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FORORD 
Buskerudregionens incestsenter, BRiS, er et interkommunalt samarbeid

mellom alle kommunene i Buskerud og to fra Vestfold, med Drammen som

vertskommune.

Senteret har siden oppstart både utvidet og fått et tettere forhold til sine

samarbeidspartnere. Dette er veldig gledelig, og vi anser samarbeid som en

essensiell del i arbeidet med å hjelpe overgrepsutsatte. Mange av senterets

brukere sliter dessverre med svært alvorlige påkjenninger som følge av 

overgrep. Ved at BRiS og våre samarbeidspartnere benytter hverandres 

kompetanse og ressurser, økes det kvalitative innholdet i hjelpearbeidet.

Eksempelvis har BRiS i 2012 satset på det viktige området med flerkulturelt

miljø og bistand til folk med minoritetsbakgrunn. Dette har resultert i et

fruktbart samarbeid og erfaringsutveksling med Introduksjonssenteret 

i Drammen Kommune. 

BRiS søker hele tiden å ha høy faglig utvikling og kvalitet i arbeidet.

Formålet er å gi brukeren trygghet, innsikt og hjelp til å finne egne ressur-

ser, for å bli i stand til å mestre tilværelsen på en bedre måte. Videre driver

senteret forebyggende arbeid gjennom informasjon og undervisning for å 

redusere omfanget av seksuelle overgrep og for å nå brukere som har behov

for tilbudet. Tilbakemeldingene fra brukerne på tilbudet er gode – ja, for

noen har dette tilbudet vært et avgjørende vendepunkt i livet. 

Årsberetningen viser at senteret har høy aktivitet. BRiS finansieres gjennom

20 – 80 % regelen, der en krone fra kommunene gir fire kroner fra staten. 

I tillegg har senteret til nå vært finansiert gjennom støtte fra helseforetaket

og fylkeskommunen. Dette er midler det må søkes om hvert år og dermed

noe usikre å planlegge og bygge driften på. Senteret vil rette en stor takk

til alle kommunene, som til tross for stramme budsjetter og mindre statlige

overføringer, har signert nye avtaler med litt høyere innbetaling pr. inn-

bygger. Det vil gi mer forutsigbare drift av BRiS og dermed bedre tilbud til

kommunenes innbyggere som har blitt utsatt for seksuelle overgrep. 

Vi er strålende fornøyd og takknemlig for at alle 23 kommuner er med videre

i dette viktige arbeidet!

Styret vil oppfordre kommunene til aktivt å hjelpe BRiS med å nå ut med 

informasjon om tilbudet.  Ansatte fra BRiS kommer gjerne til din kommune

for å gi informasjon til personalgrupper. Styret vil også takke dyktige med-

arbeidere for det arbeidet de utfører. De er med på å lede enkeltmennesker

til en bedre tilværelse. Takk!  

Tore Isaksen

Styreleder
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INNLEDNING
2012 har vært et hektisk år for BRiS. Det startet med feiringer av 5-års jubiléet med et egetprodusert
jubiléumshefte og ulike markeringer for brukere, styret og de ansatte. Endelig var organisasjonen
”voksen” nok med en faglig tyngde, en synlig profil, et tydelig innhold og et robust mannskap! 
BRiS hadde kommet for å bli i Buskerudregionen som et varig og viktig lavterskeltilbud til utsatte 
for seksuelle overgrep, pårørende, hjelpeapparatet og samarbeidspartnere.

I løpet av året ble det delt ut 100-vis av de flotte heftene som brukerne selv hadde fylt med dikt,
fortellinger, refleksjoner og bilder. Innholdet belyser både traumene, sjokket, sorgen, reaksjoner, 
mekanismer og ikke minst håpet og forventningene om et godt liv! Heftet omfatter i tillegg råd og
erfaringsutveksling fra fagfolk og samarbeidspartnere som BRiS har hatt kontakt med siden oppstart.
Ansatte på BRiS er utrolig stolte over dette håpefulle produktet, som i klare ord og uttrykksfulle 
bilder, viser betydningen av arbeidet på et slik støtte- og kompetansesenter. 
Mange har grått sine modige tårer over endelig å kunne fortelle sin skamfulle hemmelighet, 
få støtte, veiledning og møte andre likesinnede for å få oppmuntring og mot til å gå veien videre 
for et bedre liv.

Som forfatteren av ”Refleksjon over livet” skriver:

”Å være rik handler ikke om å ha midler. Å være rik handler om å være reflektert over egen utvikling og

ha mye følelser, erfaringer, menneskelighet og kunnskaper om seg selv. Å være rik handler om å kunne

bruke disse tingene til å utvikle seg mer enn det man er. Hvis man greier å utvikle seg litt hver dag, 

så tjener man mye og blir rikere for hver dag. 

Livet har mye svik, skuffelser, nedganger og slag, men det handler om å stå opp igjen, komme styrket 

ut av det og om å være klar for å møte denne motstanden. Det er ikke lett å komme seg igjennom det,

men det handler om å balansere gjennom det. Ikke flykte, men utfordre det.

Inspirasjon er kilden til motivasjon. Og motivasjon er styrken til handling. Og handling er kilden til 

forandring.”

Så med disse ord vil jeg åpne Årsberetningen for 2012.

Merete Andrea Risan, 
daglig leder for BRiS



NYHETSÅRET 2012
Året har hatt mange viktige saker belyst i media som gir overgrepsutsatte et ansikt og en tydelig
stemme. En av de største og mest skjellsettende sakene dette året, var rettsaken og mediestormen
rundt den unge jenta og ordføreren i Vågå. ”Hele” Norge fulgte med, og ”alle” tenkte at en voksen,
veltalende og mektig mann med bekjentskapskrets helt inn i Stortinget, ville gjøre en ”lett match”
mot ei lita spinkel jente og hennes historie. I tillegg hadde han en svært kjent og ”fryktet” advokat,
mens motparten hadde tilsynelatende en forsiktig og ukjent jurist. Men jenta ble trodd! Saken ble
tatt på alvor. Bevismaterialet veide så tungt, med et enormt antall samtaler og kontakter på ”skype”,
telefon og sms,  at ordfører Rune Øygard fikk en dom på 4 år. Saken ble ført i Sør-Gudbrandsdal ting-
rett på Lillehammer og anket til Eidsivating lagmannsrett på Hamar. Saken kommer opp der og er 
berammet til tidsrommet 22. april til 30. mai 2013. Han ble også dømt til å betale oppreisnings-
erstatning og saksomkostninger (kr. 150 000,- + 25 000,-).

