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Året 2010
Året 2010 ble et innholdsrikt og nyskapende år for SMSO Rogaland. Arbeidet for å nå
målene i vår virksomhetsplan ble videreført, vi igangsatte nye prosjekter, og
kompetanseheving i den forbindelse ble prioritert. Satsing på intern kompetanseheving
kombinert med felles opplevelser gir økt samhold, noe både senteret og brukerne våre
opplever som positivt. Dermed ble året nok en gang preget av høy aktivitet, god arbeidsvilje,
og fokus på brukermedvirkning. Ansattegruppa kunne i 2010 nyte fruktene av hardt arbeid
året før, noe som innebar en studietur og deltakelse på en internasjonal konferanse om utsatte
gutter og menn.
3 spennende prosjekter har blitt jobbet med, og evaluert, i 2010. Dette gjelder prosjektet for å
nå ut til utsatte gutter og menn, prosjekt folkehelse, og prosjekt flerkulturelle brukere.
Senteret videreførte også målet om aktiv utadrettet informasjon, dette gjennom leserinnlegg
og presseoppslag, intervju i radio, utarbeidelse av en kort reklamefilm for visning på TV Vest,
og presentasjon av senteret i ulike aktuelle fora.
SMSO Rogaland hadde i 2010 ansvaret for det obligatoriske Innføringskurset, et to dagers
opplæringskurs for nyansatte ved senter landet rundt. Kurset ble også åpnet for andre
faggrupper, og ble avholdt i egnede lokaler i Sandnes. Det deltok til sammen 19 stykker på
kurset, og tilbakemeldingene var positive.
Sykefraværet i 2010 var totalt på 8,04 %, som var en nedgang fra året tidligere. Bevisstgjøring
av fraværs- og nærværsfaktorer, satsing på HMS og trivselstiltak har vist seg å nytte. Dette
arbeidet vil bli videreført. En av de ansatte fullførte en videreutdanning innen psykisk helse,
en kompetanse som viser seg svært nyttig for senteret. Vedkommende økte i etterkant av dette
sin stillingsprosent, noe som medførte at senteret fra 01.08.10 kunne utvide åpningstiden til
også å gjelde fredager – da etter avtale. Deler av året 2010 hadde senteret i tilegg en
prosjektmedarbeider ansatt, tilknyttet folkehelseprosjektet.
Daglig leder tiltrådte styret i FMSO som vara senhøstes 2009, og ble våren 2010 valgt inn
som fast styremedlem. Daglig leder deltok også i en samarbeidsgruppe nedsatt av Barne,ungdoms- og familiedirektoratet, med mandat til å videreutvikle de felles statistikkskjemaene
alle sentrene nå bruker.
Igjen har alle ansatte ved senteret – og styrets medlemmer – vist en stor vilje til innsats for
senteret. De ansatte gjennom kreativitet, fleksibilitet, humor og arbeidsvilje, styremedlemmer
gjennom blant annet aktivt å engasjere seg i den usikre økonomiske situasjonen til senteret.
Daglig leder vil derfor benytte anledningen til å takke alle for god innsats.
I tillegg rettes en takk til alle kommuner som har bidratt økonomisk – samt til Helse Vest og
Barne- ungdoms- og familiedirektoratet som har bidratt med driftsmidler til senteret gjennom
2010.

Ann-Kristin Strømme
Daglig leder
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Målsetning og målgruppe
SMSO Rogaland har en formålsparagraf som sier:
”Senterets formål er å gi hjelp til selvhjelp til menn og kvinner som har vært incestutsatt/
utsatt for seksuelle overgrep, og hjelp til utsattes pårørende. Støttesenteret skal aktivt drive
forebyggende arbeid og opplysningsvirksomhet.”

SMSO Rogalands målsetting er:
1.

2.

Vi vil arbeide for å gi incest- og overgreps utsatte kvinner og menn, samt foreldre
til overgreps utsatte barn, støtte og veiledning. Gjennom ulike aktiviteter på
senteret vil vi bidra til at brukerne finner tilbake til sitt egenverd gjennom hjelp til
selvhjelp.
Videre vil vi arbeide for å synliggjøre og motvirke ethvert forhold i samfunnet som
opprettholder og skjuler incest og seksuelle overgrep.

