Årsrapport
2009

SMSO Rogaland
Støttesenter mot seksuelle overgrep

Organisasjonsnummer 971 337 494
Side | 1

INNHOLDSFORTEGNELSE:
Året 2009

3

Målsetning og målgruppe

4

Organisasjonen SMSO Rogaland

5

Styret og personalet

6

Økonomi og administrasjon

6

Takk til våre bidragsytere

8

Tilbud ved SMSO Rogaland

9

Aktiviteter gjennom året

10

Intern opplæring, kompetanseheving og samarbeidsmøter 2009

12

Kurs og annen utadrettet virksomhet 2009

13

Evaluering av incestsentrene og incesttelefonen

15

Henvendelser SMSO Rogaland 2009

16

Balanse

17

Resultatregnskap

18

Noter

19

Revisjonsberetning

21

Kontaktinformasjon

22

Vedlegg

23

Side | 2

Året 2009
Året 2009 ble et arbeidsomt og tidvis hektisk år for SMSO Rogaland. Mens 2008 var preget
av flytting og omveltninger ble 2009 preget av målbevisst arbeid for å oppnå målene i
virksomhetsplanen med årshjul, se vedlegg 1, samt å styrke samholdet og teamfølelsen i
personalgruppa.
Som skissert i dokumentene ovenfor var utadrettet aktivitet prioritert, dette for å bidra til økt
kunnskap og forståelse – samt forebygging - av seksuelle overgrep. Videre besluttet SMSO å
utvikle nytt informasjonsmateriell, samt jobbe for økt profilering av senteret og tilbudet vi har
i flere kanaler. Det ble i 2009 tatt i bruk nye registringskjema utarbeidet av Bufdir.
Også i 2009 forekom det sykemeldinger blant de ansatte, en til dels langvarig. En annen av
de ansatte var ute i lønnet permisjon deler av året, dette for å fullføre en videreutdanning
innen psykisk helse. Det ble periodevis leid inn vikar for å avhjelpe bemanningssituasjonen.
Ny daglig leder startet opp i full stilling fra 01.01.09.
Etter en tøff periode i 2008 var det viktig med stabilitet og forutsigbarhet i 2009. Dette ble
ivaretatt gjennom god informasjon, faste aktiviteter, reglemessige temakvelder, samt fokus på
brukerne og betydningen av brukermedvirkning. Det ble valgt en ny brukerrepresentant til
styret i februar -09.
Også i 2009 har alle ansatte ved senteret vist en utrolig vilje til å stå på og bidra til at senteret
igjen er i god daglig drift. Innarbeiding av rutiner, nye registreringsskjema, nye utfordringer
og arbeidsoppgaver – alle har brettet opp ermene og lagt en formidabel innsats for dagen.
Å oppleve så stor vilje og evne til samarbeid rundt både planlegging og gjennomføring av
aktiviteter og arbeidsoppgaver er en gave i seg selv. Tusen takk til alle gode medarbeidere.
Daglig leder vil også benytte anledningen til å takke styret for god støtte og oppbacking i året
som har gått, og videre takke alle kommunene, Helse Vest og Barne- ungdoms- og
familiedirektoratet som har bidratt med driftsmidler til senteret gjennom 2009.

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.
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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.
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.
Ha det formelle arbeidsgiveransvar.
Være 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 2009:
Styreleder Verna Rege Nilssen
Nestleder Fartein Haga
Styremedlem (brukerrepresentant) Turid Husstøl Wiik
Styremedlem (ansattes representant) Åshild Madsen
Styremedlem (fra vertskommunen) Aud Skjørestad
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. Daglig leder 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.
Åshild Madsen, miljøarbeider, ansatt i fast 75 % stilling gjennom hele året.
Bente Lise Skåtun, miljøarbeider, fast ansatt i 55 % stilling gjennom deler av 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.
Gjennom store deler av året har senteret hatt 2 personer med helse- og sosialfaglig bakgrunn.
Det har til enhver tid vært minst en ansatt med denne bakgrunnen.

