
ÅRSMELDING 2017
ERFARING, FAG OG FORSKNING – HÅND I HÅND

 

 

  



 

 
Postadresse: LMSO. Postboks 4456, Leuthenhaven. 7418 Trondheim. 

Kontoradresse: Erling Skakkes gate 70, 7013 Trondheim. 
Organisasjonsnummer: 987 347 104. Bankkontonummer: 4312.13.71058. 

E-post: post@lmso.no Nettside: www.lmso.no 

 

1 

 
 
 
 

INNHOLD 

 

SIDE 2 
                            ORGANISASJONEN 
                            Om organisasjonen______________________________________________2      
                            Hovedmål_____________________________________________________ 3 
                            Medlemmer___________________________________________________ 3 
                            Administrasjon____ _____________________________________________4 
                            Styre, valgkomité og regionsansvarlig_______________________________ 5 
                            Virksomhetsoversikt_____________________________________________6           
                            Landsmøtet 2017_______________________________________________ 7
  

SIDE 8 
                       PROSJEKT OG AKTIVITET 
                            Prosjekt og aktivitet_____________________________________________ 8 
                            Aktivitet i regionene____________________________________________ 18 
                     

SIDE 30 
                       STYRETS BERETNING____________________________________________30 
                            Saker og vedtak________________________________________________30 
                            Budsjett 2018_________________________________________________ 33 
                       
                            Styrets godkjenning av årsmelding og vedlegg_______________________ 35 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Postadresse: LMSO. Postboks 4456, Leuthenhaven. 7418 Trondheim. 

Kontoradresse: Erling Skakkes gate 70, 7013 Trondheim. 
Organisasjonsnummer: 987 347 104. Bankkontonummer: 4312.13.71058. 

E-post: post@lmso.no Nettside: www.lmso.no 

 

2 

Landsforeningen mot seksuelle overgrep  

 

Landsforeningen mot seksuelle overgrep ble stiftet 1. oktober 2004. Målet var å 
fremme overgrepsutsattes rettigheter og bidra til etablering av behandlingstilbud for 
mennesker med traumer etter seksuelle overgrep. Organisasjonen byttet navn fra 
Blålys til Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO) 12. mai 2013. 
 
Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO) er en medlemsbasert 
interesseorganisasjon som har som formål å sette seksuelle overgrep og traumer på 
dagsorden. Organisasjonen vil bidra til å skape mer kunnskap og større åpenhet om 
seksuelle overgrep. LMSO vil at traumatisering i barndommen skal bli anerkjent som 
et folkehelseproblem, og at tiltak iverksettes deretter. I systemrettet arbeid er LMSO 
en naturlig brobygger mellom fagkompetanse og erfaringskompetanse. Det arbeides 
for at mennesker som blir utsatt for seksuelle overgrep og incest får muligheter til å 
gjenerobre sine ressurser. Overgrepsutsatte skal bli oppdaget og hjulpet. 
Organisasjonen har et særlig fokus på arbeid mot seksuelle overgrep i nære 
relasjoner, og er opptatt av en kjønnsnøytral tilnærming til problematikken. 
 
LMSO er en partipolitisk uavhengig og religiøst nøytral organisasjon og har pr. 
01.01.18 ett lønnet årsverk av ansatte. Årsverket er fordelt på én daglig leder ansatt i 
50 % administrativ stilling og én 50 % ikt-stilling (webredaktør med nettkursansvar). I 
tillegg er organisasjonen aktiv gjennom frivillig engasjement fra medlemmer, 
regionsansvarlige og lokale arbeidsgrupper. LMSO driftes pr i dag av tilskudd fra 
Helsedirektoratet, samt medlemsinntekter og gaver. Organisasjonen har, og søker, 
prosjekt- og aktivitetsstøtte ved forskjellige instanser som Extrastiftelsen, Bufdir, 
Justisdepartementet osv. 

Organisasjonen har fokus på det tverrfaglige samarbeidet mellom forskning, fag og 
erfaring. I tillegg til å være en felles plattform i arbeidet mot overgrep, er 
Landsforeningen mot seksuelle overgrep et talerør for mennesker som har vært 
utsatt for seksuelle overgrep. 

LMSO er organisert med landsmøte som øverste organ, med arbeidsgrupper knyttet 
til prosjekter/engasjement, et styre og en administrativ stab som driver 
organisasjonen på daglig basis. Pr 2017 består stab av daglig leder og 
webredaktør/nettkursansvarlig. Landsmøtet 2015 vedtok å arbeide med 
nettverksorganisering av organisasjonen. Det jobbes aktivt, og er et langsiktig mål, å 
få på plass regionsansvarlige (selvstyrte medlemmer) i alle regioner slik at LMSO blir 
landsdekkende. Regionsansvarlig er kjernen og koordinatoren for arbeidet til LMSO i 
hver region, og nettverk med arbeidsgrupper og prosjektgrupper utvides rundt disse. 

Medlemskap og engasjement er åpent for alle. 

LMSO er ikke en selvhjelpsorganisasjon eller støtteorganisasjon. 
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Hovedmål 
 
 

- LMSO fremmer et kjønnsnøytralt syn på overgrep, med bruk av kjønnsnøytrale 
begrep. 

- LMSO skal skape aksept og forståelse for konsekvensene av seksuelle overgrep. 
- LMSO skal arbeide for at erfaringskunnskap fra overgrepsutsatte kvalitetssikrer 

helsetjenestene og utfyller fagkompetansen i overgrepsproblematikken.  
- LMSO formidler konkret og nyttig fag- og erfaringskompetanse til relevante instanser. 
- LMSO arbeider for å ivareta og forbedre rettighetene til overgrepsutsatte 
- LMSO skal være en åpen organisasjon som flest mulig kan støtte og engasjere seg i.  

 

 

 

Medlemstall 
 

 
LMSO har 214 medlemmer.  
Familiemedlemskap regnes som 2 medlemmer pr medlemskap i oversikten. 
 
Medlemskontingenten for 2017 har vært: 
- Hovedmedlemmer   300 kr pr pers 
- Familiemedlemmer   400 kr pr familie 
- Støttemedlemmer, organisasjon 500 kr pr organisasjon 
- Støttemedlemmer, person  200 kr  
 
LMSO opplever at medlemsantallet har gått noe ned mot årsskiftet, selv om 
medlemsinntekten generelt har økt i 2017, sammenliknet med 2016. Vi ser også at med 
innføring av VIPPS og mulighet til å gi gave via sms/mobilregning – har gaver økt betraktelig.  
I 2017 mottok LMSO i overkant av 118 000 kr i gaver, i tillegg til gaver merket regionene, mot 
i overkant av 30 000 i 2016. Det kan være rimelig å anta at man foretrekker å gi gaver 
framfor å forplikte seg i et faktisk medlemskap. LMSO tar dette til etterretning i videre arbeid 
rettet mot medlemsinntekter og planlegging av kampanjer.  
 
 

 Ordinær Familie Støtte, person Støtte, org Medlemsantall 

2017 148 30 6  214 

2016 169 37 3  246 

2015 147 39 -  225 

2014 82 30 -  142 

2013 28 4 -  36 

2012 84 17 -  118 

2011 78 12 -  102 

2010 89 8 -  105 

2009 79 30 -  139 

2008 145 59 -  263 
2007 233 78 -  389 
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Administrasjon 
 

 

Hovedkontor:       Erling Skakkes gt. 70, 2. etg, Trondheim 

Postadresse:         Landsforeningen mot seksuelle overgrep, Leuthenhaven,  

                                 Postboks 4456 
                                 7418 Trondheim 
 

E-post:                    post@lmso.no 

Nettside:               http://www.lmso.no/ 

Telefon:                 91902368 

 
Telefonen har i perioder vært ubemannet på grunn av tidvis mye møteaktivitet og reise for 
daglig leder.  

 

Org.nr:                   987 347 104 

Kontonummer:     4312. 13. 71058 

 
 

Ansatte: 
• Daglig leder: Elin Skjeltorp  

 
Kontortider:  

Mandag: 09.00 - 16.00 
Onsdag: 09.00 – 16.00 
Torsdag: 11.00 – 15.00 

 

• Webredaktør og nettkursansvarlig: Stine Kühle-Hansen 
 

Kontortider: 
      Mandag: 09.00 – 16.00 
      Selvstyrt arbeidstid – varslet pr uke i dialog med daglig leder.  
 

Stillingene er prosjektbasert og ansees som midlertidige fordi de lønnes av årlige tilskudd.  
 
LMSO har besvart forespørsler og spørsmål via epost av både offisiell og personlig karakter. 
Vi har fått forespørsler om å delta på arrangementer fra samarbeidende organisasjoner. 
Vi opplever økende etterspørsel etter vårt samarbeid og vår kompetanse i kraft av 
brukerstemmen, brukerstemmens rolle i systemet og vår faglige kompetanse, både ved 
behandlingsinstitusjoner og fra relevante yrkesgrupper. LMSO opplever økte henvendelser 
fra hele landet – og setter det i forbindelse med økt synlighet og god aktivitet i regionene.  
 
 
LMSO i eksterne organisasjoner: 
 
LMSO er fra tidligere medlem i Frivillighet Norge. Dette medlemskapet er viktig for veiledning 
i drift og prosjekter. Høsten 2016 ble LMSO tatt opp som medlem i Rådet for psykisk helse 
etter en søknadsprosess våren 2016. I tillegg er LMSO en godkjent søkerorganisasjon hos 
Extrastiftelsen. Daglig leder er kontaktperson i alle tre medlemskap. 
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Styret, valgkomité og regionsansvarlig 
 

 

 

Styremedlemmer: 
 
Styreleder:           Hylja B. Häninger 
Nestleder:           Sidsel Fjelltun 
Styresekretær:        Wenche Rothaug 
Styremedlem:          Vebjørn Brækken 
Styremedlem:          Wenche Fjeld 
Styremedlem:          Heidi Arstad 
Vara:            Thale Juul 
Vara:  
 
Styret ble valgt på landsmøtet og konstituerte seg selv på første styremøte.  
 
