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1.0 FORORD 
 

2017 har på mange måter vært et fornyelsens år. Flere av våre ansatte over mange år er sluttet, takk 

til dem for all innsats, og nye er kommet til. I løpet av 2016 fikk vi et helt nytt styre på plass. I løpet av 

2017 har de med stor entusiasme arbeidet frem et nytt strategidokument der retningen for senterets 

arbeid er staket opp for tidsrommet 2018 – 2023. Strategiens hovedmål er:  

 

«Alle mennesker utsatt for incest og seksuelle overgrep som barn, deres pårørende og 

tjenesteapparatet skal få bedre kjennskap til hjelpetilbudet ved SMI Oslo, og kunne benytte seg av 

det ved behov.» 

 

Med dette hovedmålet som utgangspunkt, har vi laget og gjennomført en tiltaksplan for 2017 for, på 

den ene siden, å synliggjøre senterets eksistens og tilbud, og på den andre siden lagt vekt på å skape 

et allsidig og trygt tilbud til våre brukere. Et trygt tilbud skapes av en trygg personalgruppe. Daglig 

leder Marta Trzcinska Slinde har sammen med personalgruppen lagt ned et godt stykke arbeid i å 

videreutvikle og effektivisere senterets drift. En viktig del av dette arbeidet la vi grunnlaget for på et 

tre dagers personalkurs på Nordpå Fjellhotell på Røros. Vi kunne oppsummere noen fine dager med 

at vi i fellesskap arbeider ut fra prinsippet Hjelp til selvhjelp og verdiene Mot - Åpenhet - Likeverd. 

 

Som det går frem av statistikken har brukergruppen økt i 2017. Dette gjelder både antall besøk og 

antall unike brukere som har tatt kontakt. Vi har satt i gang grupper for pårørende så vel som flere 

grupper for ung/voksen. Vi har lagt vekt på at hele spekteret av vår brukergruppe skal føle seg møtt 

med et tilbud som passer akkurat for dem.  Det er godt å vite at vi er et tilbud som folk setter pris på 

og kommer tilbake til.  

 

I tillegg er det fint å se at vi når ut. På mange måter har 2017 vært et utadvendt år. Vi har deltatt på 

konferanser i inn- og utland. Vi har holdt workshops og foredrag i utlandet og vi har så godt som 

doblet vår undervisning som primært foregår i Oslo og Akershus. I tillegg har vi vært aktive i 

forskjellig type media og stått på stand i Oslos gater under mottoet «Incest skal tales i hjel - ikke ties i 

hjel!» 

 

Jeg ønsker å takke alle våre brukere for den tilliten dere har vist oss, både ved å bruke senteret og for 

all deltakelsen og engasjementet som dere har hatt i senterets arbeid. Det er sammen i fellesskapet 

av både ansatte og brukere at vi skaper det aller beste! En varm takk rettes også til senterets ansatte 

som har gjort en utrolig god jobb i året som har gått, til alle styremedlemmene som har viet senteret 

sin tid og sitt engasjement, og til alle våre flotte samarbeidspartnere vi har hatt gleden av å jobbe 

sammen med. Sist, men ikke minst, en stor takk til Oslo kommune og Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet som gjøre det økonomisk mulig for oss å gjennomføre vårt arbeid. 

 

 
Marianne Lind 

Konstituert daglig leder 

Støttesenter mot Incest Oslo 
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2.0 STYRET 

 

     
Anette Clausen (styreleder) Gunn Karin Holt (medlem)   Annett Berntsberg Eck (medlem) 

 

    
Hanne Elisabeth Ege (medlem)   Jon Gangdal (medlem)         Trude Barstad (ansattrep.) 

 

 

 

 
         (Bilde ikke tilgjengelig) 

 

 
Firdawsa Ismail Ahmed (Medlem) 
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3.0 VERDIDOKUMENT 
 

3.1 Målsetning 

 

Strategisk mål:  

«Alle mennesker utsatt for incest og seksuelle overgrep som barn, deres pårørende og 

tjenesteapparatet skal få bedre kjennskap til hjelpetilbudet ved SMISO Oslo, og kunne benytte seg av  

det ved behov.» 

 

SMI Oslos formål: 

- Å hjelpe og støtte mennesker som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep som barn 

og deres pårørende, i deres arbeid mot et bedre liv.   

-  Å bekjempe incest og seksuelle overgrep mot barn ved å synliggjøre og motarbeide ethvert 

forhold i samfunnet som forårsaker, underbygger, legitimerer, og opprettholder seksuelle 

overgrep mot barn. 

