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Innledning  
Buskerudregionens incestsenter (BRiS) er et interkommunalt samarbeid mellom alle 
kommunene i Buskerud, Sande og Svelvik i Vestfold og Jevnaker i Oppland. (Merk endring i 
kommuner etter 01.01.20). Barne- og ungdomsdirektoratet gir retningslinjer for senterets 
drift i rundskriv 10/2019, regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle 
overgrep og ressurssentre mot voldtekt. Les mer om tilskuddsordningen her.  
 
Veileder til Rundskriv 10/2018 har som formål å gi utfyllende informasjon og presiseringer 
knyttet til rundskriv 10/2019. 
  
Statstilskuddet til sentrene mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentrene mot voldtekt 
er øremerket og blir bevilget over statsbudsjettet. 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. 
 

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 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  
  

https://bufdir.no/globalassets/global/tilskudd-bruk-denne/incestsentrene/regelverk-for-tilskudd-sentre-mot-incest-2019.pdf
https://bufdir.no/globalassets/global/tilskudd-bruk-denne/incestsentrene/veileder-til-rundskriv-2018.pdf
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Organisering   
Buskerudregionens incestsenter (BRiS) – er et kompetanse- og støttesenter mot incest og 

seksuelle overgrep som har vært i drift siden 31. oktober 2006. 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 var fram til årsskiftet 

2019/2020, organisert i helse og sosial (HSO). BRiS har et styre, der HSO direktør i Drammen 

kommune er styreleder. Personalet har ansettelsesforhold i HSO, Drammen kommune.  Etter 

nyttår 2020 er BRiS organisert under Ny Start. 
  

Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet, «Bufdir» gir retningslinjer for senterets drift i 

rundskriv 10/2019, regelverk for statlig tilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep og 

ressurssentre mot voldtekt. Hvert senter skal ha en vertskommune. Senteret må være etablert 

og drevet som eget tiltak med eget budsjett og regnskap for å komme inn under 

tilskuddsordningen.  Senteret kan være organisert av en- 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.  
 

Det økonomiske grunnlaget er avgjørende for å sørge for en forutsigbar drift. 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. Bufdir, med inntil 80 %. Grunnlaget for finansiering er 

stykkpris pr antall innbyggere pr. kommune. Driftsbudsjettet for BRiS i 2019 var på ca. 5 

millioner.  
  

Styret  
BRiS har et styre med 4 styremedlemmer, der kommunaldirektør HSO i Drammen kommune 

er styreleder. Det er avholdt 3 styremøter i 2019 (20.03, 26.06 og 30.10). 
   

Styret har i 2019 bestått av følgende medlemmer:    

 Eva Milde styreleder (Drammen kommune) til 1.06.19, Torill Løberg fra 1.06.19 

 Laila Johannessen (Vestre Viken helseforetak)    

 Nanna S. Nordhagen (Modum kommune)   

 Pål Tore Larsen (Søndre Buskerud politidistrikt) 
 

Lokaler                 
BRiS er lokalisert 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. Adressen er Rosenkrantzgata 17, 3018 

Drammen. Inngang i administrasjonsbygget i 2 etasje, til 

venstre for legevaktens inngang. Parkering er tilknyttet bygget (senteret).   
 

Åpningstider  
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 08.00 - 15.30 Torsdag fra kl. 08.00 - 18.00.  
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Tjenestetilbud  
Målet 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 primært være et selvhjelpstilbud til voksne personer som har vært utsatt for 

incest, seksuelle overgrep eller voldtekt og deres pårørende. Sentrene kan også ha et tilbud til 

utsatte under 18 år. 

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. Brukere 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 (nå «Hjelpetelefonen for 

seksuelt misbrukte») 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. 

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

Det er valgt personer/brukere til brukerråd. 

   

BRiS arbeider i tråd med nasjonale og lokale føringer. Barne- og ungdomsdirektoratet gir 
retningslinjer for senterets drift i rundskriv 10/2019; regelverk for statlig tilskudd til sentre 
mot incest og seksuelle overgrep og ressurssentre mot voldtekt. 
 