 

Valgkomitéleder: 
 
Hilde Wassmo 
Valgkomiteen består av til sammen fire medlemmer. 
 
 

Regionsansvarlige:  
 
Østlandet:   Stine Kühle-Hansen/Ingrid Vaalund 
Innlandet:   Ingrid Vaalund 
Telemark:   «lærling» Bianca Nellie Hansen Batsem 
Rogaland:   Gro Harestad 
Oppland:   Astrid Andersen 
Midt-Norge:   Elin Skjeltorp 
Nordre-Nordland:  Marianne Kristiansdatter Finstad 
Helgeland:   Vigdis Hals 
Troms og Finnmark: «lærling» Marion Anne Knutsen 
 
 

Regnskap og revisjon: 
 
Selbu økonomi og regnskap AS 
 
Kontaktperson:  Kari Fuglem 
 
Revisjon: BDO 
 
LMSO opplever et godt samarbeid med Selbu Økonomi og regnskap AS ved Kari Fuglem, 
regnskapsfører. Regnskapsfører har bistått med økonomisk og regnskapsfaglig veiledning. 
Spesielt ble regnskapsfører viktig i perioden hvor daglig leder var i svangerskapspermisjon. 
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Virksomhetsoversikt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LANDSMØTET 

Lokale 
arbeidsgrupper 

Lokale 
Brukerrepresentanter  

Eksterne 
samarbeidspartnere 

Eksterne, lokale 
samarbeidspartnere 

Regionsansvarlig Prosjektgrupper 

Dialog- og 
samarbeidspartnere 

Sentralt 

ETISK RÅD 

Øvrig stab 
Webredaktør 

Prosjektansvarlig 
 

STYRET DAGLIG LEDER 
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Landsmøtet 15. oktober 2017 
 

 
Landsmøte ble holdt i Rica Hell hotell sine lokaler søndag 15 oktober 2017. Som inspirasjon 
til medlemmene som deltok, ble det gitt gratis inngang til organisasjonens egen nasjonale 
fagdag, påfølgende dag: «Seksuelle overgrep mot gutter og menn», ved hovedbiblioteket i 
Trondheim.  
 
Deltakere og stemmeberettiget på Landsmøtet 2017:  

Stemmeberettiget: 22 

Gjest: 1  

Totalt: 23 stk.  

 

Møteleder: Kristine Lande 

Saker: 

- Årsmelding og regnskap for 2016 blir gjennomgått og godkjent uten innvendinger.  

- Revidert budsjett for 2017 blir gjennomgått og godkjent uten innvendinger.  

Note: Ønskelig med egen post til «rekruttering» i budsjett for 2018. 

- Strategi og handlingsplan «Arbeidsdokument» ble godkjent uten innvendinger. 

Note 1: Medlemmene fikk komme med innspill til konkrete tiltak for gjennomføring av 

innholdet i strategi og handlingsplan, med frist på to uker. 

Note 2: Strategi og handlingsplan 2018-2022 ligger som vedlegg 2 til denne 

årsmeldingen. 

- Landsmøtet vedtok å utrede, samt på sikt innføre, etisk råd i LMSO. 

- Landsmøtet vedtok flere vedtektsendringer.  

Note: Oppdaterte vedtekter ligger som vedlegg 1 til denne årsmeldingen. 

- Landsmøtet skal heretter avholdes i oktober hvert år.  

- Medlemskontingent uendret: 

Hovedmedlem: 300 

Familiemedlem: 400 

Støttemedlemskap, person: 200 

Støttemedlemskap, organisasjon: 500 

- Nye styremedlemmer valgt: Sidsel Fjelltun, Hylja B. Häninger og Vebjørn Brækken. 

- Avtroppende styremedlemmer: Ole-Gunnar Iversen og Liv Furre. 

 

I etterkant av Landsmøtet 2017 ble det gitt tilbakemeldinger på at møtet var berammet 

innenfor et altfor kort tidsperspektiv med tanke på vedtektsendringene som skulle 

gjennomføres. Styret tar dette til etterretning – og skal legge til rette for bedre tid ved 

Landsmøtet 2018.  

 

Landsmøtet ble avsluttet med en hyggelig middag på hotellet, tradisjon tro. 

Protokoll fra landsmøtet ble signert av referenter Wenche Fjeld og Sissel Fløttum.  
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Prosjekt 
 

 

Prosjekt: Fagdag 2017– overgrep mot gutter og menn 

 

 
 

 

Dato:                       16.10.17 

Tilskudd:                      Extrastiftelsen 

Prosjektleder:                Stine Kühle-Hansen 

Kontaktperson LMSO:   Elin Skjeltorp 

 
 
Hovedprosjekt i LMSO i 2017 var planlegging og gjennomføring av organisasjonens første 
nasjonale fagdag: «Seksuelle overgrep mot gutter og menn». Det ble satt ned en 
prosjektgruppe allerede høsten 2016, etter at Jürgen Decker tok initiativ til fagdag om dette 
spesifikke temaet. Prosjektet ble kyndig ledet av Stine Kühle-Hansen, og prosjektgruppen 
besto av fire medlemmer fra forskjellige regioner.  
 
Extrastiftelsen sto for det økonomiske fundamentet for fagdagen, gjennom sitt 
aktivitetstilskudd på 240 000 kr.  
 
Fagdagen hadde innlegg basert på erfaring, forskning og fag – slik LMSO har som mål å 
arbeide på feltet. Det var både forskere, fagfolk og erfaringskonsulenter representert.  
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Program:  
 

- Professor Torbjørn Herlof Andersen:  
– «Sårbar og sterk – menn som er utsatt for seksuelle overgrep." 

- Erfaringsformidler Jürgen Decker: 
– om kvinnelige overgripere og myter om kvinner som forgriper seg på barn og menn. 

- Knut Hermstad, Spesialist i klinisk sexologi, NACS: 
– «Hvordan blir menns intimitet påvirket av å være utsatt for overgrep». 

- Øystein Wammer-Pettersen, Klinisk barnevernspedagog:  
– Statens barnehus sitt arbeid med seksuelle overgrep. 

- Svein Øverland, Psykologspesialist: 
– Hva trenger gutter og menn i hjelpeapparatet – hva viser forskningen? 

- Forfatter Roar Klæboe: 
– «Tusen blikk, samme tanke»   

 
 

Kulturelle innslag  
 
Dagen ble innledet av en rørende opptreden av Stig Nergaard på gitar og sang.  
Dagen ble avsluttet med det flotte og noe utradisjonelle mannskoret «Svartlamon hardkor». 
 
Fagdagen ble gjennomført i Rådhussalen ved Trondheim folkebibliotek, og det var få plasser 
som ikke var fylt opp. (plass til 100 stk) 
 
Bjørn Ingar Pedersen i Celsius Recordings filmet arrangementet og produserte 
videomaterialet som ble lagt ut på våre nettsider i etterkant. Filmene skal også brukes i 
videre undervisningssammenheng og foredrag gjennom LMSO.  
 
Fagdagen ga et kursbevis i etterkant. 
 
I evalueringsfasen av dette prosjektet ble det bestemt at LMSO skal ha som mål å arrangere 
nasjonale fagdager hvert andre år.  
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Eksternt prosjekt: «Lufteturen» - en filmproduksjon 
 

 
(Bilde: Icecube - hunden heter Vega og eies av Marianne Elise Methi) 

 

Samarbeid:            Icecube AS 

Tilskudd:                       Extrastiftelsen 

Prosjektledere:              Heidrun Øverby og Camilla Størseth 

Kontaktperson LMSO:   Elin Skjeltorp 
Veiledere fra LMSO:      Wenche Fjeld og Ingrid Vaalund (de er også i filmens  

                                            ressursgruppe) 
 
Hovedprosjekt nummer 2 for Landsforeningen mot seksuelle overgrep i 2017 var 
filmproduksjonen «Lufteturen». LMSO stilte som søkerorganisasjon.  
 

 

Prosjektleder Heidrun Øverby om prosjektet og prosessen: 
 
«Med LMSO som søkerorganisasjon fikk Icecube Media 400 000 kr fra Extrastiftelsen til 
produksjon av kortfilmen Lufteturen. Filmen har totalbudsjett på ca. 1 000 000 kr.  
 
Inspirasjonskilden til Lufteturen var en avisartikkel om en far som oppdaget at gressplenen 
utenfor soveromsvinduet til den mindreårige datteren var fullstendig nedtråkket. 
Konklusjonen var at noen i lengre tid hadde spionert på datteren. Man ser med en gang for 
seg at denne titteren er en lurvete, ekkel, pervers mann. Hva hvis denne personen er en 
kjærlig ektemann, en morsom og omsorgsfull far? En som har en datter som elsker faren 
over alt på jord? I spenningsforholdet mellom disse ytterpunktene ligger det en spennende 
historie. 
 
Per i dag så finnes det ikke nok støttesystem i Norge som skal fange opp og hjelpe 
mennesker som har seksuelle fantasier om barn. Med Lufteturen ønsker vi å endre dette og 
bidra til større åpenhet og diskusjon rundt hvem disse menneskene er. Vi mener at det må 
opprettes flere og bedre arenaer hvor disse menneskene kan få hjelp, og slik avverge mulige 
overgrep.  
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I forkant av innspilling knyttet vi kontakt og etablerte samarbeid med flere sentrale 
organisasjoner som arbeider med seksuelle overgrep. Det var viktig for oss å ha en god 
dialog med disse, både med tanke på distribusjon og bruksområder av filmen og for hjelp til å 
etablere troverdige og realistiske rollekarakter. Alle råd og støtte fra disse har vært 
uvurderlig.  
 