Denne saken står i skarp kontrast til de mange tilfeller vi har lest om i media i året som gikk der 
offeret ikke blir avhørt, tidsfrister brutt, saker foreldet eller henlagt. Overgripere slipper fri til tross
for at alt taler for at de er skyldige. 
En av brukerne som opplevde incest i barndommen skriver i jubiléumsheftet:
”Å straffe seg selv.
I Norge er det 21 års fengsel for DRAP.
Hvor lenge skal jeg straffes for at jeg har vært utsatt for overgrep?
Jeg bare spør meg selv.”

Samtidig dette året fikk Barne- og Likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen kraftig refs fordi hun
blandet seg inn i en henlagt overgrepssak etter at guttens bestefar og andre ressurspersoner hadde
kontaktet henne. (Leders innlegg i Drammens Tidende, DT, ifm. denne saken, kan leses på side 15).
Barnet måtte til tross for overgrepsanklager og anmeldelse mot far fortsette å bo hos han. Saken ble
betraktet som en opprivende barnefordelingssak i en vanskelig skilsmisse. I ettertid skapte saken mye
blest og viktige diskusjoner vedrørende barns faktiske rettsløshet når den ene forelder blir anklaget
og anmeldt for vold eller overgrep. Inntil dom er avsagt i en slik sak hvor en blir funnet skyldig, er
barna tvunget til å bo sammen med antatt overgriper. Dersom den andre forelder holder barna igjen,
risikerer de dagsbøter håndhevet av Barnevernet. ”Bamseaksjonen” i 2011 og 2012 var markeringer
av dette bruddet på Barnekonvensjonen, som også BRiS lokalt var med å arrangere. En høring 
i forhold til  viktige og nødvendige lovendringer på dette punkt i Barneloven, kom fra Barne- og
Likestillingsdepartementet på slutten av dette året.

BRiS har som i tidligere år, vært synlig i media i flere forbindelser. Ungdomsvoldtekter og felles tall
fra Politi og Overgrepsmottak har vært en større sak med oppfølging både i DT og NRK både på nett
og i radio. Tydelige tall viser en markant økning av det politiet kaller ”nachspielvoldtekter” hvor
svært berusede jenter blir misbrukt eller voldtatt av jevnaldrende gutter på fest. BRiS årlige temadag
i 2012 handlet nettopp om ”ungdomsvoldtekter” og at dette nå er en økende tendens i ungdomsmiljø.
Hva får unge gutter til å forgripe seg på jevnaldrende? Og hvor store er mørketallene på gutter som
blir voldtatt?

Til BRiS kommer gjerne jentene som ikke har vært på Legevakta eller hos Politiet. De har holdt på
den vonde hemmeligheten i flere måneder og nå er de i dårlig forfatning etter søvnløse netter og 
destruktive tanker. Kanskje er det bare venninnen hun lå over hos som vet… De er så plaget av
skam- og skyldfølelse fordi de løy for foreldrene om hvor de var og hadde drukket altfor mye. 
Så var han som forgrep seg på dem en gutt i parallellklassen eller en venninnes bror som også hadde
drukket mye. Det ble altfor vanskelig å melde fra selv om blåmerkene eller de istykkerrevne klærne 
tydelig viste at dette ikke var frivillig. 

Hentet fra artikkel i Jubiléumsheftet, Jan Orsteen, rådgiver v/ Eiker videregående skole:
”En viktig ting disse jentene (for det er flest jenter som står fram) har til felles, er at de ofte har 
båret på sin hemmelighet lenge. De plages av grunnløs skyldfølelse, dårlig selvtillit, lavt selvbilde 
og redsel for hvordan andre vil reagere dersom de får vite hva som har skjedd. Så det er et stort 
skritt å fortelle det til noen.
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Medmennesket
på BRiS
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I de tilfellene noen velger å fortelle hemmeligheten sin til meg, tenker jeg at de viser meg en stor tillit
som jeg må prøve å leve opp til. Det viktigste spørsmålet da blir da ” Hva gjør man for å hjelpe?” 
Det viktigste er sannsynligvis å være et medmenneske og hjelpe disse jentene til å se at de kan få en ny
start og en bedre fremtid. Altså å gi dem et nytt håp. Vi kan legge en del til rette på skolen, men allike-
vel føler jeg som regel at dette slett ikke er nok. Løsningen har for meg vært å prøve å få vedkommende
til å oppsøke BRiS for å få mer profesjonell hjelp. Jeg har både sendt og fulgt elever dit og samarbeidet
med BRiS og elevene i etterkant.
…. Som rådgiver har jeg flere ganger fått nyttig hjelp og veiledning fra de ansatte på BRiS, både i form
av samtaler og gode kurs de holder. BRiS har ingen trylleformel for å hjelpe, men de er dyktige til å 
jobbe med selvfølelse og skyldfølelse, og de satser alltid på å få fram brukernes egne ressurser. Akkurat
her tror jeg nøkkelen til suksess ligger. Hensikten er jo nettopp å gjøre brukerne selvhjulpne og ikke 
avhengige av hjelp fra profesjonelle over lang tid.
Det er alltid bedre å forebygge enn å behandle, og dette er BRiS fullstendig klar over. Derfor reiser de
rundt på ungdomsskoler og videregående skoler med et eget undervisningsopplegg. Her får ungdom
blant annet vite mer om risikofaktorer for å bli utsatt for overgrep, om å sette grenser og hva man bør
gjøre dersom en venn eller venninne blir utsatte for et overgrep. Elevene gir en vurdering av opplegget 
i etterkant, og skal vi dømme etter det, er det absolutt et behov for denne typen aktivitet i skolen.
BRiS tar i mot alle som har vært utsatt for overgrep, men det er viktig å være klar over at de også gir
hjelp til foreldre, venner, lærere, rådgivere og andre som føler behov. De har åpne dører for alle som 
ønsker hjelp, og er i så måte virkelig et lavterskeltilbud.”

ORGANISERING
BRiS som et støtte- og kompetansesenter mot seksuelle overgrep, har vært i drift i 6 år. Senteret er 
et lavterskeltilbud og et samarbeidsprosjekt der alle 21 kommunene i Buskerud, samt Sande og
Svelvik i Vestfold (i alt 23), deltar. Drammen er vertskommune. Eierkommunene kan komme med inn-
spill, og de bidrar til finansieringen av senteret med 3-årige forpliktende samarbeidsavtaler.
Kommunene står for finansieringen med 20% og staten v/Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet,
Buf-Dir., med de resterende 80%. Helse Sør-Øst og Buskerud fylkeskommune bidrar også økonomisk.
Dette gir et sikkert grunnlag for forutsigbar og kvalitetsmessig god drift på BRiS.
Beregningsgrunnlaget er antall innbyggere pr. kommune, og driftsbudsjettet for BRiS i 2012 er 
ca 3,7 mill. BRiS er et interkommunalt samarbeidstiltak, har en vertskommunemodell med eget styre
og hvor personalet har et ansettelsesforhold i Drammen kommune. Styreleder er fra vertskommunen.
I 2012 ble det gjort en grundig jobb i styret for å revidere og reforhandle de gamle kontraktene som
ble inngått ved etablering og oppstart i 2006 /2007. Nye 3-årige avtaler og god informasjon ble
sendt ut i mai. Utover høsten ”dryppet” de signerte kontraktene inn. I skrivende stund er samtlige
kontrakter kommet signert i retur. Styret og ansatte på BRiS er utrolig fornøyde og tar det som en 
tillitserklæring at  alle av de 23 mulig kommunene er med videre i BRiS-ordningen!