Virksomheten vektlegger kvalitetsarbeid og utvikling av personal, organisasjon og tjeneste. 
Merverdi for innbyggere er fortsatt hovedfokus i 2019:   

 Kunnskap og kompetanse om hjelpeapparatet   

 Samarbeid med andre tjenester  

 Forebyggende arbeid     

 Familie og nettverk   

 Brukermedvirkning - evalueringsskjema og brukerråd    

 Arbeidskultur - en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon for den enkelte 
(sykefravær < 5 %)   

 Kompetanseheving -  utdanning, kurs og rekruttering  
 

https://hfsm.no/?fbclid=IwAR0Bp__ahPeJb4iWCXUJTKWWXFx3EbmL6acyaBvRHAjM6gdz_6JpAwkIK10
https://hfsm.no/?fbclid=IwAR0Bp__ahPeJb4iWCXUJTKWWXFx3EbmL6acyaBvRHAjM6gdz_6JpAwkIK10
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Samtaletilbud 
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» Bufdir rundskriv 10/ 2019.   

  

Hensikten er å legge til rette for mestring og at den enkelte blir i stand til å skape positiv 

endring i eget liv. Samtaletilbudet kan være tilstrekkelig hvis den utsatte først og fremst 

trenger: 

 informasjon og kunnskap 

 hjelp til å bearbeide overgrepserfaringer 

 råd, veiledning og støtte  

 

 

Samtaler er det viktigste arbeidsredskapet vi har som ansatte på senteret. Samtaler med 

utsatte for incest- og seksuelle overgrep er et område hvor ansatte har kompetanse og 

erfaring. Tilbudet er primært et gratis lavterskeltilbud for voksne personer.   

  

Temakvelder og grupper 
BRiS har tilbud om temakvelder og kunstgruppe. 

Både vår og høst 2019 var det 2 kunstgrupper som 

gikk parallelt på torsdager. 

 

BRiS 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.   
 

Temakvelder vår og høst: 

 BRiS har lagt opp til temakvelder annenhver uke. Det er laget en kursrekke med temaer 

som bygger på hverandre, det er likevel mulig å delta på en enkelt kveld. Hver 

temakveld inneholder tid til refleksjon og tips til mestringsstrategier.  

 Temaene er: Om reaksjoner etter vold og traumer, Hva sier jeg til meg selv - Den indre  

 dialogen, Mine grenser: jeg vil - jeg vil ikke, Hvordan kan jeg slappe bedre av og Søvn 
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Forebyggende arbeid – informasjon og undervisning 
«Bedre føre var – forebygging»: tilbud om informasjon, undervisning og kompetanse-

hevingstiltak til samarbeidspartnere. BRiS arbeider forebyggende i form av undervisnings- og 

informasjonsarbeid. BRiS har Facebook side og nettside for informasjon 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 krenkelser og overgrep, hjelpes på en 

god måte.  

  

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.  

  

Utfordringen er å forebygge at nye barn utsettes og å komme tidlig inn med hjelp til utsatte 

barn for å stoppe overgrepene og hindre skjevutvikling. På forespørsler stiller vi opp for 

ansatte i barnehager og på barnetrinnet.   

  

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.  

Skolen er derfor 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 også et opplegg for avgangsklasser i videregående skole, der det deles ut boksere til 

russen med påskriften «Jeg tar ansvar».   

 

BRiS har også et undervisningsopplegg rettet mot Introduksjonssenteret i Drammen og mot 

minoritetsgrupper i innføringsklasser i samarbeidskommunene. I tillegg kan BRiS holde 

foredrag på fagdager i skole og barnehage. 

 

Året 2019 møtte BRiS 2477personer fordelt på 67 oppdrag Se figur 1. Se figur 2 for hvilke 

instanser BRiS besøkt og figur 3 for kommunetilhørighet. 

 

https://www.facebook.com/BRiS-Buskerudregionens-incestsenter-508115045970674/
http://www.brisenter.org/
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Figur 1 

 
 
 

Figur 2 

 
 

Figur 3 

 

1126 1127

224 67

JENTER GUTTER ANSATTE OPPDRAG

Undervisningsoppdrag i ungdoms- og 
videregående skole 2019

Barnehage Ungdomsskole Vidreg. Skole
Norsk

voksenopplæring
Offentlig tjenester

Serie1 1 42 7 1 1

1

42

7 1 1

Informasjonsoppdrag 2019

Vertskommune Samarbeidskommune

Serie1 6 106

6

106

Kommunetilhørlighet
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Samarbeid med andre tjenester   
For å sikre sentrenes brukere god og samordnet bistand, er det viktig å styrke systematisk og 

vedvarende samarbeid mellom sentrene og ulike kommunale tjenester. Sentrene skal være et 

supplement til offentlig hjelpeapparat og samarbeide med offentlige tjenester i øvrig 

hjelpeapparat, som for eksempel overgrepsmottak, helsetjeneste og psykisk helsevern mv. 