Etter å ha fått innvilget støtte på kr. 400 000 fra Extrastiftelsen, ble det bestemt at innspilling 
skulle finne sted i begynnelsen av november 2017, til tross for at prosjektet ikke var 
fullfinansiert. Icecube som produksjonsselskap hadde interne ressurser til å dekke følgende 
roller: 

• Produsent 
• Manusforfatter 
• Regissør 
• A- og B- fotograf 
• Prosjektleder 
• Redigering 

 
Utover dette engasjerte vi utenforstående til å dekke resterende roller i crew-besetningen.  
 
Skuespillerne som ble castet ble alle nøye briefet om prosjektet og tematikken. Flere hadde 
egne samtaler med ressurspersoner fra våre støtteorganisasjoner. Til å spille en 14 år 
gammel jente castet vi en 23-åring med et ungt utseende.  
 
Det ble gjennomgått mange runder med manus, siste og endelig versjon var klar kun få 
dager før innspillingen startet. 
  
Den 3. og 4. november ble det intensiv jobbing med opprigg av scenografi og utstyr. 
Innspillingen foregikk over fire dager, 5.-8. november. På de to første dagene ble alle 
innescenene filmet i en leilighet i Oslo, og alle utescenene ble filmet i Nittedal de to siste 
dagene. Det ble lange og tidvis hektiske dager, med mye koordinering og timing. Vi kom til 
slutt i havn og innspillingen ble en suksess. 
 

 
(Bilde: Skuespillere, Andreas Cappelen t.v og Lars Valdal t.h) 

 
Etter innspillingen har det blitt klippet en rå-versjon av filmen. Med bakgrunn i denne er det 
søkt om støtte til etterarbeid fra Norsk filmforbund, hvor vi får svar i slutten av mars 2018.  
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Prosjektet fikk avslag på søknad til Kulturrådet, fond for lyd og bilde. Men fikk innvilget 200 
000 kroner fra Viken filmsenter. 
 
Geir Børen og Bent Åserud har sagt ja til å komponere musikk til prosjektet, og etterarbeidet 
med lyd og lys så vidt satt i gang. 
 
Per i dag så mangler vi i overkant av 300 000 kr for å kunne fullfinansiere prosjektet. Har en 
løpende dialog med mulige organisasjoner som vi ønsker skal kunne bistå med økonomisk 
støtte, og undersøker flere ulike alternativer.  
 
Målet er å få filmen fullfinansiert innen utgangen av mars 2018, slik at filmen kan ferdigstilles 
og påmeldes kortfilmfestivalen i Grimstad. Vår ambisjon er å ha premiere på denne 
festivalen.» 
 

 
LMSO anser organisasjonen som kjempeheldig som har fått være med som katalysator for 
dette prosjektet. LMSO får rettighetene til å bruke filmen i videre arbeid høsten 2018, etter 
planen – og det byr på uante muligheter som det skal bli spennende å utforske.  
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Aktivitet 
 

 
LMSO, sentralt og administrasjon, har kontinuerlig søkt å øke kompetansen på drift-relaterte 
oppgaver og organisasjonsutvikling for styre, stab og regionsansvarlig. Organisasjonen 
søker – så langt det lar seg gjøre – å dekke relevante kurs for alle som er involvert i 
administrasjon og drift, også regionsansvarlige. Dette blir gjort med mål om å ha en stabil og 
veldrevet organisasjon som andre kan kanalisere sitt frivillige engasjement i.  
 
Det har vært stort fokus på å revidere retningslinjer, slik at de fungerer i nåværende drift som 
interesseorganisasjon, samt lage nye, robuste og gode rammer for drift og aktivitet i alle 
ledd. Dette er et viktig og omfattende arbeid. I løpet av 2017 har organisasjonen forberedt en 
ny strategi og handlingsplan for 2018-2022, hvor dette, blant annet, har stort fokus. Det er 
viktig å kontinuerlig profesjonalisere, systematisere og formalisere organisasjonens virke 
både i drift og i utadrettet dialog og arbeid.  
 
Med daglig leder i svangerskapspermisjon fra 20.08.17 til 01.01.18 og langtidssykmelding i 
stab har organisasjonen møtt utfordringer mot årsskiftet. Dette ble forsterket da styrelederen, 
som virket som vikar for daglig leder, måtte trekke seg av tungtveiende private årsaker i 
oktober. Svangerskapspermisjonen var forberedt godt, men organisasjonen møtte 
uforutsette hindringer det kan være vanskelig å sikre seg fullstendig mot. Med frivillig innsats 
fra daglig leder og god innsats fra styre og regionsansvarlige har organisasjonen likevel 
ekspandert, og driften er blitt ivaretatt på en god måte. Likevel synliggjorde dette områder i 
organisasjonen som det var nødvendig å rette fokus mot i utviklingen videre, og det ga et 
godt fundament i utvikling av enda bedre rammer ved sykdom og permisjoner i 
organisasjonen.  

 

 

Konferanser og arrangement  
 
LMSO har deltatt på flere konferanser og relevante arrangementer. Slik deltagelse er et ledd 
i synliggjøring av LMSO, men også viktig når det gjelder nettverksbyggingen som det er tenkt 
at organisasjonen skal virke gjennom. Nettverket rundt organisasjonen er viktig i videre 
utvikling og ekspandering mot å bli en landsdekkende organisasjon. Med dette kommer også 
økende interessepolitisk arbeid og satsing.  
 

• Januarkonferansen (RVTS-Nord), 9.januar 2017, Tromsø.  
• Traumer, dissosiasjon og psykose – internasjonal traumekonferanse 30 mai-1 juni, 

Kristiansand. 
• Toppmøtet til Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, mai 

2017. 
• Løvetannmarsjen – 19 juni 2017, Oslo. 
• Møtepunkt for medforskning – 19. september 2017, Loen, Stryn. 
• Pårørendekonferansen – 29 og 30 september 2017, Sola – Rogaland. 
• Verdensdagen for psykisk helse, Oktober, Hele landet. 

 
Dette er eksempler på arrangementer og konferanser der LMSO har vært representert, godt 
spredt geografisk. 
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I tillegg har våre egne regioner arrangert tema- og fagkvelder i sine respektive geografiske 
områder. LMSOs regionsansvarlige har også deltatt på mindre konferanser og 
arrangementer i sine regioner, samt formidlet brukerstemmen inn til sine lokale brukerutvalg 
ved forskjellige instanser. Videre er LMSO representert i flere ressursgrupper knyttet til 
utdanningsforløp i forskjellig helserelaterte og omsorgsrelaterte yrker. Blant annet har 
organisasjonen vært representert i gruppen som er knyttet til ergoterapeut og fysioterapi-
utdanningsforløpet, og i gruppen tilknyttet utdanningsforløpet til sykepleiere, for å nevne 
noen.  
 

 

Nyansettelse: Webredaktør og nettkursansvarlig  

 
I mai 2017 styrket LMSO sin stab ved å ansette Stine Kühle-Hansen som webredaktør og 
nettkursansvarlig. Hun har bred kompetanse og erfaring: hun er utdannet allmennlærer med 
master i museumsformidling, og er dessuten autorisert seksualunderviser (NACS), blant 
annet. I Stine fikk LMSO også en kompetent og erfaringsrik foredragsholder som ved flere 
anledninger har holdt innlegg ved temakvelder arrangert i regionene.  
 
Høsten 2017 startet Stine med kreftbehandling og ble sykmeldt. Test og lansering av 
nettkursene som Stine har utarbeidet til LMSO – for erfaringskonsulenter, 
brukerrepresentanter, foredragsholder i LMSO og regionsansvarlige – er satt på vent. 
Organisasjonen jobber vår 2018 for at fremtiden skal inneholde en helt ny nettside for LMSO, 
hvor Stine kan fortsette sitt arbeid med formidling og kurs. 
 
Organisasjonen gleder seg til å ønske Stine Kühle-Hansen tilbake – og savner henne, all 
hennes kompetanse og klokskap så inderlig i mellomtiden.  

 

 

Utvikling av materiell 
 
I 2017 har organisasjonen utviklet innholdet i og trykket et informasjonshefte om 
organisasjonen og dens virke – en spesiell takk til Kristine Lande som jobbet frem det 
innholdsmessige i heftet på en faglig god, ryddig og kompetent måte. Heftet ble et flott og 
ryddig oppslagsverk om LMSO. 
 
Det ble laget en generell synlighetsfolder i trekkspillformat gjennom innsatsen til en 
arbeidsgruppe som jobbet med materiellutvikling. Kulepenner, buttons og kondomer ble også 
laget med den flotte sommerfuglen godt synlig. I tillegg har nå alle regioner sin egen roll up – 
til å bruke på stand, ved foredrag og andre oppdrag.  
 
LMSO ønsker å rette en helt spesiell takk til Heidi Arstad for designutvikling og raus deling av 
sin kompetanse med organisasjonen.  
 
I tillegg har et oppslagshefte for lærere og helsesøstre om seksuelle overgrep vært i 
innholdsmessig prosess i løpet av 2017. Det ligger til design og er ferdig til salg og 
distribusjon fra organisasjonen tidlig i 2018.   
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Ressursbank  
 
En stor takk til Aud Steinsbekk for hennes innsats med Ressursbanken og 
erfaringskonsulentene. Hennes arbeid har lagt et bredt fundament for fremtiden til 
Ressursbanken. LMSO gleder seg til å ta arbeidet videre.  
 
