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Året 2011 
 

 

Også 2011 ble et aktivt og innholdsrikt år for SMSO Rogaland.  Prosjekter fra 2010 ble 

videreført og ferdigstilt, oppgavene i årshjulet gjennomført, ny kompetanse ble både innhentet 

og videreformidlet, personaldager og teambuilding ble gjennomført, og igjen opplevde vi en 

økning i antall henvendelser til senteret. Øvrig arbeidsmengde fortok seg heller ikke, dermed 

ble året nok en gang arbeidsomt og fylt av stå på-vilje og initiativ.  Fokuset på 

brukermedvirkning ble ytterligere forsterket i året som gikk. 

 

Prosjektene ”Utsatte gutter og menn”, ”Folkehelse” og ”Flerkulturelle brukere” ble evaluert 

ved årets slutt, og besluttet implementert i videre daglig drift.  Igjen var senteret aktiv i 

forhold til utadrettet informasjon, også gjennom brukernes egen involvering - et anonymisert 

intervju med to av våre mannlige brukere i Stavanger Aftenblad ga god respons i 

sommermånedene.  Senteret inngikk også en samarbeidsavtale med RVTS Vest. 

 

I 2011 var sykefraværet totalt på 3,7 %, en klar nedgang fra tidligere år. Få sykemeldinger 

samt ferdigstillelse og gjennomgang av senterets personalhåndbok har bidratt til en 

klargjøring rundt fravær og reglene for dette, noe som følges opp.  En av de ansatte søkte 

permisjon i 6 måneder for å tilegne seg ny arbeidserfaring, og daglig leder tok studiet 

”Prosjektledelse” ved UiS, samt deltok i prosjektarbeid i regi av FMSO for å kvalitetssikre 

arbeidet ved sentrene rundt om.    

 

Det ble valgt inn tre nye styremedlemmer i juni, og avtroppende representanter ønsket lykke 

til videre, og om mulig velkommen tilbake.  Senteret utviklet i samarbeid med 

vertskommunen en 4-årig intensjonsavtale som ble sendt ut til alle fylkets kommuner, dette 

for å sikre en mer forutsigbar og oversiktlig økonomi for senteret. Ved utgangen av året hadde 

kun 4 kommuner underskrevet denne. 

 

Daglig leder benytter anledningen til å takke både de ansatte og styrets medlemmer for aktiv 

og god innsats i året som gikk, og retter i tilegg en takk til de kommunene som bidro 

økonomisk i 2011. En takk rettes også til Rogaland fylkeskommune, Helse Vest og Barne- 

ungdoms- og familiedirektoratet for deres bidrag av driftsmidler til senteret i 2011. 

 

Da gjenstår det bare å ønske leseren av dokumentet god fornøyelse!    

 

 

Ann-Kristin Strømme 

Daglig leder 

Sandnes  
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Målsetning og målgruppe 
 

SMSO Rogalands formålsparagraf lyder: 

 

”Senterets formål er å gi hjelp til selvhjelp til menn og kvinner som har vært incestutsatt/ 

utsatt for seksuelle overgrepsom barn, og hjelp til utsattes pårørende. Støttesenteret skal 

aktivt drive forebyggende arbeid og opplysningsvirksomhet.” 

 

 

SMSO Rogalands målsetting er: 

 

1. 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. 

2. 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, fra 16 år og oppover.  

 

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, 1 kjøkken/oppholdsrom, 1 stue med flere sittegrupper, 

toalett, lagerrom, kopirom, samt gang hvor bibliotek, informasjonshylle og 

avkledningsmuligheter finnes.  SMSO håper fremdeles å kjøpe et eget, mer egnet lokale etter 

hvert, med mer plass og et eget skjermet uteområde.  Det vites ikke hvor gammelt nåværende 

lokale er.  I tilegg har det nylig blitt innført betaling for parkering utenfor lokalet senteret 

disponerer, det er ingen mulighet til å parkere gratis i nærheten av senteret. 
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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 oppgaver 

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 for daglig leder. 

 

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 Sumergo AS. 

 

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. 

