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Årsrapport 2017 
Buskerudregionens incestsenter (BRiS) 
 

Innledning 
Buskerudregionens incestsenter (BRiS) er et interkommunalt samarbeid mellom alle 

kommunene i Buskerud, Sande og Svelvik i Vestfold og Jevnaker i Oppland. Barne og 

ungdomsdirektoratets gir retningslinjer for senterets drift i rundskriv 10/2017, regelverk for 

statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt. 

Barndommen kommer ikke i reprise – regjeringens strategi for å bekjempe vold og seksuelle 
overgrep mot barn og ungdom (2014–2017); 
Norge som samfunn har kommet et godt stykke på vei i arbeidet med å beskytte barn og 
ungdom mot vold, incest, seksuelle overgrep og mobbing. Det har vi oppnådd gjennom 
politiske beslutninger, lovgivning, kunnskapsutvikling, offentlige diskusjoner, fagpersoners, 
foreldres og barns egen innsats samt medias oppmerksomhet. Seksuelle overgrep kan 
medføre tap av helse og livskvalitet.  

Forskning viser hvor alvorlig det kan være å bli utsatt for vold, enten det er å oppleve vold mot 
en av foreldrene, eller selv å bli utsatt for direkte vold, seksuelle overgrep eller mobbing. Det 
kan føre til omfattende kognitive, sosiale, psykiske og fysiske problemer både på kort og lang 
sikt. Vold og overgrep er smertefulle erfaringer som øker risikoen for at utsatte utvikler 
psykiske og fysiske helseproblemer, både i barndommen og senere i voksen alder. Krenkede 
barn kan bli syke voksne. Vold mot barn og unge er en folkehelseutfordring. 

 

Vold og overgrep medfører også store samfunnsøkonomiske kostnader i form av hjelpetiltak 
i skolen, psykisk og fysisk helsehjelp, tiltak fra krisesenter, barnevernet og politiressurser. 
Belastninger i barndommen kan føre til minsket livskvalitet og redusert mulighet til å delta 
aktivt i samfunnet, som igjen kan føre til sosial isolasjon, arbeidsledighet og derpå følgende 
økonomiske problemer. 
 
BRiS har høsten 2017 flyttet inn i nye lokaler og er nå samlokalisert med legevakten, sosial 

vakttjeneste og barnevernsvakten. Det er fine lokaler med god tilgjengelighet sentralt i 

Drammen.  

BRiS er et gratis lavterskeltilbud for utsatte for incest og seksuelle overgrep og deres 

pårørende. Det innebærer at den eller de det gjelder selv kan ta direkte kontakt med senteret 

uten henvisning.  

BRiS vil fortsette å legge vekt på forebyggende arbeid, tidlig innsats og samarbeid på tvers av 

virksomheter. Innbyggere skal møte et tilgjengelig tjenesteapparat som tilrettelegger for 

samarbeid og aktivt jobber for å forebygge incest og seksuelle overgrep.  

 

Ingunn Eidset Åker 

Daglig leder 



Organisering  
Buskerudregionens incestsenter (BRiS) – er et støtte - og kompetansesenter mot seksuelle overgrep 

som har vært i drift i 11 år. Senteret er et interkommunalt samarbeid mellom de 21 kommunene i 

Buskerud, samt Sande og Svelvik i Vestfold og Jevnaker i Oppland. Drammen kommune er 

vertskommune og tjenesten er organisert i helse og sosial. BRiS har eget styre. Personalet har et 

ansettelsesforhold i Drammen kommune.   

 

Barne- og ungdomsdirektoratets gir retningslinjer for senterets drift i rundskriv 10/2017, regelverk for 

statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt. For å komme 

inn under tilskuddsordningen må senteret være etablert og drevet som eget tiltak med eget budsjett 

og regnskap. Hvert senter skal ha en vertskommune. Senteret kan være organisert av en kommune 

eller flere kommuner i fellesskap, eller av privatpersoner eller organisasjoner i nært samarbeid med 

en eller flere kommuner. Sentrene skal ha en effektiv og god drift, og inneha relevant kompetanse 

tilpasset sentrenes brukere. 

