Årsberetning 2008
BRiS - et kompetanse- og støttesenter
mot incest og seksuelle overgrep

"Sammen er vi ikke alene"
Kjærligheten har mange veier,
noen med tap, andre med seier.
Vi kniver og sloss,
selv om kjærligheten på tross,
skal slå leier
mellom oss.
På innsiden skal vi alle være like,
men vi er redde for det store sviket.
Et instinkt sier "vær varsom",
men med kjærligheten
skal man ikke være sparsom.
Vi må ha tro og stole på hverandre,
vi må ha tillit til andre.
Noen vil kun vårt eget beste,
og hos dem må kjærligheten få gro feste.
Dessverre er det også noen,
som lurer til seg både tilliten og troen.
De skader både store og små,
men dette må ta slutt nå!
Vi må stå sammen, jenter,
altfor mange ofre venter.
På den daglige straff de får,
handling og ord som setter dype sår.
Ting som har vanskelig for å gro,
men kan gjøres bedre med litt håp og tro.
Vi må alle ha troen på hverandre,
troen på at vi kan hjelpe oss selv og mange andre.
Vonde ting må opp og fram,
dette skal ikke være vår skam!
Husk at du er helt unik,
ingen her i verden er lik.
Ord kan trøste, ord kan drepe,
nå må vi fjerne repet,
som vi har rundt halsen vår,
nå skal det gro sår!
Dette skal ikke ties mer,
de tør ikke skade hvis andre ser.
Derfor må vi stolte stå,
her for å få folk til å forstå.
At alt til slutt må få en ende,
både for han og for henne.
Fortell din historie,
vi alle lutter øre,
for her vil vi alle høre.
Vi har ikke råd til å miste noen,
aller minst å miste troen.
Nå skal alt bli bedre,
vi er alle sammen med dere!
Kesia Zissis Gautun

FORORD
Buskerud regionens incestsenter har i 2008 arbeidet målrettet med å oppnå
senterets mål om å være et støttesenter for de som utsettes for incest og seksuelle
ovegrep. Et nytt satsningsområde som er gitt mye oppmersomhet i 2008, er personer
som har vært utsatt for voldtekt. BRiS bidrar med individuelle samtaler, støttetiltak,
mestring og rehabilitering i samarbeid med bruker, familie, kommunale og statlige
aktører.
Senteret har gjennom 2008 arbeidet med å etablere ulike typer nettverk og kontakter
med utdanningsinstitusjoner (HIBU), tverretatlig overgrepsnettverk og arrangert
konferanser for å formidle kunnskap om incest og seksuelle overgrep. I tillegg har
senteret bidratt til å få ut informasjon om seksuelle overgrep i samfunnet til sentrale
fagmiljøer i kommunene og innenfor skole, oppvekst, helse- og sosialtjenestene
i regionen. Som en del av BRIS ’ arbeid gjennom stiftelsen Fellskap mot seksuelle
overgrep (FMSO), har det blitt etablert nasjonale nøkkeltall som skal bidra til ny
kunnskap om omfang, utviklingstrekk og utfordringer på dette området.
Det har vært en stor økning i antall henvendelser fra 316 i 2007 til 1252 i 2008.
De aller fleste kommunene benytter BRIS både ift veiledning, kompetanseheving
eller formidling av personer som har vært utsatt for incest eller seksuelle overgrep.
Når det gjelder antall brukere/pårørende som har mottat samtaler, selvhjelp/støtte
eller aktivitetstilbud, er det 91 personer i 2008 fordelt på 14 ulike kommuner.
Et nytt formidlingsprosjekt er utviklet i 2008 og vil bli gjennomført i 2009 hvor
målgruppene er videregående skoler i regionen.
Som styreleder for BRIS, så bekrefter utviklingen i 2008 at incest og seksuelle
overgrep er et samfunnsproblem som må gis større oppmerksomhet i befolkningen
generelt, til de som arbeider med barn og unges oppvekstvilkår, helse og sosialtjenesten, politi og rettsvesen og politiske miljøer lokalt og sentralt. BRIS’ bidrag
er å arbeide forebyggende mot incest og seksuelle overgrep og være et lavterskeltilbud
for de personer og deres pårørende som trenger et sted der de kan føle seg trygge,
få projesjonell råd og veiledning og videreformidling til rett instans i det offentlige
hjelpeapparat. De utsatte som benytter senteret vil oppleve mestring ift egen helse,
skole, utdanning, hjem og bolig, arbeid, fritidsinteresser, i sosiale sammenhenger
og i nære relasjoner med andre mennesker.
Ledelsen og de ansatte ved BRIS har en utfordrende arbeidsituasjon, men møter den
enkelte med respekt, trygghet, omsorg og høy faglig kompetanse. Vil til slutt takke
disse for hva de har betydd og bidratt med for å hjelpe mennesker i vanskelige livssituasjoner.