BRiS’ PLATTFORM
BRiS er et støtte-, erfarings- og aktivitetssenter for de som utsettes for seksuelle overgrep og 
deres familier. Samtidig er senteret en fagbank og et kompetansesenter for samarbeidspartnere, 
hjelpeapparat og de som jobber med barn og unge i hele regionen.
Hvilke mål som er satt av styret i vedtektene/ Verdidokumentet, kan leses mer om på senterets 
nettsider: www.brisenter.org . Fem hovedpunkter er nevnt på neste side:
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• BRiS skal være et lavterskeltilbud som er tilgjengelig for innbyggerne.
• BRiS skal styrke brukerens evne og muligheter til å delta aktivt i egen endringsprosess.
• BRiS skal synliggjøre, informere og være en pådriver i forebyggende arbeid mot incest 

og seksuelle overgrep.
• BRiS skal bidra til kompetanseheving for regionen innenfor satsningsområdet seksuelle 

overgrep.
• BRiS skal følge anerkjente faglig-, etiske - og juridiske føringer for sin virksomhet og 

i møte med den enkelte bruker.

Personalet utarbeidet og styret godkjente ”Verdidokumentet for BRiS” (2007 og 2010 m/ tillegg av
etiske retningslinjer). Det inneholder viktige grunnverdier for arbeidet i årene fremover og oppdateres
jevnlig. I all virksomhet som har med andre mennesker å gjøre, er menneskesynet det mest avgjø-
rende 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 også 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 benyttes aktivt med
forbedret livskvalitet som mål. Positive holdninger, mekanismer for mestring, bevissthet om ressurser
og reell medvirkning fra grupper man ønsker å rette innsatsen mot, er i fokus. Hjelp til selvhjelp er
en sammenbindende tenkning i alt arbeid på BRiS. Rådgiverne 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. Selvhjelp omtales av en selvhjepsorgani-
sasjon som ”selvorganisert selvhjelp”, eller det BRiS vil kalle ”egenmotivert selvhjelp”. Skadede 
relasjoner, skam- og skyldfølelser er områder de fleste seksuelt utsatte trenger bistand til å bearbeide.
BRiS benytter elementer av narrativ praksis i samtalene. Brukerne forteller sine historier som er
grunnlaget for veiledning slik at de ved egen hjelp kan hente fram nødvendige ressurser og finne 
mulige løsninger. 
Alle relasjoner har et element av makt i seg, derfor er maktforvaltning sentralt i alt helse- og sosial-
arbeid, også ved BRiS. De som utsettes for seksuelle overgrep blir relasjonsskadet og har vært utsatt
for maktmisbruk. Mennesker er ofte enda 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. 

STYRET, PERSONAL OG KOMPETANSE
BRiS har et kompetent og ressurssterkt styre med Utdanningsdirektør i vertskommunen Drammen som
styreleder. Det har blitt avholdt 5 styremøter (30.januar, 16.april, 4.juni, 17.september og 12.november.)
Styret har i 2012 bestått av følgende medlemmer:
Tore Isaksen, leder (ledergruppa i Drammen kommune), Tove Blåmoli (tidligere ansatt på Modum
Bad), Nanna S. Nordhagen (ledergruppa i Modum kommune), Anne Lisbeth Hjelle (Søndre Buskerud
politidistrikt)

BRiS har i 2012 hatt et personale på fem fagfolk i 4,6 årsverk. Daglig leder Merete Andrea Risan er
ansvarlig for driften. Teamet ble sterkt og robust i 2012, og fagteamet ble komplettert med en helse-
søster (ansatt 1.mars). Det har i hele året vært tilknyttet en vikar i 20%, da en av de ansatte har 
redusert stilling. Hun har hatt deltidsoppdrag på BRiS i flere perioder, både i engasjement og som
kursholder for brukerne.

Å leve

Være nær seg selv

som en venn

ikke fiende

kjenne virkeligheten

med alle nyanser

ikke bare sort hvitt

eller bare grå

rett og slett leve

være til her og nå

Anna 25 år



Teamet besto i 2012 av: Leder: Merete Andrea Risan, bioingeniør med mastergrad i folkehelse og 
erfaring fra helsevesen/- Nav-området/ Kirkens Bymisjon. 
Rådgivere: Khanh Enlien, fysioterapeut, erfaring fra rus/psykiatri og studie i menneskerettigheter. 
Frøydis Woldstad, pedagog, erfaring fra grunn-/videregående skole og frivillig organisasjon.
Espen Christiansen, sosionom med praksis fra støttesenteret i Oslo.
Stine Holsbø Johansen, sykepleier og helsesøster med erfaring fra barneavdeling og skole.
Vikar Ellen Haavik, aktivitør og kunst- og uttrykksterapeut med arbeidserfaring fra Vikersund kurbad
og Modum bad. I tillegg har vi i halve året hatt en ressursperson med helsefaglig bakgrunn med lønn
fra Nav, og en pårørende som i høsthalvåret har tatt ansvaret for brukerkveldene.

Alle ansatte er aktive ift. faglig oppdatering, og deltar jevnlig på fagdager og konferanser. Virksom-
hetsplaner for 2012 er laget. Teammøter avholdes hver tirsdag og kollegaveiledning hver torsdag 
(ca 1 time). Veiledning med ekstern veileder for teamet kommer i tillegg 5 ganger i løpet av året. (2½t)

Ansatte har deltatt i følgende samlinger og opplegg:
Planleggings-/personaldager (12.1, 7+8.6, 22.8, 28.11), fagseminar (Oslo 21.6, Kongsberg 10.9),
studieturer (Modum bad 13.8, DPS-Drammen 24.6), fagutvikling (seksualitet 21.3, flerkulturelle
27.6), temadag (14.3), Allmøte for ansatte og brukere (5.9), besøk av Barne- og likestillingsministe-
ren (16.11). Alle deltok på FMSO’s 3 dagers landskonferanse i Tromsø i oktober. To var med på fagdag
med SFO-Drm. kom, En rådgiver deltok på statistikkdag med Buf.dir. i januar. En annen har vært i
FMSO’s undervisningsgruppe bla. med samlinger over 9 dager i løpet av året. En tredje rådgiver har
deltatt på et KOR-studie med samlinger høst-12 og vår-13. Leder har vært på 3 av FMSO’s ledersam-
linger og gjennomført studiet ”Introduksjonskurs for dyreassisterte intervensjoner” (5 st.poeng). 
Hun har vært to ganger hos samarbeidspartnere i København. Buskerud fylkeskommune inviterte til
deltagelse på et EØS-seminar i Tallinn og en 2-dagers samling for ansatte i Pernu i Estland.