 

Eierkommunene bidrar til finansieringen av senteret med løpende 3-årige forpliktende 

samarbeidsavtaler. Helse Sør-Øst er en viktig bidragsgiver for senterets budsjett. Kommunene står for 

finansieringen med 20 % og staten v/ Barne-, ungdoms- og familie direktoratet (Bufdir), med 

resterende inntil 80 %. Det økonomiske grunnlaget er avgjørende for å sørge for en forutsigbar drift. 

Grunnlaget for finansiering er stykkpris pr antall innbyggere pr. kommune. Driftsbudsjettet for BRiS i 

2017 var på ca. 4 millioner.  

 

Styret 
BRiS har et styre der kommunaldirektør i vertskommunen Drammen er styreleder og tre 

styremedlemmer. Det er avholdt 3 styremøter i 2017 (15.02, 24.05 og 19.10)  

Styret har i 2017 bestått av følgende medlemmer:   

 Eva Milde styreleder (Drammen kommune)   

 Laila Johannessen (Vestre Viken helseforetak)   

 Nanna S. Nordhagen (Modum kommune)  

 Pål Tore Larsen (Søndre Buskerud politidistrikt) 

 

Lokaler                                        
BRiS senter er lokalisert sentralt i samme bygg 

som legevakten, sosial vakttjeneste og 

barnevernsvakten sentralt i Drammen. Det er 

god tilgjengelighet med buss, tog eller bil. 

Lokalet er tilrettelagt med heis for brukere med 

nedsatt funksjonsevne. Ny adresse er 

Rosenkrantzgata 17, 3018 Drammen. Inngang i 

administrasjonsbygget i 2 etasje, til venstre for 

legevaktens inngang. Parkering tilknyttet 

bygget. 

 



Åpningstider 
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 08.00 - 15.30 

Torsdag fra kl. 08.00 - 18.00. 

 

Tjenestetilbud 

Målet med tilskuddordningen er å gi utsatte for incest, seksuelle overgrep og voldtekt, og 

pårørende til utsatte barn og voksne, et tilbud om hjelp og støtte av god kvalitet og med god 

tilgjengelighet, gjennom å sikre driften av landets sentre mot incest og seksuelle overgrep og 

ressurssentre mot voldtekt. 

Sentrene skal være lavterskeltilbud uten krav til henvisning. Sentrene skal blant annet tilby 
rådgivning per telefon, individuelle samtaler, deltakelse i selvhjelpsgrupper, temamøter og 
andre gruppetilbud basert på prinsippet om hjelp til selvhjelp. 
 
Sentrene skal være et supplement til offentlig hjelpeapparat, og skal samarbeide med 
offentlige tjenester i øvrig hjelpeapparat, som for eksempel overgrepsmottak og psykisk 
helsevern mv. Sentrene skal ta initiativ til samarbeid med de regionale ressurssentrene om 
vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS).  
 
Sentrene skal være tilrettelagte også for brukere med særlige behov, herunder brukere med 
nedsatt funksjonsevne. Brukerne har rett til å være anonyme. Sentrene skal være tilgjengelige 
og åpne for brukere så langt som mulig ut fra de personalressurser sentrene råder over. 
Sentrene skal henvise til landsdekkende telefon for incestutsatte utenfor egne åpningstider. 
Sentrene kan ikke avvise brukere med henvisning til bostedskommune. Sentrene skal gi et 
tilpasset tilbud til menn og til brukere med etnisk minoritetsbakgrunn. Brukere som har behov 
for behandling skal videreformidles til rett instans. Informasjon, undervisning og annen 
utadrettet virksomhet kan utgjøre en mindre del av sentrenes aktiviteter, men må ikke gå ut 
over senterets tilbud til målgruppen. 
 