 

3.2 Metode og ideologi 

Støttesenter mot Incest Oslo jobber etter metoden hjelp til selvhjelp. Det er et organisert tilbud der 

brukeren kan løse sine problemer ved å dele erfaringer, styrke og håp i et tilrettelagt fellesskap med 

andre i tilsvarende situasjon. Vi fokuserer på den enkeltes ressurser til selv å ta styring over eget liv 

og tror på et fellesskap som bygger på gjensidig støtte, solidaritet og vennskap mellom brukerne. Vi 

kan omsette dette til praktisk handling/væremåte i det daglige. 

 

Støttesenter mot Incest Oslo har et menneskesyn som bygger på prinsippet om at evnen til å heles 

ligger i personen selv. Vårt verdisyn er raushet, ydmykhet, mot og respekt. Vi tilbyr et aktivt miljø, 

støtte og rådgivning. Gjennom gruppefølelse, identifikasjon og trygghet på skam- og 

skyldproblematikk, brukes senteret til å åpne opp og føle på egen historie, identitet og smerte. Den 

enkelte må få lov til å ha sin individuelle smerteopplevelse og selv sette ord på denne. Opplevelsen 

av å være hovedpersonen i sitt eget liv er viktig. 

 

Vi ser på seinvirkninger som nødvendige overlevelsesstrategier som en gang ble valgt for å mestre en 

uholdbar livssituasjon. Med et slikt utgangspunkt er det lettere å se at til tross for opplevelsen av 

elendighet, har alle mennesker ressurser som styrke, mot, kreativitet og livsvilje. Dette er også viktig 

for å redusere selvfordømmelse, skyldfølelse, skamfølelse og oppgitthet. 

 

Å ta imot hjelp og støtte med den ene hånden, for så å bearbeide egen problematikk og gi av sine 

erfaringer med den andre hånden, er en av våre grunntanker. Dette setter fart på prosessen fram 

mot selvrespekt. Livet og alle de smertefulle erfaringene kan få en mening.  
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4.0 TILBUD OG AKTIVITETER PÅ SENTERET I 2017 
 

4.1 Ung voksen 

Ung voksen er et tilbud til incestutsatte mellom 18-24 år. Dette er et spesielt tilbud rettet til de i 

denne aldersgruppen, i tillegg til at de har mulighet til å bruke senteret og tilbudene på lik linje med 

andre brukere. 

 

Tre ansatte har jobbet spesielt med dette i 2017 og vi har hatt fire referatførte planleggingsmøter, i 

tillegg til uformelle møter.  

 

Det har vært gjennomført to gruppeforløp med unge jenter. I gruppe 1 var det fem deltakere ved 

oppstart, tre ved avslutning, og to ansatte var med hele perioden. Gruppen møttes 8 ganger, 

annenhver mandag fra vi startet opp 23.01.17.  

 

I gruppe 2 var det tre deltakere og en ansatt som møttes 5 ganger i perioden oktober- desember 

2017. Gruppene jobbet hver gang med forhåndsbestemte temaer, hvor vi også brukte tid på å bli 

kjent og evaluere arbeidet.  

 

I juni inviterte vi til ung voksen treff, hvor det deltok både jenter som hadde gått i gruppe og jenter 

som vurderte å starte opp. I tillegg til arbeidet på senteret har vi også hatt noe fokus på 

informasjonsarbeid. Vi har hatt informasjonsutveksling med senteret i Bergen. 

 

4.2 Enesamtaler 

Enesamtale er en samtale mellom en ansatt og en bruker.  Enesamtaler blir brukt til å klargjøre hvilke 

ønsker og forventninger brukerne har til senteret og informasjon om senterets ulike tilbud. 

 

4.3 Selvhjelpsgrupper 

Selvhjelpsgruppene har eksistert siden oppstart av SMI i 1986, og er et av de mest grunnleggende 

tilbud vi har. I 2017 har vi startet 5 nye grupper som møtes fast i senterets lokaler gjennom året. 

 

4.4 Lederstyrt gruppe for 60 + 

Denne gruppen ble startet i 2015 og ble en stund veiledet av en ansatt. Fra høsten 2016 har brukerne 

selv drevet med svært godt resultat. Gruppen avsluttet i 2017 etter eget ønske. 

 

4.5 Temakvelder og åpne selvhjelpsgrupper 

Vi avholder disse med jevne mellomrom. 

 

4.6 Sommerleir for brukere 

Årets sommerleir ble avholdt i Grimstad, ved Stine Sofies Stiftelse. 25 deltagere var tilsted i fem 

dager. Årets tema var relasjoner. 

 

4.7 Tilbud til menn 

4.7.1 Åpen, lederstyrt gruppe for incestutsatte menn 

Støttesenter mot Incest Oslo har et tilbud om en åpen, lederstyrt gruppe for incestutsatte menn. 