 

 

 

Styret og personalet 
 

Nye styremedlemmer tiltro i juni og etter valget senhøstes 2011, og styret besto ved årets 

slutt av: 

 

Styreleder Else Marie Sandvoll 

Nestleder Gro Christensen Peck 

Styremedlem (brukerrepresentant) Turid Husstøl Wiik 

Styremedlem (ansattes representant) Åshild Madsen 

Styremedlem (fra vertskommunen) Wenche Meinich-Bache 

Styremedlem Kristian Nyborg Johansen 
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Styremedlem Gudrun Riska Thorsen 

Styremedlem Birgit Odden Hegge 

 

Daglig leder er styrets sekretær, og regnskapsfører Ole Johan Skjæveland tiltrer ved behov.  

Det rettes igjen en stor takk til avgåtte styremedlemmer og nytilkomne for innsatsen som er 

gjort i 2011. 

 

Personalet har bestått av: 

Ann-Kristin Strømme, daglig leder, fast ansatt i 100 % stilling gjennom hele året. 

Bente Lise Skåtun, fagstilling, fast ansatt i 100 % stilling gjennom storparten av året.  

Åshild Madsen, miljøarbeider, fast ansatt i 75 % stilling gjennom hele året. 

Lilly Egge, miljøarbeider, fast ansatt i 60 % stilling gjennom hele året, ute i 6 måneders 

permisjon fra og med 01.09.11.  

Nina O. W. Myklebust, miljøarbeider, fast 45 % stilling gjennom hele året. 

Marit Svåsand-Ørestrand, miljøarbeider, ansatt i vikariat fra og med 01.09.11, 50 % stilling. 

 

Senteret har hatt 2 personer ansatt med helse- og sosialfaglig bakgrunn gjennom hele året, 3 

gjennom deler av året. 

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, og mottok ved 

utgangen av 2011 en sum på kr. 10.000 fra søskenparet Bertha og Reidar Gausels legat. 

Senteret mottok også midler fra Rogaland fylkeskommune i 2011. 

 

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 som tidligere 1. april. 

 

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.   

Tilskudd som kommer inn etter fristen blir ikke tatt med i beregningen av driftsårets 

statstilskudd. Kommunene bes merke seg dette. 

 

SMSO viser igjen til Nordlandsforsknings rapport ”Hjelp når livet rakner”, som utkom i 2009. 

Her fremgår at sentrene 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.  
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Senteret merker hvordan ikke lovpålagte oppgaver kuttes i en stram kommuneøkonomi.  Dette 

fører til at mange kommuner avslår å innvilge driftstøtte til senteret, noe som igjen skaper stor 

usikkerhet for driften av og aktiviteten på senteret.  Av den grunn ble det som tidigere nevnt 

utviklet en 4-åring intensjonsavtale, hvor hver kommune som underskriver forplikter seg til å 

bidra med kr. 3,- pr innbygger i kommunen årlig i denne perioden.  Ved utgangen av 2011 var 

det 4 kommuner som hadde undertegnet denne. Den uholdbare økonomiske situasjonen 

skaper stor usikkerhet fra år til år. Selve søknadsprosessen samt purring på svar til hver enkelt 

kommune tar tid og energi, som gjerne skulle blitt brukt til helt andre ting. 

 

Vi har forståelse for trang kommuneøkonomi, men skulle likevel ønske at flere av 

kommunene i Rogaland kunne være med å bidra.  I dag ser vi at mange kommuner opptrer 

som ”blindpassasjerer”, noe som også klart fremgår av statistikken.  Senter mot seksuelle 

overgrep i Rogaland er utvilsomt et rimelig og viktig supplement til det offentlige 

hjelpeapparatet, noe vi ønsker at kommunene skal ta innover seg og støtte aktivt opp om. Fra 

og med 2009 besluttet SMSO derfor å ta betalt for opplysningsarbeid/kursing vi utfører for 

kommuner som ikke bidrar med økonomiske driftsmidler.   

 

 

 

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 2011: 

 

Bokn kommune        1000,00  
Forsand kommune         3000,00 
Hå kommune         5000,00 
Klepp kommune 20 000,00 
Randaberg         5000,00 
Rennesøy kommune                                                              4000,00 
Sandnes kommune 190 000,00 
Sokndal kommune 5000,00 
Sola kommune 35 000,00   
Stavanger kommune 176 000,00 

Rogaland fylkeskommune 60 000,00 
Helse vest    100 000,00       
Barne og ungdoms- og Familiedirektoratet 2 324 000,00 

 
 

 

Vi er takknemlig for all økonomisk støtte, og håper at alle kommunene i fylket for 

fremtiden 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. 

