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Sammen med regnskapet for 2017 gir årsmeldingen en oversikt over aktiviteter og oppnådde resultater som er
nedfelt i Handlingsplanen 2017 og føringene i økonomiplanen for 2017-2020.
1. O R G A N I S E R I N G AV K R I S E- O G I N C E S T S E N T E R E T I F O L L O I K S
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 2017. Styret har avholdt 7 møter og behandlet 30 saker i løpet av 2017.
Representantskapet
Thomas Sjøvold, Oppegård - Leder
Odd Haktor Slåke, Frogn
Ola Nordal, Ås
Øystein Slette, Enebakk
Tom Anders Ludvigsen, Vestby
Nina Sandberg. Fra okt 2017, Truls Wickholm, Nesodden
Tuva Moflag. Fra okt 2017, Hanne Opdan, Ski
Styret
Bente Bjerknes - Leder
Arnt Even Hustad – Nestleder
Merete Bellingmo
Ivar Ekanger
Erik Såheim
Kjell-Arne Ekeberg
Sylvia Riddarsporre
Tina Vårum, ansattes representant
Anne Odenmarck, daglig leder som også
er styrets sekretær
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Styret har i 2017 avsluttet arbeidet og ferdigstilt en
selskapsstrategi for Krise- og incestsenteret.
Krise- og incestsenteret i Follo IKS - Drift
Totalt 19 årsverk. Herav 7 på incestsenteret. Fordelt
på 24 ansatte.
Huset vårt
Huset ble bygget i 2001 og er universelt utformet.
Det er tatt hensyn til barns behov både i form
av inne- og utearealer. Det er lagt inn diverse
sikkerhetstiltak og direkte kontakt med vaktselskap
og brannvesen.