BRiS 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.  

Samhandling med andre etater er en suksessfaktor for gode tjenester. Samarbeidsavtaler kan 
kvalitetssikre arbeidet og forplikte partene i arbeidet. Det kan bidra til bedre og mer koordinerte 
tjenester for den enkelte. BRiS har gjennom året vektlagt samarbeidsmøter og informasjon om 
andre tjenester i virksomheten. Målet er; økt kompetanse og samhandling, å bistå brukere med 
informasjon om andre tilbud i kommunen og eventuelt å følge brukere til aktiviteter ved behov. 
 

Brukermedvirkning er nødvendig for utvikling av gode tjenester. Vi trenger fortløpende 

evaluering og tilbakemeldinger til forbedringsarbeid. Det er fagrådgiver har ansvar for møter 

med brukergruppen. 

 

De lokale, regionale og nasjonale samarbeidspartnere i løpet av året er: RVTS Sør, ungdom – 

og videregående skoler, politiet, Amathea, Levekårsteamet, ATV, Sosial vakttjeneste, 

Familievernkontoret, Kirkens bymisjon, Barnas stasjon, Uteteamet, Drammen 

interkommunale krisesenter, Overgrepsmottaket, DPS, BUPA, NAV, Rådgivningskontoret for 

kriminalitetsutsatte, Konfliktrådet i Buskerud, Redd Barna Norge, m.fl.  

 
Sentrene skal selv kontakte relevante regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og 
selvmordsforebygging (RVTS), for å inngå samarbeid om faglig støtte til senteret, 
kompetanseheving av ansatte, bistand i forebyggende arbeid og eventuelt veiledning. BRiS og 
Drammensregionens interkommunale krisesenter er tilknyttet region RVTS Sør.  
 
God informasjon lokalt kan være av betydning både til befolkningen og hjelpeapparatet. 

Herunder oppdatert informasjon via senterets nettside www.brisenter.org, Facebookside 

BRiS-Buskerudregionens-incestsenter   og brosjyrer.  

 

 

Fagkonferanse 

Virksomheten arrangerte 5. juni 2019 gratis fagkonferanse for samarbeidspartnere i 
kommunene. Fagkonferanse hadde som tema «Skadelig seksuell atferd SSA». 
Samarbeidspartnere i alle bidragskommuner ble invitert og over hundre meldte seg på 
konferansen. Dagen ble åpnet av en av de ansatte, med informasjon om Folkehelsemeldinga 
og presentasjon av BRiS og Drammensregionenes interkommunale krisesenter.  
Følgende instanser holdt innlegg: RVTS Øst Kjetil Ramborg - verktøyet «Snakke», RVTS  Øst 
Christian L. Hansen - Barns seksuelle atferd, Tverretatlig Team Agder Tove Lise Høygilt - 
Erfaringer fra tverretatlig team, Abup Sørlandet Jorunn H. Haga – Barnesamtalen og Drammen 
kommune, Eirik Jensen - Forebygging på tvers. 
 

http://www.brisenter.org/
https://www.facebook.com/BRiS-Buskerudregionens-incestsenter-508115045970674/?ref=bookmarks


10 

 

Personal  
Personalgruppen har 5,2 årsverk pr 31.12.18:  
 Rådgiver 100 % stilling: Adjunkt med sosialpedagogikk og erfaring fra Røde Kors, 

barnehage, grunn- og videregående skole.  

 Miljøterapeut 100 % stilling: Barnevernspedagog med videreutdanning i veiledning og 
coaching. (Siv Anita Bjerknes Skaug til 01.08.19/ Ingunn Vetting fra 01.08.19. 

 Miljøterapeut 100 % stilling: Sykepleier Line Brenden sykepleier 

 Konsulent 20 % stilling: Aktivitør, kunst- og uttrykksterapeut med arbeidserfaring fra 
Vikersund kurbad og Modum bad.  

