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Året 2008
Året 2008 ble et turbulent og veldig krevende år for SMSO Rogaland.
Tre forhold av stor betydning tok mye tid og energi: Det ene var til dels langvarige
sykemeldinger i deler av personalgruppen, det andre var at SMSO måtte ut av de leide
lokalene i Solaveien 10. For det tredje så SMSO seg våren 2008 nødt til å ta kontakt med
Fabipartner som startet en arbeidsmiljøkartlegging. Resultatet ble at SMSO fra mai til
desember -08 leide inn en daglig leder i 40 % stilling.
Det å skaffe senteret nye og brukervennlige lokaler hadde størst prioritet, og i løpet av august
fant styret et lokale som måtte bygges kraftig om før innflytting. Den 10. oktober 2008 var
imidlertid forholdene lagt til rette for drift, og SMSO flyttet inn i nye lokaler i Gravarsveien
36. Både omstillingsprosess og flytteprosess gikk bra, dette fordi personalgruppa trådde til og
jobbet enormt mye i en kort og presset periode. Styret sto bak og støttet opp og oppmuntret til
aktivitet. Sist men ikke minst fikk SMSO i oktober -08 ansatt en ny daglig leder i full stilling,
klar for oppstart 01.01.09. Ved årets slutt var derfor senteret preget av økt aktivitet og fortsatt
optimisme.
Mange av senterets brukere er i en sårbar situasjon, hvor stabilitet og forutsigbarhet er viktig.
Dermed var senterets omstilling og flytting garantert en frustrerende periode for mange, en
vanskelig og tøff tid preget av usikkerhet. Det sier seg selv at SMSO ikke har fått tatt seg av
brukere så godt som ønsket i denne perioden. Tar man i betraktning at SMSO fra januar til
oktober -08 slet med å holde aktiviteten oppe tross midlertidige og støvete byggelokaler,
greide brukere og SMSO`s ansatte i fellesskap å holde både på humøret og en positiv
innstilling.
Alle ansatte på SMSO hadde, og har, en utrolig tro på nytten av det arbeidet som gjøres. Siden
de ansatte viste en slik energi og motivasjon i en vanskelig fase, var det heller ingen av styrets
medlemmer som ønsket å tre ut. Dette medførte at en vedtektsendring måtte foretas, slik at
dette praktisk kunne la seg gjennomføre.
Innleid leder for deler av året -08 vil med dette benytte sjansen til å takke alle kommunene,
Helse Vest og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet som har bidratt med driftsmidler til
senteret gjennom året som gikk. Den største takken går allikevel til alle ansatte ved SMSO for
deres ukuelige vilje og pågangsmot, og ikke minst den måten undertegnede som midlertidig
leder - og rimelig uvitende på dette feltet - ble tatt imot på, samt deres fantastiske arbeid med
både brukerne og hverandre.
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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 2008:
Styreleder Verna Rege Nilssen
Nestleder Fartein Haga
Styremedlem (brukerrepresentant) Jane Elisabeth Andersen
Styremedlem (ansattes representant) Bente Lise Skåtun, avløst av Åshild Madsen
Styremedlem Linda Aanestad
Styremedlem Reidun Nyborg Johansen
Styremedlem Wenche Aamodt Lind
I tillegg har regnskapsfører Ole Johan Skjæveland vært tilstedet under flere av styremøtene,
sammen med daglig leder.
Det rettes en stor takk for innsatsen som er gjort i styret gjennom året.
Personalet har vært bestående av:
Åshild Madsen, miljøarbeider, ansatt i fast 75 % stilling gjennom hele året.
Bente Lise Skåtun, miljøarbeider, fast ansatt i 55 % 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.
Iselin Sirevaag, miljøarbeider, prosjektstilling 55 % første halvår 2008.
Synnøve Skjeldal, daglig leder, var ansatt i fast 75 % stilling gjennom året. Sa opp sin stilling
i mai -08.
Innleid daglig leder Else Marie Sandvoll, 40 % stilling fra 13.05 – 31.12.2008
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.
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. Dette bes kommunene merke seg.
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. Skulle kommunene ønske det, kommer SMSO gjerne på besøk 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 2008:
Barne og ungdoms- og Familiedirektoratet
Sandnes kommune
Husleie
Stavanger kommune
Klepp kommune
Sola kommune
Randaberg kommune
Bokn kommune
Hå kommune
Helse vest
Forsand kommune
Rennesøy kommune
Suldal kommune

2 274 000,00
15 000,00
256 500,00
176 000,00
20 000,00
50 000,00
15 000,00
1 000,00
5 000,00
50 000,00
3 000,00
1 000,00
2 000,00

