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HISTORIEN OM SENTERET MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP I
ROGALAND, SMISO ROGALAND, TIDLIGERE INCESTSENTERET I
ROGALAND, SMSO.
Ildsjeler med egne erfaringer var med på å starte ”Foreningen mot seksuelle overgrep” i 1989.
Ildsjeler som ville gjøre noe for å hjelpe andre, og som også var utsatt for seksuelle overgrep.
I begynnelsen
leide de lokaler i
Eidsvollsgt i
Sandnes, men i
1992 fikk de
tilsagn om å leie
et hus
vederlagsfritt i
Hatlevn.8 på
Hana i Sandnes.
Sandnes
kommune har
siden da vært vår
vertskommune.
Huset i Hatlevn.8
var gammelt, men
ble pusset opp, og
26. april 1993 ble
Incestsenteret i
Rogaland offisielt
åpnet.
I begynnelsen var det meste basert på frivillighet og mye jobbing, både dag og natt. Mange
brukere tok kontakt og det var mye å gjøre. Det var vanskelig økonomisk, og en stadig kamp
for å få inn nok penger til driften. I begynnelsen hadde vi lønnet 1 ¼ årsverk og vi benyttet
oss også av frivillighet, dvs at vi hadde flere frivillige som jobbet 20- 25 timer pr. uke. I dag
(pr. april- 18) har vi 5,8 årsverk fordelt på 9 ansatte. I årenes løp har vi sett at for å hjelpe de
som trenger det har vi sett oss nødt til å ansette flere folk. Og det ser ikke ut til å bli mindre å
gjøre i tiden fremover.
Senteret tilbyr hjelp til selvhjelp. Ansatte har
taushetsplikt etter lov og brukerne har moralsk
taushetsplikt. Vi tar imot både kvinner og menn
fra 16 år og oppover til samtale. Senteret skal
være en oase, der brukere kan treffes, utveksle
erfaringer”slippe masken”, være seg selv og føle
seg trygge. Samtidig er det viktig at senteret er i
vekst.
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BRUKERAKTIVITETER /
ARRANGEMENTER:
Vårt ønske er at både brukere og
deres pårørende skal ha et godt,
nyttig tilbud og vi har et variert
tilbud for å treffe bredt. For at vi
skal nå ut til flest mulig, både
brukere og pårørende sender vi ut
Nyhetsbrev annen hver måned, enten
pr mail, eller pr post, og vi
oppdaterer vår hjemmeside og
Facebook jevnlig angående det som
skjer på senteret til enhver tid.
Tilbud til brukere:
Brukerne har tilbud om: enesamtaler, samtale på telefon, eller e-mail, samtalegrupper,
hobbykvelder, temakvelder, kurs, følge til offentlige kontorer osv. Info (nyhetsbrev) sendes ut
til brukerne annenhver måned og forteller hvilke tilbud som er tilgjengelige til enhver tid.
Vi ønsker at våre tilbud skal være til hjelp for brukerne til å få sosial trening og bygge opp
deres tro på det å mestre ting både alene og sammen med andre.
Brukerne har de senere årene fått sin egen brukerrepresentant i styret, og det blir arrangert
brukermøter 2 ganger pr. år.

Faste brukeraktiviteter:
Åpent hus, hver dag
Temakvelder, 1 gang pr måned
Trivselsgruppeturer, 1 gang pr måned
Onsdagsmiddag, 2 ganger pr måned
Torsdagskafe, hver uke
Brukermøter 2 ganger pr. år
Selvhjelpsgrupper – ved behov
Frikurs 1 til 2 ganger pr. år
Sommertur, 1 gang pr år
Julebord, 1 gang pr år
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Noen av det vi har gjort sammen med brukerne i årenes løp:
Vi har i årenes løp hatt mange kreative brukere. Mange bruker sin kreativitet til å jobbe seg
gjennom sin egen historie, noe som ofte resulterer i tegninger, malerier og dikt og fortellinger.
Det kan være enklere å male og skrive enn å snakke om det en har opplevd og bærer med seg.
Da vi på -90 tallet holdt til i Hatleveien, arrangerte vi brukskunst/salg utstilling med ting
brukerne hadde laget på hobbygruppa. Dette var en suksess og mange kom innom.
Kunstutstilling:
På midten av -90 tallet var vi så
heldige å få Stig Stangeland, en
lokal kunstner, med utstillingen
«Tegneserier om en barndom» til
oss. Det var en sterk utstilling som
ble sett av mange.
Diktsamling:
I mange år snakket vi om å lage en
diktsamling med dikt fra våre
brukere. Ønsket ble oppfylt da vi i
2001 utga vår diktsamling «Å male
er å fortelle i farger! Å skrive er å
fortelle med ord!»
Denne er i dag til salgs på vår stand
for kr. 50,-

Prosjekt folkehelse:
Forskning viser at økt aktivitet gir store gevinster
både fysisk og psykisk, og vi ønsket å ha fokus på
kunnskapsøking om sammenhengen mellom
livskvalitet og bedre helse, ernæring, motivasjon. Nye
opplevelser gir noe annet å snakke med andre om, og
dermed bedre samhold i brukergruppa, samt økt lyst
til å videreføre positive turopplevelser til egen
hverdag utenfor senteret. Dette var en av grunnene til
at vi i 2011 bestemte oss for å prøve noe nytt, og være
med på Jentebølgen i Sandnes. Vi var en god gjeng
som var med og hadde en fin opplevelse.