I året som gikk har LMSO hatt bredt fokus på å lage et system som kan fungere i 
organisasjonen, i henhold til retningslinjer innad i organisasjonen og krav fra 
tilskuddsinstanser. Det er et stort arbeid, men organisasjonen har kommet langt på vei.  
 
Retningslinjene for Ressursbanken ble revidert tidlig 2017, da med en utvidelse om 
egenerklæringsskjema for erfaringskonsulentene. Det er planlagt et system hvor gruppen 
består av «gule» og «grønne» konsulenter. Grønne konsulenter er klare for oppdrag, og gule 
konsulenter jobber fortsatt med foredraget sitt og har som mål om å ta oppdrag på sikt. På 
denne måten ønsker vi at Ressursbanken skal være inkluderende – også for de som ikke 
kan ta oppdrag nå, men som likevel vil benytte seg av fellesskapet og vil jobbe for å nå dette 
målet på sikt.  
 
Organisasjonen brukte tid på å finne ny gruppeleder for erfaringskonsulentene, og i august 
2017 ble Sissel Fløttum satt inn i vervet. Hun legger ned mye av sin frivillige innsats der.  
 
Høsten 2017 ble brukt til å planlegge en samling for den gruppen som er interessert i å virke 
som erfaringskonsulenter innenfor rammene av Ressursbanken i LMSO. Samlingen ble 
avholdt tidlig i desember. Opprinnelig skulle Sissel Fløttum lede pilotgruppen av 
erfaringskonsulenter i Midt-Norge, men LMSO har flere sterke erfaringskonsulent-kandidater 
fra hele landet, og ønsket å legge til rette for at de ble med videre inntil det forelå egen 
gruppe i geografisk nærhet til disse. Disse ble derfor invitert til samling i desember, og vil så 
langt det lar seg gjøre inkluderes i pilotgruppen i Midt-Norge.  
 
Ressursbanken bygger videre med mål om oppstart i Bodø og Oslo så snart rammeverket er 
på plass i de respektive byene.  
 
Med fokus på arbeidet rundt fundament, rammeverk og det organisatoriske ved 
Ressursbanken, har organisasjonen kun sagt ja til et fåtall forespørsler om foredrag. 
Organisasjonen fortsetter med dette arbeidet inntil fundamentet er klart for drift av 
Ressursbanken på nasjonalt plan. Det vil i denne fasen også søkes midler til koordinator for 
dette arbeidet. 
 
 

Oversikt over foredrag 2017 

 

• Psykologidagene 2017 ved NTNU. 

• Foredrag for Utdanningsforbundet i Bjugn sine tillitsvalgte. 

• Foredrag voksenopplæringen v. Gerard Schöning, Trondheim. 

• Fagdag i samarbeid med NTNU studentprestene, Kirkens bymisjon Trondheim, 
Kirkelig ressurssenter mot vold og overgrep; Messe for verdighet, Trondheim. 

• Fagdag Harstad kommune v Sanitetskvinnene. 

• Appeller ved Løvetannmarsjen. 

• Amaliedagene, Oslo – tre forelesere fra LMSO. 

• Foredrag om nettovergrep – gitt til flere VGS i Helgelandsregionen.  
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• Temakveld ved Nordlandssykehuset i Bodø – i regi LMSO Nordre Nordland. 

• Temakveld i regi LMSO Helgeland. 
 
 
 
 

• Pilotforedrag: Foredrag om nettovergrep, gitt av en foreleser med egenerfaring – 
utvalgte videregående skoler i region LMSO Helgeland. Dette ble så godt mottatt at 
LMSO ønsker å fortsette med utvikling av dette foredraget i samarbeid med 
regionsansvarlig ved Helgeland og erfaringskonsulenten som formidler sin historie.  
 

I tillegg har LMSO flere erfaringskonsulenter som tar selvstendige oppdrag på eget foretak.  
 
LMSO har i denne perioden sagt nei til et utstrakt antall henvendelser. 

 

Interessepolitisk arbeid 

 
Arbeidet til LMSO på denne fronten har økt betraktelig gjennom 2017. Dette fordi regionene 
har blitt stødige i egne oppgaver og har representanter tilgjengelig til flere oppgaver. Det har 
foregått flere tverregionale samarbeid om høringsinnspill. Noen har blitt sendt og brukt lokalt, 
og noen ble sendt fra sentralt hold og brukt i nasjonale innspill. I tillegg har LMSO nå et stort 
antall plattformer der organisasjonen virker som et talerør for brukerstemmen, både lokalt 
og nasjonalt. Ved å formidle brukerstemmen på en profesjonalisert måte, og gjennom 
systematisk arbeid, har LMSO opplevd at reell brukermedvirkning er et faktum, der 
organisasjonen får opprette dialog og samarbeid. Tilbakemeldingene fra samarbeidende 
instanser er gode, og organisasjonen betrakter de endringene som skjer, om enn noe sakte, 
så likevel sikkert, med et særdeles positivt blikk.  

 

 

Fagformidling: 
 
LMSO er også en formidler av fag. Spesielt ønsker organisasjonen å løfte frem den faglige 
innsatsen til Stine Kühle-Hansen i ressursgruppen som har utviklet det faglige innholdet i 
«Kroppen min eier jeg»-serien, produsert av Bivrost film og tv. Dette førte til at LMSO i 
desember 2017 stolt kunne annonsere offentlig at organisasjonen var blitt en formell del av 
samarbeidsprosjektet rundt undervisningsfilmene, også på den økonomiske fronten: LMSO 
har gått inn med 70 000 kr i samarbeidsprosjektet. Logoen vår ligger nå godt synlig på 
nettsiden www.kroppenmineierjeg.no, med alle fordeler det innebærer for organisasjonen. 
Opplegget inneholder 4 animasjonsfilmer, med total spilletid på ca. 17,5 min.  
 
Et undervisningsopplegg som følger filmene kan tas i bruk av både barnehager og skoler. 
Filmene ligger tilgjengelig på www.kroppenmineierjeg.no, hvor man også kan laste ned 
veiledningshefter. Filmene ligger i tillegg på nettsidene til NRK og NRK Super, og ble vist der 
i forbindelse med temadagene om emnet. Vi ser med glede frem til fortsettelsen og er stolte 
av å være søkerorganisasjon for Bivrost film og tv i forbindelse med utvikling av et lignende 
konsept for en eldre målgruppe i 2018. 
 
Videre er det ønskelig å løfte frem LMSO sin rolle i Helsedirektoratets "Ressursgruppe vold, 
overgrep og andre traumatiske erfaringer i pakkeforløp" og rollen organisasjonen har i 
høringsgruppen til Bufdir knyttet til samarbeidsprosjektet TryggEst. Vi kan også nevne at 
LMSO har en representant i ekspertråd hos Nasjonalt kompetansesenter for 
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personlighetspsykiatri, og vedkommende sitter i en referansegruppe for samme 
kompetansesenter Dette er anerkjente arenaer som betyr mye for en organisasjon i vekst. 

 

 

Bidrag i forskningsprosjekt  
 
LMSO har i tillegg til fag og erfaringsformidling, også bidratt til forskningsprosjekt ved de 
traumespesialiserte enhetene under Helse Sør-Øst og Helse Midt – (Modum Bad og 
Regional enhet for traumebehandling ved Nidaros DPS, REFT)  
 
LMSO var søkerorganisasjon til forskningsmidler gjennom Extrastiftelsen, for Modum Bad og 
forskningsansvarlig Peter Sele. Regionsansvarlig Østlandet var ansvarlig for samarbeidet.  
 
Regionsansvarlig Midt-Norge er ansvarlig for samarbeidet med forskningsprosjektet ved 
REFT og forskningsansvarlig Eskil Weisser. 
 
 
 

Veiledning  

 
LMSO veileder flere master og bachelor-studenter med oppgaver relaterte til overgrep på 
forskjellig plan og i forskjellige utdanningsforløp. Vi søker at alle studenter som tar kontakt 
med organisasjonen skal føle at de har fått svar på det de lurer på, og at deres 
kontaktperson skal bidra til at produktet de leverer er kvalitetssikret og godt forankret i både 
forskning, fag og erfaringsbasert kunnskap. 

 

 

 

Interne samlinger 
 

 

Erfaringskonsulentsamling:  
• 20.-22. januar, 2017  
• 4.-6. mars, 2017 
• 9. desember, 2017 

 
Fra og med 2018 vil man fastlegge gjennomføring av samlinger til faste måneder for å få 
forutsigbarhet.  
 

Regionsansvarligsamling: 

• Samling for nordlige regionsansvarlige i forbindelse med januarkonferansen RVTS 
Nord, i Tromsø 9. januar, 2017 

• Tverregional samling med fokus på retningslinjer og organisasjonskultur for 
regionsansvarlige. Hell konferansehotell, 05.05.17- 06.05.17 

 

Medlemssamling: 

• Medlemsstyrt samling på småbruket Sør-Vaalund i Tinn, Telemark, 8.-10. september 
2017 

• Landsmøtet med påfølgende fagdag 15.-16. oktober 2017.  
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Lavterskel medlemsaktivitet 
 
LMSO har mange aktive medlemmer som selv søker å synliggjøre LMSO. Blant annet har 
medlemmer tatt bilde av LMSOs button flere steder i verden. Et medlem fra nord gikk også 
Svarta Bjørn-marsjen i LMSO-t-skjorte. Svarta Bjørn-marsjen er 14 km lang og starter på 
Bjørnefjell (Narvik kommune, Nordland fylke) og ender i Rombaksbotn. Medlemmet uttalte, i 
forbindelse med marsjen, til nettsiden vår: 
 
«En av mine fremste livsgjerninger er å vise solidaritet med utsatte ved å gå. For hvert skritt 
jeg tar, gjør jeg det med de tause utsatte i tankene. Å fronte en habil organisasjon som 
LMSO er en glede og en nødvendighet for meg» 
 
Et annet medlem gikk «Pilgrimsvandring for trygg barndom» med Ada Sofie Austegard og 
Stine Sofie-stiftelsen, med LMSO sin logo godt synlig. 
 
