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Organisasjonskart

STYRE Krisesenter STYRE IncestsenteretHSO

Krise- og incestsenter

Daglig leder

Avdelingsleder

Miljøterapeuter/rådgiver/miljøarbeider

Fagrådgiver Merkantil ressurs
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Nasjonal veiviser ved vold og overgrep
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https://dinutvei.no/


Det finnes hjelp
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https://dinutvei.no/video/filmen-det-finnes-hjelp
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Historikk

• 1979 Betzy Krisesenter 

• 2010 Krisesenterlova

• 2011

Drammensregionens 

interkommunale 

krisesenter
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Krisesenterlova

• Et godt og helhetlig krisesentertilbud til 

kvinner, menn og barn utsatt for vold i 

nære relasjoner

• Kommunalt ansvar (statlig tilsyn)

• Fysisk adskilt botilbud til kvinner og menn

• Individuelt tilrettelagt tilbud

• Samhandling med andre tjenester
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§ 2: Krav til krisesentertilbudet

Krisesenteret skal gi støtte, veiledning og hjelp til å ta 

kontakt med andre deler av tenesteapparatet

a) midlertidig botilbud, og

b) dagtilbud, og

c) telefontilbud og

d) oppfølging i reetableringsfasen

Direkte henvendelser, uten henvisning eller timeavtale
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Ny elektronisk veileder



Samarbeidspartnere

• Politi, Advokat, Barnevern

• Helsevesen

• NAV

• Barnehager og skoler

• Flyktningkontoret

• Boligkontoret

• Familievernkontoret

• Røde Kors

• IMDI/ ROSA

• UDI/ UNE
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https://dinutvei.no/video/filmen-slik-motes-du-pa-et-krisesenter


Hva gjøres på krisesenteret?

• Mottakssamtaler og 

kartleggingssamtaler

• Sikkerhetsarbeid

• Informasjon om juridiske rettigheter

• Bistand i kontakt med annet 

hjelpeapparat

• Foreldreveiledning og samtaler med 

barn 

• Oppfølgingsplan

• Oppfølging i reetableringsfasen

05.12.2018 13



05.12.2018 14

Faglig platform



Antall beboere i 2017
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Kvinner Menn Barn

55%

39%

6%

117



Kommunetilhørighet
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62 %29 %

7 %2 %

Drammen Samarbidskommuner

UFB Andre

117



69 %

14 %

17 %

Kvinner Menn Barn

149

Antall dagbrukere i 2017
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#Jeg er her

Det hadde vært lettere å glemme mamma og pappa 

om de bare hadde vært to monstre...

https://www.youtube.com/watch?v=lzR-xo5RgWw
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§ 28 Interkommunal samarbeid

Buskerud – Sande – Svelvik – Jevnaker

Drammen vertskommune



Hva er seksuelle overgrep?
• omfatter fysisk og/ eller psykisk krenkelser av en persons 

seksuelle rettigheter.

• enhver seksuell handling utført mot noen som ikke gir, eller er i 

stand til å gi, sitt samtykke. 

• lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke 

ønsker eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til. 

05.12.2018 De spurte ikke om hvordan jeg hadde det

https://www.youtube.com/watch?v=lzR-xo5RgWw


Seksuelle overgrep og loven

Atferd
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Handling Omgang



BRiS er et tilbud til

• Alle som har opplevd seksuelle overgrep > 15 år

• Alle som ønsker informasjon og veiledning

• Familie, pårørende og nære venner
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Hva gjør vi på BRiS?

• Samtaler

• Kunst - og utrykksterapi grupper 

• Tema kvelder

• Informasjon til ansatte i barnehager og barneskoler

• Undervisning til elever i ungdomsskoler og 

videregående

• Informasjonsarbeid og undervisning til 

samarbeidspartnere i kommunene
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20 %

80 %

 Menn  Kvinner

143

Antall brukere i 2017
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Nøkkeltall og hovedtrender

53,5

53,5 % av senterets brukere var selv

Utsatt for overgrep 

21 % av brukere var selv 

pårørende til en som ble 

utsatt for seksuelle overgrep  

Nasjonalt

BRiS

22 % av brukere var selv 

pårørende til en som ble 

utsatt for seksuelle overgrep  
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56 %

33 %

11 %

Vertskommune Samarbeidskommuner Andre

Kommunetilhørighet

143
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https://dinutvei.no/video/filmen-slik-motes-du-pa-et-senter-mot-incest-og-seksuelle-overgrep
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https://snakkemedbarn.no/
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Takk for oss!