SAMARBEIDSPARTNERE OG NETTVERK
I 2012 har den nye og store satsningen for BRiS vært på flerkulturelle, dvs. innbyggere med minori-
tetsbakgrunn. Fylkeskommunen bevilget kr. 50 000,- til et samarbeidsopplegg med Introduksjons-
senteret i Drammen kommune. Over 60 lærere, folk fra administrasjon og programrådgivere samt nær
80 deltagere fra fire forkursklasser, har i 2012 fått foredrag og undervisning fra BRiS.
Kompetansehevingen har vært temaer knyttet til seksuelle overgrep med holdninger, grenser og gren-
sesetting. I tillegg har norsk lov, ref straffeloven og hva som ikke er akseptabelt i vårt land blitt omtalt.
Samarbeidet vil fortsette med høy prioritet og økte ressurser i 2013. Styret har vedtatt videreføring.

Som Introduksjonssenteret skriver i sine tilbakemeldinger etter ett års samarbeid:
”Fra en av lærerne vi samarbeidet med:
BRIS er en viktig støtte for oss som har ungdommer og eldre elever som ALDRI har møtt fagpersoner /
helsepersonell i sitt hjemland, eller her i Norge..... jfr å snakke om vold, kjønnslemlestelse, tvangsekte-
skap, maktbruk (hvem bestemmer i denne familien!) og seksuell legning

• Å snakke om TABU-emner er forebyggende.
• Å snakke om normer og grenser er viktig for å sette igang refleksjon.
• Å snakke om psykisk helse ("ha vondt i hjerte og tanker - hode og følelser"....) er forebyggende.
• Å få vite om at noen vet og at jeg kan oppsøke personer som tør å snakke om dette er forebyggende.
• Å la elever på forkurs få opplæring - elever som deretter kan bringe kunnskap til sitt nettverk 

- er forebyggende for grupper av mennesker med minoritetsbakgrunn i vårt distrikt.  

Elevene har meldt tilbake:
”Positivt med gutte- og jentegrupper, interessant, lærerikt, positivt, viktig å være med på opplegget.”
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I året som gikk har det vært et ekstra godt samarbeid mellom Linda Jakobsen, leder på Betzy krise-
senter og daglig leder på BRiS. De var begge invitert av Buskerud fylkeskommune til å være fore-
dragsholdere på et 2-dagers seminar for sosialarbeidere i vennskapsfylket Pernu i Estland. Uavhengig
av dette spennende oppdraget, har lederne hatt felles møter for å diskutere mer samarbeid og felles
kompetansehevingstiltak for de to ansattegruppene. RVTS-sør (statlig kompetansesenter) ble i 2012
kontaktet ift. mulig veiledningsoppdrag i et nettverk bestående av ansatte på Betzy, BRiS og evt.
deltagere fra Politi, Sosial vakttjeneste , Overgrepsmottaket m.fl. (I skrivende stund har RVTS bekref-
tet et større ”samhandlingsoppdrag”. Lederne på Betzy og BRiS har vært på dialog- og planleggings-
møte i Kristiansand).
Det er også satt i gang en prosess med utspring fra Rådmannens ledergruppe i Drammen. Betzy
trenger nytt bygg, og det sees på muligheten for en samlokalisering av tjenestene til Betzy og BRiS 
i fremtiden. (NB! Midler til planprosessen er ikke satt av på Drammen kommunes budsjett i 2013).
Det er allerede etablert flere krise- og incestsentre i landet som fungerer veldig bra med blant annet
større fagmiljø, eks. i Follo, Kirkenes og Fredrikstad.

I mars 2012 arrangerte BRiS temadag i Drammen, ”Ungdomsvoldtekter”, med dyktige foredragshol-
dere. Det var over 100 deltagere fra eierkommuner, fagmiljø og brukergruppen. Psykologene Renate
Grønvold Bugge og Svein Mossige var engasjerte hovedforelesere. Lokale krefter fra politi 
(Anne-Bente Kentsrud) og Overgrepsmottaket på Legevakta (Anne-Beth Helgeland) stilte også opp
med erfaringer og tall fra vårt distrikt.

Det ble i 2008 etablert et samarbeidende ”overgrepsnettverk” mellom Politiet, Betzy Krisesenter,
Overgrepsmottaket /Legevakta, Sosial vakttjeneste /Barnevernvakta og BRiS. Det har vært to møter i
2012, og samarbeidet er inne i en god ”driv” med erfaringsutveksling av tall, trender og gode verktøy
to ganger i året. 
Et ”selvhjelpsnettverk” ble opprettet i mai 2011, men det dabbet litt av i 2012, etter at det på våren
ble arrangert en felles igangsetterkonferanse. Nettverket som består av deltagere fra Senter for rus-
forebygging (Drammen kommune), Frivillig-sentralene på Fjell og i Drammen, Betzy og BRiS, har fort-
satt godt samarbeid, men mer etter behov. 

BRiS er en del av den landsomfattende ”Stiftelsen Fellesskap mot Seksuelle Overgrep”, FMSO, som er
en paraplyorganisasjon for 18 støttesentre mot seksuelle overgrep. FMSO tilbyr kurs og annen kom-
petanseoverføring med årlige landskonferanser, temadager og jevnlige ledermøter. Leder av BRiS har 
i tillegg til dialog i ordinære ledersamlinger, hatt mye samarbeid med leder av Støttesenteret mot 
incest i Oslo (SMI).
BRiS legger vekt på tett tverrfaglig samarbeid med offentlige instanser, frivillige organisasjoner,
interessegrupper og brukere. De lokale, regionale og nasjonale samarbeidspartnere i 2012 har i tillegg
til ulike virksomheter i eierkommunene vært: grunnskoler, barnehager, videregående skoler, adminis-
trasjon, menigheter, Søndre Buskerud Politidistrikt, Sosial vakttjeneste, Betzy krisesenter, Buskerud
Fylkeskommune inkl. Tannhelsetjenesten, Fagforbundet, Felles Organisasjonen, Kirkens Bymisjon,
HiBu med avdeling både i Drammen og Hønefoss, Overgrepsmottaket, Legevakta, Modum Bad,
Vikersund Kurbad, Folkeuniversitetet, BUPA, DPS, NAV, Selvhjelp Norge, Frivilligsentralene på Fjell 
og i Drammen, Losje Prøven, Senter for rusforebygging i Drammen, Senter for Oppvekst (Drm.),
Introduksjonssenteret (Drm.), Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre, Konfliktrådet i Buskerud,
flere advokater i Drammensdistriktet, Ål kompetansesenter for døve, Tolketjenesten for Nav og
Språktjenesten i Drammen kommune, Redd Barna Norge, Blåkors – Barnas stasjon, Barnehuset i Oslo,
Albahus, Januscenteret, St. Stefan-stiftelsen og Servicestyrelsen i København, andre sentre mot 
seksuelle overgrep m.fl.