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. Dette skjedde ikke i
2009, men senteret søkte om, og mottok, legatsmidler fra søskenparet Berta og Reidar
Gausels legat. Disse midlene på 30.000,- knyttes opp mot prosjektet utsatte gutter og menn.
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.
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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.
Tilskudd som kommer inn etter fristen blir altså ikke tatt med i beregningen av driftsårets
statstilskudd. Igjen bes kommunene merke seg dette.
Uforutsigbar økonomi har tidligere vært en stor belastning for senteret, og det har vært et stort
problem for oss at finansieringen ikke har vært klar før i mars-april gjeldende driftsår. All
økonomisk støtte er av stor betydning, og avgjørende for senterets økonomi. For at vedtatte
driftsmidler fra bidragsyterne skal utløse statstilskudd må vi ha vedtakene innen medio
februar for å kunne klare fristen videre til direktoratet som er 1. april. Dette på grunn av
budsjettilpasning og budsjettgodkjenning fra vertskommunen før søknaden kan sendes videre
til direktoratet for behandling der.
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. SMSO fattet i 2009 en beslutning om at opplysningsarbeid vi gjør for
kommuner som ikke bidrar med økonomisk støtte, må betales for. Dette medfører
eksempelvis at diverse kursing (barnehagepersonell, SFO-ansatte, og andre) eller
informasjonsbesøk på skoler i kommuner som ikke bidrar med driftsmidler fra og med 2009
blir belastet den gjeldende kommune.
Som tidligere år tilbyr SMSO seg gjerne å komme på besøk til den enkelte kommune for å
informere om vårt arbeid.
SMSO Rogaland tar utgangspunkt i likemannsprinsippet og driver derfor ikke
behandling, men yter hjelp til selvhjelp og gir støtte og veiledning til våre brukere.
Senteret er et supplement til det offentlige hjelpeapparat og et lavterskeltilbud.
Tilbudet gir kommunene i Rogaland tilgang til spisskompetanse innen et vanskelig
fagfelt. Husk at all kontakt med senteret er gratis!

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 2009:
Bokn kommune
Egersund kommune

1 000,00
5 000,00

Hjelmeland kommune
Hå kommune
Klepp kommune
Rennesøy kommune
Sandnes kommune
Sola kommune
Stavanger kommune
Suldal kommune

5 000,00
20 000,00
2 000,00
190 000,00
30 000,00
176 000,00
2 500,00

Utsira kommune
Helse vest
Barne og ungdoms- og Familiedirektoratet

50 000,00
2 231 337,00

I tilegg mottok SMSO Rogaland kr. 30.000,- i legatmidler fra søskenparet Bertha og Reidar
Gausels leget.
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. Noen av våre brukere ønsker, og er
fornøyd med å ha telefonkontakt. Enkelte brukere ønsker å være anonyme. 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 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.

Klassisk massasje
Størstedelen av 2009 kunne SMSO tilby brukerne klassisk massasje, da en av våre ansatte er
massør. For de fleste er det å bli massert godt og avslappende og ikke noe skremmende. For
andre er dette noe av det mest skremmende de kan tenke seg. En del brukerne som tar imot
tilbudet kan i starten være så anspente og nervøse at den første timen består i å massere kun
en hånd. Etter hvert som tryggheten ble større blir det også mulig å få større utbytte av
behandlingen. SMSO sin filosofi med dette tilbudet er enkelt: gi brukerne bekreftelse på at de
kan mestre nye utfordringer!
Andre tilbud
Dersom noen av brukerne ønsker eller trenger det, er senteret behjelpelige med følge til politi,
advokat, lege og andre offentlige kontorer. SMSO har en egen nettverksliste over advokater
og psykologer som brukerne kan få dersom de etterspør tips. SMSO er i tillegg behjelpelig
med å finne personer 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
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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.

Aktiviteter gjennom året
Massasjetilbud: SMSO hadde dette tilbudet fra januar t.o.m. oktober -09. Deretter var det en
pause i tilbudet ut året, grunnet massørens anbefalinger fra egen lege. Massasjestolen har
vært tilgjengelig for brukerne hele 2009, og ble godt brukt.
Lunsj: Felleslunsj for brukerne ble gjennomført hele 2009, og er et populært tilbud.

Temakvelder 2009:
Dato: Ulike tema:
29.01 Meditasjon
26.02 Rettigheter
25.03 Make up og hudpleie
30.04 Grensesetting
28.05 Kommunikasjon
24.09 Tannhelse
29.10 Livssmerte og livstolking
26.11 Oppfølging kommunikasjon

Foredragsholder:
Antall:
v. Sissel Tjelmeland
stk
v. Marianne K. Enerstvedt, RKK
stk
v. Marianne Bjerga og Ine Brynstad stk
v. Målfrid J. Frahm Nilsen
v. Ann-Kristin Strømme
v. Aud Ollestad, tannpleier
v. Johannes Høyvik
v. Lilly Egge (Kristoffer Omdal frafall)