2.G R U N N L A G S D O K U M E N T E R F O R D R I F T E N AV K R I S E- O G I N C E S T S E N T E R E T
• Formålet som er formulert i IKS – avtalen.
• Selskapsstrategien for KISiF.
• Målene i handlingsplanen 2017 og føringene i økonomiplanen 2017-2020.
• Reg jeringens handlingsplan ”Et liv uten vold” (2014-2017).
• Reg jeringens handlingsplan ”Mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse” (2017-2020).
• Reg jeringens ”Opptrappingsplan mot vold og overgrep” (2017-2021).
• Reg jeringens strategi ”Barndommen kommer ikke i reprise” (2014-2017).
• Forventningsbrev fra representantskapet 201 7-2020.
• Krisesenterlova.
• Sentre mot incest og seksuelle overgrep; Evaluering av sentrenes arbeid og rammevilkår NOVA nr.16/17.
• NOU 2017:12 Svikt og svik g jennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og
omsorgssvikt.
• Den mannlige smerte - menns erfaring med vold i nære relasjoner– PROBA 17 2.
• Rundskriv Bufdir.10/16.
• Vold og overgrep mot eldre personer i Norge: En nasjonal forekomststudie. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om
vold og traumatisk stress. (Rapport 9/2017).
Vi jobber målrettet for å oppfylle kravene i Krisesenterlova som ble g jort g jeldene 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.
3. F O R M Å L F O R K R I S E- O G I N C E S T S E N T E R E T
• Yte hjelp til voksne av begge kjønn i mishandlingssituasjoner, herunder tvangsekteskap, kjønnslemlestelse,
voldtekt og menneskehandel.
• Synligg jøre og bekjempe privat vold.
• 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.
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Som ledd i oppfyllelsen av formålet skal Krise- og incestsenteret:
• Gi midlertidig botilbud til mishandlede voksne og barn.
• Gi samtaletilbud til voksne og barn.
• Drive aktivt informasjonsarbeid utad.
• Samarbeide med og henvise til aktuelle instanser i eierkommunene. Samarbeide med spesialisthelsetjenesten
og andre for å sikre at hjelpetrengende får adekvat hjelp etter kontakten med Krise- og incestsenteret.
• Gi oppfølging i forbindelse med anmeldelser og rettssaker.
• Arbeide aktivt for å spre opplysning om seksuelle overgrep.
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.
For mer informasjon se: www.fmso.no
Krise- og incestsenteret er medlem av KS-bedrift og er en IA-bedrift.
4. DEFINISJONER
“Vold er enhver handling rettet mot en annen person som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer
eller krenker eller får denne personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre som den vil.”
– Per Isdal, ATV
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. A R B E I D S M E T O D E
Krise- og incestsenteret i Follo er et lavterskeltilbud og arbeider etter prinsippet ”Hjelp til selvhjelp”. Hjelp til
selvhjelp er et prinsipp om å yte en form for hjelp som g jør at den mottakende part får evnen til å klare seg
selv etter at hjelpen opphører. I de individuelle samtalene vi g jennomfører med brukerne benytter vi RITS
(Rekonstruksjon og integrasjon av traumatisk stress) og KOR (klient og resultatstyrt tilnærmingsmetode). Tolk
brukes i samtaler dersom det er behov for det.
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«Psykisk vold er litt som
å ha en stein i magen.»
- Elev ved skole i Follo.
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6. R E S S U R S S E N T E R
For å synligg jøre hvilke tilbud vi gir, deler vi Krise- og incestsenteret opp i et ressurssenter med fem
hovedoppgaver.
R1 - Korttids botilbud i krise
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 fire uker. Umiddelbart
etter ankomst til senteret får brukerne sin egen primærkontakt. Dette g jelder kvinner, menn, ungdom og barn.
Primærkontaktens oppgave er å følge opp brukeren og koble på teamet som skal jobbe sammen med brukeren
under oppholdet.
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 ig jen kan g jøre 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.
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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 de 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.
R4 - Vi tilbyr forebyggende informasjonsarbeid til det øvrige hjelpeapparatet. Reiser ut til folkevalgte utvalg,
personalgrupper, lag og foreninger. En del informasjonsarbeid foregår på senteret og vi tilbyr da omvisning på
huset dersom dette er ønskelig. Vi arrangerer fagdager og temamøter og inviterer ansatte som jobber i Follokommunene. 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 4. og 6. klasseelever. Før undervisningene g jennomføres formøter med rektorer, lærere og helsesøstre hvor vi g jennomgår
undervisningsopplegget. Vi informerer barnevernstjenestene i Follo i forkant av undervisningene i deres
kommuner, og følger opp saker som kommer opp i etterkant.
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R5 - Vi bidrar i anonyme drøftingssamtaler med skoler, barnevern, politi og helsesøstre i enkeltsaker hvor det
er mistanke om vold, eller ved avdekking av vold eller seksuelle overgrep. Mye av vårt arbeid g jøres pr. telefon
ved hjelp av råd og veiledning. Vi har etablert en advokatvaktordning hos oss en gang pr. uke. Her har vi knyttet
til oss tre advokater som har spesialkompetanse på vold og overgrep. Vi kan tilby alle innbyggere i Follo en time
gratis konsultasjon med advokat. 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. På denne måten