Denne arrangeres mandager i partallsuker, foruten ferier og helligdager; og er for incestutsatte menn 
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over 18 år. Siden dette har vært et åpent tilbud hvor det ikke er forpliktende deltagelse, har antall 

oppmøtte variert mellom to til åtte personer.  

 

4.7.2 Andre tilbud menn på senteret benytter seg av  

Andre tilbud menn bruker er blant annet: enesamtaler, musikkgrupper, allmøtet og åpent hus/ 

innomstikk.  

4.7.3 Dagssamlinger for incestutsatte menn 

Tre lørdager i 2017 arrangerte SMI Oslo, SSMM (Senter for seksuelt misbrukte menn) og ADAM 

(Kirkelig Ressurssenter) en dagssamling for menn som har vært utsatt for seksuelle overgrep. 

Dagssamlingene er et initiativ som har blitt til i forlengelsen av de årlige mannshelgene med Mike 

Lew. Samlingene er på lørdager for å gi mulighet for flere å delta. Tidsrammen er kl. 11.00 – kl. 16.00  

 

4.7.4 Årlig mannshelg med Mike Lew 

Helgen 5 – 2 mai 2017 ble den årlige mannshelgen med Mike Lew for menn som har vært utsatt for 

seksuelle overgrep arrangert. Programmet gikk fredag kveld til søndag ettermiddag. Mannshelgen 

2017 hadde 31 deltakere.  

 

4.8 Julebord og julegrøt for brukere  

Julebordet ble arrangert med 23 brukere og 7 ansatte. Ordfører Marianne Borgen var på besøk for å 

spise julegrøt med brukerne. 

 

4.9 Sanggruppe 

Korsamlinger blir arrangert hver 14. dag. Mellom tre og åtte deltagere. 

 

4.10 Musikkgruppe 

Musikkgruppa møtes hver 14. dag. 6 til 7 deltagere. 

 

4.11 Pårørende  

SMI Oslo arrangerte temakvelder 10 ganger for pårørende i 2017. Det var tilsammen 78 deltakere på 

SMI Oslos temakvelder. 

 

4.12 Fysisk aktivitet 

I 2017 har tilbudet «fysisk aktivitet» bestått av styrketrening og yoga. Begge deler har foregått 

annenhver uke, på den måten har det vært et tilbud om fysisk aktivitet hver uke. I gjennomsnitt har 

det vært 2-4 deltakende på styrketreningen og 6-8 personer på yoga. I tillegg har vi i samarbeid med 

Nøklevann Ro- og padleklubb arrangert et grunnkurs i padling.   

 

4.13 Kunst- og uttrykksgruppe 

I 2017 har vi hatt en student hos oss som går siste året på sin kunst og utrykksterapi-utdannelse. Vi 

har derfor kunnet tilby vår brukergruppe en gruppe på våren og en ny gruppe på høsten.  En ansatt 

har vært med som co-terapeut. Gruppene har gått over fire måneder hver og blitt holdt ukentlig.   
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4.14 Tilbud for de under 18 år 

Tilbudet til barn og unge under 18 år har vært samtaler alene eller sammen med en foresatt/annen 

voksen følgeperson. Vi tilbyr også egne, lederstyrte grupper til ungdom i alderen 15-18 år, se 

spesifisering under.  

 

4.15 Grupper for ungdom 15-18 år. 

Ungdomsgruppe har vært ett av tilbudene ved SMI Oslo i flere år. I 2017 har gruppen bestått av 3 

jenter. Det er åpent for at gutter også kan delta i gruppe, men frem til i dag har de guttene som har 

kommet til senteret valgt å kun benytte seg av samtaletilbudet. 

 

Gruppen møtes på kveldstid hver andre uke, og varer i ca. 2 ½ time. Kveldene starter alltid med ett 

måltid.  

 

4.16 Seksualitetsgruppe 

Denne gruppen ble startet i våren 2017 og avsluttet i juni. Gruppen bestod av 8 brukere og ble 

avholdt annenhver uke. Gruppen var ledet av en ansatt og en sexologisk rådgiver. Tilbudet var åpent 

for både menn og kvinner. 
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5.0 UNDERVISNING VED SKOLE OG HØYSKOLE 
 

I 2017 har vi hatt en stor økning i antall undervisninger sammenlignet med 2016. Vi ser at det 

kommer stadig flere henvendelser fra barneskoler og barnehager og ser dette i samsvar med hva 

som har vært profilert mye i media det siste året.  

 

Totalt undervisningsoppdrag i 2017 var 100 oppdrag. Antall underviste var 3204 personer. Dette 

tilsvarer en økning på 100% fra 2016.  

 

5.1 Barneskole 

I 2017 startet vi så smått opp med å undervise på 4 – 6 trinn på barneskoler. Vi har vært inne i 16 

klasser fra sent på våren frem til desember. Vi opplever svært gode tilbakemeldinger og at dette er 

etterlengtet fra skolene. 