 

Tilbud om samtaler  
BRiS tilbyr individuelle- og pårørendesamtaler for kvinner og menn som er utsatt for seksuelle 
overgrep og deres pårørende. «Sentrene mot incest og seksuelle overgrep skal gi råd, støtte 
og veiledning til personer som er eller tidligere har vært utsatt for incest eller seksuelle 
overgrep og deres pårørende» ifølge Bufdir rundskriv 10/ 2017.  

 
Hensikten er å legge til rette for mestring og at 

den enkelte blir i stand til å skape positiv 

endring i eget liv. Å kun komme til samtale kan 

være tilstrekkelig hvis den den voldsutsatte 

først og fremst trenger; 

 Informasjon og kunnskap 
 hjelp til å bearbeide voldserfaringer 
 råd, veiledning og støtte 



Samtale er det viktigste arbeidsredskapet vi har som ansatt på senteret. Samtaler med incest- 

og voldsutsatte om vold og krenkelser er et område hvor ansatte har unik erfaring og 

kompetanse, sammenlignet med andre hjelpetiltak. Regelmessige samtaler kan også gi 

brukeren trygghet på at ting blir fulgt opp. Tilbudet er et gratis lavterskeltilbud for 

aldersgruppen 16 år og oppover.  

 

Tilbud om temakvelder og grupper                                                                            
BRiS arrangerer temakvelder og har tilbud om kunstgruppe. I løpet av året har BRiS redusert 

aktivitetstilbud for å ivareta senterets hovedoppgaver.  

Temakveldene har hatt tema; grenser, følelser og senvirkninger.  Det har vært arrangert 

påskelunsj med allmøte og feiring av BRiS 10 år, spille- og male kveld og deltakelse på 

jentebølgen for brukere av senteret. Brukere inviteres til lunsj på senteret i forbindelse med 

jul, påske og sommer. 

BRiS har tilbud om kunstgruppe annen hver uke og har en ansatt som er utdannet aktivitør, 

kunst- og uttrykksterapeut. Det blir benyttet kunstterapeutiske metoder og øvelser. Det 

jobbes med motivasjon, mestring og bevisstgjøring av egne følelser og handlingsmønstre, for 

å få til en endring mot kontroll og mening i eget liv. 

Ordet kunstterapi handler ikke om kunst ut fra kunstneriske prinsipper, men refererer til 

bruken av de kreative midlene.  De som skal delta på et kunstterapeutisk forløp trenger ingen 

forkunnskaper. I gruppen brukes øvelser, maling, tegning, bruk av leire, perler, steiner og mye 

annet til de kreative uttrykkene.  

Temakveldene og kunstgruppen har godt oppmøte. I løpet av året har BRiS redusert 

aktivitetstilbud utenfor senteret i tråd med Bufdir sine føringer; «Relevante sosiale aktiviteter 

kan utgjøre en del av tilbudet men må ikke gå ut over senterets tilbud til målgruppen» BRiS vil 

vektlegge samtale tilbud, temakvelder, kunstgruppe og aktiviteter på senteret. Drammen 

kommune har mange forskjellige tilbud som brukergruppen kan benytte utenfor senteret.  

 

Brukermedvirkning  
Brukermedvirkning sikres ved at vi benytter Klient- og resultatstyrt praksis (KOR) i samtalene. 

I tillegg har vi årlig møte med brukerevaluering, for å sikre ivaretakelse av brukernes behov 

for medvirkning. 

 

«Bedre føre var – forebygging»: tilbud om informasjon, undervisning og 

kompetansehevingstiltak til samarbeidspartnere  

BRiS arbeider forebyggende i form av undervisnings- og informasjonsarbeid. BRiS har Face 
book side og nettside for informasjon til befolkningen www.brisenter.org. 
 
Samarbeidspartnere kan ta kontakt ved behov for rådgiving, undervisning og informasjon om 
tjenesten. Med økt kunnskap og bevissthet, en holdning om nulltoleranse, felles aktiv innsats 
og bedre samordning kan utsatte for incest, seksuelle overgrep, vold og krenkelser hjelpes på 
en god måte. 
 

http://www.brisenter.org/


BRiS ønsker å bidra til at alle virksomheter innenfor omsorgs-, helse-, barnehage- og 
skolesektoren bedre kan se barn og unges totale behov, og arbeide på tvers av faglige og 
organisatoriske grenser. 
 