 Fagrådgiver 50 % stilling BRiS og 50 % stilling Drammensregionens interkommunale 
krisesenter: sosialantropolog og sosionom med utdanning i NLP og coaching til 31.12.19 

 Avdelingsleder 50 % stilling BRiS og 50 % stilling Drammensregionens interkommunale 
krisesenter: sosionom med videreutdanning i vold i nære relasjoner til 31.12.19 

 Merkantil ressurs, fagarbeider økonomi 50 % stilling BRiS og 50 % stilling 
Drammensregionens interkommunale krisesenter 

 Daglig leder 50 % stilling BRiS og 50 % stilling Drammensregionens interkommunale 
krisesenter: spesialsykepleier i psykiatri med videreutdanning i veiledning og ledelse, samt 
endringsledelse. Erfaring fra ledelse i helse – og krisesenter. 

  

Sentrenes ansatte skal ha relevant kompetanse. Dette kan for eksempel være helse-, sosial- 

eller barnefaglig utdanning. Kompetanse og erfaring fra fagfeltet vektlegges. Alle som arbeider 

ved sentrene har taushetsplikt og må undertegne taushetsløfte. Brukeren skal orienteres om 

taushetsplikten og om unntakene fra denne.   
  

Sentre som mottar tilskudd i henhold til rundskriv 10/2019, 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.  BRiS 

følger rutiner i Drammen kommune og har innført etisk refleksjon etter SME – modellen. 

Personopplysninger kan bare behandles, herunder registreres og lagres, dersom den det 
gjelder samtykker til dette, eller det finnes annet lovlig grunnlag.  

 

Arbeidsmiljø  
Arbeid med arbeidsmiljø, medarbeiderskap og forpliktende samspill er sentralt. Det er 

ønskelig å bygge grunnmuren i virksomheten på etiske verdier og en holdning om at «vi vil 

hverandre vel». Det vektlegges et forpliktende samspill preget av verdiene mestring, 

medvirkning, troverdighet og arbeidsglede. Samarbeid internt og eksternt er nødvendig for å 

tilby tjenester av høy kvalitet. Arbeidsmiljø er tema på månedlige HMS møter, 

medbestemmelsesmøter, etisk refleksjon, personalmøter og strategidager i virksomheten.  
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Sykefravær  
 

BRiS Sykefravær dager Sykefravær prosent 
2019 1-8 dager 1-16 dager Over 8 uker 1-8 dager 1 -16 dager Over 8 uker Totalt 

BRiS 10 7,5 24 0,8 % 0,6 % 1,97 % 3,37 % 

 

Kompetanseutviklingstiltak for ansatte  
Medarbeidere på BRiS inviteres til faglig kompetanseheving gjennom BUFDIR, der RVTS sør 

har fått delegert ansvar. Det er gjennomført et faglig utviklingsprogram i 2019 sammen med 

andre incestsentre i regionen.  

 

Medarbeidere fra BRiS og Drammen interkommunale krisesenter deltar på samlingene. 

Programmet inneholder faglig og personlig utvikling.  

 

Fagrådgiver har ansvar for å strukturere arbeid med fag, etikk og kvalitet i ukentlige møter 

med medarbeidere på BRiS. Vi prioriterer kvalitetssystem, ros analyser og faglig forsvarlig 

dokumentasjon for å sikre forsvarlig kvalitet i tjenesten. Det er utarbeidet maler og prosedyrer 

i arbeidet, som vil bli fortløpende evaluert. 

 

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 mål og utvikling i tjenesten. 

 

 
ÅRSKALENDER FOR KOMPETANSEHEVINGSTILTAK  
OG KURSREGISTRERING 2019 - BRiS 

Utdanning 

Aktivitet Studiepoeng Oppstart Fullføres Deltakere 
Etter – og videreutdanning i Ledelse av 
kvalitetsutvikling og kontinuerlig 
forbedring 

15 Vår 2019 Høst 
2019 

Marie eksamen 
i september. 
Dokumentasjon 
mottatt. 