 

5.2 Ungdomsskole  

I løpet av våren 2017 var vi ute på 8. trinn på tre ungdomsskoler og underviste i 12 klasser. Vi var et 

nytt team med 4 ansatte som utførte undervisningen dette året. Høsten 2017 brukte vi til å revidere 

opplegget på grunnlag av våre erfaringer, og laget et nytt grunnlag for undervisningen til bruk for 

2018. 

 

5.3 Fordypningsverksted på OsloMet – storbyuniversitet 

For åttende året på rad har vi holdt fordypningsverksted for studenter på barnevernsutdanningen. 

Temaet er incest og seksuelle overgrep, men på dette verkstedet er studentenes egen frykt og 

holdninger mot å jobbe med temaet som har hovedfokus. Studentene oppsummerer at dette har 

vært noe av det som har satt dypest spor gjennom studiet og at de skulle ønske det var obligatorisk 

for hele kullet.  
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6.0 PERSONALAKTIVITET OG SAMARBEID 
 

6.1 Norway Cup 

SMI Oslo deltok også i år under Norway Cup på Ekeberg. Vi snakket med barn og unge som kom til 

standen vår, og delte ut armbånd og reflekser, buttons og annet info materiell. 

 

6.2 Samarbeid med NRK Super 

SMI Oslo ble kontaktet i forbindelse med at NRK Super skulle ha seksuelle overgrep som tema for 

dagene 6.-8. november, og en ansatt ble forespurt om å være «samtalepartner» for manusforfatter 

av en 3-delt serie som skulle vises disse dagene.  

 

Vi ble også spurt om å sitte i det nettbaserte Ekspertpanelet disse dagene, en av våre ansatte deltok 

sammen med representant fra Barnevernet, Politiet og Redd Barna. Ekspertpanelet mottok ulike 

spørsmål fra barn, unge og noen voksne angående temaet. 

 

6.3 Samarbeid med Redd Barna  

Høsten 2017 ble et undervisningsopplegg om seksuelle overgrep for barn på 5.-7. trinn lansert. Dette 

er et samarbeid mellom Redd Barna og Støttesenter mot Incest i Oslo. Marianne Lind og Rona 

Eriksen Andersgaard deltok på lanseringen gjennom å belyse overgrep sett i et tidsperspektiv over 30 

år samt dele erfaringer fra holdte undervisninger på barneskoler.  

 

Dette samarbeidet resulterte i et intervju med representanter fra SMI Oslo og Redd Barna på God 

Morgen Norge i november 2017.  

 

6.4 Arendalsuka 

I august deltok vi på Arendalsuka 2017. Vi sto på stand sammen med SMSO Agder hele uka, hvor vi 

jobbet for å synliggjøre tematikken vi jobber med. Vi deltok også på relevante seminarer og foredrag.   

 

6.5 Morgenforum for fagfolk  

Senteret gjennomførte to Morgenforum i 2017. 46 fagpersoner deltok på arrangementene. 

 

6.6 Forum for barnekonvensjon 

Støttesenteret er medlem i Forum for barnekonvensjon. I 2017 deltok senteret i arbeidet med 

Supplerende rapport til FN. 

 

6.7 Temakveld «SKAM»: 

I desember arrangerte vi i samarbeid med Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep og 

Dixi Ressurssenter for Voldtatte temakveld om SKAM. Dette gjorde vi andre år på rad. Temakvelden 

ble holdt i Storsalen. Vi hadde Finn Skårderud som foredragsholder i tillegg til et musikalsk innslag. Vi 

erfarte stor pågang. Gjestelista på 600 personer var full, og vi regner 550-600 faktisk besøkende.  

 

6.8 Messe for Verdighet 

I oktober arrangerte vi i samarbeid med Oslo Domkirke, Kirkelig Ressurssenter mot vold og overgrep, 

Dixi Ressurssenter for Voldtatte, Redd Barna, Kirkens bymisjon, Senter for seksuelt misbrukte menn,  
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og Seksjon for sosialpediatri (Ullevål sykehus) en fagdag og messe for Verdighet i Oslo Domkirke. I 

forkant av arrangementet ble det arrangert for brukere av alle sentrene et skriveverksted ledet av 

Elisabeth Torp, og et maleverksted ledet av Miriam Segal. Tekster og malerier ble utstilt under 

fagdagen og messen. Fagdagen ble holdt i Krypten i Oslo Domkirke og vi hadde Trine Anstorp som 

foredragsholder. Vi erfarte stor pågang og krypten rommet i overkant av 100 deltakere. Dagen ble 

avrundet med Messe for Verdighet i Oslo Domkirke. 

