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Sammen med regnskapet for 2018 gir årsmeldingen en oversikt over aktiviteter og oppnådde resultater som er
nedfelt i Handlingsplanen 2018 og føringene i økonomiplanen for 2018-2021.
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 6 saker i 2018. Styret har avholdt 6 møter og behandlet 23 saker i løpet av 2018.
Representantskapet
Thomas Sjøvold, Oppegård - Leder
Odd Haktor Slåke, Frogn
Ola Nordal, Ås
Øystein Slette, Enebakk
Tom Anders Ludvigsen, Vestby
Truls Wickholm, Nesodden
Hanne Opdan, Ski
Styret
Bente Bjerknes, Frogn - Leder
Arnt Even Hustad, Nesodden – Nestleder
Merete Bellingmo, Oppegård
Ivar Ekanger, Ås
Erik Såheim. Fra oktober 2018 Bernt Hovind, Vestby
Kjell-Arne Ekeberg, Ski
Sylvia Riddarsporre, Enebakk
Tina Vårum, ansattes representant
Anne Odenmarck, daglig leder og styrets sekretær
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Krise- og incestsenteret i Follo IKS - Drift
Totalt 19,8 årsverk. Herav 7 på incestsenteret. Fordelt
på 25 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 Selskapsavtalen.
• Selskapsstrategien for KISiF.
• Målene i handlingsplanen 2018 og føringene i økonomiplanen (2018-2021).
• 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.
• 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 har 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 vold i nære relasjoner og 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 FIT (Feedbackinformerte tjenester).
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«Takk for hjelpen.
Nå har tåken lettet og
endelig ser jeg landskapet.»
– Sitat fra voksen bruker etter fem dagsamtaler.
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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 selvhjelpsgrupper
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 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 Follo-
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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 elever på 4. og
6. trinn. 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.
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 utsatt for vold
eller overgrep en time gratis konsultasjon med advokat. Vi bidrar 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.
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7. GJENNOMFØRTE KURS/MØTER/KONFERANSER/PROSJEKTARBEID 2018
Vi er opptatt av at personalet skal ha kontinuerlig kursing og oppdatering av kunnskap. Kompetansen
vedrørende omsorg- og krisehjelp er høy hos de ansatte.
Relevant g jennomført videreutdanning som gir studiepoeng i 2018
Studiene er samlingsbaserte og avsluttes med hjemmeeksamen.
• Vold i nære relasjoner ved Høgskolen i Østfold - 30 studiepoeng.
• Trinn 1-4 i RITS i regi av SOSCON ved Høyskolen i Hedmark - 20 studiepoeng.
• ”Seksuelle overgrep i et livsløpsperspektiv” ved universitetet i Sørøst-Norge, høstsemester - 15 studiepoeng.
Gjennomført kompetanseheving
• Narrativ kursrekke i regi av Kirkens Bymisjon, samlingsbasert over 5 dager.
• Kurs i grunnleggende fagkunnskap om problematisk og skadelig seksuell atferd (SSA), i regi av RVTS,
samlingsbasert over 5 dager.
• Veiledning av studenter i videreutdanning i psykisk helsearbeid, i regi av Oslo Met.
• Barnehøydekonferanse Oslo, 2 dagers kurs.
• Krisesenterkonferansen 2018 i regi av Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og
selvmordsforebygging (RVTS), 2 dagers konferanse.
• «Landskonferansen Fellesstiftelsen mot seksuelle overgrep (FMSO) i Molde, 3 dagers konferanse.
• Foreldreveiledning International Child development Program (ICDP) i regi av RVTS, 8 samlinger av 2 timer.
• Heldags konferanse «Skår i sjelen» i regi av LFSS (Landsforeningen for forebygging av selvskading og
selvmord).
• Heldagskurs, «Sosial kontroll på tvers» i regi av Født fri.
• Fagdag i regi av Indre Østfold Krisesenter, Istanbulkonvensjonen
• Fagdag i regi av Ås barneverntjeneste. Vold, utviklingspsykologi og .konsekvenser for hjernen v/Didrik Hægeland.
• Halvdagskurs i regi av ATV (alternativ til vold).
1. Vold i nære relasjoner.
2. Sped- og småbarn utsatt for vold og omsorgssvikt-konsekvenser og avdekking.
3. Sped- og småbarn utsatt for vold og omsorgssvikt-behandling.
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•

Styreforeningens ulike kurs:
Daglig leder og styret.
Styreseminar- styrets oppgaver og ansvar.
Regnskapsforståelse i praksis.