Vår målgruppe er:
Vår primære målgruppe er kvinner og menn som har vært utsatt for incest og seksuelle
overgrep, pårørende og partnere til den utsatte.
Vår sekundære målgruppe er yrkesgrupper, studenter og andre personer som berøres av
problematikken rundt incest og seksuelle overgrep, og som har behov for veiledning,
undervisning og samarbeid.
Øvrig informasjon om senteret:
SMSO Rogaland holder til leide lokaler i vertskommunen Sandnes. Til sammen disponerer
senteret ca. 200 kvadratmeter, hvorav romfordelingen er som følger:
5 kontorer av varierende størrelse, 1kjøkken/oppholdsrom, 1 stue med flere sittegrupper,
toalett, lagerrom, kopirom, samt gang hvor bibliotek, informasjonshylle og
avkledningsmuligheter finnes. SMSO gir ikke opp håpet om å kjøpe et eget, mer egnet
lokale, med flere muligheter for ulike aktivitetsrom og møterom. Nåværende lokalisering –
om enn sentral – er svært utsatt for trafikkstøy. Utendørsarealene gir små muligheter for
utfoldelse, og ligger lite skjermet for innsyn. Det vites ikke hvor gammelt lokalet er.
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Organisasjonen SMSO Rogaland
SMSO`s styre
Organisasjonens øverste organ er SMSOs styre. Styret består av inntil 8 personer som
representerer ulike faggrupper og organisasjoner. Et styremedlem velges for 2 år av gangen,
og kan sitte i to perioder før medlemmet må tre ut av styret en periode. Daglig leder er unntatt
denne regelen, og tiltrer som styrets sekretær.
Styrets funksjon
Styret er som nevnt øverste organ for SMSO Rogaland og står ansvarlig for organisasjonens
drift. Styret godkjenner retningslinjer for virksomheten og forvalter senterets midler.
Styrets oppgaver
Styrets oppgave er overordnet administrativ ledelse og skal tre støttende til i tilfeller hvor
juridiske råd er nødvendige. Styret representerer organisasjonen utad og har ansvaret for at
organisasjonen og det som vedkommer den blir forvaltet tilfredsstillende.
Styret skal påse at senteret drives forsvarlig etter vedtekter og idégrunnlag.
Styret skal godkjenne budsjett.
Styret har det formelle arbeidsgiveransvar.
Styret er øverste klageinstans for ansatte og brukere.
Regnskap
Styret skal sørge for at det blir ført regnskap etter gjeldende lover og regler. Regnskapet skal
følge kalenderåret, og avsluttes senest 3 mnd etter årets utgang.
Regnskapet skal være godkjent og attestert av godkjent revisor.
SMSO Rogaland bruker Consis Skjæveland som regnskapsfører og revisor Edgar Wigestrand
ved Thorsen, Wigestrand & Co ANS.
Vedtektsendringer
Forslag til endringer av vedtekter må fremmes på styremøte, og kan tidligst realitetsbehandles
det påfølgende styremøtet. Styret må være fulltallig og endringen må vedtas i 2 styremøter
etter hverandre.
Oppløsning
Styret kan beslutte at organisasjonen SMSO Rogaland skal oppløses. Før et slikt vedtak fattes
skal offentlige og andre myndigheter som yter økonomisk støtte til drift være underrettet, og
bedt om å gi kommentar til oppløsningsforslaget. Selve vedtaket om oppløsning fattes av et
fulltallig styre.
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Styret og personalet
Styret er sammensatt av ulike faggrupper og er senterets arbeidsgiver.
Styrets sammensetning i 2010:
Styreleder Verna Rege Nilssen
Nestleder Fartein Haga
Styremedlem (brukerrepresentant) Turid Husstøl Wiik
Styremedlem (ansattes representant) Åshild Madsen
Styremedlem (fra vertskommunen) Aud Skjørestad, m. vara Ingeborg Fjermeland
Styremedlem Reidun Nyborg Johansen
Styremedlem Wenche Aamodt Lind
Styremedlem Else Marie Sandvoll
I tillegg har regnskapsfører Ole Johan Skjæveland vært tilstedet under flere av styremøtene,
sammen med daglig leder, som er styrets sekretær.
Det rettes igjen en stor takk for innsatsen som er gjort i styret gjennom året.
Personalet har vært bestående av:
Ann-Kristin Strømme, daglig leder, fast ansatt i 100 % stilling gjennom hele året.
Bente Lise Skåtun, miljøarbeider, fast ansatt i 80 % stilling gjennom storparten av året.
Åshild Madsen, miljøarbeider, ansatt i fast 75 % stilling gjennom hele året.
Lilly Egge, miljøarbeider, har vært fast ansatt i 55 % stilling gjennom hele året.
Nina O. W. Myklebust, miljøarbeider, fast 45 % stilling gjennom hele året.
Heidi Munnick, prosjektmedarbeider, ansatt på timebasis gjennom deler av året.
Senteret har hatt 2 personer ansatt med helse- og sosialfaglig bakgrunn.
De ansatte følger gjeldende tariff, og har forsikringsordninger etter gjeldende regler.