 

Selvhjelpsgrupper 

Når det er nok interesserte starter senteret opp selvhjelpsgrupper.  Gruppene samles ca 10 

ganger a 2,5 timer, og er lederstyrte.  I 2011 var det selvhjelpsgrupper både på vår- og 

høsthalvåret. 

 

Temakvelder 

Temakvelder blir arrangert ca 1 gang pr. måned. Under temakveldene bruker vi intern 

kompetanse eller henter inn eksterne forelesere for å belyse 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 de ønsker senteret skal fokusere på. 

 

Infoen 

Infoen er et informasjonsskriv som vi jevnlig sender ut til interesserte og brukere av senteret. 

Infoen inneholder en oversikt over de aktivitetene vi arrangerer i den aktuelle perioden, samt 

åpningstider og annen nyttig informasjon.  Infoen kan mottas både pr. mail eller post. 

 

Massasjestol 

Alle brukere og ansatte har tilbud om å benytte senterets massasjestol vederlagsfritt. 

 

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 
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opprettet egen samtalegruppe for partnere eller pårørende.  En slik gruppe vil også regnes som 

brukere av senteret. 

 

Aktiviteter gjennom året 
 

Lunsj: Felleslunsj for brukerne ble gjennomført på tirsdager hele 2011, med unntak av 

fellesferien.  Dette er et populært tilbud, hvor brukere og ansatte samles til en felles matbit på 

kjøkkenet.  Alle betaler en egenandel på kr. 10,- for dette tilbudet. 

 

Trivselsgruppa: Hver onsdag hele året og uansett vær ble det gjennomført turer av ulik 

lengde og vanskelighetsgrad.  Både gang- og sykkelturer sto på programmet, i variert terreng. 

Enkelte turer var tilrettelagt for rullestolbrukere, og noen hadde også overnattingsmuligheter.  

Dette har vært et populært og godt brukt tilbud som Bente Skåtun og Åshild Madsen har hatt 

ansvar for. Før jul holdt trivselsgruppa en egen årsavslutning med strandtur og påfølgende 

lunsj på Sola Strandhotell.   

 

Manne/guttekvelder: SMSO jobbet også i 2011 aktivt med å nå ut til utsatte gutter og menn, 

og laget egne tilbud for denne gruppa i samarbeid med de mannlige brukerne av senteret.  

Dette innebar ukentlige kvelder med matlaging, bowling, fisketurer og annet, alt etter 

brukernes ønsker og behov.  Lilly Egge la til rette for at to av våre mannlige brukere sto frem 

med sine historier anonymt i Stavanger Aftenblad i juli 2011, se vedlegg 2. 

 

Jentebølgen: Etter initiativ fra en av brukerne våre deltok senteret på løpet ”Jentebølgen” 

26.05.11, under teamnavnet JENTER SOM GÅR.  Senteret betalte deler av avgiften til de 

brukerne som ville delta, og personalgruppa stilte fulltallig. Senteret hadde reservert bord på 

Sandnes brygge i etterkant, slik at de som ville treffes etter løpet for hyggelig samvær hadde 

anledning til dette.  Det planlegges å gjøre dette til en årlig tradisjon. 

 

Temakvelder 2011:   

 

Dato:      Ulike tema:                                       Foredragsholder:                                  

27.01.11  Avspenningsteknikker  Lilly Egge 

24.02.11  Detaljer i naturen   Jack Rostøl, forfatter 

31.03.11  Kunst og uttrykksterapi  Siv Aaneland 

28.04.11  Cranio Sacral terapi   Helene Risa 

19.05.11  Funn fra LISA-prosjektet  Ann-Kristin Strømme 

25.08.11  Reisebrev fra Niulakita  Wincent Rege 

28.09.11  Motivasjon    Erik Thorstvedt 

27.10.11  Søvn, og mangel på søvn  Cecilie Innset Dundas 

24.11.11  INVIVO, arbeid med bistand  Anne May Melby 

 

 

Sommertur/avslutning: Årets sommeravslutning gikk til vakre Tonhagen på Bersagel 

08.06.11. Turen ble kombinert med overnatting for de som ønsket det, på programmet sto 

også natursti, underholdning, grilling og bading, sistnevnte for vikinger! 