kan vi samarbeide godt på tvers av faggrupper rundt målgruppa vår. Vi er representert i ulike faggrupper ved det
distriktpsykiatriske tilbudet i Follo, Follo DPS.
7. GJENNOMFØRTE KURS/MØTER/KONFERANSER/PROSJEKTARBEID 2017
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.
Relevant g jennomført videreutdanning i 2017
• Vold i nære relasjoner ved Høgskolen i Østfold.
• Trinn 1-4 i RITS i regi av SOSCON ved Høyskolen i Hedmark.
• Lederutviklingsprogram fra KS-Bedrift.
• Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn ved Høgskolen i Østfold.
Gjennomført kompetanseheving
• Krisesenterkonferansen 2017 i regi av Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og
selvmordsforebygging (RVTS).
• «En oversikt over noen systemteoretiske retninger i familieterapi» v/ Petter Næsje og Morten Hammer.
• Veilederkurs for praksisveiledere Videreutdanning i psykisk helsearbeid.
• Landskonferansen Fellesstiftelsen mot seksuelle overgrep (FMSO) i Trondheim.
• Barnefaglig konferanse på Park Inn Gardermoen i regi av Bufdir.
• Avvergeplikt kurs i Askim i regi av Indre Østfold Krisesenter.
• Foreldre veiledning International Child development Program (ICDP) i regi av RVTS.
• Nasjonal sikkerhetskonferanse om vold i nære relasjoner i regi av kriminalforebyggende råd.
• Fagdag/veiledning for SMISO– «Tryggere traumeterapeuter» i regi av RVTS.
• E-kurs» arbeidstid, muligheter og begrensninger» i regi av infotjenester.
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Internundervisning
• Faglig veiledning med spesialpsykolog Mette Kleive.
• Beredskapstiltak i hverdagen. Livreddende førstehjelp og trening på hjerte, lungeredning og bruk av
hjertestarter i regi av Blodstrupmoen.
• Kompetanseheving om demenssykdommer ble gitt av demenskonsulent Aina Bunæs
• Hans Christian Dragvoll fra Follo politidistrikt foreleste om beskyttelsestiltak i hendelser knyttet til
vold i nære relasjoner.
• Ergonomig jennomgangen ble utført av Follo BHT i henhold til aktivitetsplanen for 2017. Det ble gitt en
generell informasjon om prinsipper for gode dataarbeidsplasser.
Diverse møter
I løpet av året har det blitt avholdt:
• 6 personalmøter, og blitt behandlet 14 saker.
• 4 møter i AMU (arbeidsmiljø-utvalg), og behandlet 15 saker.
• Ledersamlinger i regi av FMSO.
• Deltatt i arbeid med evaluering og utvikling av tilbudet til personer utsatt for vold og overgrep etterspurt
av Bufdir.
• Deltatt i utarbeidelse av ny Plattform, NOVA rapporten om tilbudet til utsatte for seksuelle overgrep,
tilbudet til menn Proba samfunnsanalyse).
• Intervju på radio og i lokalavisene om tilbudet til menn og generelt om tilbudet i Follo.
Studentgrupper med praksis hos oss i 2017
1 barnevernpedagogstudent 3. år fra Høyskolen i Lillehammer.
1 sosionomstudent 3. år fra Høyskolen i Oslo og Akershus.
1 sosionomstudent 1. år fra Høyskolen i Lillehammer.
1 student videreutdanning i psykisk helsearbeid Høyskolen i Oslo og Akershus.
1 psykologistudent fra Universitet i Oslo.
8. FOREBYGGENDE ARBEID
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).
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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.
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. 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 mener også at det ligger svært mye forebyggende arbeid i å kunne tilby innbyggerne i Follo som er
i denne målgruppen et behandlingstilbud. I løpet av 2017 har ATV kommet med et tilbud til Follokommunene,
og saken er behandlet i kommunestyrene. Det ble lagt inn midler i statsbudsjettet for 2017 til etablering av
nye sentre. Det betyr en statlig finansiering av 50% av utgiftene pr. år ATV tilbudet for Follo er nå åpnet med
lokalisering i Ski.
Et av våre satsningsområde for 2017 har vært å ha barn i fokus. Å leve med vold er helseskadelig for både voksne
og barn. Barn i Follo lever med vold – dette avdekkes i det barn forteller. Det er viktig at barn ikke bærer et
ansvar for vold i hjemmet og at det finnes et apparat som kan tilby hjelp til voldsutøver og deres familier. Dette
er et viktig forebyggende arbeid som kan hindre ny vold over tid og fremme en trygg omsorgssituasjon for barns
oppvekst og utvikling.
Vi jobber aktivt for å synligg jøre hvor skadelig det er for barn å leve med vold, trusler og seksuelle overgrep. Disse
temaene må det snakkes med barna om, slik at de kan få et språk og en forståelse av hva vold og overgrep er. De
voksne som jobber med og for barn, må få nødvendig informasjon og opplæring i hva vold og overgrep er. Slik
har de mulighet til å forebygge, se og håndtere disse sakene. Krenkende erfaringer i barndommen kan føre til
sykdom senere i livet. Det viser forskningen til Anna Luise Kirkengen, professor i allmennmedisin. Hennes teorier
deles nå av nyere forskning, som fastslår at sannsynligheten for å ha mer enn to kroniske sykdommer er over 70%
høyere hos voksne som har opplevd en vanskelig barndom, enn hos dem som rapporterer en god barndom (Dagens
Medisin 15.08.2016).
Undervisning i 4. og 6. klasse
Som en del av Krise- og incestsenterets forbyggende arbeid tilbys alle barneskolene i Follo undervisning for
elevene på 4. og 6. trinn. Formålet med undervisningen er å avdekke og forebygge vold og seksuelle overgrep mot
barn og unge. I løpet av 2017 har vi gitt skolene tilbud om undervisninger også ut til 4. trinn.
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Tabell 1
Antall møter