En del barn og ungdom utsettes for vold og seksuelle overgrep. Utfordringen er å forebygge 
at nye barn utsettes og å komme tidlig inn med hjelp til utsatte barn for å stoppe volden og 
hindre skjevutvikling. På forespørsler stiller vi opp for ansatte i barnehager og på barnetrinnet 
og presenterer vårt undervisningsopplegg «Du kan snakke med meg».  
 
Barn trenger kunnskap om seksualitet og kropp, fysisk og psykisk vold og om seksuelle 
overgrep. Dette kan bidra til at barn lettere setter grenser, forstår hva som er uakseptabel 
atferd og dermed gis mulighet til å sette ord på vanskelige opplevelser. Både fagpersoner barn 
selv og ulike ideelle organisasjoner har lenge etterlyst at barn må lære om vold på skolen. 
Skolen er en viktig arena for å nå fram til barn og unge med informasjon om vold og seksuelle 
overgrep. Ungdoms- og videregående skoler tilbys undervisnings opplegget «Hvor går 
grensen?». BRiS har fast opplegg med avgangsklasser i videregående der det deles ut boksere 
til russen med påskriften «Jeg tar ansvar». 
 
BRiS driver informasjonsarbeid mot minoritetsgrupper i innføringsklasser i 

samarbeidskommunene på Introduksjonssenteret i Drammen. I tillegg stiller BRiS opp på 

fagdager med undervisningsopplegg på bestilling. 
 

Samarbeidspartnere  
I følge rundskriv 10/ 2017 skal sentrene være et supplement til offentlig hjelpeapparat, og skal 

samarbeide med offentlige tjenester i øvrig hjelpeapparat, som for eksempel 

overgrepsmottak og psykisk helsevern mv. Sentrene skal ta initiativ til samarbeid med de 

regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS). 

Senteret legger vekt på god samhandling med offentlige instanser, frivillige organisasjoner, 

interessegrupper og andre instanser som jobber med barn og unge i regionen. Dette 

opprettholdes gjennom samarbeidsmøter, hvor hensikten er å utveksle informasjon og 

effektivisere tjenestesamhandlingen for brukernes beste. 

 

De lokale, regionale og nasjonale samarbeidspartnere i løpet av året er: RVTS-sør, ATV, og 

ungdom – og videregående skoler, politiet, Amathea, sosial vakttjeneste, uteteamet, 

krisesenter, overgrepsmottaket, DPS, BUPA, NAV, Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre, 

Konfliktrådet i Buskerud, Redd Barna Norge, Barnehuset i Oslo, m.fl. Det er påbegynt 

samarbeid med RVTS for felles kompetanseløft. 

 

Personal 
Personalgruppen har 4,2 årsverk pr 31.12.17: 

 Frøydis Woldstad, rådgiver 100 % stilling: Pedagog med erfaring fra Røde Kors, barnehage og skole. 

 Espen Christiansen Waller, rådgiver 100 % stilling: Sosionom med erfaring fra SMI Oslo og 

Drammensregionens interkommunale krisesenter. 



 Hanieh Mobarhan Hobbi, miljøterapeut 100 % stilling: Master i helsevitenskap med erfaring fra 

Blakstad sykehus og Drammensregionens interkommunale krisesenter. (Annika Markussen, 

barnevernspedagog i 100 % svangerskapsvikariat for H.M.H)  

 Ellen J. Haavik, rådgiver 20 % stilling: Aktivitør, kunst- og uttrykksterapeut med arbeidserfaring fra 

Vikersund kurbad og Modum bad. 

 Mohsen Abou Rakbe, 50 % stilling BRiS og 50 % stilling Drammensregionens interkommunale 

krisesenter: Merkantil ressurs, fagarbeider økonomi 

 Ingunn Eidset Åker, daglig leder 50 % stilling BRiS og 50 % stilling Drammensregionens 

interkommunale krisesenter 

 

Alle som arbeider ved sentrene skal ha taushetsplikt og må undertegne taushetsløfte. Brukeren skal 

orienteres om taushetsplikten og om unntakene fra denne.  

