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Sammen med regnskapet for 2015 gir årsmeldingen en oversikt over aktiviteter og oppnådde resultater som
er nedfelt i Handlingsplanen 2015 og føringene i økonomiplanen for 2015-2018.
1. ORGANISERING AV KRISE- OG INCESTSENTERET I FOLLO IKS
Krise- og incestsenteret i Follo er et interkommunalt selskap (IKS), og vertskommunen er Ås. Selskapet er
drevet av alle de syv Follo kommunene: Ås, Ski, Oppegård, Nesodden, Vestby, Frogn og Enebakk.
Representantskapet er Krise- og incestsenterets øverste organ. Representantskapet har avholdt 2 møter og
behandlet 5 saker i 2015. Styret har avholdt 4 møter, og behandlet 15 saker i løpet av 2015.
Krise- og incestsenteret i Follo IKS - Drift
Totalt 19,5 årsverk. Herav 6 på incestsenteret. Fordelt på 25 ansatte
Representantskapet
Ildri Eidem Løvaas, Oppegård - Leder
Thore Vestby, Frogn
Johan Alnes, Ås
Tonje A. Olsen, Enebakk
John Ødbehr, Vestby
Nina Sandberg, Nesodden
Anne Kristine Linnestad, Ski
Styret
May Granum - Leder
Arnt Even Hustad - Nestleder
Sylvia Riddarsporre
Leif Aarebrot
Espen Reian
Anne Grethe Klæboe
Pål Vedeld
Tina Vårum, ansattes representant
Anne Odenmarck, daglig leder som er styrets sekretær
2. GRUNNLAGSDOKUMENTER FOR DRIFTEN AV KRISE- OG INCESTSENTERET
• Formålet som er formulert i IKS – avtalen
• Målene i handlingsplanen 2015 og føringene i økonomiplanen 2015-2018
• Regjeringens handlingsplan et liv uten vold, (2015-2018)
• Regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges
frihet (2015-2018)
• Rundskriv Q-22/ 2015 Retningslinjer for statstilskudd til Incestsentrene 2015
• Nordlandsforskning - rapport nr 2/ 2009 “Hjelp når livet rakner”
• Regjeringens strategi, barndommen kommer ikke i reprise (2015-2018)
• Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, overgrep mot eldre i Norge. Rapport 3 / 2012
• Forventningsbrev fra representantskapet 2015-2018
• Krisesenterlova
Vi jobber målrettet for å oppfylle kravene i Krisesenterlova som ble gjort gjeldene fra 01.01.2010. Formålet med
denne loven er å sikre et godt og helhetlig krisesentertilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller
trusler om vold i nære relasjoner. Vi er åpent hele døgnet, hele året.
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3. FORMÅL FOR KRISE- OG INCESTSENTERET
• Yte hjelp til kvinner, menn og barn i krise- og mishandlingssituasjoner
• Synliggjøre og bekjempe den private volden
• Yte hjelp til personer som har vært utsatt for incest eller seksuelle overgrep og deres pårørende
• Krise- og incestsenteret skal gi akutt og kortvarig bistand. Langvarige bistandsbehov skal henvises til det
ordinære hjelpeapparatet.
Som ledd i oppfyllelsen av formålet skal Krise- og incestsenteret:
• Være et lavterskel botilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold/mishandling i nære relasjoner
• Gi samtaletilbud til kvinner, menn og barn
• Drive aktivt informasjonsarbeid utad
• Arbeide for å fremme gode samarbeidsrelasjoner med naturlige samarbeidspartnere.
• Gi oppfølging i forbindelse med anmeldelser og rettssaker
• Gi korte botilbud til kvinner, menn og barn i akutte situasjoner
• Arbeide aktivt for å spre opplysning om seksuelle overgrep
• Krise- og incestsenteret er medlem av KS-bedrift.
• Krise- og incestsenteret er en IA-bedrift.
Krise- og incestsenteret er medlem i Stiftelsen Fellesskap Mot Seksuelle Overgrep - FMSO. Dette er en interesseorganisasjon for krise- og incestsentrene og støttesentrene mot incest og seksuelle overgrep - SMISO. For mer
informasjon se: www.fmso.no
Krise- og incestsenteret har vært tilsluttet Norsk Krisesenterforbund fra oppstarten i 1991 og fram til forbundet
ble nedlagt 01.07.2015.
Målene er oppnådd skriver Norsk Krisesenterforbund i sin pressemelding, og avvikler sin virksomhet.
Landsmøtet i Norsk Krisesenterforbund, NOK, som er en interesseorganisasjon for 9 krisesentre i Norge, har
besluttet å oppløse organisasjonen fra 1. juli 2015. Organisasjonen har virket i 24 år og målsettinger som var
sentrale ved stiftelsen i 1991 er oppnådd. Krisesenterloven som innebærer at kommunene har ansvaret for
krisesentertilbudet, har gjort at det er mindre behov for en nasjonal organisasjon. Kampen for å sikre et godt
krisesentertilbud står i kommunene. Det betyr at oppmerksomheten og innsatsen til det enkelte krisesenter må
rettes inn mot lokale og regionale samarbeidspartnere for at de sammen kan sikre et godt og helhetlig tilbud
lokalt.
Da Norsk Krisesenterforbund ble stiftet i 1991 var målsettingen med organisasjonen først og fremst å bidra
til å sikre kvaliteten ved krisesentrene. Organisasjonen var også opptatt av at barna ble tatt på alvor under
krisesenteroppholdet og var sikret en egen oppfølging. Kompetansebygging internt for ansatte på krisesentrene og eksternt rettet mot samarbeidspartnere har derfor vært en av Norsk Krisesenterforbunds viktigste
arbeidsoppgaver. Nå har instanser som eksempelvis Regionalt kompetansesenter om vold, traumatisk stress
og selvmordsforebygging, RVTS, og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS, overtatt
mange av de oppgavene. I tillegg gjøres det en innsats for å etablere tiltak som sikrer et overordnet nasjonalt
blikk på arbeidet mot vold i nære relasjoner.
4. DEFINISJONER
Vi har valgt å legge Per Isdals definisjon av vold til grunn for vår forståelse.

“Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at denne handlingen
skader, smerter, skremmer eller krenker, får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje
eller slutte å gjøre som den vil.”
Per Isdal, ATV.
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Vår definisjon av incest er:

“Fysisk eller psykisk utnyttelse av barn og unges seksuelle integritet begått av noen de står i
et tillitsforhold til. Tillitsforholdet skiller incest fra andre seksuelle overgrep.”
5. LOKALITETER
Krise- og incestsenteret sto ferdig i 2001. Huset eies av Stiftelsen Liv hvor senteret er de eneste leietagerne.
Styret for Stiftelsen består av ordføreren i vertskommunen som styreleder og to medlemmer fra Krise- og
incestsenterets styre. Huset er universelt utformet. Det er tatt hensyn til barns behov både i form av inne og
uteplass. Det er lagt inn diverse sikkerhetstiltak, og direkte kontakt med vaktselskap og brannvesen.
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R4 - Vi tilbyr forebyggende informasjonsarbeid til det øvrige hjelpeapparatet. Reiser ut til ulike, politiske utvalg,
personalgrupper, lag, foreninger og inviterer til informasjon. En del informasjonsarbeid foregår på senteret og vi
tilbyr omvisning på huset dersom dette er ønskelig. Vi arrangerer fagdager, temamøter og inviterer ansatte som
jobber i Follo-kommunene. Vi har fokus på å dele vår kompetanse - hvordan se, håndtere og snakke om vold og
overgrep. Vi tilbyr alle skolene i Follo et undervisningsopplegg hvor vi reiser ut til skoler og snakker med alle 6.
klasse elevene. Vi gjennomfører formøter med rektorer, lærere og helsesøstre hvor vi går igjennom undervisningen. Vi informerer barnevernstjenestene i Follo i forkant av undervisningene i deres kommuner, og følger opp
saker som kommer opp i etterkant av undervisningene.

I tillegg til at vi er et døgnåpent botilbud hvor det i gjennomsnitt bodde 8,5 person hvert døgn i 2015, er vi et
ressurssenter som også yter annen form for hjelp. Vi har valgt å dele opp ressurssenteret i R1-R5 med en
beskrivelse om hvilke hjelp vi yter.

