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TILBAKEBLIKK PÅ 2019 
VED DAGLIG LEDER 
            

Marta Trzcinska 

Slinde, daglig leder.

2019 har vært et spennende og hektisk år ved Støttesenter mot 
incest og seksuelle overgrep Oslo. Vi har hatt en markant økning i 
antall brukere og besøkende på senteret, og har hatt et bredt spek-
ter av tilbud til brukergruppen. Vi har jobbet målrettet med temaet 
søskenincest i løpet av året, og dette har resultert i både økning av 
nye søskenincestutsatte brukere (økning fra 14% til 23%) på sente-
ret samt økning av kunnskap blant fagpersoner. Vi har synliggjort 
temaet gjennom at vi har hatt en søskenincestgruppe på senteret, 
vi har hatt tre morgenforum for fagpersoner om tematikken og vi 
har hatt foredrag om temaet på den Nasjonale fagkonferanse om 
seksuell vold arrangert av RVTS  Sør. 

Av utadrettet virksomhet vi har gjennomført i 2019, vil vi særskilt 
trekke frem undervisning for legekontorer i Oslo og Akershus. 
Fastleger er en målgruppe vi har som mål å nå bredere ut til. Ifølge 
vår statistikk, oppgir svært få brukere at de fikk vite om oss gjen-
nom sin fastlege. Vi startet derfor å tilby undervisning særskilt til 
fastleger i 2019 og vil fortsette med dette i årene fremover.

Det var også mange spennende prosesser i vår paraplyorganisasjon 
Felleskap mot seksuelle overgrep (FMSO) i 2019. Det siste året har 
vi jobbet vi sammen med de andre medlemssentrene med å utvikle 
felles kommunikasjonsplattform og et nytt, felles navn samt vide-
reutvikling av den faglige plattformen. Dette arbeidet vil vi fortset-
te med i 2020 og ser frem til alt vi kan få til sammen i felleskap! 

Jeg ønsker å takke alle våre brukere for den tilliten de har vist oss 
ved å bruke senteret og ikke minst for all deltakelsen og enga-
sjementet som våre brukere har hatt i senterets arbeid. Det er 
sammen i felleskapet 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 styremedlem-
mene som har viet senteret sin tid og engasjement, og til alle våre 
flotte samarbeidspartnere som har arbeidet side om side med oss i 
vårt felles viktige arbeid.   

Sist men ikke minst, en stor takk til Oslo kommune og Barne-, ung-
doms og familiedirektoratet som gjør det økonomisk mulig for oss 
å gjennomføre vårt arbeid. Sammen ser vi fram mot 2020 og nye 
muligheter!
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OM STØTTESENTER 
MOT INCEST OG SEKSUELLE 
OVERGREP | OSLO 
            

 

Vi jobber etter disse formålene: 

Å hjelpe og støtte mennesker utsatt for incest og 
seksuelle overgrep som barn.

Å hjelpe og støtte pårørende til mennesker som er utsatt 
for incest og seksuelle overgrep i barndommen.

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.

Ansatte 

I løpet av 2019 hadde vi 18 ansatte (3 menn og 15 
kvinner) fordelt på 13 årsverk. 

Styret 

Anette Clausen (styreleder) 

Jon Gangdal 

Annett Berntsberg Eck

Karin Holt 

Elizabeth Ege

Firdawsa Ahmed (fratrådte 3.12.2019)

Frankeh Yaya Colley (tiltrådte 3.12.2019)

Usman Chaudry (tiltrådte 3.12.2019)

Trude Barstad (ansattrepresentant)

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oslo er et senter 
for mennesker utsatt for seksuelle overgrep i barndommen og 
for pårørende. Vi er et supplement til offentlig hjelpeapparat og 
et lavterskeltilbud uten krav om henvisning. Våre tilbud er gratis.