 

Daglig leder skal utarbeide rutiner for å påse at personopplysninger behandles i samsvar med 

personopplysningsloven. Sentre som ønsker å registrere og lagre opplysninger som kan knyttes til 

enkeltpersoner (personopplysninger) skal ha konsesjon fra Datatilsynet.  

 

Sentre som mottar tilskudd i henhold til 

rundskriv 10/2017, er omfattet av 

bestemmelsene i barnevernloven § 6-4 

som omhandler opplysningsplikt. Dette 

innebærer at sentrene skal av eget tiltak, 

uten hinder av taushetsplikt, gi 

opplysninger til kommunens 

barneverntjeneste når det er grunn til å 

tro at et barn blir mishandlet i hjemmet 

eller det foreligger andre former for 

alvorlig omsorgssvikt, når et barn har vist 

vedvarende alvorlige atferdsvansker, 

eller når det er grunn til å tro at det er 

fare for utnyttelse av et barn til 

menneskehandel. Brukerne skal 

underrettes om opplysningsplikten. For 

sentre med konsesjon fra Datatilsynet 

reguleres taushetsplikten og 

opplysningsplikten av konsesjonen. 

Sentrene skal ha etiske retningslinjer for 

virksomheten og de ansatte.  

 

 

 

Kompetanseutviklingstiltak for ansatte 
Alle ansatte har gjennom året deltatt på kompetansehevingstiltak i temaer som er relevant 

for senterets virksomhet. BRiS legger avgjørende vekt på å ha god traumeforståelse og høy 

faglig kompetanse, samt være oppdatert innen traumeforskning. Nasjonale handlingsplaner 

og stortingsmeldinger gir kunnskap om utvikling i tjenesten 

 



I 2017 har BRiS deltatt på følgende kompetansehevingstiltak:  

 Grunnleggende traumeforståelse (RVTS) – alle ansatte 

 MI (motiverende intervju) – alle ansatte 

 VIVAT – alle ansatte 

 Førstehjelp – alle ansatte 

 Intern Strategidag x 2 – alle ansatte  

 HSO dagene x 1 – alle ansatte 

 NKVTS konferanse – 1 ansatt 

 Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging – 3 ansatte  

 Konferanse Etikk – 1 ansatte 

 

 

 

Årsresultat 
Driftsutgifter 

Lønn      2 897 319  

Husleie, renhold og vedlikehold bygning         706 093  

Andre driftsutgifter         833 503  

SUM DRIFTSUTGIFTER      4 436 915  

 

Inntekter 

Tilskudd Helse Sør-Øst       -155 000  

Tilskudd fra BUFDIR    -3 888 837  

Kompensert mva driftsregnskapet       -178 546  

Bidrag fra medlemskommuner       -838 185  

SUM INNTEKTER    -5 060 568  

 
RESULTAT       -623 653  

 

Avsetning til gjeld mot Bufdir        -498 923  

Avsetning til fond 2017       -124 731  

Disponering       -623 653  

 

UB fond 2016         531 201   

Tilførsel fond 2017         124 731  

UB fond 2017         655 932  

 

Statistikk 
Nøkkeltall og hovedtrender fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Rapportering fra 

sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2017 finnes på vedlagt lenke: 

http://www.bufdir.no/global/Rapportering_fra_sentrene_mot_incest_og_seksuelle_overgre 

p_2014.pdf   



Skjema A: henvendelser  
 

 

 

 

 

Januar
Februa

r
Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

Serie1 149 112 126 79 77 118 23 133 122 129 102 61
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Antall henvendelse på telefon, mail, brev og SMS