Tilbakemeldingen fra brukerne har vært udelt positiv.
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Kunstutstilling i Sandnes kulturhus, 19.11.12.
Ann-Kristin Strømme, lederen for senteret, fikk iden om å ha en kunstutstilling.
Lilly Egge, ansatt, ble spurt om å lage en prosjektgruppe, og sa ja etter litt tenketid.
Hun startet med var å finne ut hvem som skulle være med for å få dette til.
Komiteen ble en
fantastisk positiv
gjeng, og besto av
Lilly Egge, ansatt,
Wenche MeinichBache, fra styret,
Laila Kvilhaug og
Elisabeth
Litlehammer fra
brukerne.
Det ble flere
møter utover vår
og høst, mange
oppgaver ble
fordelt og mye
idemyldring, ikke
minst hvordan vi
skulle nå ut til
publikum og
pressen.
Informasjon ble
sendt ut til brukerne gjennom «Infoen» og med oppslag på senteret.
Elisabeth laget plakat som ble hengte opp flere steder i nærmiljøet.
Wenche med sine kontakter fikk ordnet lokaler og fikk en kontaktperson som Laila og Lilly
kontaktet.
SMISO Rogaland fikk låne Sandens bibliotek utstillingslokale. Det kom inn mange bidrag fra
brukene, både malerier, tegninger, skulpturer, dikt og fortellinger. Heldigvis var Elisabeth
kjent med hvordan en kunstutstilling skulle setter opp. Vi møte opp mannsterke med både
komite, leder, ansatte og ikke minst mange av våre partnere for å lage til utstillingen og få alt
på rett plass.19.november- 12 var den offisielle åpningen av utstillingen, og det var mange
oppmøtte. Daglig leder Ann-Kristin og Lilly ønsket velkommen. Laila leste dikt og Elisabeth
spilte fløyte.
Fra det politiske Sandnes kom Pål Morten Borgli som holdt en
liten tale og Kåre Ludviksen, og fra Stavanger kom Sissel
Stenberg og Mats Danielsen. Det ble også pressedekning i
lokalavis og intervju av Laila og Lilly på lokal TV. Flere av
brukerne benyttet denne utstillingen til å fortelle at de var blitt
utsatt for til s.o til familien og nære venner.
Kunstnerne fikk veldig gode tilbakemeldinger fra besøkende på
utstillingen som varte ut november. Det ble lagt ut en minnebok
som det ble skrevet hilsener og tanker i av besøkende.
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Drift:
Vi har hatt en jevn økning av brukere siden vi startet i 1993, og vi merker at flere tar kontakt
ved oppslag i media – eks ”lommemannen”. Driften har i alle år vært basert på midler fra
kommunene i Rogaland, Helse Vest og Barne- og likestillingsdepartementet.
Pr. 2017 mottok vi støtte fra 17 av Rogalands 26 kommuner. Det ble inngått intensjonsavtale med
9 av disse kommunene. Ifølge avtalen forplikter kommunen seg til undertegne en slik avtale, og å
betale et beløp på kr. 3 pr innbygger hvert år i fire år. Det er sterkt ønskelig at flere kommuner ser
nytten av senterets tilbud, og undertegner avtalen. Senteret er et supplement til det offentlige
hjelpeapparatet, og vi kan dra nytte av hverandres kompetanse. Vårt ønske er at vi kan få til å
opprette tverrfaglige team i alle Rogalands kommuner. Vi ser at flere nå er med og støtter. Så
langt i 2018 støtter 18 kommuner oss og fra 2019 er 15 kommuner med i intensjonsavtale.
På flyttefot:
Høsten 2005 måtte vi med tungt hjerte flytte fra Hatlevn. 8 fordi Sandnes kommune skulle
selge huset. Vi fikk da midlertidige lokaler i Solavn. 10. mens vi ventet på noe mer
permanent. Vår vertskommune prøvde å finne nye lokaler til oss, men det viste seg å bli
vanskelig. Det ble derfor bestemt at de ville gi oss økonomisk støtte istedenfor vederlagsfri
leie av lokaler. Vi ble i dermed i Solavn. i nesten 3 år.
Etter en runde ute på det åpne leiemarkedet fant vi endelig lokaler for de neste 6 årene. Vi
flyttet inn i ”nye” lokaler i Gravarsvn. 36 i Sandnes 1. oktober 2008.
Offisiell åpning var tirsdag 14. oktober 2008.
Seks år gikk fort og høsten 2013 begynte vi å lete etter nye, større lokaler i Sandnes
kommune. Våren 2014 fant vi endelig et egnet lokale på ca 300 m2, i Langgt. 41, 4 etasje
som tilhører Øvstebø Eiendom. Vi flyttet inn 1. september 2014.