Mandagsaktiviteter: SMSO har tidligere hatt tradisjon for å legge til rette for
mandagsaktiviteter fra kl. 12.00-14.00. Aktivitetene har vært allsidige – og ønsker fra
brukerne ble i stor grad imøtekommet. Da ansvarlig for disse aktivitetene var ute i
utdanningspermisjon deler av 2009 gikk planlagte og arrangerte mandagsaktiviteter etter hvert
ut, men brukerne ble oppfordret til selv å komme med innspill på aktiviteter de ønsket å fylle
mandagene med.
Sommertur: I 2009 turen til Lysefjorden, en båttur som foregikk i fantastisk sommervær.
Med på turen fra kaien i Stavanger var 15 brukere (m. enkelte partnere og barn), og 2 ansatte.
Underveis ble det konsumert friske jordbær og alkoholfri champagne, samt gode smørbrød –
forhåndsbestilt av Fjordcruice. Underveis sørget båtmannskapet for en informativ guiding i
skjærgården og innover i Lysefjorden, nærkontakt og mating av fjorgeitene og smaksprøve på
friskt fjellvann. Sommerturen varte i ca. 3 timer.
Sommerstengt: SMSO hadde redusert åpningstid uke 27-29 med 1 dag pr. uke.
Verdensdagen mot seksuelle overgrep: SMSO markerte verdensdagen den 19.11.09 med
stand og utdeling av informasjonsmateriell på kjøpesentrene M44og Vågen Amfi. Senere på
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dagen var det tenning av lys, lesing av dikt, appell fra varaordfører i Sandnes Kåre Hauge
samt bevertning på senteret.
Juletur: 23.11.09 gjennomførte SMSO en blåtur før jul, med 7 brukere og 2 ansatte. Turen
gikk til Ålgård blomster, hvor det på forhånd var avtalt med blomsterbinder at brukerne kunne
velge mellom 3 ulike juledekorasjoner de kunne få lage. Etter veiledet egenproduksjonen gikk
turen videre til Gjesdal kro for bespisning. Turnen og aktiviteten ble svært godt mottatt.
Konditorkurs: Den 02.12.09 arrangerte SMSO konditorkurs for 10 brukere på senteret, 3
ansatte var til stede. Temaet var julesnask. ”Første mann til mølla” prinsippet gjaldt, og
kurskvelden var fulltegnet i god tid. Konditormester Hege Høgstø fra Våland dampbakeri
gjennomførte en forrykende innføring i julekonfektens verden, og alle var storfornøyde både
med smaksprøver, resultatet og egen innsats.
Julebord for brukerne: Det årlige julebordet gikk av staben 09.12.09. Her var det16 stk
brukere til stede og 6 ansatte. Tradisjonell julemat var innkjøpt for anledningen. Diktlesning,
julesanger, juleeventyr, julegaver og julequiz sto på programmet. Alt foregikk i senterets
lokaler.
Faste arrangementer gjennom året, på og utenfor senteret:
Mandagsaktivitet: Se beskrivelse ovenfor. Mandagsaktiviteten er en fin måte å være sosial
og treffe andre mennesker på.
Tirsdagslunsjen: Hver tirsdag fra kl 12.30- 13.30 inviteres det til lunsj på senteret. Alle
deltagerne samles rundt kjøkkenbordet og nyter en matbit og noe å drikke i godt selskap.
Dette er et populært tilbud som mange brukere setter stor pris på. Målet med lunsjen er at
brukere og ansatte skal bli bedre kjent med hverandre slik at tryggheten for brukerne på
senteret øker.
Juletur og juleavslutning: Juleturen gjennomføres i forbindelse med adventstida. Ellers
avvikles julebord for brukerne.
Enkelte av brukerne våre sliter med å delta i sosiale sammenhenger og sosiale
aktiviteter. Derfor prøver vi å nå disse brukerne med å arrangere aktivitetsturer. Målet
vårt med det er at brukerne kan i kjente omgivelser med trygge personer ”øve” seg på
forskjellige sosiale arenaer.
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Intern opplæring, kompetanseheving og
samarbeidsmøter 2009
I virksomhetsplanen for 2009 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:
20.04.09: Planleggingsdag i Sirevåg. Fokus for dagen var ”hvem er vi, hva gjør vi, hvor vil
vi?” Konklusjonen for dagen var at alle ønsket å bli utfordret, blant annet på ekstern
kommunikasjon. Det ble også avholdt et kurs i laging og bruk av power point.
17.08.09: Kurs i presentasjonsteknikk. Ekstern læremester var innleid for dagen, her ble teori
og praksis om kommunikasjon og fremføring av budskap terpet på. SMSO satser på en
oppfølging og videreutvikling av dette i 2010.
17 -19.09: Personaldager på privat hytte, med tema: Egenutvikling. Alle hadde ansvar for å gi
de andre en god innledning og tilnærming til temaet, og å holde et foredrag/presentasjon for
de andre om begrepet egenutvikling. Dagene var fruktbare, det ble satt av tid til
presentasjoner, refleksjoner, mosjon, lek og latter.
Veiledning ble gjennomført ved hjelp av ekstern veileder 3 ganger høsthalvåret -09. Under
veiledningen valgte vi å sette fokus på verdiene i virksomhetsplanen vår. Dette for å unngå
fine honnørord i et skriv i ei skrivebordskuff, men heller arbeide aktivt for å implementere
verdiene i den daglige driften på senteret.
Opplæringskurs:
I mai 2009 ble det holdt opplæringskurs i Trondheim, noe som er obligatorisk for alle
nytilsatte ved sentrene landet rundt. Daglig leder deltok derfor på kurset, som ble arrangert av
senteret i Sør- Trønderlag i samarbeid med FMSO (Fellesstiftelsen mot seksuelle overgrep)