Lars Bjerke
Styreleder
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INNLEDNING
Incest og seksuelle overgrep er et samfunnsmessig problem med alvorlige konsekvenser for de som rammes.
Landets snart 20 sentre mot seksuelle overgrep, utgjør et viktig supplement til det offentlige hjelpeapparat. De
er lavterskeltilbud og blir drevet etter selvhjelps prinsipper. Samtidig er de kompetansesentre med store kunnskaper og erfaringer på temaet seksuelle overgrep. De tilbyr forskjellige aktiviteter og har erfaring fra ulike aldersog målgrupper.
Hovedmålet for BRiS, Buskerudregionens kompetanse- og støttesenter mot seksuelle overgrep, er å synliggjøre
dette tabubelagte området. Det skal drives opplysningsarbeid for å fange opp og om mulig å redusere omfanget
av overgrep. Samtidig skal senteret være et sted som tar imot og bistår de utsatte og deres familier. BRiS skal
være synlige, følge aktivt med i samfunnsutviklingen og jobbe opplysende og holdningsskapende inn i forskjellige miljøer og målgrupper i Buskerudregionen. Informasjon spres jevnlig og kompetanseheving som teamdager,
tilbys samarbeidspartnerne.
I 2008 har BRiS hatt en eksplosjonsartet økning av henvendelser i forhold til oppstartsåret 2007. Hele1252
ganger har brukere ringt eller kommet til BRiS for å få bistand i forhold til året før hvor det var 316 henvendelser. I tillegg kommer samarbeidspartnere. Ungdom har vært en økende brukergruppe som også har bidratt til
oppstart av flere fellesaktiviteter på senteret, 45% av våre brukere er under 24år. Målgruppen er det store satsningsområdet fremover. I 2008 ble et ungdomsprosjekt planlagt på BRiS og en pedagog ble ansatt for videreutvikling at et forebyggende ungdomsopplegg (fra vår -09). Forskning viser at tidlig intervensjon, dvs. å kunne ta
tak i et overgrep så tidlig som mulig, kan dempe eller forhindre store psykiske lidelser etter traumatiserende opplevelser.
2008 har også vært et strevsomt år med etablerings- og utviklingsarbeid, stor pågang av brukere, mange henvendelser fra samarbeidspartnere, mye og omfattende medieomtale og alvorlig sykdom i teamet. Ressurspersoner
på praksisplass og i vikariater, har vært viktige og helt nødvendige i stabilitet og drift av BRiS. Året avsluttet
med nye midler fra Fylkeskommunen og stillingsutlysning for styrking av kapasiteten i teamet.