R5 - Vi bidrar i anonyme drøftingssamtaler med skoler, barnevern, politi og helsesøstre i enkeltsaker hvor det
er mistanke om, eller avdekking av vold eller seksuelle overgrep. Mye av vårt arbeid gjøres pr. telefon ved hjelp
av råd og veiledning. Vi har etablert en advokatvaktordning hos oss en gang pr. uke, hvor vi har knyttet til oss tre
advokater som har spesialkompetanse på vold og overgrep, og kan tilby alle innbyggere i Follo en time gratis
konsultasjon med advokat. Vi er representert i et tverrfaglig konsultasjonsteam for Follo og Østfold hvor hjelpeapparatet kan komme med anonyme saker og drøfte hvordan saker hvor det er mistanke om eller avdekking
av vold og overgrep på barn skal håndteres. Vi bidrar inn i ulike arbeidsgrupper hvor planer rundt tema vold og
overgrep utarbeides. Vi jobber aktivt sammen med andre instanser for å få til formelle samarbeidsavtaler, slik at
vi kan samarbeide godt på tvers av faggrupper rundt målgruppa vår. Vi er representert i ulike faggrupper ved det
distriktpsykiatriske tilbudet i Follo, Follo DPS.

Ressurssenter

7. GJENNOMFØRTE KURS / MØTER/ KONFERANSER / PROSJEKTARBEID 2015
Vi er opptatt av at personalet skal ha kontinuerlig kursing og oppdatering av kunnskap, slik at kompetansen
blant de ansatte er høy innen omsorg- og krisehjelp.

6. ARBEIDSMETODE
Krise- og incestsenteret i Follo er et lavterskeltilbud og arbeider etter prinsippet ”Hjelp til selvhjelp”. I de
individuelle samtalene vi gjennomfører med brukerne benytter vi Rekonstruksjon og integrasjon av traumatisk
stress, Rits, og klient og resultatstyrt tilnærmingsmetode, KOR. Tolk brukes i samtaler dersom det er behov
for det.

R1 - Korttids botilbud i krise
Bruker
behov

R2 - Dagsamtaler krisesenter
R3 - Dagsamtaler incestsenter
R4 - Forebygging / informasjonsarbeid i Follo
R5 - Ressurs for hjelpeapparatet

R1 - Botilbudet hos oss er ment å være et kortvarig midlertidig botilbud. Vi har en botid på 4 uker. Umiddelbart
etter ankomst til senteret får brukerne sin egen primærkontakt. Dette gjelder kvinner, menn, ungdom og barn.
Primærkontaktens oppgave er å følge opp brukeren, og å koble på teamet som skal jobbe sammen med brukeren
under oppholdet. På veien mot målet bruker vi anerkjente metoder som KOR og RITS.
R2 - Dagsamtaler for brukere som ikke trenger et sted å bo, men som ønsker råd og veiledning i forhold til å
bryte ut av vold i nære relasjoner. En stor del av denne brukergruppa har levd med vold som barn, ungdom eller
voksne og trenger hjelp til bearbeidelse av traumatiske hendelser. Mange trenger hjelp til å se at det å være
utsatt for vold gir normale reaksjoner som igjen kan gjøre det vanskelig å leve det livet de selv ønsker. Vi tilbyr,
inviterer til og leder grupper for voksne som har levd med vold i nære relasjoner.
R3 - Dagsamtaler for barn, ungdom og voksne som er utsatt for ulike typer seksuelle overgrep. Det er en stor
gruppe av disse brukerne som er pårørende til utsatte barn, eller er bekymret for at barn og ungdom kan stå i
fare for å bli utsatt for seksuelle overgrep. Mange har vært utsatt som barn og ungdom og ønsker bearbeidelse
av overgrepene for å kunne leve livene sine slik de ønsker. Partnere til utsatte snakker vi også med og vi kan
hjelpe disse til å forstå normale reaksjoner etter seksuelle overgrep. Ungdom, eller voksne som er utsatt for
voldtekt i nære relasjoner, eller av ukjent person, har vi også et tilbud til. Vi inviterer til og leder selvhjelpsgrupper for voksne som er utsatt for overgrep som barn, slik at de kan møte andre med lignende erfaring.
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Videreutdanning
• En ansatt har høsten 2015 gjennomført studiet Vold i nære relasjoner ved Høgskolen i Østfold
• 2 ansatte har gjennomført trinn 1-4 i RITS (rekonstruksjon og integrasjon av traumatisk stress) i regi av SOSCON
• 4 ansatte har gjennomført opplæring i bruk av KOR (klient og resultatstyrt tilnærmingsmetode)
• En ansatt har gjennomført studiet grunnleggende arbeidsrett på Høyskolen i Drammen
Kompetanseheving
• Fem ansatte har deltatt på Vivat-kurs selvmordsforebyggende arbeid i regi av RVTS
• Hvordan håndtere vanskelige brukere i regi av RVTS
• Flerkulturell veiledningsteknikk, religiøs identitet
• Deltakelse på fagseminar på Integrerings- og mangfoldsdirektoratet , IMDI
• Deltakelse på Fagforum, østlandsnettverket IMDI
• Deltakelse på den Internasjonale Migrasjonsdagen
• Deltakelse i samarbeidsgruppe om flyktninger/minoriteter Ski kommune
• Deltakelse på seminar hos KS om endringer i arbeidsmiljøloven
• Deltakelse på kurs om pensjoner i offentlig sektor
• Konsekvenser ved seksuelle overgrep, i regi av RVTS
• Miljøterapeutisk arbeid med barn og unge i regi av RVTS
• Inspirere til dialogisk samtale med barn R-BUP
• Krisesenterkonferansen 2015, i regi av RVTS
• Hvordan ta vare på seg selv i jobben med brukere, i regi av RVTS
• Vold og overgrep mot barn, i regi av Stine Sofie stiftelsen
• Marskonferansen Barn og ungdom som overgripere, i regi av SMISO Sør Trøndelag
• Psykotraumakonferansen 2015. Ny forskning og kunnskap om psykotraumatologi
• RVTS samling for barneansvarlige på krisesentrene
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Internundervisning
• Kulturforståelse
• Traumeforståelse
• Barn i krise
• Ranskurs
• BHT- plikter og rettigheter for ansatte- ferieloven.
• Faglig veiledning med spesialpsykolog Mette Kleive
• Førstehjelpskurs