SMSO hadde redusert åpningstid pga ferieavvikling i uke 28, 29 og 30.  Senteret var da åpent 

3 dager i uka, torsdager og fredager kun etter avtale. 
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Brukermøte: Vikar Marit Svåsand-Ørestrand sørget for at et brukermøte kom i stand på 

senteret senhøstes.  Hennes initiativ og innspill til brukergruppa dannet grunnlaget for en god 

diskusjon og flere konkrete innspill til de ansatte, som SMSO fulgte opp.   

 

Verdensdagen mot seksuelle overgrep: 19.11.11 falt på en lørdag, og senteret besluttet 

derfor å ha stand på schizofreni-dagene i Stavanger dagen før, hvor vi også deltok på et 

foredrag.  Det ble i tillegg sendt inn et leserinnlegg i alle fylkets aviser i anledning 

verdensdagen, se vedlegg 3.  

 

Brukerstyrte aktiviteter på senteret: Gjennom året ble det avholdt ulike brukerstyrte 

aktiviteter på senteret, her nevnes lefsebaking, kortlaging, lysdekorering, laging av 

adventstaker, samt kakebaking før jul.  Brukernes initiativ til økt aktivitet ble vektlagt, og 

senteret kjøpte inn det som måtte trenges av utstyr før aktivitetene. 

 

Juletur: 07.12.11 gikk juleturen til stemningsfulle Byrkjedalstunet. Her ble det handlet, spist 

og kikket på kunst og håndverk. 

 

Julebord for brukerne: 08.12.11 ble det avholdt julebord på senteret.  God mat og hyggelig 

samvær, quiz og julegaveutdeling sto på programmet.  

 

  

 

Intern opplæring, kompetanseheving og 

samarbeidsmøter 2011 
 

I virksomhetsplanen for 2011 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. 

 

Interne fagdager: 

I tråd med virksomhetsplanens mål og delmål ble det i 2011 gjennomført interne fagdager en 

mandag i måneden, hver med varighet på 3 timer. Bente Skåtun hadde ansvar for disse, og 

inviterte inn foredragsholdere for opplysning og diskusjon etter innspill fra en samlet 

personalguppe.  Blant temaene personalet fordypet seg i var blant annet flerkulturell 

forståelse, resultatene så langt fra LISA-prosjektet, Bra Mat - ernæring og kosthold, 

kommunikasjon med flyktninger, besøk ved Barnehuset Stavanger, besøk ved Krisesenteret i 

Stavanger, samt arbeid med bistand. 
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Annen intern opplæring:  

Det ble midtveis i året inngått en veiledningsavtale med RVTS Vest, hvor det ble avtalt 

regelmessig veiledning i tema som traumer (generell traumeforståelse, kompleks 

traumatisering, og seksualisert traumatisering), fordypning innen flerkulturell forståelse, samt 

seksuelt misbrukte menn.  Avtalen har en varighet på 2 år. Som følge av tragedien 22.07.11 

har imidlertid RVTS på landsbasis opplevd økt arbeidsmengde, dermed er oppsatt tidsskjema 

forskjøvet noe.  

 

Alle i personalet gjennomførte førstehjelpskurs og brannkurs høsten 2011. 

 

Teambuilding og personaldager: 

06.06.11 ble det gjennomført personaldag og teambuilding ved Helgåleiren. 

10.-12.08.11 ble det avholdt personaldager på Kvitsøy. 

15.-16.12.11 ble det gjennomført personaldager ved Sola Strandhotell. 

Alle personaldager gjennomføres på den måten at hver enkelt ansatt tar ansvar for ulike tema, 

til dels valgfritt.  Dette innebærer at man forbereder og innleder på det aktuelle emnet, for 

deretter å lede påfølgende diskusjon. På den måten trenes også presentasjonsteknikk i praksis. 