Prosjektarbeid
Krise- og incestsenteret i Follo har i løpet av 2018 deltatt i et prosjekt sammen med
REFORM (Ressurssenter for menn) «Menn Også!»
Prosjektes mål:
Videreutvikling av det kommunale krisesentertilbudet til menn og LHBT-personer (lesbiske, homofile, bifile og
transpersoner).
• Reform vil lage en kartlegging av styrker og svakheter ved tilbudet som det enkelte senter har til mannlige
målgrupper og LHBT-personer.
• Reform vil g jennomføre et fagseminar for ansatte ved krisesentret og samarbeidspartnere om menn og
LHBT-personer utsatt for vold i nære relasjoner.
• Reform vil bistå den enkelte leder av krisesenter med å utarbeide en lokal tiltaksplan for å forbedre tilbudet til
menn.
Som en del av prosjektet «Menn også!» inviterte Krise- og incestsenteret i Follo i samarbeid med Reform til et
gratis seminar i Ås kulturhus 21.09.18. Temaet var: «Den bagatelliserte volden - når menn, lesbiske, homofile, bifile
og transpersoner blir voldsutsatt».
Prosjekt felles plattform
Det er i løpet av 2018 utviklet en felles plattform for sentrene mot incest og seksuelle overgrep, Dixi ressurssenter
mot voldtekt. Plattformen skal sikre at FMSO sine tilknyttede sentre inngår i et faglig samarbeid. Målsetting om
å sikre et likeverdig tilbud over hele landet. Sammen med lovverk og retningslinjer fra offentlige myndigheter skal
den faglige plattformen bidra til å sikre høy faglig kvalitet i tilbudet ved alle sentrene. Fra KISiF har daglig leder
vært en del av arbeidsgruppa, samt en ansatt har deltatt i referansegruppa for veilederen ”Tilbud til barn under
18 år”.
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Internundervisning
• Førstehjelpskurs.
• Kjersti Børsum, kulturkompetanse.
• Anna Luise Kirkengen ”Når krenkede barn blir syke voksne”.
• Verge med opplæring i aggresjonsforebyggende atferd – konflikthåndtering.
• Reform (ressurssenter for menn) Fokus på kunnskap om menn og LHBT-personer (lesbiske, homofile, bifile
og transpersoner) utsatt for vold i nære relasjoner.
• Karen Tanum fagleder i Vestby barneverntjeneste ga oss en innføring i bruk av Familieråd.
• Psykoseteamet A-hus informerte om sitt arbeid.
Diverse møter
I løpet av året har det blitt avholdt:
• 6 personalmøter
• 4 møter i AMU (arbeidsmiljø-utvalg)
• Ledersamlinger i regi av FMSO.
• Deltatt på barnefaglignettverk i Mysen for krisesentrene i region øst.
• Arrangert barnefaglignettverk for krisesentrene i region øst.
Studentgrupper med praksis hos oss i 2018
1 politistudent, Østfold politidistrikt.
2 videreutdanning i psykisk helsevern fra Høyskolen i Oslo og Akershus.
1 sosionomstudent 3. år fra Høyskolen i Oslo og Akershus.
1 barnevernspedagogstudent fra Høyskolen Innlandet (Lillehammer).
2 psykologistudenter fra Universitet i Oslo.
1 praktikant fra NAV som var utplassert for å få arbeidserfaring.
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8. FOREBYGGENDE ARBEID
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.
Statistikk viser at 10% av alle barn har blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep. I en klasse på 20 elever tilsvarer
dette 1 utsatt for vold, og 1 utsatt for seksuelle overgrep. Se https://jegvilvite.no/

Tabell 1
Antall møter

År
Formøte
Undervisning 6. klasse
Undervisning 4. klasse

2016
43
91
0

2017
72
78
44

2018
49
79
80

							2016		
Undervisning: snitt på 3,5 timer pr. undervisning, to ansatte
637 timer
Formøter: snitt på 1, 5 time pr møte, en ansatt			
64,5 timer

2017		
854 timer
108 timer

2018
1113 timer
73,5 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 helsesykepleier er kjent med innholdet.
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 i bedre 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
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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 «Våge å se – tørre å handle
del 2. Hvordan snakke med barn? Fra bekymring til handling». Foredraget skal øke kompetansen i skoler og
barnehager i hvordan 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.
I løpet av 2018 har KISiF g jennomført undervisninger og informasjonsarbeid ut til kommunene. Tabellen under
viser antall g jennomføringer i de ulike kommunene.
Det er 47 barneskoler til sammen i de syv Follo kommunene, og vi g jennomfører undervisninger på samtlige.
Vi har egen avtale med Follo barne- og ungdomsskole.