Senteret er medlem av stiftelsen Fellesskap mot seksuelle 
overgrep (FMSO) - Fellesorganisasjonen til landets sentre mot 
incest og seksuelle overgrep. FMSO sin visjon er: «Ingen skal bli 
utsatt for seksuelle overgrep». 
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TILBUD TIL 
UTSATTE OG 
PÅRØRENDE 
            

for brukerne var fulltegnet. Vår årlige sommerleir ble 
avholdt med 5 ansatte og 25 brukere og hadde «tillit» 
som hovedtema.

Statistikk for bruk av senterets tilbud 

Tallene er basert på A, B og C – skjema fra Barne-,  
ungdoms- og familiedirektoratet.

Et utvalg av statistikken:

Unike brukere av senteret 272

Herav nye brukere 40%

Antall besøk på senteret 2872

Antall enesamtaler med faglig veileder 1039

Antall besøk på åpent hus 1704 

Antall deltakere på gruppetilbud 535  

Vi arbeider etter en faglig plattform med fokus på 
traumebevisst omsorg etter metoden «Hjelp til selv-
hjelp». Våre kjerneverdier er mot, åpenhet og likeverd. 
Disse verdiene ligger til grunn for alt arbeid ved sen-
teret. Vi har høy faglig kompetanse om seksuelle over-
grep og senvirkninger av dette. Vi støtter brukerne til 
å mobilisere og ta i bruk egne ressurser slik at de opp-
lever mestring, og har innflytelse og styring over eget 
liv. Å ta imot hjelp og støtte med den ene hånden, for 
så å bearbeide egen problematikk og gi av sine erfarin-
ger med den andre hånden, er en av våre grunntanker. 
Styrken i den enkelte og fellesskapet vektlegges, rela-
sjonelle overgrep må heles i relasjon.

Tilbud til brukere i 2019 har innbefattet samtaler med 
faglige veiledere, gruppetilbud, temakvelder, sosi-
alfaglig tilbud, advokatvakt og følge til helsevesenet 
og offentlige instanser. For 2019 ønsker vi særskilt å 
trekke frem malegruppen som hadde fokus på «post-
traumatisk vekst», og musikk- og sanggruppene. 
Gjennom kreativ utfoldelse som maling og musikk 
gis man muligheten til å bearbeide ved å bruke et 
annet «språk» i selvhjelpsarbeidet. Traumer sitter 
ofte i kroppen og må derfor ofte bearbeides på andre 
måter i tillegg til samtaler. For andre år på rad had-
de vi i 2019 et samarbeid om padlekurs med Nøkle-
vann Ro- og padleklubb. Dette er et tilbud som har 
vært av stor betydning for våre brukere. Her var det 
fokus på mestring og bevissthet rundt egen kropp på 
en inspirerende og trygg måte. Vårt sosialfaglige til-
bud «åpent hus» ble aktivt brukt i 2019 og julebordet 

Vi har registrert 272 unike brukere, herav 40 % som 
er helt nye brukere. Av disse er 68,8 % utsatt, 22,5 % 
pårørende eller annen nær person, og 8,7 % er både 
pårørende og utsatt.

Enesamtaler, åpent hus og gruppetilbud er våre hyp-
pigst brukte tilbud. I tillegg kommer det frem at 
hjelp til kontakt med hjelpe- og rettsapparatet er vik-
tige tilbud. 

I statistikken kommer det frem at hele 80 % gir uttrykk 
for at ingen kontaktet hjelpeapparatet i tiden da over-
grepene skjedde. Dette forteller oss hvor viktig det er 
at vi fortsetter å jobbe forebyggende, ved å drive opp-
lysningsarbeid blant ansatte i hjelpeapparatet, men 
også befolkningen for øvrig. Bare slik kan vi hjelpe de 
som utsettes i dag, og hindre at flere blir utsatt.