 

6.9 Mennesker med nedsatt funksjonsevne 

Vi har i løpet av høsten 2017 innledet et samarbeid med NHFU (Norsk Handikapp Forbund Ungdom) 

for å lage et prosjekt og søke prosjektmidler med hensikt på å skape trygge møteplasser for 

overgrepsutsatte funksjonshemmede. Vi ønsker også å bedre kompetansen her på SMI Oslo slik at vi 

kan møte mennesker med nedsatt funksjonsevne på en god måte, samt øke kunnskapen hos NHFU 

og øke bevisstheten om Støttesentrene mot Incest, slike at de kan møte overgrepsutsatte på en god 

måte og formidle kunnskap om hvor de kan oppsøke hjelp. 

 

6.10 Den flerkulturelle satsningen 

Senteret fortsetter med sin satsning på mangfold og inkludering gjennom rådgivning, foredrag og 

informasjonsarbeid.   

 

I 2017 har SMI Oslo formidlet informasjon om incest og seksuelle overgrep til ansatte som jobber 

med målgruppen og til 271 brukere av overnevnte fora. Noen av organisasjonene vi har hatt et godt 

samarbeid med er HERO kompetansesenter og Jobbsjansen til IMDI som har vært et tilbud for 

hjemmeværende kvinner. Vi har også hatt informasjonskampanje på bydelskontorene og 

ungdomsklubber på Grorud, Ammerud og Grünerløkka. Dette tenker vi å fortsette med og utvide til 

alle bydeler i Oslo etter hvert.  Vi har hatt stand på Mela festivalen på Bjerke og på Abloom 

filmfestivalen.  

 

6.11 Julebord for ansatte 

De ansatte hadde i 2017 julebord på Stortorvets Gjæstgiveri. 15 ansatte deltok på julebordet.  

 

6.12 Marianne Lind tildelt Oslo kommunes St. Halvards medalje 

12. mai 2017 fikk SMI Oslos faglige rådgiver og stifter, Marianne Lind, tildelt St. Halvardsmedaljen av 

Oslo kommune. Ordfører Marianne Borgen begrunnet medaljen med Mariannes mot til å tale, og 

ikke tie, i arbeidet hennes mot incest og seksuelle overgrep. Medaljen er byens høyeste utmerkelse 

for dem som har gjort en verdifull innsats for byen.  

 

6.13 Intern faglig utvikling 

Alle sosialkonsulenter har fast gruppeveiledning hos Alternativ til Vold en gang i måneden. I tillegg er 

det satt opp fast tid annenhver uke på senteret der gruppa møtes til kollegaveiledning. Ansvaret går 

da på rundgang blant de ansatte.  

 

I 2017 har vi hatt fagmøter med besøk utefra rundt følgende temaer: 

 

 Hva er Kunst og Uttrykksterapi? Miriam Segal 
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 Den kommende evalueringen av sentrene mot Incest og seksuelle overgrep: NOVA – 

Velferdsforskningsinstituttet. 

 Nettovergrep mot barn: Kaja Hegg fra Redd Barna 

 Selvhjelp Norge – informasjon og diskusjon rundt samarbeid: Astrid Steen Johansen og Kjersti 

Tanberg. 

 Ansattes møte med selvskading og suicid: Siri Toven og Mary Vold fra RVTS Øst. Ansatte fra 

Dixi og andre sentre under RVTS Øst deltok også. 

 Presentasjon av Oslo Politidistrikt, Seksjon for etterforskning av alvorlige seksualforbrytelser. 

v/ Hanne Andreassen. 

 Rus, avhengighet og hvordan møte: Daglig leder for Retretten, Rita Nilsen 

 Førstehjelpskurs ved Hanne Ekkeren og Kari M, Myrengen. 

 

6.14 Deltagelse på eksterne konferanser, kurs og lignende 

 

I 2017 har ansatte fra SMI Oslo deltatt på følgende eksterne konferanser, kurs etc: 

 

 Den internasjonale konferansen rundt barn/familie, seksuelle overgrep og omsorgssvikt i San 

Diego. 5 ansatte deltok på vegne av SMI Oslo.  

 Hele personalgruppen var samlet på en kursgård i Røros-traktene for å diskutere etikk og 

verdivalg og visjon. Kursledere var Marie Aakre og Unni Kristiansen. 

 Besøk på senteret av Patricia Quinlan fra Sexual Violence Centre, Cork – Irland 

 Landskonferanse i Stjørdal Nord-Trøndelag. 4 ansatte deltok. 

  Tartu Child Support Center i Estland: Else-Gro Jørgensen og Marianne Lind holder to dagers 

work-shop for ansatte fra sentret, fagfolk fra resten av landet, i tillegg til fire fagfolk fra 

Hviterussland 

 Kildehuset Modum Bad: dagskurs: «Stabilisering av personer med dissosiative lidelser». 2 

ansatte deltok. 