Tabell 1

Antall
g jennomføringer
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Kommuner

Ås
Ski
Oppegård
Vestby
Frogn
Enebakk
Nesodden
Andre

Generell
info om
KISiF
3
4
3
1
1
2
1

Undervisning Undervisning Våge å se –
4. klasse
6. klasse
tørre å handle
del 1
8
8
9
8
1
6
6
6
6
1
6
6
1
3
3
7
6
1

Våge å se –
tørre å handle
del 2

1
1
1

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 om behov, mål og ønsker for
fremtiden. Vi setter brukere i kontakt med de andre hjelpeinstansene som finnes i 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.
Flere sosiale aktiviteter og utflukter har blitt g jennomført i løpet av 2018:
Utflukter i nærområdet til parker, strender, fornøyelsespark, teatertur, trimturer, skøytetur og ridetur.
Det har blitt arrangert ulike sosiale tilstelninger på senteret for 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.
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9. HANDLINGSPL AN - MÅL OG EVALUERING FOR 2018
Hovedmål
• Utvikle tilbudet til brukere med hovedvekt på individuelle behov og tilrettelegging.
• Øke kunnskapen om vold og overgrep på alle samfunnsarenaer.
Mål 1: Brukere
TILTAK 1:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

Brukertilpasset tilbud.
Tiltakene er nedfelt i egen «Aktivitetsplan for 2018».
Gjennomført.

TILTAK 2:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

ICDP (International Child Development Program), videre kalt foreldreveiledning.
Rekruttere deltakere og starte foreldregruppe i løpet av høsten 2018.
Gruppe g jennomført annen hver uke og avsluttet før jul.

TILTAK 3:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

Styrke beboernes muligheter til raskere integrering i det norske samfunnet.
Vi tilegner oss kunnskap og bruk av nye metoder for norskopplæringsprogram.
Dette jobbes det kontinuerlig med i miljøavdelingen.

TILTAK 4:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

Gjøre advokatvaktordningen vår kjent for innbyggere i Follo.
Spre informasjon om tilbudet vårt til aktuelle samarbeidspartnere.
Dette jobbes det kontinuerlig med.
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Mål 2: Barn og unge
TILTAK 1:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

Oppstart av ICDP foreldreveiledingsgruppe.
Rekrutering av gruppedeltakere ble gjort blant dagbrukere og beboere ved senteret.
Foreldreveiledningsgruppe er g jennomført og avsluttet.

TILTAK 2:
GJENNOMFØRING:

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.
Ikke påbegynt- videreføres i 2019.

EVALUERING:
TILTAK 3:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:
TILTAK 4:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

Forebygge barn og ungdoms psykiske uhelse.
Tilby vår kompetanse til barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep.
Om disse oppholder seg hjemme, i fosterhjem eller på institusjon – inngå et samarbeid
med barnevernstjenestene om dette temaet.
Arbeidet er påbegynt, men ikke g jennomført. Arbeidet videreføres i 2019.
Forebygge at barn og unge selv blir voldsutøvere og/eller overgripere etter selv å ha blitt
utsatt.
Tilby vår kompetanse til barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep.
Om disse oppholder seg hjemme, i fosterhjem eller på institusjon – inngå et samarbeid
med barnevernstjenestene om dette temaet.
Leder for forebyggende tiltak barn og unge har tilegnet seg særlig kompetanse på
dette feltet i løpet av 2018. Arbeidet videreføres i 2019.
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Mål 3: Kompetanseheving og veiledning av personalgruppa
TILTAK 1:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

Styrke flere ansatte i stress- og krisehåndtering.
To ansatte er meldt opp som studenter ved Høgskolen i Hedmark. Videreutdanning i
psykotraumatologi RITS, bearbeidelse av traumatiske hendelser på individnivå.
En ansatt har bestått eksamen i mars 2018. Ansatt nummer to ble avbrutt med
pappapermisjon, men g jennomfører og avlegger eksamen i løpet av 2019.