Vi er glade for at vi har hatt en stor andel helt nye 
brukere ved senteret i 2019, og håper på mye aktivitet 
og deltakelse i året som kommer.
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UTADRETTET 
VIRKSOMHET 
            

Et utdrag av utadrettet aktivitet i 2019:

 • veiledning til barneverntjenesten i Oslo kommune
 • foredrag for Bufetat avd. beredskapshjem
 • foredrag for ansatte i barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ved Oslo universitetssykehus
 • fordypningsverksted for siste års barnevernspedagoger ved Oslo Met
 • foredrag på Østlandske lærerstevne
 • foredrag for Hero - en privat virksomhet som tilbyr tjenester rettet mot målgruppene asylsøkere, 

flyktninger og innvandrere
 • foredrag om søskenincest på den Nasjonal fagkonferanse om seksuell vold arrangert av RVTS Sør
 • deltaker i panelsamtale på Helt ærlig - et dialogprosjekt i Bøler kirke for ungdom og unge voksne 
 • deltatt på den Europeiske konferansen om vold i nære relasjoner som fant sted i Oslo 2019, med 

postere om temaene «Søskenincest», «Selvhjelpsgrupper for unge voksne utsatt for seksuelle overgrep 
som barn» og «Faktorer som påvirker avdekking av seksuelle overgrep i flerkulturelle miljøer»

 • deltatt med stand på Helsefestivalen i regi av MiR – Multikulturelt Initiativ
 • deltatt med stand på Norway Cup
 • deltatt med stand på Mela festivalen Bjerke 

 
Morgenforum for fagfolk og studenter 

Vi inviterer jevnlig til morgenforumer ved senteret 
for fagpersoner. Her setter vi fokus på aktuelle temaer  

Vi jobber utadrettet med det formål å forebygge over-
grep, spre informasjon og kunnskap om feltet og 
senterets tilbud. Vi fungerer som et ressurssenter på 
fagfeltet og bistår aktivt med rådgivning og kunn-
skapsformidling til andre fagmiljøer, fagpersoner, 
studenter og befolkningen generelt. Foruten vår fag-
lige kompetanse sitter vi også med en unik erfarings-
basert kunnskap, direkte formidlet til oss fra bruker-
ne av senteret. 

om seksuelle overgrep. Formålet er å dele vår kunn-
skap og erfaring samt å gjøre senteret og våre tilbud 
kjent. Temaene i 2019 har vært «Mor som overgriper», 
«Foresatte og søsken til utsatte for seksuelle overgrep  
– hvordan ta deres hverdag på alvor?» og «Søskenin-
cest – det glemte overgrepet?». 

Fagdag og messe for verdighet 

Oktober 2019 arrangerte vi fagdag og messe for ver-
dighet i samarbeid med Oslo Domkirke, Kirkelig res-
surssenter mot vold og overgrep, Dixi ressurssenter 
for voldtatte, Redd Barna, Kirkens bymisjon, Senter 
for seksuelt misbrukte menn og Seksjon for sosial-
pediatri (Ullevål sykehus). Hovedtemaet var «Den 
positive og mangfoldige seksualiteten». 

Filmprosjekt «Alt det jeg er» med 
filmselskapet Sant og Usant 

Vi har i løpet av 2018 og 2019 hatt et samarbeid med 
filmselskapet Sant og Usant i forbindelse med doku-
mentarfilmen «Alt det jeg er». Filmen handler om 
Emilie, som ble seksuelt misbrukt av stefaren sin fra 
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hun var 6 til 12 år gammel. Filmen løfter frem ulike 
konsekvenser av seksuelle overgrep i barndommen, 
gjennom Emilies øyne.

Prosjektet er bygget rundt historien om Emilie og 
rommer en kinodokumentar, et digitalt kompetanse-
verktøy for lærere, helsesøstre og barnehageansat-
te og omfattende nasjonal visningsturne tilrette-
lagt for kommunale ledere, skoleelever og frivillige 
organisasjoner.

Unge voksne ved senteret har gitt innspill til under-
visningsopplegget, Educational Storytelling. Ansatte  
hos oss har bidratt med å utvikle samtaleveiledere  
som lærere kan bruke ved visninger av filmen til 
10.  klasse og oppover. Filmen blir lansert på kino 
mars 2020.