År
Formøte
Undervisning 6. klasse
Undervisning 4. klasse

2015
28
74
0

2016
43
91
0

2017
72
78
44

							2015		
Undervisning: snitt på 3,5 timer pr. undervisning, to ansatte
518 timer
Formøter: snitt på 1, 5 time pr møte, en ansatt			
42 timer		

2016		
637 timer
64,5 timer

2017
854 timer
108 timer

Gjennom undervisningen ønsker vi å gi elevene en økt kompetanse på hva vold og seksuelle overgrep er. Vi
ønsker å formidle viktigheten av å si i fra til en voksen dersom man selv blir utsatt eller kjenner noen som blir
det. Vi ønsker også g jennom 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 g jøre mot noen. Vi vil gi dem kunnskap som kan g jøre det lettere for
dem å fortelle noen om det de har opplevd. Før selve g jennomføringen 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 g jennomgår også de ulike temaene som blir tatt opp i
undervisningen, slik at lærer og helsesøster er noe kjent med dette før undervisningen med elevene.
Våge å se – tørre å handle
Tilbud til alle skoler, barnehager og andre som jobber med barn og ungdom i Follo. Foredraget skal g jøre 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. Vi snakker om hvordan vi skal tørre å se barn som har det vanskelig og hvordan vi skal håndtere
bekymringene våre. Vi snakker om de ulike rollene vi har og viktigheten av å være klar over hva som er den enkelte
instans sin rolle i bekymringssaker som omhandler barn og unge.
Som en videreutvikling av «Våge å se – tørre å handle del 1» tilbyr vi foredraget «Hvordan snakke med barn?
Fra bekymring til handling». «Våge å se – tørre å handle del 2». Foredraget skal øke kompetansen i skoler og
barnehager i forhold til 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 med praktisk trening i det å ha bekymringssamtaler.
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Dette er g jennomført av oss i løpet av 2017
• Foredrag for PPS i Ås kommune
• Foredrag for ansatte i de ulike botilbudene i Ski kommune
• Foredrag for lærere og SFO ansatte på en skole
• Fagdag for barneverntjenesten i Ås kommune
• «Våge å se del 1» - Speiderledere i Follo
• Foredrag for spesialpedagogisk tjeneste Ski kommune
• «Våge å se del 1» til personalgrupper i barnehager
• Fagdag – «Våge å se del 1» - alle barnehager var invitert inn: Gjennomført i Ski, Vestby og Enebakk
Informasjonsarbeid/opplæring
Generell informasjon om tilbudet vårt er gitt til:
• Nordby eldresenter
• Ås seniorsenter
• Hovedutvalg for oppvekst og kultur i Ås
• Follo Soroptimistforening
• Drømtorp VGS, helsefag
• UiO, internasjonal studentgruppe som studerer Gender Equality
• Ansatte i Ski, Oppegård og Enebakk kommune generell informasjon og tema vold mot eldre,
• Fagforbundet i Ås, for medlemmer, generell informasjon og tema kulturforståelse
• Frivilligsentralen i Ski
Aktiviteter/nettverk/oppfølging i reetableringsfasen
Aktiviteter og utflukter for dagbrukere og beboere.
I reetableringsfasen bruker vi tid sammen med voksne brukere på å orientere oss i forhold til behov, mål og ønsker
for fremtiden. Vi setter brukere i kontakt med de andre hjelpeinstansene som finnes innen kommunen, og som de
måtte trenge bistand fra. Boligsøk, visninger, nyetablering og møblering av nye hjem krever mye tid og ressurser
fra de ansatte på senteret. Ikke etnisk norske brukere har ofte mange utfordringer i reetableringsfasen.
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Flere sosiale aktiviteter og utflukter har blitt g jennomført i løpet av 2017:
Utflukter til: Oscarsborg, Hvervenbukta, Breivoll, Frogner parken, Akvariet i Drøbak, Reptilparken, Teknisk
museum, Klatreverket, Tusenfryd, Disney on Ice, teatertur, trimturer, skøytetur og ridetur.
Sosiale tilstelninger på senteret: loppemarked, grillfest, bakekvelder, bingo, gartnerkveld, påskeverksted,
juleverksted og juletrefest. Disse aktivitetene blir benyttet av nåværende beboere, tidligere beboere og
dagbrukere.
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.