TILTAK 2:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

Styrke personalgruppa sin kompetanse i møte med personer som bedriver selvskading.
Flere ansatte deltok på kurs i regi av Landsforeningen for selvskading 01.03.2018.
Gjennomført.

TILTAK 3:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

Styrke kompetansen til de som jobber tett med barn/foreldrerelasjonen.
Utarbeide en internprosedyre.
Prosedyre er utarbeidet og lagt frem på teammøte. Det er blitt gitt teoretisk
opplæring, og den praktiske delen pågår. Den praktiske g jennomføringen
videreføres også i 2019.

TILTAK 4:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

Styrke teamarbeidet for dagpersonalet.
Teamleder organiserer og sørger for g jennomføring av internveiledning.
Internveiledning for dagpersonalet g jennomføres med innspill fra deltakerne i
veiledningsgruppa. Det er ønskelig fra de ansatte og fortsette med denne type
veiledning, så arbeidet videreføres i 2019.

TILTAK 5:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

Intern veiledning for turnusarbeidere og ekstravakter.
Teamleder gjennomfører dette fire ganger i løpet av 2018 og benytter intern kompetanse.
Internveiledningen har som mål å ta utgangspunkt i det gruppa har behov for av faglig
veiledning. Aktuelle problemstillinger, case, og refleksjon over det som oppstår når
man er på jobb kveld, natt, helg og helligdager. Etter ønske fra de ansatte videreføres
veiledningen i 2019.
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TILTAK 6:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

Kompetanseheving av dagpersonalet i stress- og krisehåndtering.
Dagpersonalet med videreutdanning i Rits deltar på Psykotrauma 2018.
Samtlige primærkontakter deltok på dette.

TILTAK 7:
GJENNOMFØRING:

Øke kompetansen i personalgruppa på kulturforståelse og flerkulturell kommunikasjon.
Ekstern foredragsholder Kjersti Børsum ga oss kunnskap, og verktøy til å møte
utfordringene i det flerkulturelle feltet.
Hele personalgruppa deltok den 22.08.2018.

EVALUERING:

Mål 4: Økt kunnskap og kompetanse om forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner, incest- seksuelle
overgrep og voldtekt
TILTAK 1:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

TILTAK 2:
GJENNOMFØRING:

EVALUERING:

Øke kunnskapen om seksuelle overgrep mot barn.
En ansatt g jennomfører videreutdanningen «Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn»
på Høgskolen i Drammen. Det forebyggende teamet deltar på landskonferansen til
FSMO (Fellesskap mot seksuelle overgrep).
Studiet er g jennomført. Eksamen er avlagt og bestått. Fem ansatte deltok på
landskonferansen 2018.
Forebygge at barn som lever med rusavhengige og/eller psykisk syke foreldre ikke
utvikler uhelse selv.
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. Idé- 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.
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TILTAK 3:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:
TILTAK 4:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

Konflikthåndtering: Gjøre personalet tryggere i vanskelige situasjoner med
brukere/beboere.
Verge.no g jennomførte kurset hos oss.
Hele personalgruppa deltok på heldagskurs den 04.06.2018.
Kompetanseheving for hele personalgruppa: Vold mot barn er helsefarlig.
Anna Luise Kirkengen kom 05.12.2018 med foredrag om senskader etter vold og
overgrep, «Når krenkede barn blir syke voksne».
Hele personalgruppa deltok.

Mål 5: 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. Vi
har vært i dialog med en av kommunelegene i Follo, og tilbudt generell informasjon
om vårt arbeid.
Arbeidet videreføres i 2019.

Mål 6: Sikre at helse-, miljø- og sikkerhetskravene blir g jennomført
TILTAK 1:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:
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Oppgradere sikkerheten utenfor og inne i bygningen.
Innhente tilbud av moderne sikkerhetsutstyr. Foreta utbedring med oppstart januar 2018.
Oppgraderingen er utført.

Mål 7: Organisasjonsmessige endringer
TILTAK 1:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

TILTAK 2:
GJENNOMFØRING:
EVALUERING:

Etablere gode samarbeidsrutiner med ATV (Alternativ til vold) i Follo.
Invitere ATV til et informasjonsmøte. Tre representanter fra ATV presenterte seg
og sitt tilbud på personalmøtet vårt 10.01.2018. Leder møtte på åpningen av ATV i
Follo den. 14.03.18. Vi er representert i en tverrfaglig gruppe initiert av Ski kommune.
Vi har g jensidig gitt informasjon om vårt arbeid. ATV er en aktuell samarbeidspartner
for oss, og vi har benyttet oss av deres kompetanse når de har arrangerer ulike kurs.
Opprette samarbeid med Støttesenter i Øst politidistrikt.
Utarbeide gode samarbeidsrutiner.
To ansatte ved Støttesenteret har vært hos oss og presentert sitt tilbud.
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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 incestsenteret, er dette sammen med
en voksen. Botilbudet til menn er nå utvidet til to
boenheter.