Kursregistrering 
Tidspunkt Aktivitet Deltaker-e 

Januar Public 360 Alle 

30.01 Vergekurs Frøydis 

12.02 Erfaringsseminar - MI Hanieh 

04.05 Kurs for journalansvarlige i HSO Anita, Marie og Hanieh 

07 - 09.05 Positiv Power and Influence – ledelse og positiv 
påvirkning 

Anita, Ingunn, Marie 

13 - 14.06 Seksuelle overgrep 2019: avdekking, forebygging og 
håndtering av seksuelle overgrep mot barn og unge 

Ingunn V 

09 – 10.09 Barn og unge som fungerer svakt kognitivt og sosialt  Marie og Ingunn V 

https://www.jobbaktiv.no/arrangementer/seksuelle-overgrep-2019/
https://www.jobbaktiv.no/arrangementer/seksuelle-overgrep-2019/
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13.11 Stabiliseringsarbeid med traumatiserte voksne – 
RVTS Øst 

Line 

20 – 21.11 Førstehjelp ved selvmordsfare – RVTS Øst Line 

e-læring 
Tidspunkt Aktivitet Deltaker-e 

Vår Stø-kurs Frøydis, Line? 

Vår og høst Presentasjonsteknikk Hanieh, Siv - Anita 

Konferanse- og samling registrering 
Tidspunkt Aktivitet Deltaker-e 

06.02 Resurspersonoppfølging – Verge as Marie 

14.02 Fag- og statistikk seminar for SMISO Ingunn 

18.03.19 Ledelse i omstilling - Drammen kommune Ingunn, Marie, Anita og 
Frøydis (VO) 

11.04 Digitalisering og tjenesteinnovasjon – avstands-
oppfølging og samhandling 

 

30.04 Tverrfaglig seminar om vold og seksuelle overgrep 
mot barn og unge 

Siv-Anita 

06 – 07.05 ROSA vår seminar Siv - Anita 

22 - 24.05 SMISO Landskonferanse Frøydis, Siv-Anita, Ellen og 
Anita  

05.06 Samling for ressurspersoner Vold og trusler om vold Anita 

13 - 14.06 «De er alle barn» - Nasjonal konferanse om 
bekymringsfull/skadelig seksuell atferd 

Frøydis, Siv-Anita 

11.09 Ressurspersonoppfølging – Verge as Marie 

15 - 16.10 Samling SMISO - RVTS Vestfold Marie, (Ingunn V – syk), 
Frøydis, Ingunn Å 

25.10 Modum Bad-konferansen 2019: Traume-overlevere i 
arbeid og skole 

Frøydis og Line 

25.-26.11 Nasjonal konferanse om seksualisert vold - RVTS Ingunn V. Line og Siv - 
Anita 

28. – 29.11 Grunnkurs, barn og unge voksne RVTS ØST Line  

 

Grunnpakke - nyansatte 
e-læring Toleransevinduet 

Stø-kurs 

SNAKKE - Samtale hjelp til deg som er bekymret for et barn 

 Introduksjonsdag for nytilsatte - DRMK 

 Motiverende intervju 

30 - 31.10 Selvmordsforebygging - VIVAT 

  

 
 

 

 

 

https://smiso-st.no/aktuelt/program-til-landskonferansen-2019
https://rvtsost.no/kurs/de-er-alle-barn-nasjonal-konferanse-om-skadelig-seksuell-atferd-13-og-14-juni-2019/
https://rvtsost.no/kurs/de-er-alle-barn-nasjonal-konferanse-om-skadelig-seksuell-atferd-13-og-14-juni-2019/
https://rvtsost.typeform.com/to/jPQczj
http://kurs.helsekompetanse.no/traumebehandling/heia
https://snakkemedbarn.no/
http://intranett/Kommuner/Drammen/Felles/handboker/Personal/Rekrutt/Nyttig-for-nytilsatte/
https://www.drmk-kursportal.no/kurs/forstehjelp-ved-selvmordsfare/
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Statistikk  
Nøkkeltall og hovedtrender fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) Rapportering 

fra sentrene mot incest og seksuelle overgrep 2019 finnes på vedlagt lenke:  

Lenker til autorapporter for Buskerudregionens Incestsenter (BRIS): 
 
Skjema A 
http://svar.sentio.no/report/shared/ac6b07f9-e6ba-4d4e-b19f-8a984f103aa2 
 
Skjema B 
http://svar.sentio.no/report/shared/67093b79-f2ff-42d3-aa7c-d200eddc1bd3 
 
Skjema C 

http://svar.sentio.no/report/shared/e7c18748-2050-4756-9a81-db670f5eea95 

 
 