Navnebytte:
I årenes løp har vi byttet navn 2 ganger, første gang i 2006 da Incestsenteret byttet navn til
”SMSO Rogaland” (senter mot seksuelle overgrep). Det tidligere navnet på Incestsenteret
utelukket brukere som ikke var komfortabel med å komme til senteret fordi de trodde vi kun
tok imot incestutsatte. Ordet incest er et ganske snevert begrep, men ved å skifte navn til
SMSO (senter mot seksuelle overgrep) mente vi å nå ut til flere som har vært utsatt for
seksuelle overgrep.
Andre gang var i 2014 da SMSO (senter mot seksuelle overgrep) Rogaland ble byttet til
SMISO (senter mot incest og seksuelle overgrep) Rogaland. Dette fordi det favner videre og
gjør at flere tør ta kontakt, samt på oppfordring fra FMSO (Fellesskap mot seksuelle
overgrep) om «at alle senterne skal ha samme navn».
Det er 24 senter i Norge som er fordelt på alle landets fylker. Vi ønsker å stå samlet med
felles navn og mest mulig felles oppgaver. Senterledere har fellesmøter flere ganger i året for
å utveksle erfaringer og endringer slik at vi hele tiden har felles mål.
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Avdeling Haugesund:
SMISO (senter mot incest og seksuelle
overgrep) Rogaland har i alle år hatt mange
henvendelser fra brukere i nordfylket, og så
etter hvert et behov for større nærvær i denne
regionen. Etter en lang prosess ble det endelig
mulighet til å åpne en avdeling i Haugesund for
å nå brukere i denne regionen. Oppstart ble i
oktober 2016 i lokaler på Frisklivsentralen.
Ordfører Arne Christian Mohn deltok på
åpningen sammen med andre
samarbeidspartnere som politiet, barnevernet,
jordmor m.fl. Det var i første omgang åpent den
første fredagen i hver måned. Våre
samarbeidspartnere på Haugalandet var/ er svært positive til vår tilstedeværelse. Utsiras
ordfører Marte Eide Klovning foretok den offisielle åpningen.
På grunn av stor pågang ble lokalet ble raskt for lite, og vi måtte finne en ny plass å ta imot
brukere. Etter å ha sett på forskjellige lokaler ble vårt nye kontor i Helsehuset i Haugesund.
Vi fikk klarsignal fra Bufdir om å utvide
tilbudet til to ganger i måneden. De godkjent at
vi skiftet til nye lokaler på Helsehuset, og det
ble inngått en treårskontrakt avtale om å leie et
samtalerom. Her har vi også mulighet for å leie
et konferanserom som har 90 sitteplasser og
120 ståplasser. Overtakelse var fra
01.november 2017 og ble markert med en
«nyåpning» der vi inviterte ordførere og
rådmenn og andre offentlige instanser vi
samarbeider med på Haugalandet. Alle fra
SMISO deltok, og styreleder var også med.
Offisiell åpning ble foretatt av varaordfører i
Haugesund, May Britt Vihovde.
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NOE AV DET VI HAR JOBBET MED I ÅRENES LØP:
Vi har i årenes løp hatt mange forskjellige prosjekter på gang og vært opptatt av å nå ut til
flest mulig med vårt arbeid.
Prosjekter/ forebyggende arbeid:
«Manneprosjektet»; her samarbeidet vi
med «Utsatt mann». 18.-21.03.10 deltok
vi på Konferansen ”Healing and hope for
male survivors” i New York: Temaene
på forelesningene var mange, og
læringsutbyttet stort. Senteret finansierte
reisen gjennom bevilgning fra
søskenparet Bertha og Reidar Gausels
legat mottatt i 2009.
Satsing på intern kompetanseheving
kombinert med felles opplevelser gir økt
samhold, noe både ansatte og brukere
ved senteret opplever som positivt. Vi
kombinerte turen med jobb og
avspasering. En nyttig tur som varte i 10
dager.
Vi er stolte over at vi fortsatt har et tett
samarbeid med Utsatt mann.

Personaltur til Stigamot i Island:
Ved juletider 2013 var vi så heldige og få overrakt en
pengegave fra et lokalt firma, som skulle brukes til å
gi ansatte en studietur. I mai 2014 dro vi til Island for
å jobbe med felleskap og kompentanseheving. Der
besøkte vi «Stigamot», som er støttesenteret i
Reykjavik, og hadde noen fine, interessante, og
lærerike dager der. Det ble utveksling av erfaringer og
vi fikk med oss mange gode ideer hjem til vårt eget
senter.
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Prosjekt folkehelse; Dette prosjektet ble besluttet igangsatt ut i fra fylkeskommunens satsing
på folkehelse (folkehelseplanen), behovet for å gi brukerne unike opplevelser, økt
mestringsfølelse og bedre fysikk, samt gjøre brukerne bedre kjent med eget fylke og
nærområde. Forskning viser at økt aktivitet gir store gevinster både fysisk og psykisk,
dermed var målet å motivere brukerne til å være med på dette. Sentrale tema i prosjektet har
vært økt fysisk aktivitet, tilrettelegging av treningsmuligheter for brukerne, fokus på
kunnskapsøking om sammenhengen mellom livskvalitet og bedre helse, ernæring, motivasjon
og forskning. Tilbakemeldingen fra brukerne har vært utelukkende positiv. Nye opplevelser
gir noe annet å snakke med andre om, og dermed bedre samhold i brukergruppa, samt økt lyst
til å videreføre positive turopplevelser til egen hverdag utenfor senteret. Evalueringen i
desember 2010 konkluderte med at også dette prosjektet videreføres.