Økonomi og administrasjon
SMSO er en frivillig organisasjon som drives med økonomisk støtte fra ulike kommuner i
Rogaland, Helse Vest og staten ved Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). SMSO
Rogaland har tidligere år mottatt gaver fra andre organisasjoner og lag, noe som ikke forekom
i 2010.
Dagens finansieringsordning er som følger:
Kommunale og helseregionale tilskudd står for 20 % av driftsbudsjettet, mens staten ved
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) gir de resterende 80 % av driftstilskuddet.
Som tidligere år beregnes støtten fra Bufdir på grunnlag av hva de forannevnte instansene gir i
tilskudd – mens gaver til senteret ikke lenger utløser tilskudd. Fristen for å søke om tilskudd
fra Bufdir er 1.april.
Med andre ord: Hver krone SMSO mottar fra kommuner eller Helse Vest - innen fristen
fastsatt av Bufdir - utløser det firedobbelte fra statlig hold. Dermed er vedtak om
driftstilskudd innen fristen fra kommunal og statlig hold av avgjørende betydning.
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Tilskudd som kommer inn etter fristen blir altså ikke tatt med i beregningen av driftsårets
statstilskudd. Nok en gang ber jeg kommunene merke seg dette.
Stram kommuneøkonomi fører ofte til at oppgaver som ikke er lovpålagte kuttes ned på,
dermed også bevilgninger til driftstøtte til senteret. Dette skaper stor usikkerhet fra år til år,
og selve søknadsprosessen samt purring på svar til hver enkelt kommune tar tid og energi.
Denne tiden og energien skulle så gjerne blitt brukt til brukerne våre.
Vi har forståelse for trang kommuneøkonomi, men skulle likevel ønske at flere av
kommunene i Rogaland kunne være med å bidra. Etter vår vurdering er vi et rimelig og
viktig supplement til det offentlige hjelpeapparatet, som vi ønsker at kommunene skal støtte
aktivt opp om. Fra og med 2009 besluttet SMSO å ta betalt for opplysningsarbeid/kursing vi
utfører for kommuner som ikke bidrar med økonomiske driftsmidler.
Evaluering foretatt i 2009 viste at sentre mot incest og seksuelle overgrep gir et verdifullt og
unikt tilbud til mennesker som tidligere har vært utsatt for seksuelle overgrep. Brukerne tar
kontakt med incestsentrene fordi de sliter både psykisk, sosialt og somatisk, og understreker at
det har betydd svært mye for dem å få hjelp fra et støttessenter. Forhold brukerne trekker frem
som særlig positive er bl.a. at incestsentrene er et lavterskeltilbud, de blir sett, hørt og trodd,
de blir ansvarliggjort og de får møte andre utsatte. Incestsentrene kan fungere både som et
supplement og et alternativ til hjelp fra det offentlige.

SAMMEN ER VI STERKE!
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Takk til våre bidragsytere
SMSO ønsker å rette en stor takk til alle som har bidratt med økonomiske midler i 2010:
Bokn kommune
Hå kommune
Klepp kommune
Kvitsøy kommune
Sandnes kommune
Sokndal kommune
Sola kommune
Stavanger kommune
Suldal kommune
Helse vest
Barne og ungdoms- og Familiedirektoratet

1 000,00
5 000,00
20 000,00
2000,00
190 000,00
5000,00
30 000,00
176 000,00
2 500,00
50 000,00
1 926 000,00

Vi er takknemlig for all økonomisk støtte, og håper at alle kommunene viser velvilje i
forhold til videre driftsmidler.
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Tilbud ved SMSO Rogaland
Støttetelefon
De aller fleste førstegangshenvendelsene skjer på telefon. Enkelte brukere ønsker å være
anonyme. Noen av våre brukere ønsker, og er fornøyd med, å ha telefonkontakt. Dette kan
være fordi den geografiske avstanden mellom senteret og eget bosted er stor, eller at de rett og
slett synes at det er for vanskelig å komme til senteret. Noen trenger mer tid for å tørre å
komme innom.
Individuelle samtaler
Alle brukere får tilbud om å komme til individuelle samtaler. Disse samtalene går ut på at
brukeren enten som utsatt eller pårørende får sette ord på sin problematikk, tanker og følelser
sammen med en ansatt på senteret. Den ansatte skal støtte, trygge og veilede brukeren samt
bidra til hjelp til selvhjelp.