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. 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 henter vi 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.
Individuell kunstterapi
Kunstterapi er en måte å uttrykke seg på gjennom form og farge. Det er en god måte å komme
videre i sin egen prosess og egenutvikling. Tidligere år hadde SMSO leid inn Anlaug Riise
Varhaug, som er utdannet kunstterapeut ved institutt i Risør, for kunstterapigrupper.
Responsen var da så stor at det ble besluttet å tilby individuell kunstterapi til brukere som
ønsket dette. Våren 2008 ble dette tilbudet avholdt.
Klassisk massasje
Også i 2008 kunne SMSO tidvis 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. Mange av brukerne, som tok
imot tilbudet, var i starten så anspente og nervøse at den første timen kunne bestå i å massere
kun en hånd. Etter hvert som tryggheten ble større ble det mulig å få fullt 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
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bibliotek bestående av hobbybøker, faglitteratur, selvhjelpsbøker og skjønnlitteratur, samt
noen 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.
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
Stilanalyse: SMSO hadde besøk av Torill Bjørheim som ga råd og tips til de av våre brukere
som ønsket dette, i etterkant av en temakveld holdt i nov. 2007. Torill ga SMSO 50 % rabatt
på denne tjenesten.
Massasjetilbud: SMSO hadde dette tilbudet fra januar t.o.m. april -08. Det var deretter en
pause i tilbudet grunnet bosituasjonen til SMSO, tilbudet ble tatt opp igjen etter oppstart av
daglig drift i Gravarsveien fra uke 46 og ut året.
Lunsj: SMSO hadde dette tilbudet for brukene fra januar til og med april -08. På grunn av
stor byggeaktivitet i de forrige lokalene til senteret ble det mye ferdigkjøpt mat. Lunsjtilbudet
ble tatt opp igjen fra og med uke 43 og ut 2008.
Temakvelder 2008:
Dato: Ulike tema:
Foredragsholder:
Antall:
31.01 ”Skyldfølelse”
v. psykolog Linda AAnestad
9 stk
28.02 ”Overgrep”
v. prest Reimund Førsvoll
16 stk
26.03 ”Ernæring”
v. ernæringsterapeut Tone Anita Østrådt
5 stk
30.10 ”Hvilken følelser sitter en igjen med når en ikke får hjelp over en periode”
v. prest Reimunn Førsvoll
11 stk
27.11 ”Cranio-sacral terapi, yoga og avspenning”
v. terapeut Hilde Risa
9 stk
Tur til perlehuset i Stavanger: 16.01.08 var det avreise med tog fra Sandnes. 1 bruker og to
ansatte var med på turen.
Individuell kunstterapi: Som beskrevet under tilbud s. … leide SMSO inn Anlaug Risa
Varhaug som er kunstterapeut. Anlaug gjennomførte 24 timer individuell terapi, hvor
interesserte brukere fikk tilbud om 3 ganger hver. Tilbakemeldingen fra brukerne var udelt
positive.
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Mandagsaktiviteter: SMSO ga tilbud om forskjellige aktiviteter til brukene mandager fra kl.
12.00 – 14.00. Aktivitetene var alt fra filmtitting, baking, turgåing, utflukter i nærområdet,
smykkelaging, kortlaging, skøyteaktiviteter og bingo. Mandagsaktivitetene ble gjennomført
fra og med januar t.o.m. mars -08. Etter forhold som beskrevet ovenfor startet
mandagsaktivitetene igjen opp i november -08, og varte deretter ut året.
Sommertur: I 2008 gikk denne til Flor og Fjære. Det hele var en fantastisk tur med båt fra
kaien i Stavanger ut til Flor og Fjære, hvor det ble fortært et godt måltid og drukket kaffe.
Deretter fulgte en omvisning på det fine området der ute. På sommerturen deltok totalt 17 stk
(3 ansatte og 14 brukere).
Redusert åpningstid og sommerstengt: SMSO hadde redusert åpningstid uke 27-31 med
stengt torsdager. Gå grunn av sykemeldinger og byggesituasjonen på senteret ble det besluttet
å holde senteret helt stengt ukene 31,32,33.
Nyåpning av SMSO i nye lokaler 14. oktober: Endelig var ventetiden over. På
åpningsdagen deltok både brukere, ordføreren i Sandnes, samt leder av FMSO, Rune Steiro,
og de ansatte. Pressen var invitert, og SMSO ble presentert i Stavanger Aftenblad etter
oppstarten. Se vedlegg 1, s. …
Verdensdagen mot seksuelle overgrep 19.november: SMSO feiret dagen med tenning av
lys, kaker og kaffe.
Juletur: SMSO gjennomførte en juletur med brukere til Egersund juleby i desember -08.
Etter en togtur fra Sandnes til Egersund, hvor middag ble inntatt, ble det kikket i butikker og
drukket kaffe før toget gikk tilbake til Sandnes. En kjekk tur både for brukerne og ansatte som
deltok. (4 brukere 2 ansatte).
Kosekveld: Den 18.12.08 arrangerte SMSO en kosekveld i førjulsstria. På senteret ble det
servert kaffe og julekaker. Alle som kom innom senteret denne dagen fikk en liten julegave
fra SMSO.
Som tidligere år gjennomføres en del faste arrangement 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 12.00- 13-00 inviteres det til lunsj på senteret. Alle
deltagere samles rundt kjøkkenbordet og nyter en matbit, en kopp kaffe eller te i godt selskap.
Dette er et svært 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.
Pårørendetreff: Første torsdag i måneden har vært satt av til pårørendetreff. Da er stua
reservert pårørende. Pårørende har da muligheten til å møtes for å snakke sammen om ting
som opptar dem. Dette er også en fin måte å bli kjent med andre i samme situasjon.
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Juletur og juleavslutning: Gjennomføres i adventstida, et populært reisemål er julebyen
Egersund. Ellers legges det opp til julebord for brukerne, samt kosekveld på senteret.
Vi har brukere som isolerer seg og 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.