Brukermedvirkning
Vi bruker Feedbackinformerte tjenester (FIT). Dette handler om systematisk tilbakemelding fra brukere. Dette
gir oss mulighet til å endre og tilpasse tjenestene i tråd med tilbakemeldingene. Dette er et viktig ledd i å benytte
erfaringer fra brukere til å forbedre tjenestene. Vi evaluerer før og etter hver samtale som blir g jennomført. Bruk
av FIT setter brukeren i sentrum for samtalen, og sikrer at brukeren blir en aktiv deltaker.
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.
Det er grunnleggende viktig at brukere som benytter seg av vår hjelp kan vise ønske og vilje til endring av sin livssituasjon.
Diagrammet nedenfor viser gjennomsnittsskår ved første samtale, utflytting og opplevelsen av samtalene.
1. Gjennomsnittsskår ved første samtale: 10/40
2. Gjennomsnittsskår ved utflytting: 22/40
3. Gjennomsnittsskår på opplevelsen av samtalene: 38/40
1
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2

3

Når brukere skårer 25 på grafen regnes det ikke lengre behov for terapeutiske samtaler.
Beboere får tilbud om å fortsette med samtaler etter utflytting dersom de har behov for det.

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

85,71%

Middels bra

11,43%

Mindre bra

2,86%

I tillegg til dagsamtaler og botilbud kan vi tilby:
• Selvhjelpsgrupper
• Nettverk
• Advokatvakt
• Tolk
• Hjelp/følge ved anmeldelse
• Hjelp i møte med andre hjelpeinstanserw
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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

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

2018
314
237
161
211
244
342
188
248
292
281
257
173
2948

År
Kvinner
Menn
Barn
Sum

2016
63
10
51
124

2017
55
11
65
131

2018
58
8
57
113

Tabell 3

Antall beboere kommunevis fordelt i 2018
samlet for Krise- og incestsenteret

Tabell 4

Etnisitet beboere 2018

Tabell 5

Antall overnattingsdøgn samlet
for Krise- og incestsenteret

Kommune
Ski
Ås
Oppegård
Nesodden
Vestby
Frogn
Enebakk
Andre
Sum

Kvinner
21
7
12
3
10
2
1
2
58

Menn
1
2
1
1
1
1
1
0
8

Barn
22
7
12
2
8
0
3
3
57

Etnisitet
Kvinner
Menn
Barn
Sum

Norsk
16
4
14
34

Annen etnisk bakgrunn
42
4
43
89

År
Kvinner
Menn
Barn
Sum

2016
1399
101
1133
2633

2017
1227
302
1844
3373

2018
1052
141
1098
2291
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Tabell 6
Alder på beboere

Tabell 7

Antall dagbrukere ved krisesenteret

Tabell 8

Antall dagbrukere ved incestsenteret
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Alder voksne
18-30
31-40
41-50
51-60
61>

Antall
17
21
17
7
4

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

Antall
26
10
13
6
2

År
Kvinner
Menn
Barn
Sum

2016
131
28
10
169

2017
151
15
23
189

2018
173
20
14
207

År
Kvinner
Menn
Barn
Sum

2016
46
15
5
66

2017
62
21
20
103

2018
59
13
28
100

Tabell 9

Antall samtaler med dagbrukere på
krisesenteret

Tabell 10

Antall samtaler med dagbrukere på
incestsenteret

Tabell 11

Antall samtaler med beboere i løpet av året

År
Kvinner
Menn
Barn
Sum

2016
303
37
42
382

2017
311
59
29
399

2018
433
56
11
500

År
Kvinner
Menn
Barn
Sum

2016
180
58
16
257

2017
154
61
25
240

2018
297
28
31
356

År
Kvinner
Menn
Barn
Sum

2016
481
25
88
594

2017
456
53
99
608

2018
373
47
91
511

Til sammen har vi hatt 1367 samtaler med beboere og
dagbrukere i 2018.

29

Vi er her f or deg!

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