LMSO har mange slike medlemmer – og organisasjonen setter utrolig pris på all den frivillige 
innsatsen som legges ned hver eneste dag rundt om i landet. Synliggjøring av 
organisasjonen er et utrolig viktig bidrag til vårt felles arbeid. Slik medlemsaktivitet er like 
uvurderlig som den økonomiske sikkerheten et medlemskap gir organisasjonen.  
 
Medlemmer rundt om i landet har også gjort et massivt dugnadsarbeid når LMSO har stått 
med stand på forskjellige arrangementer og på universitet/høgskoler. Organisasjonen 
opplever at interessen for å bidra på denne måten er økt etter at LMSO har blitt en tydelig 
interesseorganisasjon.  
 

 

 

Aktivitet i Regionene 
 

 
Daglig leder har hatt sterkt fokus på å arbeide tett med de eksisterende regionene, samtidig 
som det går en parallell prosess i å starte nye. Det er viktig at LMSO sine regionsansvarlige 
opplever at de har gode rammer å jobbe innenfor. Koordineringen av regionene er et viktig 
satsingsområde for LMSO, og det sikrer et godt påvirkningsarbeid over hele landet.  

 

 

Region Midt-Norge  
 

Regionsansvarlig: Elin Skjeltorp          
                              

 
Dialogbasert samarbeid med Regional enhet for traumebehandling - Nidaros DPS 
(www.reft) 
 
Et formelt og systematisk samarbeid mellom LMSO og REFT ble opprettet i 2014 som en del 
av evaluerings- og tjenesteutviklingsarbeidet ved enheten. LMSO har vært i regelmessig 
dialog med enhetens leder, behandlere og pasienter. Målet har vært at LMSO skal bære 
brukerstemmen inn mot fagutviklingsarbeidet, med det mål å fremme en hensiktsmessig og 
trygg utvikling av behandlingen pasienter med traumelidelser mottar i regionen. REFT har 
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vist stor interesse for å ha brukerperspektivet i fokus, og ved å formidle brukerstemmen på 
en formell, faglig og saklig måte, har LMSO opplevd å bidra til en reell brukerpåvirkning- og 
medvirkning ved tilbudet. Dette arbeidet er pågående og videreføres så lenge begge parter 
opplever det som hensiktsmessig.  
 
Seksjonsleder Eskil Weisser, regional forløpsansvarlig for Standardisert pasientforløp for 
pasienter med traumelidelser, har invitert LMSO med som brukerrepresentant i den regionale 
arbeidsgruppen. Forløpet er bestilt av Helse Midt-Norge og blir implementert i 2018.  
 
LMSO er også involvert i forskning knyttet til enheten. 
 
 
Messe for verdighet – Nidaros 
 
LMSO samarbeider med Domkirken og Vår Frue menighet, Kirkens Bymisjon Trondheim, 
RVTS Midt, Studentprestene i Trondheim, Senter mot incest og seksuelle overgrep-Sør 
Trøndelag og Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.  
 
Messe for verdighet er opprinnelig en gudstjeneste for, og i solidaritet med, mennesker som 
har vært utsatt for seksuelle overgrep og andre som har fått livet påvirket av dette. I 
forbindelse med denne gudstjenesten har det oppstått flere arrangement knyttet opp til 
messen. LMSO er en aktiv samarbeidspartner i samtlige arrangementer i forbindelse med 
Messe for verdighet, i tillegg til det opprinnelige arrangementet.  
 
Det ble arrangert Kreativ natt i januar; et verksted for kreativ utfoldelse med det mål å bidra til 
en sterk brukerstemme i messen.  
 
I 2017 var LMSO hovedarrangør for fagdagen i forbindelse med messe for verdighet, 
sammen med Kirkens bymisjon i Trondheim og studentprestene ved NTNU. Fagdagen ble 
arrangert 5.mars 2017. Programmet var tverrfaglig representert av forelesere med tilknytning 
til fag, erfaring og forskning. Dagen ble avsluttet med teaterstykket «Man er først og fremst 
menneske – et vitnesbyrd» Arrangementet ble utsolgt.  
 
Selve Messen ble arrangert 4 mars 2017. Brukerstemmen var representert i store deler av 
messen gjennom dikt og bilder, fint flettet sammen med relevante tekster fra bibelen og 
kulturelle innslag som dans og sang.  
 
I 2018 går dette samarbeidet og Messe for verdighet inn i et jubileumsår – og høsten 2017 
ble det jobbet aktivt med alle arrangementer. Vi kan allerede nå fortelle at Arve Tellefsen 
kommer til å spille under messen i 2018, og professor Ingvard Wilhelmsen (Det er ikke mer 
synd på deg enn andre) er hovedforeleser på fagdagen.  
 
Messe for verdighet har blitt et fast samarbeid gjennom mange år – og det jobbes aktivt med 
å skape liknende samarbeidsarenaer rundt om i landet, der LMSO er tungt inne i arbeidet via 
tverregional erfaringsutveksling rundt prosessen.  
 
 
Teatersamarbeid med Aimee Kaspersen Produksjoner, «Man er først og fremst menneske 
– et vitnesbyrd» 
 
Forestillingen er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom LMSO og Aimée Kaspersen 
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Produksjoner. Prosjektet ble også tidligere støttet av Fritt ord og NTNU i forbindelse med 
Kaspersens masterstudie i teater.  
 
Hvordan er det å være menneske etter å ha blitt utsatt for overgrep som barn? Hvordan 
påvirker det identiteten? Hvem er egentlig menneskene bak statistikken? Forestillingen tar 
for seg nettopp dette. Den viser deler av hverdagen til utsatte og hvordan de lever med seg 
selv, sine minner og i nære relasjoner. Sammen med egenkomponert lyd, presenterer 
forestillingen menneskers opplevde erfaringer og samfunnets holdninger i estetisk form.  
 
Forestillingen er basert på intervjuer med tidligere utsatte, statistikk, fakta om tematikken, 
skjønnlitterære verk og de medvirkendes egne refleksjoner.  
  
LMSO har bidratt med informanter i forkant av dette stykket, og fagrepresentanter derfra har 
vært involvert i hele prosessen. Informantene har kommet fra hele landet. Forestillingen 
belyser et område de fleste ikke ser, og den gir etter vår oppfatning et helt spesielt og unikt 
innblikk i det komplekse ved et liv som overgrepsutsatt. Å formidle erfaringer og kunnskap 
om konsekvensene av overgrep på en slik arena er relativt nytt, og det gir helt nye 
dimensjoner i opplevelsen – og dermed også forståelsen – av problematikken. Stykket 
passer både ungdom og voksne, og kan ses som et annerledes bidrag til fagkunnskapene 
rundt seksuelle overgrep.  
 
LMSO ønsker å anerkjenne kunst og kultur som en unik og kompetent arena for formidling 
av kunnskap, i tillegg til at kunst og kultur også med stor fordel brukes av mange tidligere 
utsatte i bearbeidelsesprosessen. Gjennom 2017 har Aimee Kaspersen og LMSO 
samarbeidet om visninger av stykket og videre formalisert sitt samarbeid om en 
landsomfattende turne i 2018.  
 
Visninger: 
 

- Visninger i samarbeid med LMSO i 2017: Fagdagen i forbindelse med Messe for 
verdighet i mars 2017.  

- Visning under Trondheim dokumentarfestival, på kulturhuset Isak, i november 2017. 
 
Det er søkt om prosjekttilskudd til visning av teaterstykket følgende steder i 2018: 
Mo i Rana, Bodø, Alta, Kirkenes, Tromsø, Trondheim. 
 
Denne turneen vil etter planen være 1 av 3 hovedprosjekter i organisasjonen i 2018 – siden 
det går tverregionalt og ønskes vist over hele landet. Videre vil samarbeidet ha som mål å 
arrangere visninger på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet i neste turneperiode.  
 
 
Turgruppe og «Kom innom» 
 
Dette er aktiviteter som regionen og medlemmene gjerne skulle sett fremholdt, men i løpet 
av 2017 har ikke organisasjonen funnet ressurser til det praktiske ansvaret for 
gjennomføringen. Styret og daglig leder, som tidligere har tatt ansvaret for dette, fikk ikke 
gjennomført disse oppgavene i tillegg til de obligatoriske driftsoppgavene – som øker med at 
organisasjonen ekspanderer. Det er sannsynlig at dette blir gjenopptatt når det er en 
regionsansvarlig på plass også i Midt-Norge, slik at aktiviteten ikke lenger er daglig leders 
ansvar, og arbeidet med å koordinere den lokale aktiviteten blir holdt adskilt fra den sentrale 
administrasjonen.  
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Stand: 
 

- NTNU campus Tunga (helsefaglige linjer) i høstsemesterets oppstart. 
- Verdensdagen for psykisk helse. Trondheim torg, felles arrangement med andre 

frivillige organisasjoner fra området.  

- Arrangement ved hovedbibliotek, Trondheim: Inga Marte Thorkildsen møter Vigdis 
Hjorth til dialog.  

 
 
Generelt 
 
På sikt ønsker organisasjonen egen regionsansvarlig, også i Midt-Norge, fremfor at 
aktiviteten koordineres av daglig leder som av naturlige grunner til nå har hatt denne 
arbeidsoppgaven på grunn av geografisk plassering av hovedkontor. LMSO ser helt klart 
fordelen av å tydeligere dele inn hva som er regionalt arbeid og hva som er daglig leders 
oppgaver sentralt i den daglige driften og koordineringen i organisasjonen.  