 Lanseringen av Barnas Stortingsrepresentanter i regi av Barneombudet. Alle partier valgte en 

representant hver som skal passe på at politikerne tar hensyn til barn. Det ble en 

gjennomgang av Barnekonvensjonen som stortingsrepresentantene forpliktet seg til å ta 

hensyn til i sitt arbeid. 2 ansatte deltok.  

 To dagers Workshop i regi av Barne – og familie direktoratet. På arrangementet deltok cirka 

80 aktører som arbeider med seksualitet, seksuell overgrep og vold i Norge. Målet med 

workshopen var å få frem stemmene til de ulike aktører som jobber med undervisning ut 

mot barn/ungdom og fagfolk for eventuelt å finne en felles plattform. 2 ansatte deltok. 

 RISE: Riksföreningen Stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndommen: 

Jubileumskonferanse i Kulturhuset i Stockholm. 2 ansatte fra SMI Oslo deltok med eget 

foredrag. 

 Island: Nordisk Kvinner mot Vold. Vi var blant 350 deltagere fra hele Norden. 

 Modum Bad konferansen: en person deltok 

 Østlandske Lærerstevne: Vi deltok med foredrag og stand 

 Velferdsetaten Oslo om tilskuddsordningen: 2 ansatte deltok. 

 FMSO: 5 ledersamlinger med besøk fra Virke: Daglig leder deltar 
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 Litteraturhuset: lansering av Gro Dahles bok Blekkspruten. Paneldebatt med en deltaker fra 

oss.  

 Sør-Korea: Tre kolleger fra et krisesenter i Sør-Korea besøkte oss over en dag med felles 

informasjon og utveksling. 

 Hospitering: Fire personer fra SMISO Hordaland hospiterte hos oss over to dager. 

 

 

 

6.15 Liste over samarbeidspartnere 

 

I 2017 har SMI Oslo samarbeidet med følgende personer og organisasjoner: 

 

 Forum for Barnekonvensjonen. SMI har en representant som sitter i forumet. 

 Regional kompetansetjeneste om vold og seksuelle overgrep mot barn og Unge. SMI har en 

representant i referansegruppen.  

 Dixi ressurssenter for voldtatte: vi samarbeider på flere områder. Blant annet rundt 

arrangeringen av en årlig temakveld.  

 Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep samarbeider også om temakvelden 

 Fagdag i Oslo Domkirke: for fjerde gang ble det avholdt fagdag og messe for verdighet i Oslo 

Domkirke som et samarbeid mellom Dixi, Kirkens Bymisjon, SSMM, Kirkelig Ressurssenter, 

Redd Barna, Sosialpediatrisk ved Ullevål Sykehus, Oslo Domkirke og Støttesenter mot Incest 

Oslo. 

 Adam/Kirkelig Ressurssenter: samarbeider rundt tilbudet til menn.  

 SSMM (Senter for seksuelt misbrukte menn): samarbeider rundt tilbudet til menn. 
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 RVTS- Øst samarbeidet om et dagsseminar med tema suicid og selvskading. Ellers deltar 

sosialkonsulentene på felles veiledning i RTVS sine lokaler sammen med de andre sentrene i 

region øst. 

 Link Oslo og Selvhjelp Norge deltar med en person fra oss i feles forum. 

 NHFU – Norsk handikapforbund ungdom: i samarbeid søker vi egne midler for å bygge opp et 

godt og gjennomførbart tilbud til denne brukergruppen.  

 Hero kompetansesenter: vi er inne med jevnlig undervisning om støttesenteret og vårt tilbud 

 Medlem i Det nasjonale SRHR-nettverket: (Nasjonalt nettverk for seksuell og reproduktiv 

helse og rettigheter).  

 Mela festivalen med stand. 

 Norway Cup: vi har i mange år nå hatt stand på dette arrangementet. 

 Redd Barna. Undervisningsopplegg til barneskolen og Storforeldremøter. Samt innhente 

informanter og holde samlinger med ungdom utsatt for vold og overgrep. Informasjonen ble 

brukt i supplerende rapport til barnekomiteen i FN.  

 Jar Skole – I forbindelse med undervisningsopplegget med Redd Barna.  

 Din Utvei / NKVTS – med informasjonsfilm.  

 Icecube film - kortfilmen «Lufteturen».  

 Landsforeningen mot seksuelle overgrep, Dixi, Ila landsfengsel – vi sitter sammen i en 

workshopgruppe knyttet til kortfilmen Icecube har laget.  

 Høgskolen i Oslo – avdeling Samfunnsfag. Vi er fast inne og underviser om seksuelle overgrep 

samt har et fordypningsverksted. 