HISTORISK TILBAKEBLIKK
I 1993 startet det første incestsenteret i Buskerud under navnet Pilar. Stedet var et støttesenter for incestutsatte og ble drevet av ildsjeler som selv hadde opplevd incest. Pilar ble avviklet våren 2005. Drammen bystyre tok
initiativ til å starte opp igjen et nytt og faglig robust incestsenter i de tidligere lokalene til Pilar. Kommunene i
Buskerud og Nordre Vestfold støttet opp om dette initiativet.
”BRiS, Buskerudregionens incestsenter – et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep”,
ble offisielt åpnet 31. oktober 2006. BRiS skal være et lavterskeltilbud til befolkningen i Buskerud og nordre
deler av Vestfold. Formålet er å drive hjelp til selvhjelp for personer som trenger støtte og oppfølging.
Senteret skal være et tilbud til alle som er berørt av incest eller seksuelle overgrep – både ungdom, voksne,
kvinner, menn, pårørende og deres nettverk. Senteret vil legge vekt på tett tverrfaglig samarbeid med offentlige
instanser, frivillige organisasjoner, interessegrupper og brukerne selv.
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ORGANISERING
BRiS er et samarbeidsprosjekt hvor 20 av de 21 kommunene i Buskerud, samt Sande og Svelvik i Vestfold (i alt
22), deltar. Drammen kommune er vertskommune. BRiS skal være et støtte- og selvhjelps senter for de som har
vært utsatt for seksuelle overgrep og deres pårørende. Kommunene ved administrasjon og aktuelle fagfolk i virksomhetene tilbys informasjon, veiledning og kompetanseheving med bla. temadager. Kommunene kan komme
med innspill, og de bidrar til finansieringen av senteret med 3-årige forpliktende samarbeidsavtaler. Kommunene
står for finansieringen med 20% og staten v/ Barne-, ungdoms- og familie direktoratet, Buf-Dir., med de resterende 80%. Helse Sør-Øst og Buskerud Fylkeskommune gir også økonomiske bidrag. Det gir et sikkert grunnlag
for en forutsigbar og kvalitetsmessig god drift på BRiS. Beregningsgrunnlaget er antall innbyggere pr. kommune, og driftsbudsjettet for BRiS i 2008 er ca 3,2 mill.
BRiS er et interkommunalt samarbeids tiltak og har et eget styre selv om personalet har et ansettelsesforhold i
Drammen kommune. Styreleder er Helse og Sosialdirektør i Drammen kommune. I 2008 ble det avholdt seks styremøter hvor ett var utvidet med personalet og styret sammen.
Styret består pr. 31.12.08 av følgende medlemmer:
Lars Bjerke, leder (Drammen kommune)
Sidsel Wam Nilssen (Søndre Buskerud politidistrikt)
Tove Blåmoli (Modum Bad /Sosial vakttjeneste)
Anne Kristine Due-Sørensen (Familievernkontoret i Buskerud)