 

Kollegabasert veiledning: 

Også i 2011 var det avsatt tid til kollegabasert veiledning jevnlig, med inntil 2 timer annen 

hver uke.  Alle ansatte hadde ansvar for å sette opp ønsket tema til veiledning.  Imidlertid 

viste det seg at ordningen i liten grad ble benyttet som opprinnelig tenkt, mer uformelle 

veiledningsmuligheter ble ofte mer benyttet.  

 

Ledersamlinger i regi av FMSO: 

Det var totalt 5 ledersamlinger i 2011, daglig leder deltok på 4 av disse. 

 

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet: 

Også i 2011 arrangerte Buf.dir samlinger med tanke på videreutvikling og opplæring i felles 

statistikkføring for sentrene.  Bente Skåtun deltok her. 

 

Styremøter i FMSO: 

I 2011 ble det avviklet til sammen 6 styremøter.  Daglig leder deltok på alle som innvalgt i 

styret. Styremøtene ble ofte lagt i forkant av ledersamlinger. 

 

 

 

Kurs og annen utadrettet virksomhet i 2011 

 
Fra virksomhetsplan 2011: 

 

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.   
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I tråd med dette ble følgende gjennomført i 2011 - 

 

Kurs- og konferanser: 

Excell kurs over 2 dager, Sandnes. Her deltok to ansatte 

Overgrep og vold, Møllehagenkonferansen i Stavanger, 2 dager. Her deltok alle ansatte, men 

ulike dager slik at vi unngikk å stenge senteret. Daglig leder fikk innpass for å presentere 

senteret og tilbudet vi har. 

Flyktninger og innvandrere, RVTS i Stavanger, 1 dag.  Her deltok to ansatte. 

Sjef i eget liv, Møllehagen, 1 dag. Her deltok to ansatte. 

RVTS i barnehøyde, Kristiansand, 2 dager.  Her deltok to ansatte. 

Septemberkonferansen, RVTS i Bergen, 2 dager. Her deltok to ansatte. 

Etniske minoriteter i møte med barnevernet, RVTS i Stavanger, 1 dag. Her deltok to ansatte. 

Traumer, NKVTS i Oslo, 2 dager. Her deltok en ansatt. 

Seksualisert vold blant innvandrere, RVTS i Stavanger, 1 dag. Her deltok tre ansatte.   

 

 

Undervisnings- og formidlingsoppdrag 2011: 

Besøk av studenter UiS Stavanger     23.02.11 

”Overgrep og vold”   Møllehagenkonferansen   15.03.11 

Haugaland mottak  Haugesund     05.05.11 

SMI Nordland   Mosjøen     10.06.11 

Dale mottak   Dale      31.05.11  

Dale mottak   Dale      23.06.11 

Helsestasjon for rusmiddelmisbrukere, Stavanger    22.07.11 

Veiledningssenteret for pårørende, Sandnes     01.09.11 

Funkishuset   Sandnes     06.09.11 

Elevrådskolering vgs   Stavanger     05.10.11 

Møteplassen for frivillige Klepp      24.10.11 

Norske kvinners sanitetsforening, Stavanger    29.10.11 

Konsultasjonsteamet i Dalane, her      03.11.11 

Stand på psykiatridagene Stavanger     11.11.11 

Hå mottak   Hå      24.11.11  

 

 

Annen utadrettet informasjon:  

Som tidligere år ble det også i 2011sendt ut flere leserinnlegg til alle fylkets aviser.   

”Nasjonalt manifest mot seksuelle overgrep” februar, se vedlegg 1. 

Anonymt avisintervju med to mannlige utsatte, juli, se vedlegg 2.  

”Hvem snakker om incest og seksuelle overgrep?” september, se vedlegg 3. 

”Verdensdagen mot seksuelle overgrep” november, se vedlegg 4.   

Daglig leder ble i slutten av september intervjuet på NRK Rogaland vedrørende 

landsdekkende statistikk for sentrene, og statistikken for Rogaland spesielt. 