Temakvelder
Temakvelder blir arrangert ca 1 gang pr. måned. Til temakveldene bruker vi intern
kompetanse eller henter inn eksterne forelesere for ulike temaer. Temakveldene blir blant
annet utlyst i vår info. Brukerne er hjertelig velkomne til å ta med seg partner og venner på
disse kveldene, samt komme med forslag på tema.
Infoen
Infoen er et informasjonsskriv som vi sender ut til interesserte og brukere ca annenhver
måned. Den inneholder en oversikt over de aktivitetene vi arrangerer i den perioden infoen
gjelder, samt åpningstider og annen aktuell informasjon. Infoen kan mottas både pr. mail eller
post.
Massasje
Alle brukere og ansatte har tilbud om å benytte massasjestol vederlagsfritt, et mye brukt
tilbud.
Andre tilbud
Dersom noen av brukerne ønsker eller trenger det, er senteret behjelpelige med følge
vedkommende til politi, advokat, lege og andre offentlige kontorer. SMSO er i tillegg
behjelpelig med å finne fagpersoner som kan bistå i ulike forhold. I tillegg har SMSO bygget
opp et lite bibliotek bestående av hobbybøker, faglitteratur, selvhjelpsbøker og
skjønnlitteratur, samt musikk og filmer. SMSO distribuerer også relevant infomateriell.
Tillegg
Senteret har primært ikke noe tilbud til barn under 16 år. Derimot henviser SMSO gjerne til
andre instanser som kan hjelpe utsatte under målgruppens aldersgrense videre, slik at de
likevel kan få den hjelpen de trenger. Men ingen regel uten unntak – dersom yngre brukere
trenger et tilbud vil de ikke bli avvist. Det forutsettes da at foresatt følger.
Pårørende, partner/kjæreste og venner kan få samme tilbud som brukerne på senteret, og er
hjertelig velkomne til å benytte seg av det tilbudet senteret tilbyr. Ved etterspørsel blir det
opprettet egen samtalegruppe for partnere eller pårørende. En slik gruppe vil også regnes som
brukere av senteret.
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Aktiviteter gjennom året
Lunsj: Felleslunsj for brukerne ble gjennomført hele 2010, og er et populært tilbud.

Temakvelder 2010:
Dato: Ulike tema:
28.01 Selvhjelp
04.03 Gleden ved trening
24. - 25.03 Konditorkurs
29.04 Kommunikasjon
20.05 Kroppspleie
26.08 Fotpleie
30.09 Lett make up
21.10 Kunstterapi
25.11 Bra mat for bedre helse

Foredragsholder:
v. Åshild Madsen, SMSO
v. Åge Olsen, Rogaland fylkeskommune
v. Hege Høgstø, Våland Dampbakeri
v. Kristoffer Omdal, NLF
v. Lilly Egge, SMSO
v. Lilly Egge, SMSO
v. Marianne Bjerga
v. Anlaug R. Varhaug
v. Christel Dahl, Sandnes kommune

Sommertur/avslutning: 24.06.10 gikk turen til Alsvik, ved Hommersåk. Dette var en
”blåtur”, hvor deltakerne kunne tippe bestemmelsessted med litt hjelp i form av tips. Med på
turen var 10 brukere (9 kvinner og 1 mann), samt 3 ansatte. Programmet for dagen var
sporlek med spørsmålsark, her ble deltagerne delt inn på lag. Hvert lag laget også egen
limerick, og etter grilling, samt bading for de mest hardbarka, var det premieutdeling.
Deretter var det boulesturnering, etterfulgt av alkoholfri champagne og jordbær.
Sommerstengt: SMSO hadde redusert åpningstid uke 27-29 med 1 dag pr. uke.
Verdensdagen mot seksuelle overgrep: 19.11.10 falt på en fredag dette året, hvorpå senteret
bare holder åpent for brukere etter avtale. Siden ingen avtaler falt på den dagen, ble
arbeidstimene benyttet til distribuering av informasjonsmateriell, og helsestasjoner,
legekontorer og tannlegekontorer ble besøkt med oppfordring om å sette brosjyrer fra SMSO
godt synlig på venterommene.
Juletur: 02.12.10 gikk juleturen til Søya gård, hvor omvisning, sosialt samvær og bespisning
foregikk i trivelige omgivelser. De som ville kunne i tilegg besøke gårdsutsalget, for på den
måten å ta med eg noen ekstra eksotiske julegaver hjem. 10 brukere deltok på turen.
Julebord for brukerne: 09.12.10 ble den årvisse tradisjonen holdt i hevd, og til sammen var
det 19 personer rundt festbordet. En litt annerledes vri ble gjennomført denne gangen, med
koldtbord i stedet for tradisjonell julemat. Varianten falt i smak! Kvelden inneholdt også
trylling, diktlesning, historiefortelling, quiz og julepakkeutdeling. Snøen som lavet ned
utenfor satt en ekstra spiss på arrangementet.
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Intern opplæring, kompetanseheving og
samarbeidsmøter 2010
I virksomhetsplanen for 2010 står følgende å lese:
Overordna mål:
SMSO Rogaland skal gjennom støtte, veiledning og fellesskap bidra til at mennesker som har
vært utsatt for seksuelle overgrep opplever nye muligheter til å leve med sin historie.
SMSO Rogaland skal, gjennom aktivt samarbeid med ulike samarbeidspartnere, bidra til økt
kunnskap, forståelse og forebygging av seksuelle overgrep.
Delmål 1:
Alle ansatte ved SMSO skal arbeide aktivt for å øke intern kompetanse og forståelse i forhold
til brukerne våre. Dette gjennom kursing, deling av kunnskap, lesing av faglitteratur,
planlegging og gjennomføring av egne personaldager, videreutdanning og lignende.
I tråd med virksomhetsplanens mål og delmål ble følgende gjennomført:
Intern opplæring:
18.01.10 Internt kurs i presentasjonsteknikk: Dette var en videreføring av det interne
kurset avholdt året før – fokus denne gangen var mestringsfølelse og hvor langt den enkelte
var kommet i egen prosess med å utøve presentasjonsteknikk.
14.06.10 Personaldag med tur til Dalsnuten: Tema for dagen var hvordan takler vi kritikk,
gir vi hverandre gode og konstruktive tilbakemeldinger, samt fokus på høyt sykefravær. Det
hele foregikk i luftige omgivelser på Dalsnuten, med utsikt over hele Sandnes. Dagen og
diskusjonstemaene ble fulgt opp med en ny halv dag (21.06.10) – hvor fokus dreide seg om
fravær versus nærvær – hvordan minske det første, og øke det siste?
Kollegabasert veiledning ble gjennomført jevnlig, med avsatt tid 2 timer annen hver uke.
Alle ansatte hadde ansvar for å sette opp ønsket tema til veiledning.
Interne fagdager ble innført fra 01.08.10, og det ble satt av 3 timer en mandag pr måned til
dette formålet. En av de ansatte fikk fast ansvar for fagdagene, og temaer ble spilt inn fra en
samlet personalgruppe. Temaer i 2010 var psykisk helse, med fokus blant annet på ressiliens
- barn av psykisk syke. Innleder/foreleser hentes både internt og eksternt.
Ledersamlinger holdes jevnlig gjennom kalenderåret, i 2010 ble det avholdt til sammen
4stykk. Daglig leder deltok på 3 av disse, og ser på ledersamlingene som en
vitamininnsprøyting! Dette til tross for at de genererer en mengde arbeidsoppgaver, da
samarbeid og kommunikasjon med andre ledere alltid fører til en masse tanker og ideer rundt
hvordan løse utfordringer og oppgaver på eget senter. Ledersamlinger brukes også til
forelesninger, samt felles fokus på felles arbeidsoppgaver.
Arbeidsgruppe initiert av Barne-, ungdoms og familiedirektoratet kom i gang i 2010, det
ble gjennomført 2 møter (vår og høst) med sikte på å videreutvikle de felles
registreringsskjemaene som alle senter tok i bruk i 2010.
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Styremøter i FMSO ble avviklet 6 ganger i løpet av 2010. Daglig leder ble i løpet av året
innvalgt i styret, og deltok på 5 av styremøtene. Ofte ble styremøtene lagt til
ettermiddagen/kvelden før en ledersamling, slik at både tid og penger ble brukt rasjonelt.