  

 

Region Helgeland                                                    
 

Regionsansvarlig:            Vigdis Hals 

Veileder:                           Elin Skjeltorp 

 
 
LMSO Helgeland deltok ved regionsansvarlig i samlingen for de nordlige regionsansvarlige i 
LMSO, som ble holdt i forbindelse med januarkonferansen til RVTS Nord, i Tromsø. 

 
LMSO Helgeland arrangerte i februar 2017 en egen fagkveld i Mo i Rana, om seksuelle 
overgrep, der regionen inviterte instanser som jobber med temaet til å komme for å holde 
innlegg om sitt arbeid innen traume, kriser og behandling. LMSO Helgeland har videre vært 
representert ved en fagdag arrangert av RVTS Nord på Helgelandssykehuset, samt et 
foredrag om Stine Sofie-stiftelsen.  

 
LMSO Helgeland har i perioder hatt en stor arbeidsgruppe, koordinert av regionsansvarlig. 
Arbeidsgruppen har hatt møte seks ganger i 2017. Regionen har hatt workshop med 
representant fra LMSO sentralt. Fokuset i dette dagseminaret var organisasjonsrettet arbeid 
og informasjon om retningslinjer og rammeverk for arbeid i organisasjonen. Hovedfokuset 
gjennom 2017 har vært systemrettet arbeid mot å få SMISO sitt tilbud til Mo i Rana, i form av 
det man kaller distrikts-dager. Det resulterte i at Rana kommune inviterte SMISO inn til 
redegjøringsmøte for å kartlegge tilbudet. Dessverre ble det ikke ansett som nødvendig å 
opprette distriktsdager i Rana på dette punktet. Likevel oppnådde arbeidet til LMSO 
Helgeland, ved regionsansvarlig, at det skulle gjøres en behovsundersøkelse i referanse til 
etterspørsel for lavterskel hjelp til traumeutsatte i Rana. Arbeidet er derfor pågående og 
regionen vil fortsette å ha fokuset på dette arbeidet.  

 
LMSO Helgeland jobber kontinuerlig med å formalisere brukerstemme-rollene sine. 
Regionsansvarlige har sittet i Brukerutvalg ved NAV og er også i dialog med 
overgrepsmottaket ved Helgelandssykehuset – hvor LMSO Helgeland var i møte i forkant av 
oppstart av tilbudet.  
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LMSO Helgeland har hatt fokus på nettovergrep. Det har blitt holdt foredrag for to 
videregående skoler på Helgeland, hvor fundamentet for innholdet i foredraget er 
egenerfaring hos foredragsholder. Dette foredraget, hvor en erfaringskonsulent fra LMSO 
samarbeider med regionsansvarlig ved LMSO Helgeland, er et pilotprosjekt i LMSO og 
LMSO Helgeland – og organisasjonen håper å kunne tilby dette til alle videregående skoler i 
regionen i neste fase.  

 
LMSO Helgeland har for øvrig vært representert på mange av arrangementene internt i 
LMSO. Blant annet ved erfaringskonsulentsamlingene, informasjonsmøte om oppstart for 
erfaringskonsulentgruppe i Bodø, Landsmøtet 2017, og ved den nasjonale fagdagen som 
LMSO arrangerte om seksuelle overgrep mot gutter og menn. 

 
I tillegg har regionen jobbet for å få teaterstykket «Man er først og fremst menneske – et 
vitnesbyrd» til regionen. I 2017 ble det kjent at Nordlandsteateret har booket stykket til 
Vinterlys-festivalen i februar 2018.  

 
LMSO Helgeland ønsker å fortsette det gode arbeidet inn i 2018 – med fokus på samarbeid 
med SMISO i referanse til å skape muligheter for distrikts-dager der det er behov. Regionen 
ønsker på sikt å kunne tilby foredrag om nettovergrep til alle videregående skoler i regionen, 
og i tillegg utvide foredragsvirksomheten med kurs for lærere og helsesøstre på sikt.  

 

 

Region Troms og Finnmark                                                     
 

Ansvarlig lærling:              Marion Knutsen 

Veileder:                            Elin Skjeltorp 

 

 
Planlagt formell oppstart i forbindelse med tverregional samling for regionsansvarlig, LMSO, 
medio april 2018. 
 
Veiledningsperioden utvides i region Troms og Finnmark på grunn av 
svangerskapspermisjon hos regionsansvarlig-lærling Marion Knutsen i 2017. 
 
Startet 2017 med samling for de nordlige regionsansvarlige i Tromsø, i forbindelse med 
RVTS sin januarkonferanse i byen. Både LMSO Helgeland og LMSO Nordre Nordland var til 
stede, i tillegg til daglig leder i LMSO. Dialogen gikk mye på hvordan regionene kan 
samordne seg og hvordan de kan samarbeide på tross av stor geografisk avstand. 

 
Regionsansvarlig i Troms og Finnmark er aktiv i foredragsvirksomhet hvor hun foreleser om 
sin erfaring i forbindelse med det som nå blir kalt «Tysfjordsaken». Videre arbeid i regionen 
vil ha fokus på nettverksbygging og opprettelse av samarbeid med relevante organisasjoner 
og instanser.  
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Region Nordre Nordland                                                    
 

Regionsansvarlig:                Marianne Finstad 

Veileder:                               Elin Skjeltorp 

 
 
Arbeidet i LMSO Nordre Nordland ble startet opp januar 2017. Da møttes regionsansvarlig 
og daglig leder til oppstartsmøte i Bodø. Videre ble det avholdt tre møter til mellom 
regionsansvarlig og daglig leder i første halvdel av 2017. Fokus har vært plan for oppstart og 
videre arbeid i regionen. Det har gitt rom for viktig gjennomgang og refleksjon rundt LMSOs 
retningslinjer og LMSOs organisasjonsdokumenter generelt. Regionen har samtidig jobbet 
med planlegging og gjennomføring, av temakveld og informasjonskveld for 
erfaringskonsulenter i Bodø. 
 
Regionsansvarlig arrangerte informasjonskveld for å komme i kontakt med personer som 
ville vite mer om LMSO og arbeide som erfaringskonsulent i organisasjonen. Daglig leder var 
til stede og informerte de fremmøtte om LMSO og hva det innebærer å jobbe frivillig i LMSO 
som erfaringskonsulent.  
 
Regionsansvarlig deltok på RVTS Nords konferanse i Tromsø sammen med daglig leder, 
regionsansvarlig fra Helgeland og lærling i Troms. Fra 11.5 til 12.5.2017 deltok 
regionsansvarlig på samling med daglig leder og alle regionsansvarlig i LMSO, på Hell, 
Trøndelag. 
 
Prioritert i 2017 var etablering av LMSO i regionen, få oversikt over potensielle 
samarbeidspartnere samt oppsøke noen av disse for å presentere LMSO. LMSO v/ 
regionsansvarlig har opprettet kontakt med Krisesentret i Salten, Lærings og 
mestringssentret ved Nordlandssykehuset, Kirkens Bymisjon og den Norske kirke. De to 
sistnevnte har LMSO fått til et samarbeid med, rundt Messe for verdighet i Bodø Domkirke. 
 
LMSO har fått et godt samarbeid med Nordlandssykehuset (NLSH) og Lærings og 
mestringssentret (LMS), som blant annet tilbyr lån av kontor ved behov og kurs og 
konferanserom til våre arrangementer. Vi har også satt på dagsorden videre samarbeid rundt 
brukermedvirkning i de ulike tjenestetilbudene i sykehuset. Fokus vil være å gjøre 
helsearbeidere mer traumebevisste i møte med alle pasienter, samt øke forståelsen av at 
krenkede barn blir syke voksne. Enhet for sykelig overvekt ved Nordlandssykehuset ønsker 
også informasjon og kunnskap om seksuelle overgrep og hvordan dette påvirker den 
enkeltes somatiske helse.  
 
Juni 2017 arrangerte LMSO i Nordre Nordland Temakveld for tidligere utsatte, pårørende og 
fagfolk. Dette var vellykket og ca. 45 personer var påmeldt 
 
Regionsansvarlig har deltatt på en rekker fagdager i regi av Ressursbanken mot vold og 
overgrep. Foruten faglig utbytte har kontakter med fagfolk i regionen blitt knyttet og LMSO 
har vist ansikt til de ulike aktørene i regionen. 
 
Aktiviteten ble etter sommerferien 2017 innstilt i all hovedsak på grunn av sykdom og dertil 
sykmelding av regionsansvarlig. Regionsansvarlig holdt i denne tiden kontakt med daglig 
leder. 
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Region Rogaland                                                     
 

Regionsansvarlig:             Gro Harestad 

Veileder:                            Elin Skjeltorp og Ingrid Vaalund 

 
Regionsansvarlig ble høsten 2017 forespurt, av daglig leder, om muligheten for å starte opp 
LMSO, region Rogaland på nyåret 2018. Samarbeidet ble formalisert og regionsansvarlig har 
gjennom høsten gjort seg kjent med LMSO sitt arbeid ved å lese tilgjengelige dokumenter og 
retningslinjer, samt å ha kontakt med andre regionsansvarlige gjennom blant annet 
nettverket på Facebook.  
 
Høsten 2017 var regionsansvarlig-lærling fra Region Rogaland knyttet til region 
Innlandet/Østlandet og deltok blant annet på medlemssamling i Tinn i Telemark en helg i 
september.  
 
LMSO, region Rogaland – pågående arbeid og mål for regionen: 
 
 
Langsiktig mål: 

- Region Rogaland skal jobbe for et bedre behandlingstilbud for traume- og 
overgrepsutsatte knyttet til Helse Vest, Stavanger. 