Prosjekt brukere med
minoritetsbakgrunn;
To ansatte hadde i 2010
ansvaret for arbeid rettet
mot å nå ut til denne
befolkningsgruppen. Etter å
ha utarbeidet en flerspråklig
informasjonsbrosjyre på 5
språk ble det utarbeidet en
liste over
samarbeidspartnere for å nå
ut til våre nye landsmenn og
kvinner. Deretter ble disse
kontaktet med tanke på
informasjonsbesøk og
samarbeid. Etter
evalueringen i desember
2010 ble også dette
prosjektet besluttet
videreført.

Innføringskurs; I mai 2010
var det SMSO Rogalands
tur til å arrangere det årlige
opplæringskurset som er
obligatorisk for alle
nytilsatte ved sentrene
landet rundt. Kurset ble
avholdt i egnede
møtelokaler på Sandnes
Brygge, og var et samarbeid mellom SMSO Rogaland og FMSO (Fellesstiftelsen mot
seksuelle overgrep). Totalt 19 deltagere var påmeldt, og tema for dagene var blant annet
overgrep og statistikk, politiets rolle og arbeid med overgrepssaker, seksualitet,
spiseforstyrrelser, fokus på fysisk aktivitet, presentasjon av KOR (klient og resultatstyrt
praksis), samtaleteknikk, m.m.
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Landskonferansen 2013; Onsdag 22 - fredag 24
mai 2013, hadde SMSO Rogaland gleden av å
arrangere Landskonferansen med tema: «Veien
videre», på Sola strandhotell. Dette er en
konferanse der alle sentrene i Norge møtes og
deler erfaringer og kunnskap. Onsdag 23. mai var
åpen for samarbeidspartnere og andre
interesserte. Til sammen kom det ca 70 stk fra
fjern og nær, i tillegg til ansatte v/ SMSO
Rogaland.
Hovedforelesere: Ingvard Wilhelmsen, Hildur
Vea, Åshild Skogerbø og Kjersti B. Tharaldsen.

Forebyggende arbeid, bolig; I 2014
satte SMISO fokus på forebygging av
seksuelle overgrep mot fysisk
funksjonsnedsettelse og psykisk
funksjonsnedsettelse. En gruppe på 3
ansatte jobbet med å utvikle to ulike
opplegg for undervisning/veiledning,
hvor av det ene er rettet mot ansatte i
boliger for psykisk
funksjonsnedsettelse og det andre er
rettet mot ansatte i boliger med
mennesker med fysisk
funksjonsnedsettelse.
Seksuelle overgrep skjer overalt og det skjer mye oftere enn vi tror. Målet vårt er at ansatte i
boliger for personer med funksjonsnedsettelse skal være bevisst på at deres brukergruppe har
en ekstra utsatthet for seksuelle overgrep, samt bidra til at ansatte i boliger tørr å snakke om
overgrep, tørr å ta bekymringer på alvor og gjør noe med de.
Andre forhold er omstendighetene som personer med funksjonsnedsettelse lever under, de er
i kontakt med mange ulike tjenesteytere og det er ofte høy turnover i personalgruppene. Vi
ønsker å komme ut i boligene for å hjelpe til med å sette seksuelle overgrep på dagsordenen,
samt informere om meldeplikten.
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Forebyggende utadrettet arbeid /undervisning 6 trinn i skolen:
Det har alltid vært viktig for senteret å være aktiv med utadrettet informasjon / forebygging.
Dette gjennom leserinnlegg og presseoppslag, intervju i radio, utarbeidelse av en kort
reklamefilm på TV Vest, og presentasjon av senteret i ulike aktuelle fora.
Undervisning på 6.trinn.
I 2012 startet vi så smått med å tilby
undervisning på 6 trinn i skolen.
Senteret har de siste årene hatt en enorm økning
i etterspørsel fra barneskoler angående
undervisning om seksuelle overgrep. Pågangen
er så stor at vi har måttet prioritere kommuner
som inngår i en økonomisk intensjonsavtale med
SMISO. Det vil si at kommuner uten
intensjonsavtale dessverre ikke får tilbud om
undervisning på barneskole.
SMISO underviser to dager i uken og har
skoleåret 2017/2018 besøkt 95 klasser, ved 46
skoler i Rogaland.
Senteret har over mange år opparbeidet seg kunnskap om seksuelle overgrep og incest. Vi
ønsker å bevisstgjøre og styrke barn og unge mot seksuelle overgrep, samt å lære elevene at
de bestemmer over sin egen kropp. Vårt ønske er at barn og unge får kunnskap om hva
begrepene incest og seksuelle overgrep betyr, og hva det vil si å utsette andre for
grenseoverskridende seksuell adferd.