som er vår paraplyorganisasjon. Kurset er svært nyttig for nyansatte som kanskje ikke har så
stor kjennskap til overgrepsproblematikken, og gir et innblikk i hvilke utfordringer ansatte
ofte vil møte i arbeidet med utsatte og deres pårørende.
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Kurs og annen utadrettet virksomhet i 2009
Fra virksomhetsplan 2009:
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 2009:
Kurs- og konferanser:
”The power to heal, the power to hurt”
ble gjennomført i Oslo 29.01-30.01.09. To ansatte fra SMSO deltok her, kurset var arrangert
av ADAM ressursenter for menn og hadde fokus på utsatte gutter og menn.
Selvhjelpskurs
25.05-26.05.09 deltok to ansatte på selvhjelpskurs Oslo, i regi av Selvhjelp Norge.
Psykisk helse – hvordan er det å være psykisk syk
03.06-04.06 deltok tre ansatte på dette kurset i Oslo.
Septemberkonferansen
ble arrangert 07.09-08.09.09 i Bergen, dette i regi av RVTS Vest. Her deltok 2 ansatte
Temadag om utsatte gutter og menn
ble arrangert 06.10.09 av BRIS, senteret mot seksuelle overgrep i Buskerudregionen,
Drammen. Her deltok 2 ansatte.
Landskonferanse for alle støttesentre mot incest og seksuelle overgrep i Norge
ble i 2009 avholdt i Bergen 21.-23.10. Alle ansatte ved SMSO samt styreleder deltok her.
Landskonferansen består av eksterne foredrag etter tips fra sentrene rundt om angående hva
man anser som relevant, og intern erfaringsutveksling sentrene imellom. Konferansen er en
unik mulighet for sentrene til å treffes. Utvikling og fellesskap samt deling av erfaringer står i
høysetet.
”Når noe hender er det viktig å være forberedt”
Kurs B, Fordypning i håndtering av stress- og krisereaksjoner, ble gjennomført 13.-14.11.09
Arrangør var SOSCON, institutt for krisehåndtering. Kurset ble gjennomført i samarbeid med
Trollberget barnehage på Tasta. Alle fast ansatte deltok, bortsett fra en ansatt som var i
utdanningspermisjon. Dette var en videreføring av kurs A, som alle ansatte gjennomførte i
2008.
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Utadrettet informasjonsvirksomhet i 2009:
Informasjon til 10.klassinger ved Bryne ungdomsskole ble tradisjonen tro gjennomført
våren -09. To av senterets ansatte holdt foredrag om seksuelle overgrep og hvor hjelpen er å
finne for avgangskullene. Tradisjonen tro var det også god respons og mange spørsmål fra
elevene. De ansatte ble værende på skolen 1 time etter siste foredrag, for å besvare
enkelthenvendelser fra elever med spørsmål rundt seksuelle overgrep. Elevene var informert
om hvor de kunne finne oss denne timen, og helsesøster ved skolen fulgte opp deretter.
Tverrfaglig temadag i Egersund
SMSO ble invitert til å presentere senteret og tilbudet her ved en tverrfaglig dag i Egersund
26.03.09. Initiativtakere til dette var refleksjonsteamet i kommunen. 5 ansatte deltok her.
Temadag for elever ved Jåtta videregående skole, avdeling Hinna
Den 05.05.09 bidro 2 ansatte ved SMSO ved Jåtta videregående skoles temadag. Det ble i
den forbindelse holdt to foredrag om seksuelle overgrep for elevene ved helse og sosial, med
fokus på andres og egne holdninger, og refleksjoner rundt disse.
Stand i forbindelse med psykisk helse dag
23.05.09 hadde to ansatte stand i forbindelse med arrangering av en psykisk helse dag på
Riska.
Foredrag ved Jæren DPS
10.09.09 holdt to ansatte ved SMSO et foredrag om seksuelle overgrep ved Jæren DPS,
Bryne.
UiS temadag om seksuelle overgrep – for studenter 2. år barnevernpedagog og sosionom
07.09.09 ble dagen avholdt, her deltok to ansatte deler av dagen
Stavanger kommune komité for oppvekst og levekår
08.09.09 var SMSO invitert til å holde foredrag for politikerne i komite for oppvekst og
levekår i Stavanger kommune. To ansatte deltok her.
Stavanger kommune avdeling psykisk helse
07.10.09 holdt daglig leder foredrag på intern opplæring for ansatte ved Stavanger kommune
avdeling psykisk helse, Hinna.
Foredrag for Rotary
23.09.09 holdt daglig leder foredrag om seksuelle overgrep for Rotary Stavanger.
Kurs barnehageansatte ved Trollberget barnehage, Tasta
09.11.09 holdt SMSO kurs for barnehageansatte og FAUrepresentanter i Trollberget
barnehage. 4 ansatte deltok her.
Tysvær kommune, formannskapet
17.11.09 var SMSO invitert til å holde foredrag for politikere i Tysvær kommune. To ansatte
deltok her.
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Kurs for SFO- ansatte i Klepp og Time kommune, i samarbeid med barneverntjenesten
25.11.09 holdt SMSO kurs om seksuelle overgrep for SFO -ansatte i 2 kommuner, dette i
samarbeid med barneverntjenesten. To ansatte deltok her.
Foruten dette ble det sendt ut to leserinnlegg signert daglig leder i 2009, dette skjedde i juli og
i forbindelse med verdensdagen mot seksuelle overgrep i november. Overskriften på
leserinnleggene var henholdsvis: ”Seksuelle overgrep” og ”Snakk om holdninger!”
SMSO hadde et greit samarbeid med hjelpeapparatet i Rogaland i 2009.

