringsbesøk til to organisasjoner i Stockholm. Dette 
er viktig både for å dele av vår kunnskap og å lære av andre - samtidig som vi styrker tema og senker 
tabu for en viktig sak utover Norges grenser. 

Samarbeidet med Redd Barna og Hordaland idrettskrets har utviklet seg til et landsomfattende 
prosjekt med økonomisk støtte fra Gjensidige, og utarbeidelse av et e-læringskurs som skal 
gjennomføres nasjonalt. SMISO Hordaland deltar gjerne i prosjektet også i årene fremover. 

SMISO Hordaland har ellers videreført det viktige samarbeidet med offentlige hjelpeapparat i hele 
fylket og samtidig økt samarbeidet med senteret i Sogn og Fjordane for å utøve et felles grunnlag for 
tilbud i Vestland fylke fra 2020.

Takk

I denne årsmeldingen for 2019 vil vi takke alle som har bidratt faglig og økonomisk, og som sammen 
med SMISO Hordaland har hjulpet mange som har opplevd seksuelle overgrep. Vi vil takke alle skoler 
og organisasjoner som har tatt imot undervisning og foredrag og bidratt til at vårt forebyggende 
arbeid har blitt delt. Tusen takk til samarbeidspartnere, og en spesiell takk til samarbeidskommuner, 
Helse Vest og Fylkeskommunen 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 2020 og nye muligheter. 

Grace Ellen Gjuvsland
Daglig leder
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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.

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 2019 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.

Undervisning og informasjonsvirksomhet

Informasjonsoppdrag og undervisning 
- vi arbeider for å gjøre andre gode
Senterets visjon ”Seksuell åpenhet og kunnskap - et samfunn uten seksuelle overgrep” følges ved 
at ansatte gir undervisning til barn på 6 trinn, og til ungdom på ungdomsskoler og videregående 
skoler. Vi gir undervisning til studenter på høyskoler og til fagpersoner i barnehage og skole. Det vi 
ser i 2019 er at vi har doblet antall undervisningsoppdrag fra 5 til 10 oppdrag til høyskolen og vi har 
økt fra 46 til 118 undervisningsoppdrag i grunnskolen.

I 2019 etablerte vi et mer formelt samarbeid med Hordaland Fylkeskommune for ytterligere 
undervisning til elever i videregående skole. Vi håper at vi i årene fremover kan gi undervisning i 
flere videregående skoler enn vi gjør pr i dag. 

Undervisningen SMISO Hordaland gir til elever på 6. trinn er et etablert og etterspurt 
undervisningsopplegg. For å møte etterspørselen fra kommuner som ønsker dette er det etablert 
et samarbeid for å overføre vår kompetanse til fagpersoner ute i  kommunene. Dette arbeidet ble 
påbegynt i 2018. Pr. i dag gir SMISO Hordaland undervisning til alle elever på 6. trinn i Bergen. I 2019 
underskrev vi avtale med Bergen kommune for at ressurspersoner i kommunen skal overta og gi 
samme undervisning.  Askøy kommune og Øygarden kommune er kommet langt i dette arbeidet og 
disse kommunene vil i 2020 kunne undervise kommunens 6.-trinnselever selv.

SMISO Hordaland sitt undervisningstilbud til fagpersoner i barnehager opplever en jevn 
etterspørsel. Det tilbakemeldes her at SMISO Hordaland bidrar til  nyttig kompetanse til 
videre arbeid med utfordrende enkeltsaker.  Vi opplever for øvrig en jevn pågang fra ulike 
samarbeidspartnere i barnehager,  skoler,  helsesykepleiere og barnevern for råd og veiledning i 
enkeltsaker.

"Håpets hatt" 
v/bruker av SMISO Hordaland
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SMISO i media

Aviser Bergens Tidende • Musikktilbudet på SMISO

Bergensavisen

Fanaposten

Firdaposten

• 2 artikler om "Trygg på trening"

• Artikkel om "Trygg på trening"

• Artikkel om "Trygg på trening"

• Artikkel om "Trygg på trening"

Kino/TV/Radio NRK Hordaland

 
TV 2

Bergen Kino

• Intervju med daglig leder ang. "Messe for 
verdighet"

• Intervju med daglig leder ang. ungdom og 
bildedeling

• Intervju ang. "Trygg på trening"

• Visning av informasjonsfilm

Digitale media

SMISO Hordaland bruker aktivt digitale kanaler for å spre informasjon og for å holde kontakt 
med brukere. Også i 2019 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. Videre har vi en Instagram-konto der interesserte kan se glimt fra arbeidet 
vi gjør i ulike sammenhenger. Trafikken på hjemmesiden vår ligger på et stabilt gjennomsnitt med 
litt over 200 unike besøkende pr. dag. 

"Jente og overgriper" 
v/bruker av SMISO Hordaland
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Følgende kommuner bidro med tilskudd i 2019:

 
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 2019 var det 1 kommune i Hordaland som ikke bidro med driftstilskudd.

Økonomi

Bidragsytere

Offentlige bidragsytere

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

I 2019 mottok SMISO Hordaland tilskudd fra:

BUFDIR kr. 11 327 502

Bergen kommune kr. 2 161 500

Helse Vest kr. 470 000

Hordaland Fylkeskommune kr. 190 000

Andre kommuner kr. 1 154 279

Gaver til senteret kr. 137 430

Husleie

SMISO Hordaland betalte kr. 1 453 254 i husleie i 2019.
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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