Intern opplæring, kompetanseheving og
samarbeidsmøter 2008
Intern opplæring:
07.01.08 ble det gjennomført en planleggingsdag for alle ansatte ved SMSO på Sola. Her ble
senterets aktivitet gjennom året satt på dagsordenen.
10.-12.03.08 var det nye planleggingsdager for alle ansatte ved senteret. Årshjul, kommende
arbeidsmiljøundersøkelse, høstaktiviteter og strategi fremover ble gjenstand for grundig
diskusjon.
22.-24.09.08 ble det igjen avholdt planleggingsdager for alle ansatte ved senteret, denne
gangen på Hummeren hotell. Her ble blant annet funksjoner, oppgaver og ansvarsområder
gjennomgått, diskutert og fordelt.
Opplæringskurs:
4. – 5. juni ble det arrangert opplæringskurs i Drammen. En tilsatt ved SMSO deltok på
kurset. Opplæringskurset er obligatorisk for alle nyansatte på sentrene omkring i landet, og
består av et intensivt 24 timers grunnkurs i ”Krise- og veiledningssamtaler ved incest og
overgrepsproblematikk”. Kurset arrangeres av FMSO (Fellesstiftelsen mot seksuelle
overgrep) som er vår paraplyorganisasjon. Kurset er svært nyttig for nyansatte som kanskje
ikke har så stor kjennskap til overgrepsproblematikken. Kurset gir et innblikk i hvilke
utfordringer de kan og ofte vil møte i arbeidet med utsatte og deres pårørende, og hever
således den interne kompetansen ved senteret.
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Kurs og annen utadrettet virksomhet i 2008
Kurs- og konferanser i 2008:
Landskonferanse for alle støttesentre mot incest og seksuelle overgrep i Norge
ble i 2008 avholdt 03.-05.10 i Molde. Alle ansatte samt styreleder deltok.
Landskonferansen består av foredrag og treff for sentrene rundt om i landet. Dette er en
møteplass hvor utvikling og fellesskap av sentrene skal foregå. Landskonferansen er derfor et
nyttig treffsted hvor ulike problematikker blir diskutert og tatt opp, samt at man får vite noe
om hvordan de andre sentrene fungerer.
”Når noe hender er det viktig å være forberedt” kurs A, fordypning i håndtering av
stress- og krisereaksjoner. Arrangør var SOSCON, institutt for krisehåndtering.
Kurset ble arrangert i Oslo både 27.-28.11.08, og 09.-10.12.08, og her deltok alle de ansatte
puljevis, samt den nye lederen som skulle starte 01.01.09. Det planlegges at samtlige ansatte
følger opp kurset og deltar også på del B i løpet av 2009.
Annen utadrettet virksomhet i 2008:
Verdensdagen for psykisk helse 29.09.08 ble markert med at SMSO hadde stand i Sandnes
kulturhus. Dette i samarbeid med Sandnes mental helse. Etter standen ble det holdt et åpent
foredrag av psykolog Arnhild Lauveng, hvor temaene var ”Med hull i CV`en” og ”Ta ikke
håpet fra meg”.
Informasjon til 10.klassinger ved Bryne ungdomsskole ble tradisjonen tro gjennomført
våren -08. To av senterets ansatte holdt foredrag om seksuelle overgrep og hvor hjelpen er å
finne for avgangskullene. Tradisjonen tro var det også en god respons og mange spørsmål fra
elevene.
Foruten dette har vi hatt et greit samarbeid med hjelpeapparatet i Rogaland.
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Henvendelser i 2008 ved SMSO
Rogaland
Registrerte henvendelser