«Våge å se – tørre å handle»:
Dette er noe vi tilbyr til alle skoler, barnehager og andre som jobber med barn og ungdom i Follo. Gjennom dette
foredraget ønsker vi å gjøre de som jobber med barn og ungdom bedre i stand til å se tegn og signaler fra barn
som er utsatt for vold og seksuelle overgrep.

Diverse møter
I løpet av året har det blitt avholdt:
• 6 personalmøter, 28 saker.
• 4 AMU (arbeidsmiljøutvalg) -møter, 23 saker.
• En ansatt hos oss har møtt to ganger i Follo interkommunale samarbeidsforum v. Follo klinikken.
• Leder eller teamleder har deltatt på ledersamlinger i regi av Felles organisasjonen mot seksuelle overgrep,
FMSO, og Norsk krisesenterforbund, NOK.

Som en videreutvikling av «Våge å se – tørre å handle» tilbyr vi foredraget «Hvordan snakke med barn? Fra
bekymring til handling».

Studentgrupper med praksis hos oss i 2015
• Sosionomstudent fra HIL (Høgskolen i Lillehammer)
• Psykologistudent fra Psykologisk institutt, Blindern
• Barnevernspedagog fra HIL (Høgskolen i Lillehammer)
• Praktikanter fra NAV
Vi opplever det som inspirerende og utviklende å ha studenter i praksis hos oss. De gir oss konstruktive tilbakemeldinger og har mange gode refleksjoner. Studentene som er hos oss er med i ulike faglige diskusjoner, og
kommer med innspill ut fra sitt fagfelt. Det er viktig for oss å kunne spre informasjon om senteret vårt, og hvilke
tilbud vi gir, slik at de kan benytte seg av dette når de er ferdig utdannet og ansatt på ulike arbeidsplasser.
Hele personalgruppa har ansvar for at studentene skal ha godt utbytte av praksisperioden og faste teoribolker
blir gjennomført. En av våre ansatte har utdannelse som veileder og har ukentlig oppfølging med studentene,
slik at de får dekket sine læringsmål.
8. Forebyggende arbeid
Informasjonsarbeid utgjør en viktig del av jobben vi utfører. Vi reiser ut til alle instanser som ønsker besøk av
oss. Vi inviterer også instanser og personalgrupper hit til oss for informasjon og omvisning på senteret.
Undervisning 6. klasse
Som en del av Krise- og incestsenterets forbyggende arbeid tilbys alle barneskolene i Follo undervisning for
elevene på 6. trinn. Formålet med undervisningen er å avdekke og forebygge vold og seksuelle overgrep mot
barn og unge. I løpet av skoleåret har vi besøkt 39 skoler og gjennomført 74 undervisninger.
Gjennom undervisningen ønsker vi å gi elevene en økt kompetanse på hva vold og seksuelle overgrep er og
viktigheten av å si i fra til en voksen dersom man selv blir utsatt, eller man kjenner noen som blir det.
Vi ønsker også gjennom undervisningen at de barna som er utsatt for vold og / eller seksuelle overgrep skal få
kunnskap om at dette er det ikke lov til å gjøre mot noen. Og kunnskap som kan gjøre det lettere for dem å fortelle noen om det de har opplevd.
Før selve gjennomføringen av undervisning i den enkelte klasse blir det avholdt et formøte med klasselærere,
helsesøster og ansatt ved Krise- og incestsenteret. I dette møtet avklares hver enkelt sin rolle, både i undervisningen og i etterkant. Vi gjennomgår også de ulike temaene som blir tatt opp i undervisningen slik at lærere og
helsesøster er noe kjent med dette før undervisningen med elevene.

