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Året 2012  
 

Nok engang oppsummeres året for SMSO Rogaland, og nok en gang kan undertegnede beskrive året 

som arbeidsomt, innholdsrikt og aktivt. SMSO Rogaland har i året som gikk hatt fokus på økt 

brukermedvirkning, helsefremmende arbeid, skoleundervisning for sjette klasse, intern 

kompetanseheving og markering av verdensdagen mot overgrep 19. november. 

 

Dette har i praksis betydd utviklingen og utsendelsen av en brukerundersøkelse senhøstes, samt 

forberedelser for etableringen av et brukerråd i løpet av 2013. Verdensdagen ble markert med en 

kunstutstilling i kulturhuset i Sandnes, en godt besøkt begivenhet med hele 70 utstillingsobjekt, 

deriblant forsidebildet ”Båten”, malt av Gerd Marie Lange. Senteret har som tidligere år vært på 

tilbudssiden i forhold til flyktningmottak, noe som videreføres også fremover. Nytt i 2012 var 

etableringen av et undervisningsopplegg for sjetteklasse, dette som følge av to ting – både en konkret 

bestilling fra en av vertskommunens skoler, men også et felles fokus på forebygging og avdekking 

blant barn fra alle landets sentre. 

 

Internt har senteret videreført samarbeidsavtalen med RVTS Vest.  Dette har innebåret jevnlig 

veiledning/kompetanseheving for senterets ansatte, på tema senteret selv ønsker å sette fokus på. I 

2012 har dette blant annet vært innvandrerkvinner og bedring av vår kulturforståelse, samt utsatte 

gutter og menn.  

 

Personal- og planleggingsdager ble gjennomført to ganger i året, både på forsommeren og før jul. 

Dette for å stake ut kursen videre, evaluere arbeidsinnsatsen så langt, og sette fokus på eventuelle 

problemområder. 

 

Et problemområde for et lite senter som SMSO er fravær og sykemeldinger blant personalet.  

I 2012 var senteret rammet av mange og til dels langvarige sykemeldingsperioder, noe som har ført 

fraværsstatistikken opp til hele 13,85 %. Dette medførte naturlig nok en utarming av senterets 

ressurser, med det resultat at enkelte tilbud ved senteret måtte forskyves. Til tider fikk vi leid inn vikar 

slik at åpningstidene i liten grad ble berørt, men en slik situasjon er uholdbar i lengden. Vårt håp er at 

inneværende år gir mer forutsigbarhet også når det gjelder personalressursene.  

 

Daglig leder avla to eksamener i studiet strategi og ledelse ved NTNU, videre ble prosjektet med å 

bygge opp en kvalitetsplattform for alle sentrene i regi av FMSO fullført.   

  

Det rettes med dette en stor takk til ansatte, styremedlemmer, bidragskommuner, Helse Vest og Barne- 

ungdoms- og familiedirektoratet for arbeidsinnsats og økonomisk støtte gjennom året.  

 

Nyt årsmeldingen,  

 

Ann-Kristin Strømme  

Daglig leder  

Sandnes 
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Tittel: Masken 

Kunstner: Anonym 

 

 

 

 

 

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 overgrep som 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.  
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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 har ikke gitt opp drømmen om et eget hus, men innser at leiemarkedet er det mest aktuelle 

foreløpig. Det vites ikke hvor gammelt nåværende lokale er. SMSO må etter hvert starte en 

flytteprosess, da leieavtalen vi har i dag er tidsbegrenset ut 2014. 

 

 

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 måneder 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  

 

Styret har i 2012 bestått av:  
Styreleder Else Marie Sandvoll  

Nestleder Gro Christensen Peck  

Styremedlem (brukerrepresentant) Turid Husstøl Wiik  

Styremedlem (ansattes representant) Åshild Madsen  
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Styremedlem (fra vertskommunen) Wenche Meinich-Bache  

Styremedlem Kristian Nyborg Johansen 

Styremedlem Gudrun Riska Thorsen  

Styremedlem Birgit Odden Hegge  

 

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

  

Personalet har i 2012 bestått av:  
Ann-Kristin Strømme, daglig leder, fast ansatt i 100 % stilling   

Bente Lise Skåtun, fagstilling, fast ansatt i 100 % stilling   

Åshild Madsen, miljøarbeider, fast ansatt i 75 % stilling   

Lilly Egge, miljøarbeider, fast ansatt i 60 % stilling  

Nina O. W. Myklebust, miljøarbeider, fast ansatt i 45 % stilling   

Marit Svåsand-Ørestrand, miljøarbeider, ansatt i vikariat frem til 01.03.12, deretter i 50 % 

prosjektstilling med fokus på økt brukermedvirkning. 