2007

2008

472

76
293

472

369

Av de som tok kontakt via telefon eller møtte på døren
var:
Kvinner
Menn
Ukjent/andre
Kontroll sum

2007

2008

419
53

302
47
20
369

Disse henvendelsene ble gjort via:
Telefon
Beskjed på svarer
Møtt på døren
E-mail
SMS og tause telefoner
Kontroll sum

2007
396
38
26
16

Hvem som tok kontakt
Utsatte selv
Pårørende
Andre pårørende
Telefon fra andre

2007
398
55
23

Ukjente/andre
Brukere
Kontroll sum

Kontroll sum

Alder på den som tok kontakt
Under 12
13 - 15 år
16 - 18 år
Voksne over 19 år
Ukjent alder
Kontroll sum

472

476

2008
278
12
3
36
40
369

476

2008
264
27
25
53
369

2007
0
0
7
390
79
476

2008
0
0
2
268
99
369
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Nye henvendelser i 2008
Registrerte telefonhenvendelser fra nye brukere:

2007

2008

62

57

Av disse som tok kontakt via telefon eller møtte på døren
var:
Kvinner
Menn

2007

2008

56
4
60

52
5
57

Disse henvendelsene ble gjort via:
Telefon
Møtt på døren (e-mail, sms, beskjed på svarer)

2007
61
1
62

2008
40
7(10)
57

2007
429
37

2008
232
28

466

260

2007

2008

102
0
102

47
2
49

Nye brukere

Samtaler på senteret 2008
Registrerte samtaler fra brukere:
Kvinner
Menn

Klassisk Massasje / Aroma massasje:

SMSO har periodevis i 2008 gitt brukerne tilbud om
klassisk massasje. Det var dessverre få menn som
benyttet seg av dette tilbudet.
Kvinner
Menn
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Kommuneoversikt brukere 2008
Kommuner brukerne kommer fra
Sandnes
Stavanger
Sola
Randaberg
Time/Klepp/Hå
Egersund
Haugesund/Karmøy/Tysvær/Utsira
Sauda/Suldal
Ølen / Vindafjord / Rennesøy / Finnøy /
Kvitsøy / Hjelmeland / Strand / Forsand
Gjesdal
Bjerkreim / Lund / Sokndal
Andre fylker
Ukjent
Kontrollsum

2007
144
160
1
1
11
36
0
0
4

2008
146
103
3
11
22
2
8
1
5

8
3
7
101

11
2
12
43

476

369

Disse tallene viser antall henvendelser fra brukere - som har brukt senteret over
tid – i 2008.
Nye brukere er satt opp for seg selv.
I tilegg kom andre henvendelser:
Telefon fra andre (politi, rettsvesen, skoler, andre
undervisningsinstitusjoner, øvrig hjelpeapparat)

2007
34

2008
53
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Balanse
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Resultatregnskap
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Noter
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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

Side | 22

Fra Stavanger Aftenblad 14.10.08:

Åpner dørene for overgrepsofre
Støttesenter mot seksuelle overgrep Rogaland er på plass i nye lokaler i Sandnes.

Senteret har fem ansatte. Fra venstre miljøarbeider Lilly Egge, Rune Steiro i Fellesskap mot
seksuelle overgrep, miljøarbeiderne Nina Myklebust og Åshild Madsen og daglig leder ElseMarie Sandvoll. (Foto: Odd Kristian Stokka)
– Vi er ikke et behandlingssenter, men et senter som kan gi hjelp til selvhjelp for ofre og
pårørende, sier daglig leder Else-Marie Sandvoll i Støttesenter mot seksuelle overgrep
(SMSO) Rogaland.
Tirsdag åpnet senteret dørene i nye lokaler i Gravarsveien 36 i Sandnes. På 200 kvadratmeter
er det plass til kontorer, samtalerom, kjøkken og stue. Senteret er et tilbud der både kvinner og
menn kan ta kontakt, møtes og få gratis hjelp til selvhjelp etter seksuelle overgrep.
471 tok kontakt i fjor
I 2007 mottok senteret 62 henvendelser fra nye brukere, enten på telefon eller ved at brukerne
møtte på døren. Totalt tok 472 personer kontakt med senteret i fjor.
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Et av målene framover er å nå ut til skoler i Rogaland med undervisningsopplegg rundt
seksuelle overgrep.
– Senteret skal høres og synes i hele fylket. Vi er et viktig supplement til det offentlige
hjelpeapparatet, sier Sandvoll.
Trygghet
Rune Steiro leder paraplyorganisasjonen Fellesskap mot seksuelle overgrep med 18 sentre
rundt omkring i Norge.
– Det finnes knapt noe mer krenkende enn å bli utsatt for seksuelle overgrep. Sentrene skal
være en arena for trygghet. Der det finnes noen som forstår hva ofrene forteller de har
opplevd, sier Steiro.
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