Filmprosjektet «Lufteturen» i 
samarbeid med filmselskapet IceCube 

Vi har hatt et samarbeid med filmselskapet IceCube  
siden 2017 i forbindelse med deres filmprosjekt 
«Lufte turen». Dette er en film som setter lys på over-
griperen. De ønsket å få frem et mer nyansert bilde 
gjennom å vise hele mennesket og ikke bare handlin-
gen en overgriper gjør. Vi søkte sammen med film-
selskapet midler fra Kompetansesenter for krimina-
litetsforebygging for å lage et undervisningsopplegg  
tilknyttet filmen. Her fikk vi midler til å utvikle 
undervisning ut mot helsepersonell. Denne under-
visningen utarbeidet vi i 2019, og gjennomførte også 
de første undervisningene på senhøsten 2019. 

Gjennom dette samarbeidet har vi fått mulighet til å 
bringe videre erfaringer våre brukere sitter med når 
det kommer til relasjon til overgriper og kompleksi-
teten det er når overgriper er et menneske med gode 
og dårlige sider og ikke bare et monster.

Samarbeid med Unge Tamiler

Høsten 2019 inngikk vi et samarbeid med den fri-
villige organisasjonen Unge Tamiler. Samarbeidet 
resulterte i arrangementet «Start praten!» ved Annai 
Poopathi Tamilsk Kultursenter på Nedre Rommen i 

slutten av oktober. Tema var seksuelle overgrep mot 
barn og at dette er et problem i alle samfunnslag og 
miljøer.

Tidsskriftet 1986 

Våren 2019 gav vi ut Tidsskriftet 1986 med tema «Til-
hørighet». Bladet er laget av brukere ved senteret. 
Tekstene er deres historier, og bildene og illustra-
sjonene reflekterer deres opplevelser og tanker. Utgi-
velsen av magasinet ser vi på som en viktig del av vårt 
forebyggende arbeid og opplysningsarbeid. Med 
ærlighet og åpenhet om seksuelle overgrep, forteller 
brukerne våre oss noe om hva seksuelle overgrep gjør 
med mennesker, og hvordan det kan prege livet ut.  

Økt synlighet på sosiale medier

Vi har hatt større fokus på jevnlige oppdateringer på 
våre sosiale medier i 2019. Per 31.des 2019 var antall 
følgere på Facebook 2165 pers. og på Instagram 783 
pers. Vi ser en god økning i antall følgere fra året før. 
Vi har også prøvd oss på månedlige annonseringer 
via Google Ads. Dette ser vi har hatt god effekt på 
antall klikk på hjemmesidene. I tillegg har vi gjort 
endringer på hjemmesidene som gjør det lettere å 
følge kalenderen vår og se hvilke tilbud som kommer.  
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ØKONOMI  
2019 
            

Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep Oslo 
sin ordinære drift er fullfinansiert av Oslo kommune  
og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Buf-
dir). Tilskudd til ordinær senterdrift fra kommunen 
skal til sammen dekke minst 20 prosent av driftsut-
giftene og utløser et statlig tilskudd på inntil 80 pro-
sent. Prosjekttilskudd og andre tilskudd som ikke er 
knyttet til ordinær drift utløser ikke statlig tilskudd. I 
2019 mottok vi kr 2.650.000 fra Oslo kommune og kr 
10.600.000 fra Bufdir. I tillegg mottok vi midler fra 
Statens sivilrettsforvaltning for å dekke utgifter til 
advokatvakten vi har i samarbeid med Advokatfirma-
et Salomon og Johansen. I 2019 mottok vi kr 100.000. 
Vi mottok i 2019 kr 150.860 i andre inntekter.  

Vi fikk ikke prisjustert driftsmidlene fra Oslo kom-
mune og Bufdir i 2019, for tredje år på rad. Dette 
gjorde driften utfordrende i løpet av året. Vi brukte 
midler fra premiefondet vårt i KLP  til å dekke en del 
av årets pensjonsutgifter. Dette gjorde at vi budsjett-
messig endte opp med et overskudd på kr. 131.000, 
selv om vi reelt sett gikk i minus ut fra de midlene vi 
fikk inn i 2019. 
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