«Jeg visste ikke at et krisesenter kunne
være et så hyggelig sted!»
- Elev ved skole i Follo.
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9. HANDLINGSPL AN - MÅL OG EVALUERING FOR 2017
Hovedmål
• Utvikle tilbudet til brukere med hovedvekt på individuelle behov og tilrettelegging.
• Øke kunnskapen om vold og overgrep på alle samfunnsarenaer.
Mål 1: Voksne brukere
TILTAK 1: 		
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:		

Omdisponering av midler med opprettelse av ressursbank. Dette for å gi et mer
fleksibelt brukertilpasset tilbud.
Tiltakene er nedfelt i egen «Aktivitetsplan for 2017».
Gjennomført.

Mål 1: Barn og unge
TILTAK 1: 		
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:		

ICDP.
Gjennomføre opplæring og starte foreldregruppe i løpet av høsten 2017.
To ansatte er ferdig med opplæring. Vi er nå klare for foreldreveiledningsgruppe.

TILTAK 2: 		
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:		
			

Møte elevene i 4. klasse og undervise de i vold, overgrep og grensesetting.
Tilby undervisning i 4. klasse ut i skolene.
Tilbudet har gått ut til alle barneskolene i Follo for neste skoleår 17/18.
Gjennomføringen har startet.

TILTAK 3: 		
GJENNOMFØRING:
			
EVALUERING:		

Gjøre Krise- og incestsenterets tilbud bedre kjent for elevene på ungdomsskolene.
Lage en plan- utarbeide et opplegg. Undersøke muligheten for samarbeid med skolene
– velge en kommune hvor vi starter.
Arbeidet er påbegynt, men ikke g jennomført. Arbeidet videreføres i 2018.
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TILTAK 4:
GJENNOMFØRING:
			
			
EVALUERING:		
			

Forebygge barn og ungdoms psykiske helse.
Tilby vår kompetanse til barn og unge som har vært utsatt for vold og seksuelle
overgrep der hvor disse oppholder seg. Hjemme- fosterhjem- beredskapshjeminstitusjon. Inngå et samarbeid med barnevernstjenestene om dette temaet.
Arbeidet er påbegynt ved at vi informerer aktuelle samarbeidspartnere om tilbudet når
vi er i kontakt. Arbeidet videreføres i 2018.

TILTAK 5:
GJENNOMFØRING:
			
EVALUERING:		

Forebygge at barn og unge blir voldsutøvre eller overgripere etter selv og ha blitt utsatt
Tilby vår kompetanse til barn og unge som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep.
Gjøre tilbudet vårt kjent for aktuelle samarbeidspartnere.
Dette jobbes kontinuerlig med.