VERDIER OG TEORIGRUNNLAG
Personalet utarbeidet og styret godkjente (2007) ”Verdidokumentet for BRiS”. Det inneholder viktige grunnverdier for arbeidet i årene fremover og skal oppdateres jevnlig.
I all virksomhet som har med andre mennesker å gjøre, er menneskesynet det mest avgjørende for hvordan vi
handler. BRiS’ menneskesyn kommer til uttrykk gjennom de verdier som skal prege vårt arbeid. Våre grunnleggende verdier er: Respekt, verdighet, fellesskap og solidaritet. Tillit, oppmerksomhet og omsorg er viktige og vesentlige elementer.
BRiS tar utgangspunkt i en helhetstenkning med forståelsen for samspillet mellom den menneskelige natur, omgivelser, traumer og reaksjoner. Teoriene bak helsefremmende arbeid vil bli benyttet aktivt med forbedret livskvalitet som mål. Positive holdninger, mestringsmekanismer, bevissthet om ressurser og reell medvirkning fra
grupper man ønsker å rette innsatsen mot, er i fokus. BRiS skal bistå brukerne i en prosess som kan sette den
enkelte i stand til å få økt kontroll over og forbedre sin livskvalitet. Det er aktive bedringsprosesser hvor motivasjon er et vesentlig element.
Alle relasjoner har et element av makt i seg, derfor er maktforvaltning sentralt i alt helse- og sosialarbeid, også
ved BRiS. Mennesker er ofte mer sårbare når de trenger omsorg, hjelp eller er under behandling. Bevissthet i
bruk av makt gjør at enkeltmennesker bedre kan bli sett og respektert ut fra sin livssituasjon, verdier og egenart. Kunnskaper om dette med positivt utgangspunkt, kan gi forståelse, styrke og mot til forandring.
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MÅLGRUPPE OG MÅL
BRiS er et lavterskeltilbud for befolkningen i Buskerud og nordre deler av Vestfold. Senteret er åpent for alle som
er berørt av incest eller seksuelle overgrep, både ungdom (barn fra ca 13år), voksne, kvinner, menn, pårørende
og deres nettverk. 91 brukere har oppsøkt kontoret i 2008. De som har henvendt seg, har vært utsatt for incest
eller voldtekt, og veldig mange er unge kvinner under 24 år (45%). BRiS har så langt registrert brukere i alderen
12 til 69 år. Det er også registrert noen menn. Brukerne har enten selv funnet veien til senteret, eller er henvist
fra politi, helsestasjon, behandlere, skoler m.fl. i samarbeidskommunene. Flere pårørende og partnere har kommet eller ringt for informasjon og bistand.
BRiS har som målsetting å drive hjelp til selvhjelp for personer som trenger støtte og oppfølging, blant annet
gjennom å tilby støttegrupper eller andre egnede aktivitetstilbud.
BRiS skal arbeide både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå og har følgende mål for sin virksomhet (fra
Verdidokument):
• BRiS skal være et lavterskeltilbud som er tilgjengelig for innbyggerne gjennom senterets kontortid, telefon,
internett eller formidlet til døgnåpen landsdekkende telefon.
• BRiS skal tilby brukeren et fellesskap som bygger på gjensidig støtte og respekt.
• BRiS skal styrke brukerens evne og muligheter til å delta aktivt i egen endringsprosess ut fra egne ressurser
og premisser.
• BRiS skal systematisk fremme kunnskap og metodeutvikling med spesielt fokus på selvhjelpsgrupper
og støttende nettverk.
• BRiS skal utvikles i tråd med primærgruppens behov.
• BRiS skal bidra til kompetanseheving for regionen innenfor satsningsområdet incest og seksuelle overgrep
• BRiS skal ha et faglig nettverk og inngå samarbeidsavtaler med offentlige, private eller frivillige samarbeidspartnere for å sikre at det gis riktig hjelp, til rett tid og av riktig instans.
• BRiS ser nødvendigheten av å være pådriver i etablering av flest mulig lokale overgrepsteam (SO-team)
i Buskerudregionen.
• BRiS skal synliggjøre, informere og være en pådriver i forebyggende arbeid mot incest og seksuelle overgrep.
• BRiS skal følge anerkjente faglig-, etiske og juridiske føringer for sin virksomhet og i møte med den enkelte
bruker.

PERSONAL OG KOMPETANSE
BRiS har et personale på seks fagfolk i 4,3 årsverk. Et ungdomsprosjekt ble startet opp dette året hvor nyansatt
pedagog begynte 1.9.
Merete Andrea Risan er daglig leder og ansvarlig for driften. Fagteamet besto i 2008 av:
- helsesøster fra helsestasjon for ungdom med erfaring fra forebyggende arbeid.
- mannlig psykiatrisk sykepleier med mest erfaring fra institusjon.
- samtaleterapeut med veiledningskompetanse og erfaring fra NAV-systemet.
- fysioterapeut med erfaring fra rus og psykiatri,
- pedagog med erfaring fra barneskole og en frivillig organisasjon og leder er bioingeniør med mastergrad
i folkehelse og erfaring fra rusomsorg og NAV.
I tillegg til den faste staben er flere ressurspersoner tilknyttet BRiS. I 2008 har vi hatt 4 ressurspersoner med i
drift ulike aktiviteter. En barnevernspedagog har oppdrag som webb.redaktør for nettsidene på www.brisenter.org
. Tre godt utdannende personer har vært på arbeidspraksis fra NAV. Fire av personal- og ressursgruppa har egenerfaring fra seksuelle overgrep.I løpet av 2008 har BRiS hatt 8 høyskolestudenter (HiBu) til 4dagers hospitering,
og en sykepleierstudent på praksisplass i 3måneder.
Etter behov, tilbys de ansatte og ressurspersonene kontinuerlig kompetanseheving. Halvårlige planer er laget og
gjennomført for 2008. Samarbeidspartnere inviteres inn i personalgruppa til felles utveksling og erfaringsdeling.
To to-dagers personalsamlinger med faglig påfyll og planlegging er avholdt på Holmsbu og Sundvolden.
Psykolog på Familievernkontoret har gitt teamveiledning en gang pr. måned. i vårhalvåret. Høsten -08 hadde
fysioterapeut og traumebehandler fra Modum Bad /egen virksomhet denne viktige oppgaven.