En intensjonsavtale ble tidligere (2008) utarbeidet og signert mellom BRiS og helsefagavdelingen 
på HiBu. Flere forelesninger er gjennomført på HiBu i 2012, bla på studiet ”vold i nære relasjoner 
og menneskerettigheter” og for barne- og ungdomsarbeidere på avdelingen i Hønefoss. En avtale 
på studiet for ”spes.ped” ble avlyst pga. sykdom. Nye avtaler er inngått for 2013.
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(on may way to healing)

Tulla

Eg ser på bilder av deg.

Øynene dine som stråler

mot meg, og ditt uskyldige

smil treffer meg hardt 

i magen. 

Jeg har så lyst til å trykke

deg inntil meg, gi deg en

god klem. Stryke deg over

kinnet, la fingrene gli 

gjennom de små, myke

krøllene dine. Hviske at

”det er ikke for sent”. 

Jeg har lyst til å si at du

er trygg nå, du kan hvile 

i armene mine. For alltid

kan du hvile i armene

mine. Jeg vet at livet ditt

ikke ble slik du drømte

om, det var ikke sånn det

skulle bli. Når jeg ser på

deg, ser jeg så mye glede

og håp, samtidig ser jeg

alle drømmene som brast

for deg. At noe så uskyldig

og fint, skulle vokse opp

med så mange redsler. 

Det er vanskelig å forstå,

men tulla mi, jeg lover

deg at jeg for alltid skal

være snill mot deg. 

Jeg skal ta vare på deg. 

I promise you.

Monika 32 år



Årsberetning 2012 - BRIS 10

Totalt antall brukere innom til samtaler   *117  (40 personer fra tidligere år – 
i 2012 totalt 103 kvinner/ 14 menn. 

NB! Av de 117 personene er 45 
(1.1.12 – 31.12.12) pårørende, flest er mødre.

Antall NYE brukere og pårørende innom 77

januar - desember

Antall nye brukere 51 (47 kvinner/ 4 menn)

Antall nye pårørende 26 (5 menn / 21 kvinner)

Antall kvinner/menn 68 kvinner /  9 menn

Alder på de som er innom 16-17 år: 8    18-23 år: 30 24+: 39

Antall voldtekter 22 **

Antall incest 29**

Alder da første overgrep skjedde Under 13 år: 21 (7år el. yngre: 14), 
(**5 har opplevd incest som barn og 13-15år: 19, 16-17år: 6, 18-23år: 3,  
voldtekt senere som ungdom /voksen) over 24 år: 3

Saken anmeldt politi/barnevern (FØR BRiS)21 politi / 1 barnvern / 2 både
politi og barnevn.

Overgriper 44 menn / 2 kvinner

Overgripers alder Under 16: 1       16-20: 9         20-30: 7
30-50: 24          over 50: 1

Er overgriper en de kjenner? 41 ja / 9 nei

Flere overgripere 16 ja / 30 nei

Dette er i det store flertall flere overgrep
av flere overgripere uavhengige av tid  
og hverandre. 1 er gruppevoldtekt og 1 er ”gruppeincest”

Kontakt med hjelpeapparat nå? 17 ja / 29 nei

*Totalt antall brukere i 2011: 96 

Tabell 1 - OVERSIKT OVER NYE BRUKERE I HELE  2012

STATISTIKK
Tabellene nedenfor viser aktiviteten og volumet på BRiS både ift. brukere og samarbeids-
partnere samt kompetansehevende og forebyggende arbeid. Tabell 1 starter med en inte-
ressant analyse og oppsummering av hvilke brukere som har vært innom BRiS i 2012. 
Det er lagt inn utvidet registrering for de nye brukerne som har oppsøkt BRiS i dette året.
Analysen er gjort for første gang i 2012, og vil bli fulgt opp i de kommende år. Den er et
godt verktøy som kan benyttes til å sette inn målrettede tiltak og aktiviteter og til videre
samarbeid og forskning.
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2012 2011

Totalt antall henvendelser: 3011 2704
Telefon- og mailhenvendelser 330 180
Samtaler på BRiS 316 270
Aktiviteter/grupper 302 205
Totalt antall samarbeidspartnere 949 1149
Undervisning totalt antall elever 1114 900
Totalt antall individer til samtaler 117 96
Nye brukere (antall personer) 77 65
Pårørende 78 71

*Statistikken er fortløpende registrert og månedsvis talt opp etter registreringsskjemaer. 
Sms ikke registrert.

ALDER: 2012 2011

Jente/kvinne 85% 796 82% 530
Gutt /mann 15% 139 18% 116
Voksne over 24 år 75% 702 71% 459
Unge voksne 18 – 23 17% 163 19% 125
Ungdom og barn under 18 år 8% 70 10% 62

Tabell 3 - ALDERSSAMMENSETNING - ALLE HENVENDELSER
Totalt antall henvendelser, NB! både på telefon og til samtaler på BRiS*

*Statistikken er fortløpende registrert og månedsvis talt opp etter registreringsskjemaer. 

ALDER/KJØNN 2012 Nye i 2011 Nye i
2012 2011

Totalt ant. personer 117 77 96 65
Voksne over 24 år 74 44 61 43
Unge voksne 18-23 22 17 20 10
Ungdom 16-17 13 10 11 8
Ungdom 13-15 7 5 4 4
Barn under 13 år 1 1
Jente/kvinne 103 77 80 54
Gutt /mann 14 8 16 11

Tabell 4 - ALDERSSAMMENSETNING - INDIVIDER
Brukere som fysisk har vært på BRiS til samtaler i løpet av året**

**Statistikken er nøyaktig talt opp etter individuelle nasjonale registreringsskjema. 
Føres for alle. Ingen avvik for de som er registrert.