- Utarbeide et skriv for innhenting av informasjon om eksisterende traumetilbud i Sør 
Rogaland  

- Utarbeide en møteforespørsel til Helse Vest, Stavanger for å se på muligheten til å 
opprette et godt behandlingstilbud for traume- og overgrepsutsatte. 
 

Kortsiktige mål: 
- Opprette et arbeidsnettverk for arbeidet mot det langsiktige målet. Her vil det bli lagt 

vekt på å få til en tverrfaglig gruppe.  
- Synliggjøre LMSO i regionen gjennom å finne arenaer hvor det er naturlig at vi er til 

stede, som arrangementer, universitet osv. 
- Se på muligheten for å få til en tema/fagkveld for psykologer/psykiatere/leger og 

annet helsepersonell hvor temaet er; traumer og seksuelle overgrep i nære relasjoner 
– hva er adekvat traumebehandling for denne pasientgruppen? 

➢ Finne en veiledende dato for tema/fagkvelden 
➢ Finne aktuelle samarbeidspartnere for tema/fagkvelden 
➢ Finne aktuelle foredragsholdere og erfaringskonsulenter 

 
En del av oppgavene til regionsansvarlig, for å nå målene, vil være å skaffe et nettverk av 
LMSO medlemmer og organisasjoner som det er naturlig å ha kontakt med, som SMISO, 
Sola-seminaret for pårørende, Schizofrenidagene, Statens Barnehus, Konsultasjonsteamet i 
Stavanger kommune og fagpersoner som ser viktigheten av LMSO sitt arbeid for traume- og 
overgrepsutsatte.  
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Region Oppland                                                     
 

Regionsansvarlig:             Astrid Andersen 

Veileder:                            Elin Skjeltorp og Ingrid Vaalund 

 
  
Våren 2017 spurte daglig leder om ansvarlig lærling ville starte opp region Oppland, men 
vedkommende har vært involvert i et av organisasjonens hovedprosjekter høsten 2016, samt 
hele 2017, og dette arbeidet har hatt hovedprioritet. Formell oppstart ble derfor forskjøvet til 
februar 2018. I mellomtiden har vedkommende gjort seg kjent med LMSO sitt arbeid 
gjennom å lese tilgjengelig dokumenter og retningslinjer, samt gjennom kontakt med andre 
regionsansvarlige i LMSO via samlinger og nettverket på Facebook.  
 
Den kommende regionsansvarlige har allerede opprettet kontakt med Lillehammer 
rehabiliteringssenter/psykisk helse og med Villa Utsikten, et lavterskeltilbud for mennesker 
med psykiske belastninger og rusutfordringer. Regionen har som mål å bruke denne arenaen 
til å leie lokaler til samlinger i LMSO Oppland, til fordelaktig pris. Villa Utsikten er også 
interessert i utveksling av fagkompetanse på området seksuelle overgrep.  
 
Kommende regionsansvarlig er i dialog med Sykehuset Innlandet avd. Lillehammer om leie 
av kontor på sykehuset, som skal brukes til målrettet arbeid for LMSO, samt være en instans 
hvor brukergruppen og andre kan henvende seg for informasjon og kompetanse om 
seksuelle overgrep. 
 
I forbindelse med sitt virke i prosjektgruppen til den nasjonale fagdagen om overgrepsutsatte 
gutter og menn, har lærling i region Oppland deltatt på Reform sin fagdag: «Hva med gutta?» 
Den kommende regionsansvarlige har også deltatt på RVTS sitt grunnkurs i grunnleggende 
traumebehandling for å øke fagkompetansen på området. I 2018 planlegger vedkommende å 
gjennomføre studiet «Sorg og Traumer – når krisen rammer barn og unge» i Drammen. Det 
ble søkt på studiet med en anbefaling fra LMSO, og dette er et delmål for å styrke den 
teoretiske kompetansen på området. Regionen vil ha utstrakt fokus på faglig 
kompetanseheving for de som skal involveres i LMSO sitt arbeid, også for de som formidler 
erfaringsbasert kunnskap. Regionen ønsker å formidle faglig og erfaringsbasert veiledning 
og kunnskap til de som arbeider med overgrep og traumer i sitt yrke.  
 
Langsiktig mål i regionen: 
 

- Region Oppland skal jobbe for et bedre behandlingstilbud for traume- og 
overgrepsutsatte knyttet til Helse Øst-Innlandet, i samarbeid med de andre regionene 
som arbeider med det samme.  

- Det skal utarbeides et skriv for innhenting av informasjon om eksisterende 
traumetilbud i Oppland og Hedmark – og utarbeides en møteforespørsel til Helse Øst-
Innlandet for å se på muligheten til å bidra til et godt behandlingstilbud for traume- og 
overgrepsutsatte 
 
 

Kortsiktige mål i regionen: 
 

- Opprette et arbeidsnettverk for arbeidet mot det langsiktige målet. Målet er å opprette 
en tverrfaglig gruppe, hvor både forskning, fag og erfaring er representert.  
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- Synliggjøre LMSO i regionen gjennom å finne arenaer hvor det er naturlig at vi er til 
stede, gjennom arrangementer, høgskole osv. 

- Tema/fagkveld for leger/psykologer/helsepersonell forøvrig, der temaet er 
senvirkninger etter seksuelle overgrep: Hva er adekvat traumebehandling for denne 
gruppen? 

- Finne en veiledende dato for tema/fagkvelden. 
- Finne aktuelle samarbeidspartnere for tema/fagkvelden. 
- Finne aktuelle foredragsholdere og erfaringskonsulenter. 

 
Regionen ønsker å jobbe aktivt for å skape et møtested for LMSO-medlemmer og andre som 
ønsker å samles for å engasjere seg gjennom LMSO, samt også å skape en arena hvor de 
frivillige i organisasjonen kan ha sosialt samvær. Tanken er at man kan knytte verdifulle 
kontakter – og at gode ideer kan komme til – når man samles med aktiviteter på siden av 
den vanlige organisasjonsaktiviteten. Regionen vil se på pilotarbeidet som er gjort i region 
Midt-Norge, med tanke på å starte opp aktiviteter som turgruppe, «kom innom» og 
brettspillkveld.  
 
Regionen vil fortsatt jobbe med å opprette formalisert dialog med organisasjoner og 
instanser som det er naturlig å ha kontakt med som for eksempel: SMISO, Statens barnehus, 
Hamar, Konsultasjonsteamet i Innlandet og andre fagpersoner som ser viktigheten av 
LMSOs systemarbeid for traume- og overgrepsutsatte. 

 

 

 

Region Telemark  
 

Ansvarlig lærling:             Bianca Nellie Hansen Batsem 

Veileder:                           Elin Skjeltorp og Ingrid Vaalund 

 
Kommende regionsansvarlig har allerede vært involvert i arbeid knyttet til LMSO Innlandet og 
LMSO Østlandet som lærling, og har brukt 2017 på å sette seg inn i organisasjon og 
retningslinjer. Det er planlagt oppstartsmøte tidlig i 2018.  
 
Lærlingen fikk sitt første møte med LMSO på medlemssamlingen på Vega høsten 2016 og 
har holdt kontakten med medlemmer, nettverk, prosjekter og grupper via blant annet nettverk 
på Facebook.  

 
Som medlem i LMSO startet kommende regionsansvarlig med en intensjon om å være 
LMSO sin kjerne for nettverksbygging i Telemark. I samarbeid med veileder og 
regionsansvarlig Innlandet, Ingrid Vaalund, har lærlingen representert organisasjonen i møter 
med relevante institusjoner. Lærlingen har også involvert seg internt i prosjekter og grupper 
og i den medlemsstyrte samlingen i Tinn høsten 2017.  
 
Det blir formelt opprettet region i januar 2018.  
 
Langsiktige mål:  

- Region Telemark skal jobbe for et bedre behandlingstilbud for traume- og 
overgrepsutsatte knyttet til Helse Sør-Øst, Telemark.  

- Regionen ønsker, som flere andre regioner i LMSO, å utarbeide et skriv for 
innhenting av informasjon om eksisterende traumetilbud i Telemark.  
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Det blir deretter utarbeidet en møteforespørsel til Helse Sør-Øst for å se på 
muligheten til å få til et godt behandlingstilbud for traume- og overgrepsutsatte.  

 
Kortsiktige mål: 

- Opprette et arbeidsnettverk for arbeidet mot det langsiktige målet. Her vil det bli lagt 
vekt på å få til en tverrfaglig gruppe. 

- Synliggjøre LMSO i regionen gjennom å finne arenaer hvor det er naturlig at 
organisasjonen er til stede, her igjennom arrangementer, universitet, etc.  

 
Regionen ønsker videre å se på muligheten for å få til en tema/fagkveld for 
psykologer/psykiatere/leger og annet helsepersonell hvor temaet er traumer og seksuelle 
overgrep i nære relasjoner - hva er adekvat traumebehandling for denne pasientgruppen? 
 
Regionsansvarlig-lærling vil ha fokus på å skaffe et nettverk av LMSO medlemmer, og 
organisasjoner å samarbeide med for å nå målene.  
Samarbeidspartnere i Telemark er Senter mot seksuelle overgrep i Skien, mental helse og 
fagpersoner som gjør arbeid innenfor traume og overgrepsutsatte.  
 
Den kommende regionsansvarlig i Telemark har allerede et utbredt fagnettverk, og gjennom 
sin faste jobb er vedkommende i kontakt med fagkompetanse innenfor arbeid med 
mennesker i kriser og sorg, selvmordsforebyggende arbeid, barnevernstjenesten, traumer og 
dissosiasjon, psykomotorisk fysioterapi og arbeid med tilnærming til kroppen.  
 
Dette er aktuelle samarbeidspartnere for tema/fagkvelder, og et uvurderlig nettverk å 
synliggjøre LMSO i.  
 