 

SMSO hadde også i 2011 et godt samarbeid med hjelpeapparatet i Rogaland, og opplevde en 

økt etterspørsel etter informasjon og samarbeid med ulike aktører. Dette viser at økt innsats i 

forhold til utadrettet informasjon bærer frukter!  
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Prosjekter ved senteret 
 

Også i 2011 holdt SMSO fokus på enkeltgrupper i befolkningen som senteret vanskelig når, 

nærmere bestemt mennesker med minoritetsbakgrunn og gutter og menn som tidligere har 

blitt utsatt for seksuelle overgrep. I tilegg til dette hadde senteret også videreført satsningen  

økt bevissthet på fysisk aktivitet og kosthold i 2011, og en ny evaluering ble foretatt skriftlig 

og i plenum ved årets slutt.  Dette gjaldt prosjektene:   

 

 Utsatte gutter og menn 

 Utsatte med minoritetsbakgrunn 

 Folkehelse/trivselsgruppe  

 
Alle prosjektene ble besluttet implementert i daglig drift videre, og ansatte som tidligere har 

hatt særansvar for prosjektene har et spesielt oppfølgingsansvar videre.  Dette vil si at tilegnet 

kunnskap under hvert område skal deles med andre ansatte, samt at den enkelte ved behov 

skal opptre som mentor og sparringspartner for de andre ansatte. 

 

 

Henvendelser 2011 
 

Hvor kommer henvendelsene fra? 

Brukergruppen 1013 

Samarbeidspartnere   103 

Totalt 1116 

 

 

 

Brukere/pårørende – skjema A 

 

Brukergruppen: Type henvendelse 

Tause telefoner   343 

Telefon (enesamtaler 215, andre 388)   603 

Epost     37 

SMS      26 

Totalt 1009 

Tause telefoner: Telefoner uten svar. 

 

Brukergruppen: Kjønn 

Kvinner/jenter 609 

Menn/gutter   56 

Totalt 665 
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Brukergruppen: Henvendelsene kommer fra 

Utsatt   625 

Pårørende     41 

Vet ikke (fore eksempel taus telefon)   343 

Totalt 1009 

 

 

 

Brukergruppen: Aldersfordeling på utsatte 

24 år eller eldre 593 

18-23 år, eventuelt yngre   27 

Totalt 620 

  

 

Brukergruppen: Pårørende: 

Partner/ektefelle/familie 38 

Andre   3 

Totalt 41 

 

 

Brukergruppen: Fra kommunetype 

Vertskommune 263 

Bidragskommune 235     

Annen kommune 150 

Totalt 648 

 

 

 

Samarbeidspartnere 

 

Samarbeidspartnere: Type henvendelser 

Besøk   14 

Telefon   60 

E post   29 

Brev  

Totalt 103 

 

 

Samarbeidspartnere: Instans 

NAV     5 

Politi  

Barnevern     6 

Helse   29 

Psykisk helsevern   17 

Skole/barnehage     8 

Andre   38 

Totalt 103             

 



SMSO Rogaland 

16 

 

 

Samarbeidspartnere: Formålet med henvendelsen 

Undervisning   31 

Samarbeid   40 

Råd og veiledning   14 

Enkeltbrukere   18 

Annet  

Totalt 103 

 

 

Samarbeidspartnere:  Fra kommunetype  

Vertskommune 28 

Bidragskommune 37 

Utenfor 34 

Totalt 99 
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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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.smso-rogaland.no/
mailto:post@smso-rogaland.no
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Vedlegg 1 
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Vedlegg 2 
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Vedlegg 3 

 
Hvem snakker om incest og seksuelle overgrep? 

”Et incestutsatt barn blir utsatt for overgrep 24 timer i døgnet hver dag. Ikke fordi 

overgrepene faktisk skjer kontinuerlig, kanskje blir det med denne ene gangen. Men fordi 

overgrepene har skjedd en gang, så vet barnet aldri om eller når det skal skje igjen.” Fra Ikke 

stikka, jubileumsnummeret til SMI Oslo. 

 

Nå er valgkampen i gang.  Det snakkes om eldreomsorg og helse, skole og utdanning, miljø 

og klima, skatter og avgifter, vei og bompenger, innvandring og asylpolitikk, småbedrifter og 

næringsliv, lista er lang.  Men hvem snakker om incest og seksuelle overgrep? 

 

Senter mot seksuelle overgrep i Rogaland opplever at mange av brukerne våre setter ord på 

sin overgrepshistorie for aller første gang når de kommer til oss.  Mange har holdt på 

hemmeligheten i flere år, av hensyn til overgriper, partner, barn, familie og øvrig slekt.  Og av 

redsel for ikke å bli trodd.  Skammen, skyldfølelsen og stillheten er vanligvis det offeret sitter 

igjen med. 