8

Vi snakker om hvordan vi skal tørre å se barn som har det vanskelig og hvordan vi skal håndtere bekymringene
våre. Vi snakker om ulike roller vi har og viktigheten av å være klar over hva som er den enkelte instans sin rolle i
bekymringssaker som omhandler barn og unge.

Gjennom dette foredraget ønsker vi å øke kompetansen i skoler og barnehager på det å snakke med barn som
vi er bekymret for. Foredraget tar for seg ulike typer samtaler og spørsmålsstillinger. Det er også lagt inn en del
der det er praktisk trening i det å ha bekymringssamtaler.
Dette er gjennomført av oss i løpet av 2015:
• Vi har gjennomført 74 undervisninger i 6. klasse
• Vi har gjennomført 28 formøter med lærere og helsesøstre
• Vi har hatt foredrag for Landsgruppen for helsesøstre i Østfold
• Vi har hatt foredrag for ansatte i de ulike botilbudene i Ski kommune
• Vi har hatt foredrag for skole og barnehage teamet i Enebakk kommune
• Vi har hatt foredrag for helsesøstre i Enebakk kommune
• Vi har hatt foredrag for helsesøstre i Vestby kommune
Informasjonsarbeid/opplæring
• Vi har hatt foredrag ved Krisesenterkonferansen 2015 i Oslo- « Hvordan jobber vi i møte med personer med
tilleggsproblematikk som rus og alvorlige psykiske lidelser»
• Vi har hatt foredraget «Å leve med vold og overgrep er helseskadelig» i et samarbeid med Psykisk Helse og
Follo DPS
• Vi har hatt veiledningsoppdrag for R-BUP (Regionsenter for barn og unges psykiske helse), i KOR (klient og
resultatstyrt tilnærmingsmetode), opplæring for krisesenteransatte ved andre krisesentre og andre
fagpersoner i ulike institusjoner
• Vi har hatt foredrag om arbeid med familier etter avdekking av seksuelle overgrep- Fagdag for Skandinavisk
forening for Psykotraumatologer på Gardermoen Park Inn Hotell
• Vi har hatt to foredrag for Follo kvalifiseringssenter
• Vi har hatt foredrag for Drømtorp VGS
• Vi har hatt foredrag for Ski kommune «Vold mot eldre»
• Vi har hatt foredrag for Ås voksenopplæring
• Vi har hatt «Våge å se - tørre å handle» for personalgrupper i 14 forskjellige barnehager
• Vi har hatt en fast deltaker med i Konsultasjonsteamet Østfold/Follo
• Vi har jobbet aktivt for styrking av tilbudet til familier som lever med vold
Krise- og incestsenteret i Follo har i mange år hatt et mål om å kunne bidra til å få etablert et behandlingstilbud
i Follo til utøvere av vold i nære relasjoner og deres familier, i regi av Alternativ til Vold (ATV). I året som har
gått har vi jobbet aktivt for å få til et samarbeid hvor alle Follo-kommunene sammen kan etablere et ATV-tilbud
i Follo. Vi ser behov for at de som utøver vold, og de som lever med vold i nære relasjoner, trenger å få et slikt
tilbud. Vi tenker også at det ligger svært mye forebyggende arbeid i å kunne tilby innbyggerne i Follo som er i
denne målgruppen et behandlingstilbud.
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Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV)
ATV er det eldste europeiske spesialiserte behandlingstilbudet til utøvere av vold i nære relasjoner og deres
familier. Virksomheten startet opp i 1987. ATV har i dag kontorer i Oslo, Nedre Romerike, Bærum, Drammen,
Tønsberg, Porsgrunn, Arendal, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Tromsø. ATV er en samarbeidsorientert
organisasjon. ATV har langvarig erfaring på å inngå i et samlet tjenestetilbud sammen med krisesenter, barnevern, familievern, psykisk helsevern, politiet, sosialtjenesten etc.
Aktiviteter /nettverket/oppfølging i reetableringsfasen
Aktiviteter og utflukter for dagbrukere og beboere.
• I reetableringsfasen har brukere blitt lært opp på boligsøk, fulgt på visninger, på loppemarked og i bruktbutikkene.
• Det har blitt arrangert teaterturer, juletrefest, grillfest, sykkelturer, piknikturer i skog og mark i nærområdet,
loppemarked, slalåmtur, skøytetur, aketur, skiturer, bowlingturer, kinoturer, påskeverksted og juleverksted.
• Utflukter til Oscarsborg, badetur til Bekkensten, Hvervenbukta og Breivoll – Frognerparken – Akvariet i Drøbak
– Reptilparken i Oslo – Teknisk museum – Klatreverket i Oslo – Tusenfryd – Disney on Ice i Oslo Spektrum
• Hundeassistert aktivitet arrangeres for barna en gang i uka. Mange av de barna som kommer til oss er i krise,
og bærer med seg mye uro. I møtet med hunden kan vi ofte se at barna finner ro og at de får et fint samspill
med hunden.
• Grilling i bakhagen. Grillhytta vår er i bruk uansett vær, sommer eller vinter.
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9. HANDLINGSPLAN - MÅL OG EVALUERING FOR 2015
Krise- og incestsenteret har valgt å ha en felles virksomhetsplan.
HMS og sykefravær
Vi har kontinuerlig fokus på å utvikle og forbedre Helse, miljø og sikkerhet. Det gir oss et godt og nyttig verktøy for å
kunne ivareta brukernes og arbeidstakernes trygghet samt utviklingsmuligheter på arbeidsplassen.
Det rapporteres fra daglig leder til styret om HMS-rapportering.
Hovedmål:
• Utvikle tilbudet til brukere med hovedvekt på individuelle behov og tilrettelegging.
• Øke kunnskapen om vold og overgrep på alle samfunnsarenaer.
Mål 1: Brukere
VOKSNE
TILTAK