Vi ønsker å bidra til at barn og unge som har opplever overgrep søker hjelp. Dersom utsatte
barn og unge får tidlig hjelp vil dette bidra til å redusere potensielle senskader.
Med dette informeres hjemmet om at vi i vår undervisning har fokusert på følgende tema:
Gode og vonde berøringer - Gode og vonde hemmeligheter - Hva er sex?,- Hva er seksuelle
overgrep? - Trygge voksne - Barns rettigheter
Undervisningen har hatt en varighet på to timer og temaene er drøftet i åpen dialog med
barna. Lærer og helsesøster/sosiallærer var også til stede på undervisningen. Undervisningen
vår er basert på et utprøvd og kvalitetssikret undervisningsopplegg, utarbeidet og evaluert av
Tønsberg kommune i samarbeid med seniorrådgivere fra Barneombudet.
Elevene blir spurt om hvorfor de tror at SMISO er rundt på skoler og underviser om seksuelle
overgrep. Svar som gjentar seg er;
- Fordi det er viktig at barn vet hva seksuelle overgrep er.
-Slik at barn vet hva de skal gjøre hvis de opplever det.
-For at barn som opplever det skal vite at det ikke er deres skyld.
- Slik at de ikke skal gjøre overgrep mot andre.

"Erkjenne, Bearbeide, Forebygge"

11

Annet forebyggende arbeid:
Våren 2016 :
SMISO Rogaland og Norske
Kvinner Sanitetsforening
gjennomfører et forebyggende
og holdningsskapende prosjekt
rettet mot RUSS 2016 i
Rogaland.
Vi setter temaet russ og
festrelatert voldtekt på
dagsorden gjennom
undervisning, appeller,
synliggjøring i sosiale medier,
utdeling av
informasjonsmateriell,
goodibags og boxershortser til
hver enkelt russ.
Med utdelingen av boxershorts til hver enkelt russ med logo «Spør meg først» og «Jeg tar
ansvar», ønsker vi å ansvarlig gjøre russen, samt at temaet blir direkte integrert i
russefeiringa.»
Vi har også med jevne mellomrom vært ute i lokalsamfunnet, stått på stand, og hatt
reklamekampanjer på kinoer / busser / TV Vest.
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TIDLIGERE LEDERE FORTELLER:
Tidligere ledere ble spurt om å skrive noen ord om sin tid på senteret, og på sidene som følger
er svar fra noen av dem:
Brit Jorunn Thorkilsen Hetlelid:
En av pådriverne til å få et senter i Rogaland
Brit Jorunn og Annbjørg var med på å startet opp foreningen mot seksuelle overgrep i 1989
og foreningen ble etter hvert Incest Senteret i Rogaland og fikk en tydeligere struktur med
egen daglig leder i 1993/94
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Marianne Huus Fladen, leder for Incestsenteret, 1994 - 1996.
Jeg kom til Sandnes i august 1992
og ble da umiddelbart med i
arbeidet i foreningen som het
Forening mot seksuelle overgrep.
Vi holdt den gang til i lokaler i
Eidsvollsgata i Sandnes. Det var
ildsjeler som hadde drevet
arbeidet frem til da. Jeg utdannet
meg til sosionom og de var veldig
glad for å få med noen som var på
vei til å få et faglig ståsted
også. Jeg ble ansatt som daglig
leder i juni 1994. Da hadde vi
pusset opp huset i Hatleveien og
flyttet inn der. Jeg jobbet som
daglig leder til september 1996,
men var engasjert som frivillig en
stund etter dette også. Fikk mitt
første barn i mai 1997 og etter det
var jeg ikke så mye med.
Det var ganske mye avisskriverier
om Incestsenteret rundt oppstarten
og vi var i det hele tatt ganske
synlige. Jeg jobbet nok aller mest
med å søke om penger til drift de
årene jeg var ansatt. Hadde mange
møter med ansatte i kommuner for å promotere senteret og skrev mange søknader. Jeg jobbet
også mye med årsrapporter og det å lage systemer for administrasjon.
Det jeg likte best var å ha enesamtaler med brukerne. Jeg opplevde det som givende å få være
en stemme inn i deres liv. Det å se at de fikk tro på at det går an å få det godt på tross av at
man har vært utsatt for overgrep var stort. Det skjedde noe når de møtte andre som hadde vært
utsatt og som hadde fått hjelp. Det å se at de klarte ta andre valg enn de hadde tatt tidligere var
noe av det kjekkeste jeg visste. Mange fikk det mye bedre og jeg tror vi fikk være med å
skape håp i mange mennesker.
Jeg tror jeg må beskrive det å skaffe penger til driften og få system i det administrative som
satsningsområder. Vi var også mye ute og hadde foredrag på skoler og barnehager. Vi
opplevde i det hele tatt at mange ble berørt av arbeidet og mange viste interesse.