 

Senteret har hatt 3 personer ansatt med helse- og sosialfaglig bakgrunn gjennom hele 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 søkte om og 

mottok legatmidler fra søskenparet Bertha og Reidar Gausels legat, dette i størrelsesorden 10.000 kr. 

Videre mottok senteret før jul en gave fra firmaet NOFO i størrelsesorden 27.000,- Gaver og 

legatmidler utløser ikke statsstøtte. 

  

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. 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 igjen merke seg dette. 

  

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 

støttesenter. 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. 

Sentrenes tilbud er således et verdifullt supplement til offentlig hjelpetjeneste, noe flere kommuner 

burde merke seg og bidra til opprettholdelsen av. 

 

Som en følge av uforutsigbar økonomi for senteret fikk SMSO med hjelp fra vertskommunen 

utarbeidet en fireårig intensjonsavtale i 2011. I skrivende stund har kun 6 kommuner undertegnet 

denne. I følge avtalen forplikter kommunen seg til å betale et beløp på kr. 3 pr innbygger hvert år i fire 

år. Det er sterkt ønskelig at også flere kommuner ser nytten av senterets tilbud, og undertegner avtalen. 
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Takk til våre bidragsytere 

SMSO ønsker med dette å rette en stor takk til våre bidragsytere i 2012, som er: 

 

Bokn kommune Kr. 2.000,- 

Forsand kommune (intensjonsavtale) Kr. 3.498,- 

Hå kommune Kr. 5.000,- 

Klepp kommune Kr. 20.000,- 

Kvitsøy kommune (intensjonsavtale) Kr. 1.584,- 

Rennesøy kommune Kr. 5.000,- 

Sandnes kommune (intensjonsavtale) Kr. 198.735,- 

Sokndal kommune Kr. 5.000,- 

Sola kommune Kr. 25.000,- 

Stavanger kommune Kr. 176.000,- 

Utsira kommune (intensjonsavtale) Kr. 648,- 

Helse Vest Kr. 180.000,- 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Kr. 2.489.860,- 

 

 

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

viser velvilje i forhold til videre driftsmidler. 

 

   

 

 

 

 

 
 

Tittel: Uten tittel 

Kunstner: Gerd Marie Lange 
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Tilbud ved SMSO Rogaland 

  

Støttetelefon:  

De aller fleste førstegangshenvendelsene skjer pr 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, også kalt enesamtaler. Disse samtalene 

går ut på at brukeren, som enten er utsatt eller pårørende, setter ord på sin problematikk, sine tanker og 

følelser omkring overgrepet sammen med en ansatt på senteret. De ansatte skal støtte, trygge og 

veilede brukeren for på denne måten bidra til hjelp til selvhjelp. For mange brukere er dette aller første 

gang de forteller noen om overgrepserfaringen, og det kan ha gått år siden opplevelsen(e) skjedde. 

  

Selvhjelpsgrupper:  

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

ganger a 2,5 timer, og er lederstyrte. I 2012 var det to aktive selvhjelpsgrupper ved senteret, den ene 

brukerstyrt. 

  

Temakvelder:  

Temakvelder blir arrangert ca. 1 gang pr. måned, da helst siste torsdagskveld i måneden. Under 

temakveldene bruker vi intern kompetanse eller henter inn eksterne forelesere for å belyse ulike 

temaer. Temakveldene blir blant annet informert om i vår info. Brukerne er hjertelig velkomne til å ta 

med seg en partner eller en venner på disse kveldene, samt komme med forslag på tema de ønsker 

senteret skal fokusere på. Temakvelder har et faglig fokus, og skal virke utviklende for brukerne våre. 

Alle som deltar har taushetsplikt. 

 

Infoen: 

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

ønsker den. Infoen inneholder en oversikt over de aktivitetene vi arrangerer i den aktuelle 

tidsperioden, 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 opprettet egen 

samtalegruppe for partnere eller pårørende. En slik gruppe vil også regnes som brukere av senteret. 
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Lunsjtilbud: 

Felleslunsj for brukerne gjennomføres hver tirsdag året rundt, med unntak av fellesferien. Brukere og 

ansatte samles til et felles måltid på kjøkkenet, alle betaler en egenandel på kr. 10,- for dette tilbudet.  

 

Trivselsgruppe: 

Hver onsdag hele året og uansett vær legges det til rette for turer av ulik lengde og vanskelighetsgrad. 