Mål 2: Kompetanseheving og veiledning av personalgruppa
TILTAK 1:
Styrke flere ansatte i stress og krisehåndtering.
GJENNOMFØRING:
To ansatte er meldt opp som studenter ved Høgskolen i Hedmark. Gjennomfører RITS-kurs.
EVALUERING:		
To ansatte har g jennomført trinn 1 i psykotraumatologi RITS. Videre påmeldt trinn 2,
			
bearbeidelse av enkeltperson utsatt for traumatiske hendelser, gjennomføres i mars 2018.
TILTAK 2:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:		

Styrke personalgruppa i forebygging og håndtering av utagering og aggresjonsmestring.
Deltakelse på kurs ved Follo DPS.
Flere ansatte deltok på ”Aggresjonsforebyggende atferd og kommunikasjon” 18.01.17.
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TILTAK 3: 		
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:		

Styrke kompetansen til de som jobber tett med barn/foreldrerelasjonen.
Intern faglig veileder utarbeider et kompetanseheving opplegg, og g jennomfører dette.
Det er blitt gitt teoretisk opplæring og den praktiske delen pågår, og videreføres i 2018.

TILTAK 4:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:		

Øke kompetansen på rusatferd. Se signaler- og håndtering.
Delta på kurs i regi av Follo DPS.
Ansatte deltok på Kartlegging av rusmiddelbruk 15.12.2017.

TILTAK 5:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:		
			

Styrke og øke forståelsen i personalgruppa i møte med mennesker i sorg og krise.
Benytte spesial psykolog Mette Kleive.
Veiledning av personalet g jennomføres etter avtalt kontrakt- 8 ganger pr. år.
Ansatte deltok på Follo DPS, Mindfulness, medfølelse og den terapeutiske relasjon.

TILTAK 6: 		
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:		
			

Øke kompetansen på nye metoder i politiets arbeid i familievoldssaker.
En representant fra politiet kommer på personalmøtet i mars 2017.
Hans Christian Dragvoll fra Ski politistasjon foreleste om beskyttelsestiltak i
hendelser knyttet til vold i nære relasjoner.

TILTAK 7: 		
Intern veiledning for turnus-arbeidere og ekstravakter. Aktuelle temaer og drøfting
			
av ulike caser. Aktuelle problemstillinger.
GJENNOMFØRING:
Teamleder har ansvar for å tilrettelegge, tilby og g jennomføre intern
			
kompetanseheving fire ganger pr. år. Interne forelesere blir benyttet.
EVALUERING:		
11.01.17 Hvem g jør hva i hjelpeapparatet? Våre ulike roller. Hvordan skille det å være
			
privat og personlig. Nærhet og avstand. Ulike caser og problemstillinger.
			26.04.17 Barn i krise - relasjonsarbeid. Miljøarbeid- hva er det? Betydningen av
			
«å bruke seg selv i jobben»? Ulike utfordringer?
			01.12.17 Etikk og moral – spørsmål, utfordringer og dilemmaer.
			
Sikkerhetsarbeid – idedugnad med hele personalgruppa.
			
Gjennomgang av nye prosedyrer ved KISiF.
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Mål 3: Økt kunnskap og kompetanse om forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner, incest- seksuelle
overgrep og voldtekt
TILTAK 1: 		
Øke kompetansen om seksuelle overgrep blant ansatte.
GJENNOMFØRING:
En ansatt starter på videreutdanningen «Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn» på
			Høgskolen i Østfold.
EVALUERING:		
Studiet er g jennomført. Eksamen er avlagt og bestått.
TILTAK 2:
			
GJENNOMFØRING:
			
			
			
EVALUERING:		

Forebygge at barn som lever med rusavhengige og/eller psykisk syke foreldre ikke
selv utvikler en uhelse.
Vi inngår et samarbeid med Follo DPS «Sammen om barna i Follo» hvor vi tar et felles
ansvar for at det kommer konkrete tiltak til barn som pårørende. Ideutveksling og
erfaringsutveksling har foregått i møte med teamleder v/KISiF, rådgiver v/Follo DPS
og psykolog v/ Hjelpern i Ski kommune.
Arbeidet har stoppet opp. KISiF har etterspurt videre fremdrift.

Mål 4: Styrking av samarbeid, samordning og forebygging i arbeidet mot vold i nære relasjoner , incest seksuelle overgrep og voldtekt
TILTAK 1: 		
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:		

Gjøre vårt tilbud kjent for legene i Follo.
Sende et skriv til alle legekontor. Invitere oss ut på fellesmøter med kommuneleger.
Arbeidet er ikke påbegynt.