Tabell 2 - SAMLEOVERSIKT
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KOMMUNE Befolkning       Bruker Ant.      Info Elever  Samarb.
pr. 01.01.1     hendvend    individ     sendt ut gitt partnere

totalt      til pr post    underv.    på kurs
samtaler /kontakt

DRAMMEN 64 597 442 37 35 54 331    
KONGSBERG 25 479 18 9 23 44
GOL KOMMUNE 4 581 11 2
KRØDSHERAD KOMMUNE 2 186 6 1 10 1
LIER KOMMUNE 24 177 68 11 16 426 62
HOLE KOMMUNE 6 322 6 6 9 8
RØYKEN KOMMUNE 19 594 34 5 17 19 24
HURUM KOMMUNE 9 185 3 14 3
FLÅ KOMMUNE 1 034 8 4
NES KOMMUNE 3 452 1 13 3
HEMSEDAL KOMMUNE 2 228 10 1
ÅL KOMMUNE 4 741 1 10
HOL KOMMUNE 4 457 9
SIGDAL KOMMUNE 3 535 16 109 15
MODUM KOMMUNE 13 116 59 9 18 1 42
ØVRE EIKER KOMMUNE 17 421 22 6 17 268 64
NEDRE EIKER KOMMUNE 23 262 123 13 22 155 89
SANDE KOMMUNE 8 680 6 2 14 20 16
SVELVIK KOMMUNE 6 581 23 6 14 2 6
FLESBERG KOMMUNE 2 638 11
ROLLAG KOMMUNE 1 383 11 1
NORE OG UVDAL 2540 11 1
RINGERIKE KOMMUNE 29 236 14 1 18 40 34
FYLKE/REGION 17 20 79

AKERSHUS 17 5 5 4
OSLO 4 1 1 34
ANDRE 92 5 33 81

SUM= 280 425 939 117 393 1114 949

Tabell 5 - STATISTIKK FORDELT PÅ KOMMUNER:

- Statistikken er fortløpende registrert og månedsvis talt opp etter registreringsskjemaer. 
NB! Ikke alle telefonhenvendelser har vært mulig å registrere med kommuner. 

- Statistikken for personer som har kommet til samtaler på BRiS�er nøyaktig talt opp 
etter individuelle registreringsskjema. 

- Post sendt i konvolutt – mye informasjon og invitasjoner til kurs med mer sendes 
jevnlig ut i e-post til alle virksomheter i alle eierkommunene. Mail er ikke registrert. 
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ØKONOMI 

Regnskap Budsjett
2012 2012 Avvik

Lønn inkludert sosiale tjenester 2 905 555 2 826 026 -79 529
Husleie, renhold, vedlikeh. bygninger 335 487 324 552 -10 935
Andre driftsutgifter 472 853 462 290 -10 563

Sum utgifter 3 713 895 3 612 868 -101 027

Inntekter fra kommuner -724 053 724 050 -3
Inntekter fra staten (statstilskudd) 2 539 165 2 539 165 0
Inntekter fra helseforetak 150 000 150 000 0
Inntekter fra fylkeskommune 52 125 50 000 -2 125
Sykelønnsrefusjon 54 320 60 000 5 680
Andre inntekter 119 325 89 653 -29 672

Sum inntekter 3 638 988 3 612 868 -26 120

Resultat (underskudd) 74 907 0 -74 907

BRiS fikk i 2012 et underskudd på kr 74 907 ved årets slutt.
Pensjonsinnskudd inklusive arbeidsgiveravgift har en økt kost mot budsjett med kr 45.726.
BRiS har for året 2012 hatt bra styring av driftskostnader omtrent på budsjett.
BRiS har for året inntekter som forventet, refusjon av mva har bidratt med kr 37.891 over budsjett.

Tabell 6 – HENVENDELSER FRA SAMARBEIDSPARTNERE
Totalt antall henvendelser, NB! Både på telefon og til samtaler på BRiS*

2012 2011

Henvendelser til BRiS: 464 375
Møter/samtaler - BRiS 160 148
Antall personer hit 151 94

KOMPETANSEHEVING I REGI AV BRiS

*Statistikk er fortløpende registrert og månedsvis talt opp etter registreringsskjemaer. 
NB! Ikke all telefonhenvendelser har latt seg gjøre å registrere med kommune.

2012 2011

Deltakere totalt 1599 1674
Temadager/konf. 100(1 kurs) 81(1 kurs)
BRiS ut (Formidl.) 222 311
Ansatte i skole og barnehage 163 382
Undervisning antall ungdom 1114 900

REGNSKAP 2012 - BUSKERUDREGIONENS INCESTSENTER (BRiS)
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MINISTERBESØK PÅ BRiS
Fredag 16. november hadde vi storfint besøk på BRiS. Barne- og Likestillingsminister Inga Marte
Thorkildsen med følge, kom på besøk. Drammen kommune hadde invitert Statsråden til et møte for 
å legge fram sitt banebrytende arbeid med ”æresrelatert vold” og ”vold i nære relasjoner”. 

Besøket i kommunen var avtalt på våren, men ble utsatt pga streiken i kommunal sektor. I mellom-
tiden hadde Thorkildsen fått vite at BRiS gjorde et spennende arbeid med ungdom i regionen. 
Hun sendte derfor beskjed og ønsket å besøke vårt senter. Noe av bakgrunnen var at BRiS hadde 
markert seg ovenfor Ministeren i flere sammenhenger. Daglig leder hadde deltatt på et dialogmøte 
i Barne- og Likestillingsdepartementet, BLD, hvor nære medarbeidere av Thorkildsen var. Kort tid 
etter fikk to BRiS ansatte møte henne i forbindelse med overrekkelsen av FMSO’s ”Humlepris”. 
Da fikk Ministeren filmen ”Du skal være takknemlig” samt info om arbeidet på BRiS. Hun ga uttrykk
for et ønske om å komme på besøk for å få mer info.

Tilbake til Drammen en solrik novemberdag. Av plasshensyn skulle møtet avholdes i Rådhuset, men etter
ønske fra Inga Marte Thorkildsen, ble det flyttet til BRiS lokaler. Noe vi selvfølgelig satte stor pris på.

I løpet av sitt 3-timer lange besøk, ble Ministeren informert om arbeidet Drammen kommune gjør i
forhold til ”æresrelatert vold” og ”vold i nære relasjoner”. Hun besøkte også Betzy krisesenter. Den
første store rettssak på æresrelatert vold kom opp i Drammen for noen år siden, og fikk veldig mye
mediafokus. Leder på BRiS fortalte kort om nybrottsarbeidet BRiS gjør på Introduksjonssenteret. 
Det ble også tid til at BRiS´ pedagog informerte om undervisningsopplegget ”Hvor går grensen”.
BRiS hadde også invitert representanter for deltakerne på Introduksjonssenteret. De fortalte om hvor-
dan det var å komme som flyktning til Norge. De snakket om hvor viktig det var at de fikk informa-
sjon om overgrep, hvor det er mulig å søke hjelp og ikke minst om hvor grensene går. Thorkildsen var
svært interessert i det deltakerne hadde av innspill og stilte utdypende spørsmål. 

Vi møtte en svært engasjert minister som under framleggingen ønsket konkretisering og ytterligere
informasjon i spørsmål som hadde med overgrep å gjøre.