Både gang- og sykkelturer, overnattingsturer og kulturelle begivenheter kan inngå i programmet, 

enkelte av turene er tilrettelagt for rullestolbrukere. Dette tilbudet inngår i senterets satsing på 

folkehelse, og opplyses om i Infoen. 

 

Nytt av året: 

SMSO har på lik linje med mange andre senter i landet opparbeidet seg kompetanse til å drive 

undervisning for 6.klassinger. Dette i samarbeid med SMISO Hordaland og Incestsenteret i Vestfold.  

Det er ønskelig at dette forebyggende tilbudet etter hvert settes opp som en årlig hendelse ved 

barneskolene. 

 

 

Temakvelder 2012: 
Dato:   Ulike tema:     Foredragsholder:  

26.01  Skam      Marit Svåsand-Ørestrand 

29.02  Skam     Marie Farstad 

29.03  Fra partnervold til partnervalg  Elisabeth Christie Ørke 

25.04  Opplevelser i naturen   Forfatter Jack Rostøl 

23.05  Sett deg selv på timeplanen  Lise S. Beyone 

30.08  Bli venn med deg selv   Ann Karin Engelstad 

27.09  Kroppen er vår bolig   Liv Runesdatter 

25.10  Om senvirkninger av overgrep  Marit Svåsand-Ørestrand 

29.11  Fra usunne til sunne relasjoner  Ingeborg E. Krager 

 

 

Sommertur/avslutning: 
Årets sommeravslutning fant sted 14.06, og gikk til Stavanger. Her ble det arrangert byvandring, med 

kafebesøk. Også sommeren 2012 hadde senteret redusert åpningstid, dette i ukene 29,30,31 og 32, 

hvor senteret holdt åpent for brukere 3 dager i uken. 

 

Juletur/avslutning: 

Denne gikk av staben 06.12, og turen gikk til Nærbø. Her fikk de som ville muligheten til å blåse sin 

egen julekule, med et vellykket og vakkert resultat. Da det ikke var nok brukere ville stille som 

medarrangører av julebord satset senteret på en mer uformell julelunsj 18.12, med gode innkjøpte 

smørbrød. Dette ble en suksess, som med fordel kan gjennomføres et annet år dersom samme situasjon 

oppstår. Senterets ansatte avviklet ferie i romjulen, og holdt da stengt. 

 

Satsing på økt brukermedvirkning:  

Marit Svåsand-Ørestrands prosjektstilling var knyttet opp mot økt brukermedvirkning, og i den 

forbindelse ble nok et brukermøte arrangert. I tillegg til dette ble det utarbeidet en brukerundersøkelse 

som ble distribuert senhøstes. Senterets styre samtykket i opprettelsen av et brukerråd, noe som 

forhåpentligvis etableres i løpet av våren 2013. 

  

Verdensdagen mot seksuelle overgrep:  

19.11.11 ble utstillingen «Veien videre, fra smerte til uttrykk» høytidelig åpnet av varaordfører Per 

Morten Borgli i biblioteksfoajeen i Sandnes kulturhus. Ansatt Lilly Egge og styremedlem Wenche 

Mønnich-Bache gjorde et stort stykke arbeid med å tilrettelegge for utstillingen, som talte rundt 70 

kunstverk av brukere fra senteret. Kunstplakater ble opphengt i Sandnes og Stavanger, og 

pressemelding utsendt. Utstillingen fikk bra mediaomtale, hang ut november måned og hadde gode 

besøkstall. Illustrasjonsbildet på fremsiden er et av kunstverkene som var utstilt. 
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Brukerstyrte aktiviteter på senteret: 

Gjennom året ble det tilrettelagt for brukerstyrte aktiviteter på senteret, fortrinnsvis tordagskvelder. 

Før jul ble disse kveldende benyttet til baking og laging av juledekor. Det er senteret som betaler de 

økonomiske utleggene ved aktivitetene. 

 

 

Intern opplæring, kompetanseheving og samarbeidsmøter 2012  

 

I virksomhetsplanen for 2012 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 2012 gjennomført interne fagdager med 

veiledning fra RVTS Vest totalt 6 ganger. Temaene til veiledning var utpekt av senteret, og dreide seg 

om traumeforståelse, komplekse traumer og seksualiserte traumer, utsatte gutter og menn, samt 

minoritetskvinner, kjønnslemlestelse og kulturforståelse. I tillegg til dette har daglig leder stilt sin 

veiledningskompetanse til disposisjon for enkeltsaker med stor påvirkning på den ansatte, slik at hele 

gruppen har kunnet delta i en prosessveiledning rundt aktuelle problemstillinger.  