Kurs og annen utadrettet virksomhet i 2010
Fra virksomhetsplan 2010:
Delmål 2:
Alle ansatte ved SMSO skal arbeide aktivt for å øke kjennskapen til SMSO. Dette gjennom
deltagelse i naturlige samarbeidsfora, videreutvikling av informasjonsmateriell og
internettside, fokus på media, foredragsholding og stands.
I tråd med dette ble følgende gjennomført i 2010:
Kurs- og konferanser:
18.-21.03.10 Konferansen ”Healing and hope for male survivors” i New York: Som
bemerket innledningsvis deltok alle senterets ansatte på den internasjonale konferansen om
seksuelt misbrukte gutter og menn 2010, dette året avholdt i New York. Temaene man kunne
høre forelesninger om var mange, og læringsutbyttet stort. Senteret finansierte reisen
gjennom bevilgning fra søskenparet Bertha og Reidar Gausels legat mottatt i 2009.
26.-27.05.10 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 overgrepsaker, seksualitet,
spiseforstyrrelser, fokus på fysisk aktivitet, presentasjon av KOR (klient og resultatstyrt
praksis), samtaleteknikk, med mer.
22.09.10 Presentasjon av progresjonen og funn så langt i LISA:
SMSO Rogaland deltar - sammen med 3 andre incestsenter - i en undersøkelse som
konsentrerer seg om senskadene av overgrep. Undersøkelsen er initiert og gjennomføres av
Universitet i Bergen. Undersøkelsen, Longitudinal Investigation of Sexual Abuse (LISA),
strekker seg over 10 år, med jevnlige utsendelser av spørreskjema foretatt av sentrene som
deltar. Ingen svarskjema kan spores tilbake til bruker. LISA er en unik undersøkelse også i
internasjonal målestokk, og tallmaterialet som foreløpig har fremkommet vekker oppsikt.
UiB planlegger en egen webside hvor forskningsfunn presenteres underveis i undersøkelsen.
Landskonferanse for alle støttesentre mot incest og seksuelle overgrep i Norge
ble 27.-29.10.10 avholdt i Skien. Alle ansatte ved SMSO samt brukerrepresentanten deltok i
2 dager. Landskonferansen består av erfaringsutveksling og foredrag, dette etter tips og
innspill fra sentrene rundt om i landet. Konferansen er en unik mulighet for sentrene til å
treffes.
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Utadrettet informasjonsvirksomhet i 2010:
På lik linje med tidligere år var SMSO på tilbudssiden for å informere om senteret også i
2010. Fokus på ekstern kommunikasjon medførte:
02.03.10 Presentasjon for fylkesutvalget, Rogaland fylkeskommune: Daglig leder holdt en
presentasjon av senteret for fylkesutvalget, samt satte aktuelle problemstillinger for senterets
drift på dagsorden. Daglig leder utfordret også fylkesutvalget til å kikke litt på fylkets
folkehelseplan, samt legge inn en definisjon på helse i ny versjon av denne. Videre ble fylket
oppfordret til å støtte senteret økonomisk, dette gjennom prosjektmidler til folkehelsearbeid
for utsatte grupper.
03.03.10 Informasjon i forbindelse med fagdag for ansatte i Sandnes kommune:
Daglig leder foretok en presentasjon av senteret og vårt tilbud, samt ga informasjon om
seksuelle overgrep, statistikk, ettervirkninger, aktuelle problemstillinger og svarte på
spørsmål.
26.03.10 Informasjonsbesøk ved mottakssenteret Sana Lund, Moi: To ansatte besøkte
mottakssenteret, hvor det innledningsvis ble holdt informasjonsforedrag for de ansatte.
Deretter kom turen for 3 ulike beboergrupper senteret hadde plukket ut. Foredragene for
gruppene foregikk på engelsk, det ble også benyttet telefontolk for en av gruppene for
oversettelse til annet språk. Det var anledning for spørsmål og meningsutvekslinger underveis
og i etterkant av forelesningen.
Informasjon til 10.klassinger ved Bryne ungdomsskole ble tradisjonen tro gjennomført
også våren -10. To av senterets ansatte holdt foredrag om seksuelle overgrep og hvor hjelpen
er å finne for avgangskullene. Igjen var det god respons og mange spørsmål fra elevene. Som
tidligere ble de ansatte værende på skolen 1 time etter siste foredrag for å besvare eventuelle
enkelthenvendelser fra elever med spørsmål rundt seksuelle overgrep. Helsesøster ved skolen
fulgte opp deretter. I motsetning til tidligere år så SMSO seg nødt til å ta betalt for tjenesten,
all den tid kommunen ikke bidrar med driftsmidler til senteret.
04.05.10 ble et avisintervju med daglig leder publisert i Stavanger Aftenblad. Fokus her var
senterets usikre økonomi pga mange kommuners manglende vilje til å bidra til fortsatt drift.
09.06.10 Informasjon til Sandnes kommune, ved helse- og sosialutvalget: To ansatte
presenterte senteret og vårt tilbud, og ga helse- og sosialutvalget informasjon om seksuelle
overgrep og skadene dette medfører på kropp og sjel.
04.11.10 Informasjonsbesøk ved mottakssenteret på Tau:
To ansatte besøkte mottakssenteret, også her ble det holdt et informasjonsforelag for de
ansatte i forkant av foredrag for mannlige beboere. Foredraget ble oversatt til engelsk og
fransk av tolker. Også her var det spørsmål og meningsutvekslinger underveis og i etterkant
av foredraget.
12.11.10 ble et radiointervju med daglig leder sendt på morgensendingen til NRK Rogaland,
temaet her var nok en gang sentrets usikre økonomi, og mange kommuners manglende vilje til
å bidra økonomisk.
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Annen utadrettet informasjon: Det ble i 2010 sendt ut to leserinnlegg til alle fylkets aviser
med titlene ”Kvinner står bak ett av ti sexovergrep” og ”Den skamfulle stillheten”. Disse ble
sendt ut henholdsvis i april og september 2010, se vedlegg 1 og 2.
Ellers nevnes at SMSO hadde et greit samarbeid med hjelpeapparatet i Rogaland i 2010, og
opplevde å bli oppringt fra samarbeidspartnere og andre for rådgivning i spesifikke saker hvor
overgrepsproblematikk var en del av bildet.