Jeg har utdannet meg videre til gestaltterapeut og jobber også i dag med samtaler og treffer
mange som har vært utsatt for seksuelle overgrep gjennom jobben min. Jeg holder foredrag av
og til om dette enda, så jeg har forsåvidt fortsatt i samme bransje om enn på en litt annen
måte. Jeg er svært glad for tiden jeg fikk jobbe ved Incestsenteret og er glad for at arbeidet
fortsetter.
Marianne Huus Fladen
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Marcela Molina: Daglig leder for Incestsenteret, 1996- 1999.
Jeg begynte på Incestsenteret i august 1996, og sluttet i slutten av 1999 - hadde i alle fall mitt
siste oppdrag for senteret på Høgskolen i Stavanger for en studenter i januar 2000.
Min hjertesak var å hjelpe brukerne til å plassere skyld og skam der det hører hjemme - hos
overgriperen. I tillegg var jeg veldig opptatt av å hjelpe mange brukere med å få opp
selvtilliten og selvbildet. Men viktigst av alt - å møte brukerne med "jeg tror deg".
Mine satsingsområder var å få strammet opp organisasjonsstrukturen på senteret, styrket
samarbeid med offentlige instanser - kommunene, fylkeskommunen, samt å få på plass
finansiering av senterets drift. I tillegg brukte jeg en del tid på å få oppmerksomhet i media
rundt senterets arbeid, omfanget av aktiviteter og henvendelser til oss. Jobbet også
systematisk opp mot politikerne for å få midler til drift og fortelle om viktigheten av å ha et
lavterskeltilbud som SMISO.
Og sist, men ikke minst, å bevisstgjøre folk som jobber med barn og unge om deres plikt til å
reagere og melde/varsle om saker ved mistanke.
Marcela Molina
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Åshild Madsen, daglig leder, og vanlig ansatt, 2000 - 2014.
Jeg begynte som daglig leder 50 % stilling januar 2000 og økte senere til 80%.
Vi hadde da et årlig budsjett på kr 500 000- i år 2000. Ikke rare budsjettet.
Senteret ble drevet hovedsakelig av frivillig arbeid på grunn av dårlig økonomi. Derfor var det
viktig for meg å få økt budsjettet slik at vi kunne ansette personale med lønn, og brukene
visste hvem som var på jobb til enhver tid. Det var med på å gi trygghet til brukerne våre.
Selvhjelpsgrupper var viktige for meg og vi hadde opptil flere grupper gående samtidig. Å
jobbe med gruppene var alltid fint. Vi hadde mange ulike grupper både blandede grupper
menn og kvinner- utsatte og foresatte og egne bare for utsatte kvinner, og god erfaring med de
alle.
Senteret var lite kjent
så det var viktig for
oss å komme ut med
informasjon. Vi
inviterte oss selv ut til
ulike instanser for å
fortelle om
incestsenteret og hva
seksuelle overgrep
gjør med de som blir
utsatt.
Jeg hadde 6 fine år
som leder med mange
gode minner, også
etter at jeg sluttet som
leder og gikk over til
bare å være vanlig
ansatt frem til 2014
har jeg hatt mange
flotte opplevelser på
senteret.
Nå ønsker jeg
senteret lykke til med
25 års jubileet.
Åshild Madsen
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Synnøve Skjeldal, miljøarbeider i 2004 og daglig leder, 2005 - 2009.
Jeg startet som miljøarbeider i 2004 ved Incestsenteret i Rogaland og jobbet som dette frem til
fødselspermisjon i februar 05. Ble ansatt som leder oktober 2005.
Tiden jeg var leder var preget av store endringer for senteret. Kort tid etter at jeg ble leder
startet de første rundene med kommunen om senterets utflytting fra Hatleveien. Det ble i
prosessen sett på mange ulike løsninger, og senteret ble midlertidig flyttet til Solaveien i
nåværende Vitenfabrikkens lokaler. I forbindelse med flytteprosessen ble prosess med endring
av senterets navn fra Incestsenteret i Rogaland, til SMSO -Senter Mot Seksuelle Overgrep
også påstartet.
Med store lokaler i Solaveien ble det åpnet opp for flere aktiviter, etter forslag fra brukere og
ansatte; som åpen tirsdagslunsj, kunstterapi kurs med terapeut, tilbud om massasje, velvære
kvelder, og turgruppe. Alt som et ledd i å gjøre senteret mer attraktivt å bruke utenom
samtaler, åpne opp, stimulere andre sanser og utvikle senteret.
Tidligere aktiviteter som grupper og samtaler ble opprettholdt.
Jeg hadde store visjoner for senteret og jeg hadde mange ønsker for senteret som leder. Jeg
ønsket et åpnere senter, nå ut til flere utsatte, samtidig som brukere av senteret skulle oppleve
å bli ivaretatt. Samtidig ønsket jeg en videreutvikling av senterets brukere til å bevege seg seg
videre og «ut» av senteret og ut i livet. Ønsket også at senteret skulle nå flere unge, og øke
den totale kompetansen i ansattgruppen.
Synnøve Skjeldal
Else- Marie Sandvoll, vikar for leder, styreleder, SMISO Rogaland, 2009 – 2015.