 

Annen opplæring:  
Bente Lise Skåtun gjennomførte et veiledningskurs på en uke i regi av FO på høsten, daglig leder avla 

2 eksamener ved NTNU før jul.  

 

Personal- og planleggingsdager:  
21.-22.06 ble det avholdt personal- og planleggingsdager på ei hytte i Åshild Madsens eie, beliggende 

i Lindesnes kommune. 

20.-21.12 ble det gjennomført personal- og planleggingsdager på Sola Strandhotell.  

 

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

forberedes og legges frem i plenum. Den ansvarlige leder påfølgende arbeid/diskusjon. På den måten 

trenes også presentasjonsteknikk i praksis. 

 

Ledersamlinger i regi av FMSO:  
Totalt var det 4 ledersamlinger i 2012, daglig leder deltok på disse. 

  

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet:  
Også i 2012 arrangerte Buf.dir samlinger med tanke på videreutvikling og opplæring i felles 

statistikkføring for sentrene. Bente Skåtun er senterets statistikkansvarlige, og deltok her. 

  

Annet arbeid i FMSO:  
Daglig leder deltok på 2 styremøter i FMSO, og 3 arbeidssamlinger tilknyttet prosjektet 

kvalitetsutvikling og faglig plattform. 
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Kurs og annen utadrettet virksomhet i 2012  
 

Fra virksomhetsplan 2012: 

  

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 2012 - 

 

05.01.12 Arbeidsseminar ved HUSK, UiS, med påfølgende seminar 06.01.12, tema 

«Nordiske svaner, ut av prostitusjon». 

10.01.12  Infokurs på Hå mottak, to ansatte deltok. 

11.01.12  Konfirmantundervisning, to ansatte deltok. 

23.-27.01.12 Konferanse i San Diego, USA, med påfølgende prosjektsamling, daglig leder 

deltok som representant fra FMSO 

09.02.12 Metropolis ungdomsklubb: Forebygging av voldtekt. Daglig leder deltok. 

15.02.12 Altona opplæringssenter for lærere, informasjonsforedrag av daglig leder. 

14.-15.03.12 Hospitering i forbindelse med skoleundervisning ved SMISO Hordaland. To 

ansatte deltok. 

17.04.12   Møte i ressursgruppen «Ut av prostitusjon», daglig leder deltok. 

25.-26.04.12   Jubileumskonferanse ved SMSO Møre og Romsdal, 2 ansatte deltok. 

31.08.12   Elevgruppe fra Bryne videregående besøker senteret, to ansatte deltok. 

05.-06.-07.09.12 Elevgrupper fra Bryne videregående besøker senteret, to ansatte deltok. 

18.09.12   Kurs «Kroppen, venn eller fiende?» to ansatte deltok. 

16,-19.10.12 Landskonferanse, Tromsø. 5 ansatte, brukerrepresentant og styreleder deltok. 

23.10.12 Informasjonsmøte om undervisning 6.klassinger, Smeaheia barneskole. Daglig 

leder informerte. 

09.11.12 Stand på schizofrenidagene, to ansatte deltok. 

19.11.12 Åpning av utstillingen «Veien videre, fra smerte til uttrykk», alle ansatte 

deltok. 

 

 

 

Prosjekter ved senteret  
Tidligere prosjekt ved senteret er nå implementert i daglig drift, nytt prosjekt i 2012 var økt 

brukermedvirkning. Prosjektet ble ledet av Marit Svåsand-Ørestrand, som tok initiativ til og avholdt 2 

brukermøter. I tillegg til dette ble en brukerundersøkelse iverksatt senhøstes, og forberedelsene til et 

brukerråd oppstartet. 

 

Videre besluttet senteret å satse på økt kontakt med interesseorganisasjoner for mennesker med ulike 

funksjonshemminger. Det ble tatt initiativ til et informasjonsmøte ved senteret senhøstes, noe som 

forhåpentligvis vil bidra til at også mennesker med fysiske og psykiske funksjonshemminger får vite 

om senteret og hjelpetilbudet som finnes.  
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Henvendelser 2012 
 

Hvor kommer henvendelsene fra? 