 Stine Sofies Stiftelse: Sommerleiren 2017 ble arrangert på Stine Sofies fantastiske senter i 

Grimstad. Da Stine Sofies mars fra Trondheim ankom Oslo, var vi en stor kontingent med 

ansatte og bruker som møtte dem med fakkeltog. 

 NRK Super: samtalepartner for manusforfatter av 3-delt serie om seksuelle overgrep. 

Deltakelse i ekspertpanel i forbindelse med visningen av samme serie, sammen med 

representanter fra Barnevernet, Politiet og Redd Barna. 

 Vi har hatt en student fra Høyskolen i Kunst og Uttrykksterapi og en student fra sosialfag 

retning barnevern ved OsloMet-storbyuniversitet dette året. 

 Baggy media: samarbeid rundt hjemmeside og nyhetsbrev.  
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7.0 MEDIA 
 

7.1 Deltakelse i media, kronikker og debattinnlegg 

 

SMI Oslo har i 2017 fått publisert syv debattinnlegg og kronikker. 

 

-  Ekskludering kveler kvinnedagen (Dagbladet, februar)  

-  De fleste barn tier (Dagbladet, mars) 

-  Min venninne ble voldtatt. Jeg lyttet og gikk videre. (Politiken, juni) 

-  Gutter, vær mann nok til å snakke om overgrep (Studvest, september) 

-  Regjeringens falske medisin (Klassekampen, september) (ikke tilgjengelig på nett) 

-  Mamma, må jeg ta på tissen din også? (Dagbladet, september) 

-  Normaliserer porno seksuelle overgrep? (Dagsavisen, oktober) 

 

Ansatte fra SMI Oslo har blitt intervjuet av media fire ganger i 2017. 

 

- Faglig rådgiver Marianne Lind gjestet NRK Østlandssendingen i august. 

-  Faglig rådgiver Marianne Lind ble intervjuet for artikkel om en incestutsatt kvinne på NRK 

nett i oktober.  

-  Daglig leder Marta Trzcinska Slinde ble intervjuet at NRK Dagsrevyen i oktober.   

- Sosialkonsulent Rona Eriksen Andersgaard gjestet God Morgen Norge sammen med Redd 

Barna i november.  

 

En rekke andre samarbeid har blitt kansellert grunnet hensyn til anonymitet, juridiske spørsmål eller 

brukerhensyn (reportasje om SMI Oslos sommerleir, samarbeid med NRK Innafor m.m.).  

 

7.2 Oppsummering av 2017 for mediegruppen 

 

Mediegruppen har i 2017: 

-  Hatt 9 førstegangsmøter med journalister, kommunikasjonsrådgivere og mediebyråer. 

-  Deltatt på 8 kurs, seminarer, foredrag og lignende. 

-  Planlagt og utviklet ny hjemmeside i samarbeid med Baggy (klar for publisering i mars 2018). 

-  Planlagt og utviklet nytt nyhetsbrev i samarbeid med Baggy (klar for publisering i februar 

2018). 

 

Målet med endringene av nyhetsbrev og hjemmeside er å gjøre nevnte mer synlig for offentligheten 

og gjøre sidene og nyhetsbrevet lettere å navigere. Vi ønsker å gjøre våre medier så tilgjengelige for 

offentligheten og våre brukere som mulig; det skal være enkelt å innhente kunnskap og informasjon 

om incest og seksuelle overgrep, samt nyheter fra og om SMI Oslo.   

 

-  Deltatt på 8. marskomiteens parolemøte i februar måned, og videre i toget på Kvinnedagen.  

-  Mediegruppen har fotografert alle ansatte ved SMI Oslo.  

-  Daglig leder Marta Trzcinska Slinde og Håkon Benjaminsen har deltatt på overleveringen av 

barnevoldsutvalgets rapport om vold og overgrep mot barn og unge.  

https://www.dagbladet.no/kultur/ekskludering-kveler-kvinnedagen/67101583
https://www.dagbladet.no/kultur/en-overgriper-kan-vaere-en-vanlig-pappa-som-lager-taco-pa-fredager/67379759
https://politiken.dk/debat/art5967467/Min-veninde-blev-voldtaget.-Jeg-lyttede-og-gik-videre
http://www.studvest.no/gutter-vaer-mann-nok-til-a-snakke-om-seksuelle-overgrep/
https://www.dagbladet.no/kultur/mamma-ma-jeg-ta-pa-tissen-din-ogsa/68720472
https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/normaliserer-porno-seksuelle-overgrep-1.1041458
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-  Håkon Benjaminsen, Marta Trzcinska Slinde, Trude Barstad og Kristine Skjermo deltok på 

Arendalsuka på vegne av SMI Oslo. Vi stod på stand fra tirsdag til fredag og deltok på en 

rekke seminarer og foredrag.  