En liten tilleggskommentar: Ministeren ble informert om BRiS´ undervisningsopplegg ”Hvor går gren-
sen”. Hun ba spesielt om å få opplegget tilsendt, noe ansatte syntes var stor stas. Det må presiseres
at mange av landets sentre mot incest og seksuelle overgrep fokuserer på forebyggende arbeid ut i
skolen. Det finnes definitivt flere gode opplegg. Sentrene er opptatt av at alle barn og yrkesgrupper 
i kontakt med barn må få økt kunnskap om seksuelle overgrep og økt handlingskompetanse når over-
grep avdekkes.  På vegne av landets sentre, har fellesorganisasjonen FMSO fremmet ønske til BLD om
et utvidets mandat til å drive forebyggende arbeid. (NB! Det årlige rundskriv, Q-22 /2013, åpnet for
betydelig mer undervisningsarbeid ut i skolene og til ansatte som jobber med barn og unge.) Fram til
ganske nylig jobbet senterne med hver sine undervisningsopplegg, og det var minimalt med samarbeid.
Gjennom et kvalitetssikringsprosjekt finansiert av Bufdir, tok FMSO i 2011 initiativ til opprettelsen av
en undervisningsgruppe på tvers av sentrene.  BRiS´ pedagog har deltatt i denne gruppa siden oppstart.
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HVEM VIL TRO PÅ ET BARN?
Fra innlegg i Drammens Tidende, juni 2012 av Merete A. Risan, daglig leder.

I disse dager har Barne- og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen vært ute i hardt vær for å ha
ringt politiet i Søndre Buskerud ifm med incest mot et barn. Saken var henlagt av retten blant annet
med begrunnelse av at det var en barnefordelingssak. Thorkildsen mente barnet var veldig preget av
det som hadde skjedd og ikke hadde blitt tilstrekkelig hørt. Hun foreslo dommeravhør av spesialtrente
fagfolk i Statens Barnehus som er relativt nye virksomheter underlagt Politidirektoratet. Dette hadde
hun svært gode kunnskaper om fordi hun var en av initiativtagerne til de offentlige barnehus. 
Vår nye og engasjerte barne- og likestillingsminister har vært en svært synlig og tydelig talsmann 
for barn i mange år.
I DT 2.5 sto Stortingsrepresentant Lise Kristoffersen fram og sa at hun ville og hadde gjort det samme.
Hun mente politikere har en rolle som ombud for de som har valgt dem. De må si ifra når de får 
viktig informasjon om enkeltsaker og ting som ikke fungerer. Hun ser tydelig at problemstillingen 
i denne saken er et lite sårbart barn mot et stort og tungrodd system.

Vi på BRiS, Buskerudregionens incestsenter, ser daglig i praksis det hun snakker om. De som kommer
til oss er ungdom og voksne som bærere sterkt preg av å ha blitt krenket og misbrukt på det mest 
intime. Og hvor mange av dem har fortalt dette til noen som har tatt tak? Hva har et lite utsatt barn
å si mot alle de sterke voksne som bestemmer? Hvem ser og forstår hva som skjer og hvem tror på et
barn fremfor en veltalende voksen? De som jobber med barn og har høy kompetanse innenfor psyko-
logi, sier klart og tydelig fra at barn lyver ikke på seg ubehageligheter. De kan fortelle skrøner og
usannheter, men det er for å få fordeler.
Lise Kristoffersen har rett når hun sier politikere skal være ombud. Vi alle har faktisk en lovfestet
plikt til å si ifra når vi kommer over noe som kan være straffbart eller volde skade. Det står i
Straffeloven §139 under ”Avvergeplikten”. Gro Harlem Brundtland snakket i sin tid om ”nabokjerringa”
som følger med og sier ifra.
De som jobber innenfor offentlig forvaltning, barnehager, skole, helse m.m har en klar meldeplikt til
barnevernet og politi om de kommer over alvorlige forhold av omsorgsvikt, vold eller overgrep mot
barn. Det står i Barnevernloven § 6-4 og Helsepersonell loven § 33.

Så må vi alle få mer kunnskaper om hva vi skal se etter, hvor vi kan henvende oss og hvordan hjelpe-
apparatet fungerer. Der bidrar BRiS med informasjon, materiell, nettsider, veiledning, foredrag og
undervisning for både ansatte i skoler /barnehager og for elever. BRiS har et samarbeid med både 
politi (SO-teamet), kommunene med barnevern, skolehelsetjenesten m.fl. Det er opprettet et eget
overgrepsnettverk med Politi, Overgrepsmottaket /Legevakta, Sosial vakttjeneste /Barnevernvakta,
Betzy krisesenter og BRiS.

For over 20 år siden fikk barna sin egen FN-konvensjon (1989). Likevel blir mange barn slått, misbrukt,
mobbet og diskriminert i Norge, i dag.  Artikkel 19 sier klart fra: ”Staten skal beskytte barn mot fysisk
eller psykisk mishandling, forsømmelse eller utnyttelse fra foreldre og andre omsorgspersoner.” 
Videre står det i Artikkel 34: ” Barnet har rett til beskyttelse mot alle former for seksuell utnyttelse
og misbruk. For å verne barn mot slik utnytting skal staten sette i verk alle nødvendige tiltak, 
nasjonalt og internasjonalt.”

I følge en forskningsundersøkelse blant ungdom (NOVA -2007), har 22 av jenter og 8 av gutter under
18år opplevd seksuelle overgrep fra blotting til gjennomført samleie. Flere andre undersøkelser anslår
og viser at ca 10 % av Norges befolkning har vært eller er utsatt for seksuelle overgrep. Av disse er 
ca 5% alvorlige og over lengre tid. Det vi betegner som ”incest” og som omhandler barn. 
Dette er de harde fakta, men hvor mange lever ikke et langt og kanskje vanskelig liv uten å si fra om
sine traumatiske opplevelser. Og hvor mange forholder seg ikke i taushet for å beskytte sin familie?
Mørketallene for overgrep mot barn er uten tvil store, og vi må alle engasjere oss for å bistå barna 
og få til endringer i samfunnet!

Barn!

Glede, håp

et nytt ubrukt liv

et skjønt lite menneske

full av spørsmål

gode følelser, vonde 

følelser

forventninger til livet

alltid håp om noe godt

om glede og godhet

la barnet føle din kjærlighet

en positiv rytme videre

La barnet føle seg elsket!

Anna 25 år
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BRUKERAKTIVITETER 2012
I 2011 startet vi opp med brukerkvelder annenhver onsdag. Det ble en suksess som vi fortsatte med
også i 2012. På en av de første brukerkveldene i 2012, var aktiviteten skøyter. Det var litt skepsis 
i forhold til å gå på skøyter i 12 kuldegrader, vind og lett snøvær, men brukerne kom seg over ”dør-
stokkmila”, hadde banen for seg selv og var fornøyd.  Neste brukerkveld ble det baking av cupcakes,
og det var full aktivitet på det lille kjøkkenet til BRiS. Deig, dekor og smørkrem ble laget. Det aller
mest morsomme var nok likevel å pynte, og det ble laget mange flotte personlige kunstverk.
Dropslaging var en annen av vårens aktiviteter.  Mange hender bidro til utrulling og klipping. Etter 
at dropsmassen behendig ble klippet opp, ble det tid til å smake på resultatet. Utover høsten møtte
en fast gjeng opp, og det ble tegnet, laget vafler og pratet. På brukerkveldene er det plass til humor
og latter, de små kommentarene, den gode samtalen og løsing av verdensproblemer. 