TILTAK 2:
Gjøre vårt tilbud kjent blant studentene på Norges Miljø- og Biovitenskapelige
			universitet (NMBU).
GJENNOMFØRING:
Opprette et formelt samarbeid med universitetet via Velferdsansvarlig.
EVALUERING:		
Samarbeidsmøte er g jennomført med leder, teamleder og en representant fra NMBU.
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Mål 5: Sikre at Helse-, miljø- og sikkerhetskravene blir g jennomført
TILTAK 1: 		
GJENNOMFØRING:
			
			
			
EVALUERING:		
			
			

Gjennomføring av arbeidsplass vurdering.
Bedrifts helsetjeneste ved en fysioterapeut møter ansatte og går ig jennom
arbeidsplass vurdering. Vurderingen g jelder hver enkelt sin faste arbeidsstasjon og
felles samtalerom. I forkant holdes en felles informasjonstime om fysisk og psykisk
helse relatert til fysisk arbeidsmiljø.
Gjennomgang er foretatt av follo BHT den 09.02.17. Rapport etter ergonomisk
g jennomgang av kontor og dataarbeidsplasser foreligger 21.03.2017. Individuelle tiltak
er iverksatt og sluttført.

Mål 6: Organisasjonsmessige endringer
TILTAK 2: 		
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:		
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Bidra til etablering av ATV tilbud i Follo kommunene.
Følge opp kommunenes håndtering av tilbudet fra ATV.
Videreført fra 2016. KISiF har jobbet aktivt g jennom flere år i denne saken.
ATV for Follo startet opp i Ski høsten 2017.

- Hva tror dere et krisesenter er?
- Et senter det går skikkelig dårlig med!
- Elev ved skole i Follo.

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 på 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.

Beboere
For å sikre god oppfølging av beboere får alle en egen
primærkontakt. Målet er alltid å jobbe brukertilpasset.
Teamet rundt brukeren består av miljøarbeider,
fagleder barn, primærkontakter og arbeidsterapeuter.
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 incest- senteret, er dette sammen med
en voksen. Botilbudet til menn er nå utvidet til to
boenheter.
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Brukermedvirkning
KOR g jør at Krise- og incestsenteret er klient- og resultatstyrt. Vi evaluerer før og etter hver samtale som blir
g jennomført. Bruk av KOR setter brukeren i sentrum for samtalen, og sikrer at brukeren blir en aktiv deltaker.
Det å være resultatstyrt betyr å måle hvor effektiv hjelpen vi gir er, og det er en rettesnor for å finne frem til det
som virker, og forkaste det som ikke virker.
Skalaene vi benytter bidrar til at samtalen blir strukturert og styrer løsningsprosessen.
• Outcome Rating Scale (ORS): Dette måler
resultatet av terapi – før samtalen.
• Session Rating Scale (SRS): Dette måler klientens
opplevelse av samtalen – etter samtalen.
X = ORS Denne linjen viser hvor beboeren skåret ved første samtale
X = ORS Denne linjen viser hvor beboere skåret ved utflytting
X = SRS Denne linjen viser hvor beboere skårer på opplevelsen av samtalene
Det er grunnleggende viktig at brukere som benytter seg av vår hjelp kan vise ønske og vilje til endring av sin
livssituasjon. Resultatet vises i grafen nedenfor.
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Gjennomsnittsskår ved første samtale: 15,7/40
Gjennomsnittsskår ved utflytting: 26,3/40
Gjennomsnittsskår på opplevelsen av samtalene: 39/40

		

Når brukere skårer 25 på grafen regnes det ikke lengre behov for terapeutiske samtaler.
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Vi foretar sluttevalueringer før beboere flytter ut fra oss. Under vises resultatet etter et utvalg sluttevalueringer.
Vi har gradert tilbakemeldingene ut i fra opplevelsen på det tilbudet de har fått i løpet av oppholdet.
Svært bra