Skjema A: Henvendelser (ikke samtaler) 

 

 

 

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des

Serie1 94 71 64 54 81 70 8 62 56 53 65 46

94

71
64

54

81

70

8

62
56 53

65

46

To
ta

l s
u

m
 7

2
4

Antall henvendelse på telefon, mail, brev og 
SMS

Brukergruppen Samarbeidspartnere

Serie1 503 222

503

222

Aksetittel

Henvendelser

http://svar.sentio.no/report/shared/ac6b07f9-e6ba-4d4e-b19f-8a984f103aa2
http://svar.sentio.no/report/shared/67093b79-f2ff-42d3-aa7c-d200eddc1bd3
http://svar.sentio.no/report/shared/e7c18748-2050-4756-9a81-db670f5eea95
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Jente/Kvinne Gutt/Mann Annet

Serie1 307 103 0

307

103 0

Kjønnsfordeling på henvendelser på telefon, 
mail, brev og SMS(Brukergruppen)

Enesamtale (over 20
minutt) på telefon

Taus telefon
Andre

telefonhenvendelser
Epost, brev, SMS Sosiale medier/Chat

Serie1 65 93 162 180 3

65

93

162
180

3

Aksetittel

Type henvendelse(Brukergruppen)

Vertskommune Samarbeidskommune Annen kommune

Serie1 254 133 23

254

133

23

Kommunetilhørlighet(Brukergruppen)
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Skjema B: Antall besøk 

 
 

 
 

48

5
19

6

57

13 7 5 9 2 7

44

To
ta

l s
u

m
 2

2
2

Samarbeidspartnere

Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des

Serie1 49 51 51 44 48 36 6 48 70 77 91 67

49 51 51
44 48

36

6

48

70
77

91

67

To
ta

l s
u

m
 6

3
8

Aksetittel

Besøkende flere ganger per måned

499

11 80 0 8 1 24 3 12 1

Besøket gjelder
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Jente/kvinne Gutt/mann Annet

Serie1 456 179 0

456

179

0

Kjønnfordeling besøkende flere ganger

Før kl 16 Etter kl 16 Både og

Serie1 587 46 6

587

46 6

Tid på dagen 
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Skjema C: Brukere 2019 (samtaler) 

 
 

 
 

 

Kvinne/jente Mann/gutt Annet

Serie1 65 19 0

65

19

0

To
ta

l s
u

m
 8

4

Kjønnsfordeling

I senterets vertskommune
I annen kommune som bidrar

økonomisk
I annen kommune

Serie1 37 31 11

37

31

11

Kommunetilhørlighet

Utsatt Pårørende eller annen nær person Både pårørende og utsatt

Serie1 60 15 4

60

15
4

Hvem gjelder dette skjemaet?
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Ja, begge Ja, en av dem Nei

Serie1 16 3 60

16
3

60

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

Under 7 år 7-13 år 14-15 år 16-17 år 18 år eller eldre Uklart

Serie1 16 26 5 5 10 2

16

26

5 5

10

2

Alder ved første overgrep?

2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 År

Nye brukere 59 58 70 48 46

59 58

70

48 46

Antall nye brukere siste 5 år
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Årsresultat 
Årsresultat  

Lønn  3 862 861 

Husleie, renhold og vedlikehold bygning 622 883 

Andre driftsutgifter 616 945 

SUM DRIFTSUTGIFTER 5 102 689 

 

INNTEKTER 
Refusjon sykepenger fra Nav -24 675 

Kompensert mva driftsregnskapet -213 513  

Fra kommuner -899 817  

Refusjon fra staten -165 000  

Andre tilskudd knyttet til prod. av bestemt antall -4 201 209  

SUM INNTEKTER -5 504 214  

 

RESULTAT 

Avsetning til gjeld mot Bufdir  -321 220  

Avsetning til fond  -80 305  

Disponering -401 525  

 
Fond 
Anndel 2013 171 558 

Anndel 2014 160 520 

Anndel 2015 67 804 

Anndel 2016 131 319 

Anndel 2017 124 731 

Anndel 2018 53 962 

Anndel 2019 80 305 

UB Fond 790 199  

 

 

Andel 2017 498 923 Utbetalt 

Andel 2018 215 849 Utbetalt  

Andel 2019 321 220  

Gjeld mot Bufdir  321 220  

 

 