8

- et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

SAMARBEIDSPARTNERE OG NETTVERK
BRiS er en del av den landsomfattende ”Stiftelsen Fellesskap mot Seksuelle Overgrep” (FMSO), som er en paraplyorganisasjon for 18 støttesentre mot seksuelle overgrep. Daglig leder av BRiS ble i 2008 også valgt inn i styret.
FMSO tilbyr kurs og annen kompetanseoverføring med årlige Landskonferanser, temadager og jevnlige ledermøter.
BRiS legger vekt på tett tverrfaglig samarbeid med offentlige instanser, frivillige organisasjoner, interessegrupper
og brukere.
De lokale/ regionale/ nasjonale samarbeidspartnere i 2008 har vært helsesøstertjenesten på flere skoler, Søndre
Buskerud Politidistrikt, Sosial vakttjeneste, Uteteamet i Drammen, Familievernkontoret, krisesenterne i Drammen
(Betzy) og Hønefoss, Buskerud Fylkeskommune, Kirkens Bymisjon, HiBu, Overgrepsmottaket, BUPA, Amathea,
NAV, Fretex, Drammen industri (DIAS), Svelvik produkter, Ål kompetansesenter for døve, Redd Barna Norge m.fl.
En intensjonsavtale ble i 2008 utarbeidet og signert mellom BRiS og helsefagavdelingen på HiBu. BRiS har tatt
imot studenter på kortere prosjekt (8 studenter i 4-dager) og 3måneders praksisplass (1 student).
I løpet av 2008 er det arrangert 4 temadager for kollegaer på andre sentre og samarbeidspartnere i vår egen region. Til sammen har 407 deltatt (30.1, 9.4, 4.6 og 19.11).
Det er i 2008 etablert et samarbeidende ”Overgrepsnettverk” som har jevnlige møter (ca 4 pr.år).
Samarbeidsformen og mandat er diskutert, og en temadag i 2009 (11.3.09) er planlagt. Flere i nettverket sto
sammen som vertskap for Redd Barnas teaterforestilling ”Sinna man” med 250 deltagere. Overvekten av tilskuere
var studenter fra HiBu og HiT ved helsefag, lærer- og førskolelærerutdanningen. BRiS har i 2008 også gitt faglig
bistand til Brageteaterets forestilling om voldtekt; ”Når togene går forbi”.
BRiS har i det siste året hatt et spesielt og konstruktivt samarbeid med Redd Barna Norge med det resultat at en
ungdomsgruppe på seks jente deltok i Barnas spørretime på Stortinget 20.11. Dette ble forberedt over flere måneder på kvelder i ungdomsgruppa. I ettertid har noen av jentene blitt intervjuet i media og hatt innlegg på relevante konferanser. To av dem er plukket til et ekspertpanel hos Barneombudet.

AKTIVITETER - TILTAK
BRiS har åpent for brukere, pårørende og samarbeidspartnere 4 dager pr. uke med utvidet åpningstid tre av ukedagene. Tirsdag og torsdag fra 13-17 er det åpent for samtaler uten avtale. Torsdager i denne tiden er det åpent
hus for brukerne med uformell samling, noe servering og enkle aktiviteter. Onsdager er det avtalte samtaler, aktiviteter og støttegrupper.
Tilbudene på BRiS er besvarelser av telefonhenvendelser, informasjon, veiledning, kurs- og temadager, enkeltsamtaler, parsamtaler, støtte- og selvhjelpsgrupper og ulike aktiviteter som også inkluderer fysisk aktivitet med
gårdsbesøk, spaserturer m.m.
Siden senteret er så nytt, har hovedtilbudet i første halvår vært individuelle samtaler. Støttegrupper startet for
fullt på våren, og to voksen- og en ungdomsgruppe med til sammen 13 brukere har vært i gang til de ble avsluttet i desember 2008. De har hatt samlinger annenhver uke i ¾ år. Deltagerne fikk tilbud om henholdsvis selvutviklings- og kreativt kurs med oppstart januar-09. Informasjonsmøte for deltagere til nye støttegrupper er 26.1.09.
BRiS arrangerte en felles sommertur med brukere og ansatte til Blåfargeverket. Gårdsbesøk har vært arrangert fire
ganger med fra to til fem brukere. En sommerleir og en høsttur måtte avlyses pga. for få deltagere.
Juleavslutningen med gløgg og grøt samlet over 20 personer.