GJENNOMFØRING

EVALUERING

Øke felles fysisk aktivitet.

Ansatte setter i gang, og deltar i
organisert fysisk aktivitet sammen
med beboere.

Gjennomført.

Tilby brukere utarbeidelse av
personlig plan.

Tilby brukere tre coaching-moduler.

Gjennomført og videreføres.

Større fokus på familieaktiviteter
som ikke koster penger.

Gjøre brukere kjent med hvilke
muligheter som finnes i nærmiljøet
og gjennomføre dette sammen med
brukere.

Gjennomført.

TILTAK

GJENNOMFØRING

EVALUERING

Større fokus på familieaktiviteter
som ikke koster penger.

Gjøre brukere kjent med hvilke
muligheter som finnes og gjennomføre dette sammen med brukere.

Gjøres aktivt.

Rask avklaring vedr. de problemområder vi jobber med.

Ha fokus på dette i samtaler med
barn og forelder.

Jobbes med systematisk.

BARN
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Mål 2: Kompetanseheving og veiledning av personalgruppa.

Mål 5: Nå ut til innbyggerne i Follo med informasjon om vold og seksuelle overgrep.

TILTAK

GJENNOMFØRING

EVALUERING

TILTAK

GJENNOMFØRING

EVALUERING

Øke faglig kompetanse.

Delta på RVTS sitt kompetanse-utviklingsprogram.

Gjennomført.

Markere verdensdagen mot seksuelle
overgrep den 19. november – med
andre samarbeidspartnere

Inngå et samarbeid med naturlige
samarbeidspartnere hvor vi setter
fokus på konsekvensene og den
uhelsen overgrep medfører.

Gjennomført.

Jobbe mere systematisk og målrettet KOR – Klient og resultatstyrt tilnæri samtaler.
mingsmetode. 4 ansatte er under
opplæring.

Gjennomført.

Øke kompetansen på selvmordsforebyggende arbeid.

VIVAT-kurs – flere av de ansatte er
påmeldt.

Deltatt og gjennomført.

Øke kompetansen og bevisstgjøring
av miljøarbeid.

Internundervisning. Invitere inn
ekstern foredragsholder.

Gjennomført.

Øke kompetansen på voldsproblematikk

En ansatt melder seg opp som student ved Høyskolen i Østfold vårsemesteret 2015.