Brukergruppen 85 % 967 

Samarbeidspartnere 15 % 171 

Totalt 100 % 1138 

 

 

Brukere/pårørende – skjema A 

 

Brukergruppen: Type henvendelse 

Enesamtale på telefon 16,9 % 163 

Taus telefon 26,2 % 253 

Andre telefonhenvendelser 47 % 454 

Epost 5,6 % 54 

SMS 4,2 % 41 

Totalt 99,9 % 965 (2 ikke svart) 

 

 

Brukergruppen: Kjønn 

Jente/kvinne 95,5 % 679 

Gutt/mann 4,5 % 32 

Totalt 100 % 711 (256 ikke svart) 

 

 

 

Brukergruppen: Henvendelsene kommer fra 

Utsatt 71,2 % 687 

Pårørende 2,6 % 25 

Vet ikke (taus telefon) 26,2 % 253 

Totalt 100 % 965 (2 ikke svart) 

 

 

Brukergruppen: Aldersfordeling utsatte 

18 år eller yngre 1,2 % 8 

Over 18 år 98,8 % 678 

Totalt 100 % 686 (1 ikke svart) 

 

 

Brukergruppen: Pårørende 

Pårørende (familie) 96 % 24 

Andre 4 % 1 

Totalt 100 % 25 

 

 

Brukergruppen: Fra kommunetype 

Vertskommune 40,8 % 280 

Bidragskommune 39,9 % 274 

Annen kommune 19,3 % 133 

Totalt 100 % 687 (280 ikke svart) 
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Samarbeidspartnere 

 

Samarbeidspartnere: Type henvendelser 

Besøk 47,6 % 81 

Telefon 27,6 % 47 

SMS 0,6 % 1 

Epost 24,1 % 41 

Brev 0 % 0 

Totalt 99,9 % 170 (1 ikke svart) 

 

 

Samarbeidspartnere: Instans 

Skole 55,3 % 94 

Barnehage 0 % 0 

Psykisk helsevern 7,6 % 13 

Helse 7,1 % 12 

Barnevern 2,4 % 4 

Politi 0,6 % 1 

NAV 3,5 % 6 

Annet incestsenter 3,5 % 6 

Frivillige organisasjoner 8,2 % 14 

Presse/medier 4,1 % 7 

Andre 7,6 % 13 

Totalt 99,9 % 170 (1 ikke svart) 

 

 

Samarbeidspartnere: Formålet med henvendelsen 

Enkeltbrukere 8,9 % 15 

Råd og veiledning 8,3 % 14 

Samarbeid 23,7 % 40 

Undervisning 59,1 % 100 

Annet 0 % 0 

Totalt 100 % 169 (2 ikke svart) 

 

 

Samarbeidspartner: Fra kommunetype 

Vertskommune 21,1 % 35 

Bidragskommune 12,7 % 21 

Utenfor 66,2 % 110 

Totalt 100 % 166 (5 ikke svart) 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tittel: Uten tittel 

Kunstner: Gerd Marie Lange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SMSO Rogaland 

  21 
 

Vedlegg presseoppslag 

 

Leserinnlegg i alle Rogalands aviser oktober 2012 

 

  

 

Mange opplever overgrep før de er sju år gamle 

For fire av ti som utsettes for seksuelle overgrep, starter overgrepene før de er fylt sju år. Den 

samlede statistikken for 2011 fra alle landets sentre mot incest og seksuelle overgrep viser foruten 

dette også en økning i antall henvendelser fra overgrepsutsatte på landsbasis. Misbruket varer svært 

ofte i lengre tid, og begås oftest av en biologisk forelder. 

Mange som ber om hjelp opplever ikke at de får det, senvirkningene som følge av å bli utsatt for 

seksuelle overgrep i ung alder kan være problemer i forhold til psykisk helse og annen utvikling. 

Forskning viser at overgrep forstyrrer barns stressystem – noe som igjen kan skade hukommelsen. I 

neste omgang kan dette føre til at barnet opplever problemer i forhold til å mestre utdanning, noe 

som igjen påvirker jobbmulighetene. De samfunnsøkonomiske konsekvensene av overgrep er med 

andre ord enorme. 

I 2011 opplevde Senter mot seksuelle overgrep i Rogaland til sammen 659 henvendelser fra brukere, 

av disse var 572 kvinner og 46 menn. Vi vet at mørketallene er store - mange greier ikke å snakke om 

hva de har opplevd i barndommen før mange år senere, etter å ha stridd alene med senvirkningene i 

årevis.  

Heldigvis er det hjelp å få – SMSO Rogaland tilbyr samtaletilbud og selvhjelpsgrupper samt råd og 

veiledning for alle berørte av problematikken. Det være seg foreldre til utsatte barn, partnere til 

overgrepsutsatte, barn av utsatte, søsken, eller andre som trenger noen å snakke med Hjelpetilbudet 

er gratis, og det trengs ingen henvisning for å ta kontakt.  

 

 

Ann-Kristin Strømme 

Daglig leder 

SMSO Rogaland. 
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