VOLUM – HENVENDELSER
Tabellene viser detaljert fordelingen av brukere, aldersammensetning, pårørende, aktiviteter, bostedskommuner,
samarbeidspartnere, kursdeltagere m.m.
Det har vært en formidabel økning av aktivitet fra 2007 til 2008. I løpet av året er det totalt registrert 1483
henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere i BRiS’ eierkommuner. Av totalen er det 91 personer
som kommer til BRiS og deltar i aktiviteter, får samtaler eller annen oppfølging.
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STATISTIKK
Tabell 1 - BRUKERHENVENDELSER
Totalt antall henvendelser, både på telefon og til samtaler på BRiS *

Totalt antall henvendelser:
Telefon- og mailhenvendelser
Samtaler på BRiS
Nye brukere (antall personer)

2007:
316
196
121
55

2008:
1252
586
397
73

*Statistikken er fortløpende registrert og månedsvis talt opp etter registreringsskjemaer.
(Hektisk hverdag kan være en vesentlig avviksfaktor)

Tabell 2 - ALDERSSAMMENSETNING
Totalt antall henvendelser, NB! både på telefon og til samtaler på BRiS *
ALDER:
2007:
Jente/kvinne
292
Gutt /mann
20
Voksne over 24år
110
Unge voksne 18 – 23
81
Ungdom og barn under 18år
14

2008:
1010
59
559
235
227

2007:

2008:

54%
39%
7%

55%
23%
22%

*Statistikken er fortløpende registrert og månedsvis talt opp etter registreringsskjemaer.
(Hektisk hverdag kan være en vesentlig avviksfaktor)
Nb! For 2007: 205 av 316 henvendelser er registrert med alder, 1067 av 1252 i 2008.

Tabell 3 - ALDERSSAMMENSETNING
brukere som fysisk har vært på BRiS til samtaler i løpet av året**

ALDER/KJØNN:

Totalt ant. personer
Voksne over 24 år
Unge voksne 18-23
Ungdom 16-17
Ungdom 13-15
Barn under 13 år
Jente/kvinne
Gutt /mann

2007:

Nye i
2008:

Fortsatt fra
2007:

Totalt i
2008:

58
35
12
3
6
2
49
9

73
42
14
8
8
1
66
7

18
12
4
1
0
1
10
8

91
54
18
9
8
2
76
15

**Statistikken er nøyaktig talt opp etter individuelle registreringsskjemaer (”journalark”).
Føres for alle ved hver samtale. Ingen avvik.
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Tabell 4 - KOMMUNAL FORDELING – ALLE REGISTRERTE HENVENDELSER *

Totalt antall henvendelser:
Antall ulike bostedskommuner av:

2007
316
11(16)

2008
1167
16(26)

* Statistikken er fortløpende registrert og kvartalsvis talt opp etter registreringsskjemaer.
(Hektisk hverdag kan være en vesentlig avviksfaktor)
NB! Ikke alle telefonhenvendelser har latt seg gjøre å registrere med kommune (1167 av 1252 henvendelser er
registrert på kommune i 2008). Tallene i parentes er inkludert henvendelser fra andre kommuner enn eierkommunene i Buskerudregionen.
Nøyaktige tall for antall brukere fra de ulike kommunene finnes i tabell 5.
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Tabell 5 - OPPRINNELSESKOMMUNE FOR BRiS’ NYE BRUKERE **
NB! Tabellen nedenfor angir fordelingen av antall personer, dvs. 91 brukere.
MEN totalt har det kommet 1483 henvendelser fra brukere, pårørende og samarbeidspartnere
i BRiS’ eierkommuner.
KOMMUNE:

BEFOLKNING
pr. 01.01.06

DRAMMEN
KONGSBERG
GOL KOMMUNE
KRØDSHERAD KOMMUNE
LIER KOMMUNE
HOLE KOMMUNE
RØYKEN KOMMUNE
HURUM KOMMUNE
FLÅ KOMMUNE
NES KOMMUNE
HEMSEDAL KOMMUNE
ÅL KOMMUNE
HOL KOMMUNE
SIGDAL KOMMUNE
MODUM KOMMUNE
ØVRE EIKER KOMMUNE
NEDRE EIKER KOMMUNE
SANDE KOMMUNE
SVELVIK KOMMUNE
FLESBERG KOMMUNE
ROLLAG KOMMUNE
NORE OG UVDAL
RINGERIKE KOMMUNE

ANTALL BRUKERE/
personer i 2007

57759
23315
4404
2127
21874
5307
17594
8913
998
3524
1947
4662
4500
3501
12585
15825
21653
7740
6465
2529
1414
2597
28197

ANTALL BRUKERE/
personer i 2008

22
4

33
3

6

10

1

4
1

2

3
3
3
3
3
3

3
8
10
5
4

3

OSLO
ASKER
TRONDHEIM

SUM (eierkommuner) 259 430

2
4
1

1
4

58

91

**Statistikken er nøyaktig talt opp etter individuelle registreringsskjemaer (”journalark”).
Føres for alle ved hver samtale. Ingen avvik.

Tabell 6 – AKTIVITETER OG GRUPPER
Totalt antall oppmøter på BRiS *

Aktiviteter totalt - oppmøter:
Støttegruppe ungdom
Støttegruppe voksne
Turer/gårdsbesøk
Temadag/brukerdag

2007
ikke reg.

2008
269
94
100
32
43

* Statistikken er fortløpende registrert og kvartalsvis talt opp etter registreringsskjemaer.
(Hektisk hverdag kan være en vesentlig avviksfaktor)
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Tabell 7 – HENVENDELSER FRA PÅRØRENDE
Totalt antall henvendelser, NB! både på telefon og til samtaler på BRiS *

Totalt antall henvendelser:

2007
35

2008
168

* Statistikken er fortløpende registrert og kvartalsvis talt opp etter registreringsskjemaer.
(Hektisk hverdag kan være en vesentlig avviksfaktor)

Tabell 8 – HENVENDELSER FRA SAMARBEIDSPARTNERE
Totalt antall henvendelser, NB! både på telefon og til samtaler på BRiS *

Totalt antall henvendelser:
Besøk/møter
Antall personer innom BRiS
Kurs i BRiS´regi, NB antall deltagere:
Temadager/temateater

2007
127
41
71

2008
307
73
113

160

657
407/250

* Statistikken er fortløpende registrert og kvartalsvis talt opp etter registreringsskjemaer.
(Hektisk hverdag kan være en vesentlig avviksfaktor)

Årsberetning 2008 - BRIS

BUDSJETT
REGNSKAP 2007 - BUSKERUDREGIONENS INCESTSENTER (BRiS)
Regnskap 2007
Lønn inkludert sosiale utgifter
Drift og vedlikehold bygninger
Andre driftsutgifter
Sum utgifter

2 330 913
259 757
1 038 834
3 629 505

Inntekter fra kommuner
Inntekter fra staten
Inntekter fra helseforetak
Inntekter fra fylkesmannen
Andre inntekter
Overskudd fra fjoråret inkl overførte gaver
Sum inntekter