Gjennomført.

Alle primærkontakter skal kunne
gjennomføre utarbeidelse av
personlig plan.

Intern opplæring i tre tilpassede
coaching-moduler.

Øke kunnskapen i personalgruppa
for traumeforståelse – hva gjør traumatiske hendelser med
mennesket og hjernen?

Alle med brukerrettede stillinger
delta på konferansen Psykotrauma
2015.

TILTAK

GJENNOMFØRING

Synlig informasjon om tilbudet vårt. Utarbeide elektroniske plakater
til bruk på skjerm i legekontor og
andre offentlig arenaer.
Mål 7: Sikre at helse-, miljø- og sikkerhetskravene blir gjennomført.

EVALUERING
Gjennomført.

TILTAK

GJENNOMFØRING

EVALUERING

Opplæring på fagdag 23.
februar 2016.

Videreutvikle HMS med hjelp fra
BHT.

Bruke BHT mere aktivt i redigering
og videreutvikling av HMS.

Gjennomført.

Utarbeide nye rutiner som gjelder
risikovurdering og konflikthåndtering.

Nyttiggjøre oss av bistand fra BHT

Gjennomført.

Gjennomført.

Teste og følge opp inneklima.

Benytte BHT til å undersøke
luftfuktighet- og muligheter for
forbedring. Undersøkelse foretatt –
konklusjon foreligger.

Gjennomført.

Bruke BHT i sykeoppfølgingsarbeidet.

Der det virker hensiktsmessig
– nyttig invitere med vår kontaktperson i dialogmøter

Gjøres kontinuerlig.

Trygge personalet på håndtering
av risikofylte hendelser vedrørende
vold/trusler.

Gjennomføre en praktisk øvelse –
Gjennomført.
skreddersydd opplegg skal gjennomføres på personalmøtet 19.12

Hovedmål: Øke kunnskapen om vold og overgrep på alle samfunnsarenaer.
Mål 3: Nå ut til flere med informasjon om Krise- og incestsenteret.
TILTAK

GJENNOMFØRING

EVALUERING

Utvide tilbudet til undervisning i
barneskolen.

Nedsette en gruppe for å se på
kostnader og ressurser for å utvide
tilbudet.

Gjennomført.

Spre informasjonsmateriell til alle
offentlige og private instanser.

Plakater og brosjyrer.

Gjennomført.
Mål 8: Organisasjonsmessige endringer.

Mål 4: Øke kompetansen om vold og seksuelle overgrep hos de som jobber med barn og ungdom i Follo.
TILTAK

GJENNOMFØRING

Tilby «Våge å se - tørre å handle» til
alle barne-skolene i Follo.

Det er gitt tilbud til alle barneskolene. Gjennomført.
Vi har hatt «Våge å se - tørre å
handle» for ca 300 lærere i skolene i
Ski kommune, og for en skole i Frogn
kommune.

Tilby trinn 2 av «Våge å se - tørre å
handle » til alle som hadde trinn 1 i
2014.

Sende ut invitasjon.

Er påbegynt.

Starte utarbeidelse av undervisningsopplegg for 3. klassetrinn.

Det forebyggende undervisningsteamet reiser til Tønsberg for
opplæring i mars 2016.

Påbegynt.
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Mål 6: Gjøre krisesentertilbudet i Follo kjent for det øvrige hjelpeapparatet.

EVALUERING

TILTAK

GJENNOMFØRING

EVALUERING

Rullere lønnssystem.

Gjennomgang av dagens avtaleverk
og implementering av nyheter.

Gjennomført.

Rullere arbeidsgiverpolitikk.

Gjennomgang av ny hovedavtale/
Gjennomført.
hovedtariffavtale fra 2011, sammenlikning med vertskommunens plan
for arbeidsgiverpolitikk.