Evaluering av incestsentrene og incesttelefonen
I forbindelse med stortingsmeldingen om incestsentrene (St.meld. nr 13 2004/2005) ble
regjeringen anmodet om å evaluere incestsentrene. I 2008 fikk Nordlandsforskning i oppdrag
å forestå dette arbeidet, og i 2009 gjennomførte de en evaluering av de ulike sentrene samt
den landsdekkende telefonen. Arbeidet munnet ut i rapporten ”Hjelp når livet rakner.
Evaluering av incestsentrene og incesttelefonen”. Rapporten kan lastes ned her:
http://www.nordlandsforskning.no/publikasjoner/rapporter/incest-2.html
I rapporten påpekes det befolkningsgrupper som sentrene ikke når – som mennesker med
funksjonsnedsettelser, mennesker med minoritetsbakgrunn, og menn som tidligere har blitt
utsatt for seksuelle overgrep. Rapporten peker i tillegg på at dagens finansieringsordning for
incestsentrene ikke fungerer godt for halvparten av incestsentrene. Staten dekker 80 prosent
av utgiftene til driften, men enkelte steder er det vanskelig å få midler fra kommunene.
Evalueringen viser at incestsentrene 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. Brukerne understreker at det har betydd svært mye
for dem å få hjelp fra et incestsenter. De er i stor grad fornøyde med incestsentertilbudet slik
det er i dag. 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, et alternativ og som en erstatning for
hjelp fra det offentlige. De ansatte ved sentrene kan også følge med brukerne til ulike
instanser i det offentlige, samt være til støtte ved anmeldelse av overgrep og under rettssaker.
Rapporten oppsummerte samtidig enkelte utfordringer for sentrene, noen allerede beskrevet
ovenfor. Utfordringene ble gjenstand for drøftinger både innad på sentrene og i ledergruppen,
samt i styret til FMSO. Se vedlegg 2.
Både på bakgrunn av rapporten og egne ønsker besluttet SMSO Rogaland i 2009 å igangsette
arbeid spesielt i forhold til å nå ut til utsatte gutter og menn, og mennesker bosatt i Rogaland
med minoritetsbakgrunn.
Førstnevnte satsningsområde gjennom samarbeid med SMISO Hamar, investering i intern
kunnskap, oppdatering av nettsiden vår, samt utsendelse av spørreundersøkelse til utsatte
gutter og menn.
Sistnevnte satsingsområde gjennom å utarbeide en flerspråklig informasjonsbrosjyre, intern
kunnskapsøkning i forhold til denne gruppen, samt etablere og bygge videre på relevante
samarbeidspartnere i den forbindelse.
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Resultatregnskap
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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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