De to andre onsdagskveldene i måneden har BRiS arrangert ”Temakvelder”. Årets temaer har utgangs-
punkt i ønsker fra brukerne selv. I noen grad har ansatte vært innledere på temakveldene, på andre
temakvelder hentes det inn ressurspersoner. Nytt av året ble det å ha temaet to ganger etter hver-
andre. Da ble det også mer tid til refleksjon og spørsmål fra brukerne. Bistandsadvokatens rolle,
Qigong - avspenning, seksualitet, grenser og grensesetting, hvordan ta vare på ”det indre barnet” 
og ”den indre veggen” har vært noen av temaene.
De som har vært foredragsholdere på BRiS i 2012 er: Siv Jorun Grimsby og Ragnhild Halmstad KRIS,
Hege Nesset SMI, advokat Sjak Haaheim, Brit Arnstad fysioterapeut/ Qigong- instruktør, Ellen Haavik
kunst- og uttrykksterapeut

På våren hadde vi en gruppe som jobbet kreativt med egne drømmer, og høsten 2012 startet vi opp
med noe helt nytt, nemlig vekstgruppe. Dette er noe vi har tro på. Tanken med disse gruppene, er at 
brukerne skal få innføring i et emne på en temakveld, for så å møtes 3-4 ganger i en mindre gruppe for
fordypning i emnet. Erfaringene så langt er gode, og vi ser fram til å utvikle vekstgruppeideen i 2013.

Helt nytt av året var et skrivekurs. 5 mandager høsten 2012 ble det invitert til skrivekurs, med en
forfatter til å lede og inspirere. Det var lyriker og ungdomsbokforfatter Øistein Hølleland fra
Kongsberg. Skrivekurset hadde ingen krav til prestasjon, men skulle gi inspirasjon. Kveldene på 
skrivekurset hadde litt forskjellig innhold. Det var samlinger på BRiS for å lære om manus, forlag 
og forventninger, og turer utendørs for å hente inspirasjon.

Ikke minst satte 5 årsjubileet til BRiS sitt preg på året 2012. Det ble feiret i flere omganger.
Sammen med brukerne ble det laget en skikkelig jubileumsfest. Det var jubileumshilsener, gode
kommentarer fra brukerne og en flott kake med logoen til BRiS. I tillegg var det utdeling av 
jubileumsheftet HÅP. Heftet består av bilder, fotografier, dikt og tekster laget av brukerne.
Innsamling og bearbeiding av stoff og utplukking av innhold ble gjort i 2011, og det var 
med stor spenning vi så fram til å få heftet i hånda. 
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Onsdag 23. mai var det klart for ”Jentebølgen”. Dette året var vi så heldige å ha strålende sol og 
sommertemperatur på løpsdagen. Alle ”BRiS-ere”, både de som stilte på startsstreken og heiagjengen,
fikk utdelt våre flotte ”FRISK BRiS” t-skjorter, caps og bøff. Etter at alle var kommet i mål og mottatt 
en velfortjent premie, ble det feiring med pizza, brus og jordbær på BRiS. 
Tradisjonen tro dro vi til Blaafarveværket på sommeravslutning. Det er en idyllisk plass som innbyr 
til glede, inspirasjon og ro, og som i tillegg har utstillinger og mulighet for å handle litt. Fremme 
på Værket fikk vi først med oss en utstilling med ”foto” preget i glass, før vi ble servert mat. Etterpå
valgte den enkelte hva resten av tiden skulle brukes til. Noen valgte å se dyrene, andre valgte å ta
turen til kramboden for å handle drops i kremmerhus og andre småvarer.  

BRiS første ALLMØTE ble avholdt 5. sept. 2012. Det var godt oppmøte og stort engasjement på 
møtet. Brukerne kom med spenstige innspill til innhold på brukerkveldene og gode forslag til tema 
på temakvelder ble også diskutert. Det var enighet om at det skal avholdes et allmøte og en bruker-
evaluering i året, henholdvis høst og vår.  

Onsdag 29. august ble sekken pakket med godsaker av alle slag og både brukere og ansatte, var klare
for "Ut på tur, aldri sur". Målet var Klopptjern. 
Været hadde vært ustabilt hele sommeren og august ga oss regn én dag og sol den neste. Heldigvis
våknet vi opp til blå himmel og sol, og alt lå til rette for en fin dag ute i naturen.
Vi møttes på BRiS og ble kjørt i bil opp til Spiraltoppen og ruslet innover i skogen. Vel fremme det
idylliske tjernet, var det bare å finne fram alle godsakene fra sekken. Noen satt seg på berget og nøt
solen og stillheten, noen tente opp grill, og noen sørget for å ordne et bål. Enkelte dristet seg til et
bad, og de kunne rapportere om overraskende god temperatur i vannet. Etter et par timer, var det en
fornøyd gjeng som bega seg på hjemvei, noen i bil og noen til fots. Tilbakemeldingene var klare, 
dette er noe vi definitivt vil gjøre igjen!

Året 2012 ble avsluttet med Luciafest med gløgg og julegrøt 15. desember. Barna til noen av de an-
satte overrasket med et Luciaopptog. Det ble et rørende øyeblikk da de kom syngende inn i rommet,
kledd i hvite luciadrakter og med lys og glitter i håret. De nystekte lussekattene som barna delte ut,
la heller ikke en demper på stemningen. Moro var det med en uhøytidelig lagkonkurranse, og gave-
poser vanket det også. 

Aktivitetene har dette året hatt stor spennvidde, og ansatte på BRiS opplever stor interesse og 
engasjement fra brukersida. Vi setter stor pris på alle de tilbakemeldingene vi får. Det hjelper oss 
til å bli/gi et enda bedre tilbud til brukeren. Vi gleder oss til året 2013 med nye gode brukerkvelder, 
spennende temadager, utvikling av vekstgrupper og ikke minst til møtene med enkeltmenneskene 
som bruker tilbudene på BRiS.

Alt ligger tilrette for et nytt utviklende, kreativt og løsningsfokusert aktivitetsår på BRiS.
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NASJONALE FØRINGER – referanser 
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BUSKERUDREGIONENS INCESTSENTER
– et kompetanse- og støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

Haugesgt. 1, 3019 Drammen
Postboks 237 Bragernes, 3001 Drammen
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