Prosjekter ved senteret
I rapporten ”Hjelp når livet rakner” (utarbeidet av Nordlandsforskning i 2009) ble det påpekt
enkelte befolkningsgrupper som sentrene mot incest og seksuelle overgrep ikke når. Dette er
mennesker med funksjonsnedsettelser, mennesker med minoritetsbakgrunn, og menn som
tidligere har blitt utsatt for seksuelle overgrep. SMSO grep tidlig fatt i disse utfordringene. Vi
utformet derfor egne prosjekt vedrørende to av overnevnte grupper, og gjennomførte en
skriftlig evaluering av arbeid og måloppnåelse i prosjektene i desember -10.
Gutter og menn prosjektet: To ansatte har over tid konsentrert seg om denne gruppen
brukere, som er underrepresentert ved senteret. Etter flittig informasjonsvirksomhet ble det i
2010 opprettet en egen mannegruppe ved senteret, med egne treffkvelder og aktiviteter. De to
prosjektansvarlige deltok i 2010 på kollegabasert veiledning i regi av Kirkens ressurssenter i
Oslo, noe de hadde stort utbytte av. I tilegg tok de initiativ til, og gjennomførte, et
informasjonsmøte med gateprestene i Stavanger og Sandes med tanke på fremtidig samarbeid
rundt mannlige utsatte. En av de mannlige brukerne våre deltok på en egen mannehelg i regi
av SMI Oslo, og våre mannlige brukere var godt representert ved fellesaktiviteter som
konditorkurs og julebord. Evalueringen desember -10 viste at mange av prosjektets mål var
nådd, og at satsingen bar frukter. Det ble derfor besluttet å videreføre prosjektet også i 2011.
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, og deretter ble disse kontaktet med tanke på
informasjonsbesøk og samarbeid. I 2010 ble to mottak besøkt, se nærmere beskrivelse under
annen utadrettet virksomhet. Etter evalueringen i desember -10 ble også dette prosjektet
besluttet videreført, med strengere krav til måloppnåelse i løpet av inneværende år.
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. All forskning viser at økt aktivitet gir store gevinster både fysisk og psykisk,
dermed var målet å gi brukerne lyst til å gjøre noe de visste at de burde.
Sentrale tema i prosjektet har vært økt fysisk aktivitet, tilrettelegging av treningsmuligheter
for brukerne, fokus på kunnskapsøkning om sammenhengen mellom livskvalitet og bedre
helse, ernæring, motivasjon og forskning. Tilbakemeldingen fra brukerne har vært udelt
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.
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Henvendelser 2010
Hvor kommer henvendelsene fra?
Brukergruppen
Samarbeidspartnere
Totalt
Ikke svar 2