400 029
2 200 116
150 000
35 000
284 182
774 724
3 389 917

Resultat (overskudd) inkl. overførte gaver

209 546

Kommentarer til budsjett:
Ang. driftsoverskudd: BRiS har ikke hatt ordinært driftsår. Senteret ble etablert i de siste måneder
av 2006 hvor innvilgede driftsmidler til inventar, utstyr m.m. ble overført til 2007. De første
måneder av dette året gikk med til ansettelsesprosesser, planlegging, innredning, opplæring m.m.
Kr. 514 178,- av et overskudd på kr. 812 422,- er overføring fra 2006. Fra ca 1.august var BRiS
i ordinær drift med regulære lønnsmidler for 3,3 årsverk. Overskuddet er i sin helhet ubenyttede
lønnsmidler. Midlene er søkt overført til et undervisningsprosjekt med opplysende - og forebyggende arbeid i ungdoms- og videregående skoler. Prosjektbeskrivelse er utarbeidet, og svar
avventes fra Buf.dir.
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VEDLEGG
DEFINISJONER
Følgende definisjoner legges til grunn i dette dokumentet:

Incest:
BRiS tar utgangspunkt i incest definert som seksuelle overgrep mot barn og ungdom begått av noen de har et
tillitsforhold til. Overgriper kan være familiemedlem eller person i nære relasjoner (nabo, trener, e.l.).

Voldtekt:
Seksuell omgang tiltvunget ved bruk av vold, grove trusler eller andre pressmidler.

Bruker:
Brukerne er definert som utsatte (ungdommer, kvinner, menn), deres pårørende (foreldre, partnere, søsken, besteforeldre, barn) og nettverket rundt dem (vennekrets, klassekamerater, lærere, kollegaer m.m.).

Selvhjelp:
Selvhjelp defineres som å ta tak i egne muligheter, finne fram til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv
styre det i den retning en ønsker. Selvhjelp er å sette i gang en prosess, fra passiv mottaker til aktiv deltager i
eget liv.

NASJONALE FØRINGER – referanser
Det tas utgangspunkt i nasjonale målsettinger og føringer for arbeidet på BRiS. (oppd.jan.-09)
a. Artikkel 19 i FN’s barnekonvensjon (ratifisert som ”Barnekonvensjonen” 1991, inkorporert i norsk lov
2003).- * se pkt. t.
b. Barne- og familiedepartementet (1992): ” Handlingsplan mot seksuelt misbruk av barn.”
c. Barne- og familiedepartementet: ”Strategi mot seksuelle og fysiske overgrep mot barn (2005-2009).”
d. Justisdepartementet (2004): ”Handlingsplan, vold i nære relasjoner (2004-2007).”
e. NOU 1998:18 – ”Det er bruk for alle – styrking av folkehelsearbeidet i kommunene.”
f. Sosial- og helsedepartementet (2000): ”Faktarapport om årsaker til psykiske plager og lidelser.”
g. Sosial- og helsedirektoratet /Barne- og familiedepartementet (2003): ”Seksuelle overgrep mot barn.
En veileder til hjelpeapparatet.”
h. Sosial- og helsedirektoratet (10/2004):” Nasjonal plan for selvhjelp”.
i. St.meld. nr.16 (2002 -2003): ”Resept for et sunnere Norge, folkehelsepolitikken.”
j. St.meld. nr. 13(2004-2005): ”Om incestsentra – tilbod, finansiering og forvaltning.”
k. St.prp. nr.63 (1997-1998): ”Opptrappingsplan for psykisk helse (1999-2008)”
l. Nova-rapport 18/07: ”Ungdom og seksuelle overgrep”.
m. Nova-rapport 20/07: ”Vold og overgrep mot barn og ung”
n. Barne-og Likestillingsdepartementet; ”infohefter om voldtekt”, Atle Dyregrov (07)
o. Barne- og likestillingsdepartementet (2008 – 2011) ”Handlingsplan mot tvangsekteskap”.
p. St.meld.nr. 11 (2007 – 2008), ”På like vilkår: Kvinners rettigheter og likestilling i utviklingspolitikken”.
q. St.meld. nr.8 (2008-2009), ”Om menn, mannsroller og likestilling.
r. Justisdepartementet, ”Vendepunktet”, Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2008-2011)
s. NOU 2008:4 – ”Fra ord til handling, bekjempelse av voldtekt krever handling”.
t. Barnekonvensjonen* i bokform (2008), red. Kirsten Sandberg, Universitetsforlaget
u. Ot.prp.nr.22 (2008-2009), Endringer i Straffeloven (behandlet des.-08).
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