Jeg begynte i SMSO Rogaland 01.05.2009 etter en henvendelse fra Verna R. Nilsen om jeg
kunne ta noe oppdrag i forbindelse med organisasjonsutvikling. Det svarte jeg ja på og den
jobben hadde jeg til 31.05.2010. I starten var det rent oppbygging, rydding, forberedelse og
leting etter nytt lokale. Synnøve Skjeldal som til da var leder, sa opp. Jeg fungerte da som
leder til ny leder ble ansatt i 2010. Jeg var styremedlem fra 2010 – 2012. Fra 2012 – 2015 var
jeg styreleder.
Min hjertesak fra starten var å få sveiset personalet godt sammen, øve på å kommunisere med
hverandre og bygge opp troen på selv. Fra 2010 ble hovedoppgaven min å se til at styret
fungerte og være støttespiller til daglig leder. Vi etablerte også gode rutiner på huset.
Vi jobbet mye med å få menn til å oppsøke senteret. Og ny leder, Ann Kristin Strømme jobbet
mye med å få penger til senteret. Selvhjelpsgrupper var også i gang, vi hadde lunsj for
brukerne og innleide foredragsholdere til temakveldene.
Else- Marie Sandvoll
Ann-Kristin Strømme, leder SMSO Rogaland, 2009 - 2013.
Jeg startet som leder ved det som het SMSO Rogaland 01.01.2009. Denne jobben hadde jeg
frem til 01.08.2013. I årene jeg var leder var Åshild Madsen, Lilly Egge, Nina Myklebust og
Bente Skåtun ansatt. Senere kom Marit Ørestrand til i gjengen. Sammen satset vi på å bygge
opp kompetansen og tilbudet til utsatte gutter og menn, og som følge av dette søkte vi om, og
fikk, legatmidler. Pengene brukte vi til en felles studietur til New York, hvor vi deltok på en
konferanse om nettopp utsatte menn i hele 5 dager. Foruten denne satsningen var et av
innsatsområdene våre å nå ut til nye landsmenn, dermed gikk tilbudet ut til alle mottak rundt
om i fylket. Og ut på landeveien bar det. Med eller uten tolk, informasjon og budskap skulle
ut! Vi markerte verdensdagen mot seksuelle overgrep med en utstilling i Sandnes kulturhus,
en begivenhet som satte spor.
Et viktig lederområde i mitt arbeid ved senteret var på sikre økonomien, Dermed ble det
utarbeidet en juridisk avtale hvor kommunene ved undertegnelse forpliktet seg til økonomisk
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støtte. Til gjengjeld fikk de tilbud om opplæring og undervisning for 6. klassinger, hvor
fokuset lå på barnas egne grenser og hva som er lov og ikke lov. Avslutningsvis vil jeg nevne
at vi i denne perioden igangsatte et felles prosjekt i regi av FMSO. Med støtte fra Barneungdoms og familiedirektoratet utarbeidet vi en felles kvalitetsstandard for alle sentrene
tilknyttet paraplyorganisasjonen FMSO, et pionerarbeid for å sikre en felles forståelse og
tilhørighet for alle sentrene i landet.
Og helt til slutt – SMSO arrangerte landskonferanse for første gang i historien på
forsommeren 2013. Et vellykket arrangement som fant sted på Sola Strandhotell.
Ann-Kristin Strømme
Anette Grønning, leder fra 2013 - 2017
Viktige satsningsområder:
Satse på et senter som det var godt å komme til, slik at de føler de blir respektert for den
personen de ønsker å være.
Få frem håpet, bli venn med seg selv. Alle skulle føle de ble tatt godt imot når de kom til oss,
noe vi fikk gode tilbakemeldinger på.
Forebyggende arbeid utenfor senteret er veldig sentralt spesielt blant barn som har den
svakeste stemmen.
Opptrapping av undervisning på barneskolen, målet er å nå alle barna slik at de blir bevisste
på hva et overgrep er slik at de kan søke hjelp hvis de selv opplever dette hjemme.
Samtidig bevisstgjøre at barna vet at dette er noe som voksne ikke har lov til, som da blir
lettere for barna å søke hjelp.
Kurs og opplæring til de som har opplevd seksuelle overgrep. Gjøre dem bevisste over
begrepet, og hjelpe seg selv videre med gode verktøy fra kurset som er skrevet og tilrettelagt
av Edel Iren Aase.
Besøk av kvinner i Stavanger fengsel- tilby samtaler i fengselet.
Undervisning rettet mot russen i samarbeid med
politiet og sanitetsforeningen.
Flytting av senteret til sentrumsnære nye og
trivelige lokaler, hvor gamle overgrepsbilder ble
erstattet med bilder som var fargerike og glade.
Nye fargerike møbler som skaper en harmonisk ble
kjøpt inn.
Målet var å finne et sted som senteret kunne være
over lang tid, samtidig at det var mulighet til å
utvide i samme bygget.
Mitt mål var å nå ut til så mange som mulig, da
Rogaland er et stort fylket, var min brannfakkel å få
starte opp et senter i Haugesund som da dekket inn
alle kommunen i Haugaland. Vi var på besøk på
Himsmoen som ligger i Sand kommune. Det var et
sterkt behov for at vi kunne samarbeide med de da
det var ca 90 % av brukerne som hadde opplevd
overgrep.