Middels bra

Mindre bra

42 stk

3 stk

8 stk

I tillegg til dagsamtaler og botilbud kan vi tilby:
• Selvhjelpsgrupper
• Nettverk
• Advokatvakt
• Tolk
• Hjelp/følge ved anmeldelse
• Hjelp i møte med andre hjelpeinstanser
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11. TABELLER OG STATISTIKKER

Tabell 1

Antall henvendelser til sentrene
pr. telefon, sms og mail

Tabell 2
Antall beboere
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Måned
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
Sum

2015
297
268
166
198
176
212
161
245
258
262
240
206
2689

2016
271
217
171
224
153
193
73
168
267
174
194
162
2267

2017
305
203
202
187
232
158
122
304
291
270
246
204
2724

År
Kvinner
Menn
Barn
Sum

2015
74
5
76
155

2016
63
10
51
124

2017
55
11
65
131

Tabell 3

Antall beboere kommunevis fordelt i 2017
samlet for Krise- og incestsenteret

Tabell 4

Etnisitet beboere 2017

Tabell 5

Antall overnattingsdøgn samlet
for Krise- og incestsenteret

Kommune
Ski
Ås
Oppegård
Nesodden
Vestby
Frogn
Enebakk
Andre
Sum

Kvinner
15
8
6
4
11
3
3
5
55

Menn
1
2
2
1
2
3
11

Barn
25
14
9
8
2
2
5
65

Etnisitet
Kvinner
Menn
Barn
Sum

Norsk
16
6
16
38

Annen etnisk bakgrunn
39
5
49
93

År
Kvinner
Menn
Barn
Sum

2015
1271
120
1772
3163

2016
1399
101
1133
2633

2017
1227
302
1844
3373
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Tabell 6

Etnisitet overnattingsdøgn 2017

Tabell 7

Antall beboere utover 4 uker

Etnisitet
Kvinner
Menn
Barn
Sum

Norsk
194
80
195
469

Annen etnisk bakgrunn
1033
222
1649
2904

Etnisitet
Kvinner
29-40 døgn
Menn
29-40 døgn
Kvinner
41-60 døgn
Menn
41-60 døgn
Kvinner over
60 døgn
Menn over
60 døgn

Norsk
1

Annen etnisk bakgrunn
8

-

-

-

5

1

3

-

5

-

1

Vi har en botid på 4 uker. Tabellen over viser hvor
mange som bor over denne tiden.
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Tabell 8

Alder på beboer

Tabell 9

Antall dagbrukere ved Krisesenteret

Tabell 10

Antall dagbrukere ved incestsenteret

Alder voksne
18-30
31-40
41-50
51-60
61>

Antall
24
15
21
4
2

Alder barn
0-3
4-7
8-11
12-14
15-17

Antall
20
15
14
9
7

År
Kvinner
Menn
Barn
Sum

2015
149
12
15
176

2016
131
28
10
169

2017
151
15
23
189

År
Kvinner
Menn
Barn
Sum

2015
46
13
15
74

2016
46
15
5
66

2017
62
21
20
103

Registrerte samtaler med barn og voksne har en
økning i 2017. Dette har en årsak i at det avdekkes
overgrepssaker i vårt forebyggende arbeid ute i
skolene. Vi tilbyr da barna og pårørende et samtaletilbud her hos oss.

29

Tabell 11

Antall samtaler med dagbrukere på
krisesenteret

Tabell 12

Antall samtaler med dagbrukere på
incestsenteret

Tabell 13

Antall samtaler med beboere i løpet av 2017

År
Kvinner
Menn
Barn
Sum

2015
313
29
32
374

2016
303
37
42
382

2017
311
59
29
399

År
Kvinner
Menn
Barn
Sum

2015
258
61
28
347

2016
180
58
16
257

2017
154
61
25
240

År
Kvinner
Menn
Barn
Sum

2016
481
25
88
594

2017
456
53
99
608

Til sammen har vi hatt 1247 samtaler med beboere og
dagbrukere i 2017.
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12. REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING
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Vi er her f or deg!

64 97 23 00 – post@kisif.no – kisif.no – Langbakken 9, 1434 Ås