Jente/Kvinne Gutt/Mann

Serie1 607 100

607

100

Kjønnsfordeling på henvendelser på 
telefon, mail, brev og SMS

Enesamtale (over 20
minutt) på telefon

Taus telefon
Andre

telefonhenvendelser
Epost, brev, SMS

Serie1 140 42 275 301

140

42

275
301

Brukergruppen: Type henvendelse



 

Skjema B: aktiviteter (brukere) 
 

 

 

 

Vertskommune Samarbeidskommune Annen kommune
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Skjema c: Brukere 2018 
 

 

 

 

Jente/kvinne Gutt/mann

Serie1 611 154

611

154

Kjønnfordeling

Kvinne/jente Mann/gutt

Serie1 117 31

117

31
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1
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Antall og kjønn 2017

I senterets
vertskommune

I en samarbeidskommune I annen kommune

Serie1 47 54 12

47

54

12

Kommunetilhørlighet



 

 

 

 

Utviklingsområder 
BRiS skal arbeide i tråd med nasjonale og lokale føringer. Barne- og ungdomsdirektoratets gir 
retningslinjer for senterets drift i rundskriv 10/2017; regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest 
og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt. BRiS er organisert i Drammen kommune, helse 
og sosial og skal tilpasse virksomheten i henhold til dette.  I løpet av 2017 har arbeid med kvalitet hatt 
hovedfokus, både når det gjelder utvikling av organisasjon, tjeneste og personal. Nasjonale og lokale 
føringer, samt statistikker viser at vi fortsatt har utviklingspotensialer i tjenesten. 

God informasjon lokalt kan være av betydning både til befolkningen og hjelpeapparatet. Herunder 

oppdatert informasjon via senterets nettside: www.brisenter.org., Face book side og media til 
befolkningen.  

Samhandling med andre etater er suksessfaktoren for gode tjenester til befolkningen. Det kan være 
en utfordring for ansatte på senteret å forholde seg til mange kommuner, mange NAV kontorer, 
barnevern og andre samarbeidspartnere. Det er krevende å holde seg oppdatert og ha nok kunnskap 
om alle tjenester i alle kommuner, men helt nødvendig for å bistå brukere med god kvalitet i tjenesten.  

Selv utsatt
Pårørende eller annen nær

person
Personen er både pårørende

og utsatt

Serie1 77 30 5

77

30

5

Hvem gjelder dette skjemaet?

Ja, begge Ja, en av dem Nei

Serie1 13 9 89

13 9

89

Er en av eller begge av dine foreldre født i 
utlandet?

http://www.brisenter.org/


Kvalitet i arbeidet innebærer tilgang på juridisk bistand tidlig i forløpet for å avklare juridiske spørsmål. 
Ingen ansatte på senteret har juridisk utdannelse og kan dermed ikke gi råd og veiledning i juridiske 
spørsmål fra brukere. Advokat kontaktes i dag sporadisk ved behov for juridisk bistand. Det søkes om 
midler til ukentlig advokatvakt på BRiS og krisesenteret i 2018. 

Brukermedvirkning er nødvendig for utvikling av gode tjenester til befolkningen. Vi trenger fortløpende 
evaluering og tilbakemeldinger til forbedringsarbeid. Det skal legges til rette for tilbakemeldinger i 
skriftlig form og det vurderes å få brukerråd på plass i 2018. 

BRiS er godt i gang med kvalitetssikring av dokumentasjon og personvern. Ros analyser gjennomføres 
i arbeidet med innføring av elektronisk journalsystem (Socio) 

Det er planlagt felles kompetanseutviklingstiltak for alle incestsentre i region sør i samarbeid med RVTS 
sør i løpet av året. Innholdet er faglig og personlig utvikling, samt arbeid med arbeidsmiljø.  

Følgende planverk utarbeides hvert år i virksomheten; Virksomhetsplan, HMS plan og 
Kompetanseplan.  

Virksomheten har valgt følgende utviklingsområder på krisesenter og incestsenter i 2018; 

 Barnefaglig arbeid (krisesenter) 
 Kvalitetssikre dokumentasjon og personvern (ROS analyser) 
 Samarbeidsavtaler med andre etater 

 

 

 