Dette ble ikke startet i min tid, men de var blitt
bevisste på at de kunne ta kontakt med oss hvis de
ønsket.
Anette Grønning
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Lasse Hjelmervik: Daglig leder fra august 2017 – dd.
SMISO Rogaland historie august 2017 – DD.
Det siste året har på mange plan handlet om endring, fokus på SMISO Rogaland som en
faginstans, og strukturering. Vi ønsker å ta med oss det gode som SMISO er, men og å utvikle
oss til å nå forventningene som stilles oss fra både brukere og samarbeidspartnere.
Det var derfor nødvendig å utvikle en 4 års plan som både gir oss tydelige mål og mulighet til
gode evalueringer. Planen skal være ett levende dokument.
Endringene har så langt vært en suksess, noe som blant annet viser igjen i at vi har opplevd en
markant økning på 88 % i forespørsler fra andre instanser/samarbeidspartnere.
Desember 2017 gjennomførte vi to gode
fagdager der fokuset var på SMISO
Rogaland fremover. Vi bestemte oss for å
innføre den nasjonale SMISO visjonen
«Ingen skal utsettes for seksuelle overgrep».
Men det var også viktig for oss å vise hva vi
som SMISO Rogaland spesifikt jobber med.
Hva som er vår kjerne. Noe som blant annet
endte med undervisjonen «Erkjenne,
Bearbeide, Forebygge».Likhet er også viktig.
Vi ansatte skal snakke samme språk, ha
samme metodikk og med det skape en
forutsigbar og god interaksjon med våre
brukere og samarbeidspartnere. Vi endte med
tre likestilte pilarer. Traumebevist omsorg
skal være fremtredende i all vår interaksjon
med brukerne. Senteret skal være en Oase i
en til tider tøff hverdag. Motiverende intervju
skal brukes som metodikk i enesamtaler.
Dette kan oppleves krevende for dem vi
veileder, men gir sammen med TBO ett godt
grunnlag til erkjennelse og bearbeiding.
Hjelp til selvhjelp er essensen i alt vi gjør. Vi
er overbevist om at det er den enkelte som er
eksperten i sitt eget liv.
Vi er så heldige at vi får tillitt. Vi får veilede
og følge våre brukere i sin utvikling, men vi
skal aldri overta deres historie.
Vi er stolte over at 18 av 26 kommuner i
Rogaland støtter oss så langt i 2018, vi håper
på flere. 14 av kommunene som støtter oss
har inngått intensjonsavtale.
Intensjonsavtalene gir oss mer forutsigbarhet
og mulighet til langsiktig satsing på den
forebyggende delen av vårt arbeid.
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Januar 2018 gjorde vi noen endringer for at kommunene, som er våre største og viktigste
samarbeidspartnere, skulle få mer innsikt i vårt arbeid og en bedre mulighet for å komme med
innspill og påvirke vårt arbeid. Dette er gjort med at kommunene som støtter oss nå har
mulighet, og oppfordres, til å utnevne en kontaktperson opp mot SMISO Rogaland.
Kontaktpersonen får da alle styrereferat og mulighet til å melde saker inn til styremøter.
Vi ser vi får utrettet mye, og ønsker å utrette enda mer. Vi jobber derfor for at enda flere
kommuner blir med å støtter oss og at vi sammen kan bryte tabuene rundt seksuelle overgrep.
Jeg er stolt over hva vi klarer å få til på SMISO Rogaland og gleder meg til å få jobbe
sammen med så faglig sterke og empatiske personer fremover. Ingen kan si hvor vi til slutt
ender, men vi skal ha det bra sammen på veien.
Lasse Hjelmervik
Daglig leder SMISO Rogaland.
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Statistikk 2017:
Brukergruppen: Type henvendelse
Enesamtale på telefon (20
189
23,8 %
min)
Tause telefon
51
6,4 %
Andre telefonhenvendelser
291
36,7 %
Epost, brev, sms
255*
32,2 %
Sosialt medier/chat
6
0,7 %
Totalt
792
*Betyr økning, 95 flere henvendelse på epost, brev og sms. De andre henvendelsene har en
liten nedgang. Er og en liten nedgang på totale henvendelser. 828 i 2016 mot 792 i 2017.
Brukergruppen: Kjønn
Jente/kvinne
674
91,7 %
Gutt/mann
61*
8,3 %
Totalt
735
*Betyr økning. 36 henvendelser fra menn i 2016, i 2017 61. 3,7 % økning.
Brukergruppen: Henvendelsene kommer fra
Utsatt
715
89,7 %
Pårørende
76 *
10,3 %
Totalt
741
*Betyr økning. 5.7 % økning fra pårørende. 2016 36 henvendelser fra pårørende og i 2017 76
henvendelser.
Brukergruppen: Aldersfordeling utsatte
18 år eller yngre
10
1,5 %
Over 18 år
653
98,9 %
Totalt
663
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Historiske avisutklipp:
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