- Mediegruppen har bistått 1 filmselskap og 1 teaterselskap i søknadsprosessen om 

finansiering til film- og teaterprosjekter om incest og overgrep.   

-  Bestilt og mottatt nytt informasjonsmateriale til SMI Oslo, blant annet: 2 stk nye roll-ups, nye 

infobrosjyrer, nye reflekser, pastillesker og penner. Dette ble levert i juni og august måned. 

-  Gjennomført 4 redaksjonsmøter og 1 workshop for Ikke Stikka, med god brukermedvirkning.  

-  Publisert tidsskriftet Ikke Stikka i desember måned.  

 

Etter publisering hadde vi en markering på senteret for alle brukere og bidragsytere. 8 brukere deltok 

på dette.  

 

-  Mediegruppen startet arbeidet rundt muligheten for en årlig «mannsaksjon». Opprinnelig 

satt for en aksjon i november, grunnet kapasitet ble dette senere utsatt til august 2018.  

-  Startet forarbeidet for en ny kommunikasjonsstrategi. Ved årets slutt er første utkast av 

denne klar. Ny kommunikasjonsstrategi for 2018 ble vedtatt på personalmøte i mars 2018.   

-  Mediegruppen representerte SMI Oslo på arrangementet #metoo Norway foran Stortinget.  

-  Stått på stand på Egertorget på Verdensdagen for psykisk helse. 
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8.0 STATISTIKK 
 

SMI Oslo er et av 23 sentre mot incest og seksuelle overgrep i Norge. Alle sentrene er pålagt å føre 

statistikk fra Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (BUFDIR). Årlig rapport og statistiske tall for 

alle sentere er tilgjengelig på hjemmesiden til BUFDIR.  

 

Statistikken omfatter tre hovedområder: henvendelser til senteret, besøkende på senteret og 

statistiske tall om brukere som har besøkt SMI Oslo i 2017. 

 

2.1 Henvendelser til senteret 

 

 
I 2017 hadde SMI Oslo 2284 henvendelser: 

 1359 henvendelser fra brukergruppen 

 927 henvendelser fra samarbeidspartnere  

 

 
Tallene forholder seg til henvendelser fra brukergruppen. 

Av 1300 svarende var:  

 1151 selv utsatt  

 97 pårørende 

 52 ukjent 

59,4 %

40,6 %

Andel henvendelser fra brukergruppen og 
samarbeidspartnere: 

Brukergruppen Samarbeidspartnere

88,5 %

7,5 % 4 %

Andel henvendelser fra utsatte og 
pårørende:

Utsatt Pårørende Ukjent

https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Vold_og_overgrep_tall_og_statistikk/Incestsentrene/
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Type henvendelse fordelte seg som følger: 

 521 Telefon  

 782 Epost/brev/SMS 

 49 Sosiale medier    

 

Av de 1297 som oppga kjønn var 1212 kvinner/jenter og 85 menn/gutter.  

1145 personer oppga alder. 99,5% var over 18 år og 0,5% var under 18 år. 

 

2.2 Besøkende til senteret 

 
 2016 2017 

Besøkende på senteret 1779 2136 

Første besøk på senteret     91   158 

 
SMI Oslo hadde 2136 besøkende på senteret i 2017, 357 flere enn året før.  

158 personer besøkte senteret for aller første gang i 2017.  

Av 2122 besøkende var det 1867 kvinner/jenter og 255 menn/gutter. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

38,6 %

57,8 %

3,6 %

Type henvendelser fra 
brukergruppen:

Telefon Epost/brev/SMS Sosiale medier
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2.3 Informasjon om brukere av senteret i 2017 

 

 

 

 

6 %

36 %

41 %

5 %

12 %

Alder

Under 18 år 18-35 år 36-60 år 61 år eller over Ukjent alder

85 %

15%

Kjønn

Kvinne/Jente Mann/Gutt

51 %

49%

Første besøk på senteret

I 2017 Før 2017
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76%

15%

9%

Andel utsatte og pårørende

Selv utsatt Pårørende eller annen nær person Personen er både pårørende og utsatt

46%

7%7%

26%

11%

3%

Pårørende eller annen nær person: hvilken relasjon til 
den/de utsatte

Mor Stemor/Fostermor Søsken

Ektefelle/Partner/Kjæreste Annen nær pårørende Venn/Bekjent

11%

11%

78%

En eller begge av foreldre er født i utlandet

Begge En av dem Ingen
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61%

28%

4% 3%

4%

Alder ved første overgrep

Under 7 år 7-12 år 13-15 år 16-17 år Uklart

10% 5%

16%

49%

21%

Hvor lenge har misbruket pågått

Engangsforeteelse Intil ett år Pågått 1 til 4 år Pågått 5 år eller lengre Uklart
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9.0 DRIFT OG ØKONOMI 
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