10. BRUKERE
Dagbrukere
Dette er en stor andel av brukergruppa vår. Disse brukerne har ikke behov for botilbud, men ønsker å komme til
samtaler for råd og veiledning. Minoritetsgruppene er i fåtall av de som benytter seg av samtaletilbudet vi dagtid.
Noen av våre dagbrukere tar selv direkte kontakt, mens andre kommer via det øvrige hjelpeapparatet. Vi har
samtaletilbud til barn og ungdom under 18 år, etter samtykke fra foresatt.
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Beboere
Vi har i løpet av året gjort om eksisterende lokaler til et flerbruksrom. Dette har gjort det mer tilrettelagt dersom
det kommer menn til oss som har med seg flere barn. For å sikre god oppfølging av beboere får alle en egen
primærkontakt. Målet er alltid å jobbe brukertilpasset. Teamet rundt brukeren består av fagleder miljø, fagleder
barn, primærkontakten og arbeidsterapeutene. Vi jobber etter prinsippet “hjelp til selvhjelp”. Barn og ungdom har
på lik linje med de voksne tilbud om samtaler når de bor på senteret. Når barn overnatter på krise- og incestsenteret, er dette sammen med en voksen.
I tillegg til dagsamtaler og botilbud kan vi tilby:
• Selvhjelpsgrupper
• Nettverk
• Advokatvakt
• Tolk
• Hjelp/ følge ved anmeldelse
• Hjelp i møte med andre hjelpeinstanser

Tabell 3: Antall beboere.
ÅR

2013

2014

2015

KVINNER

89

64

74

MENN

5

3

5

BARN

80

54

76

SUM

174

121

155

Tabell 4: Etnisitet beboere 2015.

11. TABELLER OG STATISTIKKER
Tabell 1: Antall henvendelser til sentrene pr. telefon, sms og mail.

Etnisitet

Norsk

Utenlandsk

Kvinner

30

44

Menn

4

1

Barn

31

45

SUM

65

90

Tabell 5: Antall dagbrukere ved krisesenteret.

MÅNED

2013

2014

2015

JANUAR

205

263

297

FEBRUAR

236

221

268

MARS

237

247

166

APRIL

316

150

198

MAI

188

146

176

JUNI

196

222

212

JULI

189

117

161

ÅR

AUGUST

215

134

245

SEPTEMBER

312

257

OKTOBER

268

NOVEMBER

ÅR

2013

2014

2015

KVINNER

109

133

149

MENN

15

7

12

BARN

14

11

15

SUM

138

151

176

2013

2014

2015

KVINNER

59

39

46

258

MENN

8

10

13

239

262

BARN

11

10

15

285

252

240

SUM

78

59

74

DESEMBER

192

216

206

SUM

2839

2464

2689

Tabell 2: Antall beboere kommunevis fordelt i 2015 samlet for Krise- og incestsenteret.

Tabell 6: Antall dagbrukere ved incestsenteret.

Tabell 7: Antall samtaler med dagbrukere på krisesenteret.
ÅR

2013

2014

2015

KVINNER

243

319

313

KOMMUNE

KVINNER

MENN

BARN

MENN

25

7

29

SKI

22

2

22

BARN

22

29

32

ÅS

11

1

13

SUM

290

355

374

OPPEGÅRD

6

-

4

NESODDEN

8

-

7

VESTBY

7

1

7

FROGN

4

-

5

ENEBAKK

12

1

13

ANDRE

4

-

5

SUM

74

5

76

14

Tabell 8: Antall samtaler med dagbrukere på incestsenteret.
ÅR

2013

2014

2015

KVINNER

215

150

258

MENN

17

16

61

BARN

54

42

28

SUM

286

208

347
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13. REGNSKAP

Tabell 9: Antall overnattingsdøgn samlet for Krise- og incestsenteret.
ÅR

2013

2014

2015

KVINNER

1689

1479

1271

MENN

98

36

120

BARN

1931

1324

1772

SUM

3718

2839

3163

Tabell 10: Etnisitet overnattingsdøgn 2015.
Etnisitet

Norsk

Utenlandsk

Kvinner

369

902

Menn

41

79

Barn

515

1257

SUM

925

2238

ALDER VOKSNE

ANTALL

ALDER BARN

ANTALL

18 - 30

32

0-3

31

31 - 40

22

4-7

23

41 - 50

17

8 - 11

17

51 - 60

6

12 - 14

4

61 >

2

15 - 17

1

Tabell 11: Alder på beboere.

12. ØKONOMI
Budsjettet for 2015 var på kr. 18.375.600.
Regnskapet for 2015 viser et ordinært resultat på kr. 658.369. før avsetning og bruk av fond. Mindreforbruket
skyldes i hovedsak reduserte lønnsutgifter og reduserte refusjoner av sykepenger.
Resultatet viser et regnskapsmessig overskudd på Krisesenteret på kr. 788.942. Incestsenteret har et merforbruk på kr. 130.573.
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T : 64 97 23 00
M: post@kisif.no
W: http://kisif.no
A : Langbakken 9, 1430 Ås