 

Konsekvensene av overgrep sprer seg som ringer i vann.  Det er ikke bare den utsatte som 

berøres, men også mennesker rundt og samfunnet for øvrig.  Kostnadene av incest og 

seksuelle overgrep er formidable, både menneskelig og samfunnsøkonomisk. Det er et 

samfunnsproblem.  Så hvorfor snakker vi ikke om det? 

 

Jeg vil derfor benytte sjansen til å stille Rogalands politikere følgende spørsmål: 

- Hva gjør du og ditt parti for å sette problematikken rundt incest og seksuelle overgrep 

på dagsorden? 

- Hvordan vil ditt parti arbeide de neste 4 årene for å bekjempe overgrep mot barn? 

- Vil du støtte arbeidet vi gjør ved Senter mot seksuelle overgrep i Rogaland, og i så 

tilfelle hvordan? 

Jeg ser frem til politikernes svar i avisen. 

 

Med hilsen 

Ann-Kristin Strømme 

Daglig leder SMSO Rogaland. 
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Vedlegg 4 

 

Verdensdagen mot seksuelle overgrep 

Lørdag 19.november er den internasjonale dagen for oppmerksomhet rundt seksuelle overgrep 

mot barn.   

Statistikk viser at 15 % av jentene og 7 % av guttene utsettes for seksuelle overgrep i Norge 

(NOVA 2007). Videre viser statistikken at rundt 30 % utsettes for overgrep av biologiske 

foreldre (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets statistikk over incestsentrene 2010) og at 

rundt 50 % av overgrepene skjer når barnet er mellom 0-6 år (tall fra LISA undersøkelsen 

2010). Dette er skremmende tall å ta inn over seg. Samtidig vet vi at mørketallene er store, 

statistikken viser oss bare toppen av isfjellet.  

 

I Rogaland, som i resten av landet, har vi hatt flere store overgrepssaker i media det siste året.  

Ofte dreier disse sakene seg om barn/unge som tiltrekkes av voksne de har fått tillit til – 

voksne som bedriver ”grooming”. "Grooming" kommer av det engelske ordet "groom" som 

betyr "å forberede seg". Ordet brukes om overgripere som prøver å bli kjent med barn og unge 

for dermed å bygge opp et tillitsforhold.  Tillitsforholdet brukes i neste omgang for å sørge for 

egen seksuell tilfredsstillelse. Voksne kan være så kyniske at de opererer under falske navn og 

internettprofiler for å oppnå kontakt med sine potensielle ofre, og resultatet av kontakten kan 

bli katastrofal.  

 

Skam og skyldfølelse er følelser personer utsatt for incest og seksuelle overgrep ofte sitter 

igjen med. Mottok man noe i forkant eller etterkant av overgrepet er skyldfølelsen enda 

sterkere, noe som igjen gjør det verre å si i fra. Dermed føler mange seg fanget i et nett de 

ikke ser veien ut av, et nett som effektivt vedlikeholdes ved hjelp av trusler om avsløring for 

venner og familie dersom man forteller. Denne formen for utpressing er det dessverre mange 

barn og unge som ikke greier å bryte ut av, dermed fortsetter misbruket. 

 

Incest og seksuelle overgrep er å regne som et samfunnsproblem, og ikke noe som bare 

rammer den enkelte. Lokalsamfunn, arbeidsliv, familieliv og parforhold rammes når 

menneskers seksuelle integritet krenkes som følge av seksuelle overgrep. Senter mot seksuelle 

overgrep (SMSO) i Rogaland jobber for større åpenhet rundt dette tabubelagte temaet. Alle 

kan være med å forebygge incest og seksuelle overgrep, eksempelvis gjennom å tenke over og 

å snakke om egne holdninger til andres seksuelle ukrenkelighet. Sett temaene seksuell 

integritet og holdninger til hverandre på dagsorden – hvor de hører hjemme!  

 

Ann-Kristin Strømme 

Daglig leder Senter mot seksuelle overgrep i Rogaland 

 

 