81,3 %
18,7 %
100 %

(593 stk)
(136 stk)
729 stk

Brukergruppen: Type henvendelse
Tause telefoner
Telefon
Epost
SMS
Totalt
Ikke svar 1

16,7 %
66,7 %
8,1 %
7,9 %
100 %

(99 stk)
(395 stk)
(48 stk)
(47 stk)
592 stk

Brukergruppen: Kjønn
Kvinner/jenter
Menn/gutter
Totalt
Ikke svar 116

86,8 %
13,2 %
100 %

(414 stk)
(63 stk)
477 stk

Brukergruppen: Henvendelsene kommer fra
Utsatt
Pårørende
Vet ikke (fore eksempel taus telefon)
Totalt
Ikke svar 1

74,7 %
8,4 %
16,9 %
100 %

(442 stk)
(50 stk)
(100 stk)
592 stk

94,9 %
5,1 %

(408 stk)
(22 stk)

100 %

430 stk

19,1 %
2,1 %
6,4 %
57,4 %
14,9 %

(9 stk)
(1 stk)
(3 stk)
(27 stk)
(7 stk)

Brukere/pårørende – skjema A

Brukergruppen: Aldersfordeling på utsatte
24 år eller eldre
18-23 år
16-17 år
13-15 år
Yngre
Totalt
Ikke svar 12
Brukergruppen: Pårørende:
Partner/ektefelle/kjæreste
Søsken
Far
Mor
Annen

15
Årsrapport 2010

SMSO Rogaland
Totalt
Ikke svar 3
Brukergruppen: Fra kommunetype
Vertskommune
Bidragskommune
Annen kommune
Totalt
Ikke svar 111

100 %

47 stk

29,5 %
34,6 %
35,9 %
100 %

(142 stk)
(167 stk)
(173 stk)
482 stk

Samarbeidspartnere
Samarbeidspartnere: Type henvendelser
Besøk
Telefon
E post
Brev
Totalt
Ikke svar 1

3%
46,7 %
47,4 %
3%
100 %

(4 stk)
(63 stk)
(64 stk)
(4 stk)
135 stk

3,7 %

(5 stk)

11,9 %
8,9 %
2,2 %
73,3 %
100 %

(16 stk)
(12 stk)
(3 stk)
(99 stk)
135 stk

Samarbeidspartnere: Formålet med henvendelsen
Undervisning
Samarbeid
Råd og veiledning
Enkeltbrukere
Annet
Totalt
Ikke svar 6

13,8 %
44,6 %
6,9 %
5,4 %
29,2 %
100 %

(18 stk)
(58 stk)
(9 stk)
(7 stk)
(38 stk)
130 stk

Samarbeidspartnere: Fra kommunetype
Vertskommune
Bidragskommune
Utenfor
Totalt
Ikke svar 14

13,1 %
40,2 %
46,7 %
100 %

(16 stk)
(49 stk)
(57 stk)
122 stk

Samarbeidspartnere: Instans
NAV
Politi
Barnevern
Helse
Psykisk helsevern
Skole/barnehage
Andre
Totalt
Ikke svar 1
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Kontaktinformasjon
Besøksadresse:

Gravarsveien 36, 4306 Sandnes

Postadresse:

Postboks 39 Sentrum, 4301 Sandnes

Tlf. 51 97 19 00
Hjemmeside: www.smso-rogaland.no
E-post: post@smso-rogaland.no
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Vedlegg 1
”Den skamfulle stillheten”
De siste ukene og dagene har spesielt to typer mediaoppslag slåss om lesernes og seernes
oppmerksomhet:
I Europa har pedofiliskandalen vokst de siste ukene med stadig flere tilfeller av seksuelt
misbruk og vold utført av katolske prester. Pave Benedikt XVI unnlot å nevne de rystende
overgrepssakene i sin årlige påsketale på Petersplassen i Roma, mens kardinal Angelo Sodano
mener at angrepene på paven og den katolske kirken er svertekampanjer og ondsinnet sladder.
Kirkens håndtering av saken omtales derimot som ”den skamfulle stillheten” av Erkebiskopen
i Belgia, Andre Joseph Leonard. Den første overgrepssaken som knyttes til den katolske
kirken i Norge er nå et faktum, og det varsles om at flere følger.
Her i landet går rettsaken mot lommemannen mot slutten. Tiltalen lyder på 68 seksuelle
overgrep begått mot 66 gutter - overgrepskarrieren strekker seg over 40 år.
I begge sakene er jeg redd vi bare ser toppen av isfjellet.
Hva skjer med barn som utsettes for seksuelle overgrep?
Skadevirkningene barn kan få etter å ha blitt utsatt for seksuelle overgrep er mange og
alvorlige. Store psykiske problemer, sårbarhet, usikkerhet, og tvangslidelser forekommer,
videre er frykt og sinne overfor voksne, søvnproblemer og mareritt en gjenganger blant
ofrene. Mange av ofrene opplever store vanskeligheter med å konsentrere seg, noe som fører
til problemer på skolen. I etterkant av overgrep kan mange ty til rusmidler for å komme
gjennom hverdagen, med de bivirkninger dette har i tilegg. Selvskading forekommer ofte, og
i ytterste konsekvens selvmord. De menneskelige og samfunnsmessige konsekvensene av
seksuelle overgrep er med andre ord formidable.
Støttesenteret mot seksuelle overgrep i Rogaland (SMSO) arbeider iherdig sammen med
andre støttesenter i Norge for å bygge ned tabuene og fortielsen om seksuelle overgrep og
konsekvensene av disse. ”Den skamfulle stillheten” må erstattes av åpenhet og kunnskap om
temaet, samt ivaretakelse og hjelp til utsatte og berørte.
Ann-Kristin Strømme
Daglig leder SMSO Rogaland.
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Vedlegg 2
”Kvinner står bak ett av ti sexovergrep”
er overskriften i en artikkel i Dagbladet uke 36. Videre i artikkelen kan vi lese at hver tiende
seksualforbryter er en kvinne - og de fleste av deres ofre er gutter og menn. Dette viser en
nylig foretatt undersøkelse gjort ved 20 av landets incestsenter – hvor brukere selv står frem
med sine historier.
Undersøkelsen viser at mannlige brukere av incestsentrene i større grad enn kvinner har blitt
misbrukt av en kvinne. ”Det bryter med våre vante forestillinger at overgripere også er
kvinner”, uttaler Buf-direktør Mari Trommald. Hun legger til at nyere forskning viser at
kvinner også kan ha aggresjonsproblemer, utøve vold mot partnere og barn, og sist men ikke
minst: forgripe seg seksuelt.
Den dobbelte krenkelsen barn opplever når en eller begge foreldrene forgriper seg på dem er
svært alvorlig. Hjemmet, som skal stå for verdier som trygghet, nærhet og omsorg, blir i
stedet en arena for den voksne forelders seksualitet. Det at også mødre kan trå langt over
grensen i forhold til egne og andres barn, har for mange tidligere blitt sett på som utenkelig.
Det er rett og slett uforenelig med vår oppfattning av hva det vil si å være mor. Nettopp derfor
er det så viktig å gi denne typen undersøkelse oppmerksomhet – og de utsatte en stemme.
Undersøkelsen viser videre at så mange som 30 prosent av brukerne utsatt for seksuelle
overgrep er under 24 år. Forekomsten av incest- og seksuelle overgrep blant yngre
aldersgrupper viser seg dermed å være relativt høy – noe også studier fra NOVA viser.
Incest og seksuelle overgrep er et samfunnsproblem, som må bekjempes gjennom åpenhet,
informasjon og forebygging. Senter mot seksuelle overgrep i Rogaland gjør akkurat dette –
støtt oss i dette viktige arbeidet!
Ann-Kristin Strømme
Daglig leder SMSO Rogaland.
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