Forum for frivillighet og folkehelse består av representanter fra fem ulike store 
organisasjoner. Det er ønskelig at LMSO i Telemark får en partnerskapsavtale, enten ved å 
delta i forumet eller ha andre dialogarenaer med dem.  
 
Det blir anledning for den kommende regionsansvarlig å delta, jfr. nettverksbygging, på 
samlinger for folkehelsearbeidet i Telemark.  
 

 

 

Region Østlandet  
 

Regionsansvarlige:           Stine Kühle-Hansen (gikk av november, 2017)  

Veileder:                            Elin Skjeltorp  

 
Regionansvarlig har de siste ti årene jobbet som fagperson innen seksualitet, seksuell helse 
og seksuelle overgrep. LMSO er en interesseorganisasjon, så regionen har utnyttet 
regionsansvarlig sitt gode nettverk og satset mye på kontakt på systemnivå. 

 
Regionsansvarlig har arbeidet mot SRHR-nettverket (Sexual and reproductive health and 
rights) for å opplyse om LMSO, og regionen var i et møte med Betina Torbjørnsen i Bufdir for 
å høre om deres samarbeid med Helsedirektoratet og Undervisningsdirektoratet om ny 
ressursportal for overgrepsfeltet. Regionsansvarlig har også samarbeidet med Modum Bad 
om planlagt forskning, både ved søknadsskriving hvor LMSO ble brukt som 
søkerorganisasjon, og som brukerrepresentant for LMSO.  
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Regionen har hatt fokus på å skape en oversikt over de nåværende støtte- og 
hjelpetilbudene, organisasjonene, foreningene og sentrene i regionen.  
 
Årets største enkeltprosjekt for regionsansvarlig var ledelsen av et tverregionalt samarbeid 
om en fagdag som ble avholdt i Trondheim 16. oktober, med tema "Seksuelle overgrep mot 
gutter og menn".  

 
Regionsansvarlig var med i materiellgruppen til LMSO, og har aktivt bidratt til revidering av 
blant annet innhold på nettside, retningslinjer og utviklingen av regioner. Regionsansvarlig 
har også vært med på totalt fem tilskuddssøknader gjennom 2017. Regionen har vært særs 
aktiv i arbeidet under revideringen av informasjonsheftet, lærerheftet og nettsidene til LMSO. 
 
Regionene Østlandet og Innlandet deler Facebookgruppa "LMSO Region Østlandet og 
Innlandet" for å samordne dialog med medlemmer i sitt område. Regionene har dessuten 
samarbeidet om planer for formidlingsverksted, men prosjektet er utsatt på ubestemt tid etter 
at regionsansvarlige for Østlandet ble langtidssykemeldt. Dette er også grunnen til at 
regionsansvarlig Innlandet nå har kontaktansvaret for LMSO Østlandet. 

 
De to ansvarlige deltok sammen på toppmøtet til Nasjonalt senter for erfaringskompetanse 
innen psykisk helse i mai. Begge regionene bidro under Løvetannmarsjen i juni i år, og 
begge holdt foredrag under Amaliedagene. LMSO er nå også representert i 
arrangementskomiteen for 2018 i sistnevnte arrangement.  

 
Målet for regionen videre er å få på plass en ny regionsansvarlig, i samråd med LSMO 
sentralt. 
 

 
 

Region Innlandet                                                     
 

Regionsansvarlig:             Ingrid Vaalund 

Veileder:                            Elin Skjeltorp og Wenche Rothaug  

 

Har også vært kontaktansvarlig for Region Østland siden høsten 2017 
Veiledere: Elin Skjeltorp og Wenche Rothaug 
 

Året har vært sterkt preget av læring og kompetanseheving internt i regionen; 
regionsansvarlig har vært på mange kurs, konferanser og seminarer, dels for egen regning 
og dels finansiert av LMSO. Hovedtemaene har vært brukermedvirkning og traumebevisst 
hjelp. 
 
Lokalt samarbeider regionen med Frivillighetssentralen og Diakoniutvalget i Tinn. Det er 
holdt foredrag for kirkeansatte i kommunen, og det ble nylig avholdt en 'Messe for verdighet' 
på Rjukan, etter initiativ fra LMSO Innlandet, der vi holdt et innlegg. Det er planer om å gjøre 
MFV til en tradisjon. LMSO Innlandet har også holdt foredrag på en fagdag om barn i 
rusfamilier – og snakket om grenser og grensesetting ved Daghøyskolen for flyktninger på 
Rjukan. Det har i tillegg vært mange møter med personer som vil vite mer om LMSO.  
 
Regionene Østland og Innland har samarbeidet tett siden oppstarten, så det var naturlig å 
tilby å være kontaktperson for Østland da regionsansvarlige måtte slutte.  
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Årets største enkeltoppgave var deltakelse i prosjektgruppa som arrangerte en nasjonal 
fagdag om seksuelle overgrep mot gutter og menn i Trondheim i oktober. Regionen er godt 
representert i tverregionalt arbeid. Regionen har en representant i LMSO sin mediegruppe 
og arbeidsgruppen som jobber med tekstutvikling til materiell i organisasjonen.  

 
Regionsansvarlig ved Innlandet ledet skrive/formidlingsverksted under 
erfaringskonsulentsamlingen som var arrangert sentralt i januar – og en diskusjon om 
"Kroppen min eier jeg"-filmene under samlingen i desember.  

 
LMSO Innlandet arbeider kontinuerlig med å legge fundament til en 
erfaringskonsulentgruppe sør i landet, sammen med regionsansvarlig for Østlandet, og har 
innledet arbeidet med et kursprosjekt for erfaringskonsulenter.   

 
I år holdt regionsansvarlig appell under Løvetannmarsjen i Oslo for andre gang, nå sammen 
med Stine Kühle-Hansen, da regionsansvarlig for Østlandet. Begge regionsansvarlige holdt 
foredrag under Amaliedagene, på en temadag om seksuelle overgrep, og LMSO-medlem 
Vårin Lillian Sørmeland deltok der med "De stjal min barndom". Videre ble LMSO Innlandet 
invitert med i arbeidsgruppen som arrangerer Amaliedagene.  

 
LMSO-styremedlem Wenche Fjeld og LMSO Innlandet ved regionsansvarlig, er med i 
ressursgruppa til filmprosjektet "Lufteturen" og i Helsedirektoratets ressursgruppe om vold, 
overgrep og andre traumatiske erfaringer i pakkeforløp for psykisk helse og rus. Regionen 
har også vært med på et innspillmøte i Kirkelig ressurssenter mot vold og overgrep, om 
kirkelige tilbud til voksne overgrepsutsatte, og på workshop om voldsforebyggende 
undervisningsmateriell, ved bl. a. Bufdir og Redd Barna.  

 
I september i arrangerte LMSO Innlandet en nasjonal medlemsstyrt samling i på Sør-
Vaalund gård, og det blir gjentatt i år; det er allerede noen påmeldt.  
   
 
 
Et utvalg av videre planer for regionsansvarlig og LMSO Innlandet, punktvis og i 
tilfeldig rekkefølge:  
 

- Fortsette samarbeidet med lokale instanser.  
- Delta som LMSO-representant i arrangementskomiteen til Amaliedagene 2018. 
- Med i oppstartstyret til Norsk forening for pasientsikkerhet i psykisk helse. 
- Fortsatt deltakelse i innspillgruppa om "Lufteturen" og Helsedirektoratets 

Ressursgruppe om vold, overgrep og andre traumatiske erfaringer i pakkeforløp for 
psykisk helse og rus.  

- LMSOs kontaktperson for skriving av høringsbrev om vold, overgrep og andre 
traumatiske erfaringer i pakkeforløp for psykisk helse og rus.  

- Delta på kurs over to semestre i "Samarbeidsbasert forskning i psykisk helsearbeid" 
ved Høgskolen i Sørøst-Norge. 

- Forvalte en stor gave av formingsmateriell som er øremerket LMSO-prosjekter. 
- Invitere til regelmessige kveldstreff i Oslo for medlemmer i nærheten. 
- Arrangere den andre medlemsstyrte samlingen på Sør-Vaalund gård.  
- Fortsette prosjektarbeidet med å arrangere seminarer for informasjonsformidlere.  
- Veilede regionansvarlige/lærlinger. 
- Delta på en rekke i kurs i organisasjonsarbeid, arrangert av Batteriet i Oslo. 
- Veilede arbeidsgruppe-medlemmer som får mandat til formell representasjon av 

LMSO i brukerutvalg og andre instanser.  
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Styrets beretning 

 

 

Styret i Landsforeningen mot seksuelle overgrep, LMSO, har avholdt 9 styremøter i 2017, 

hvorav ett var ekstraordinært. Styret har totalt hatt 81 saker til orientering og behandling, og 

vi har hatt utstrakt kontakt pr e-post og telefon i vårt arbeid. Etter vedtak i Landsmøtet 2015, 

skal det ikke være et arbeidende styre i LMSO, men pr d.d. og i overskuelig fremtid, vil det 

likevel være nødvendig. Dette ser man også av sakene styret har jobbet med. Mange av 

hovedsakene som er nevnt her, kommer i tillegg til ordinære driftsoppgaver. Styret arbeider 

kontinuerlig i prosess med å nå målet om et styre som kun tar driftsrelaterte oppgaver.  

Styret ønsker også å nevne at samarbeidet med regnskapsbyrået Selbu Økonomi og 

regnskap er en betydelig kvalitetssikring av drift og økonomi knyttet til en raskt voksende 

organisasjon. Det er derfor viktig å sørge for midler til fortsatt å kunne benytte seg av dette, 

spesielt nå som bilagsmengden øker og regnskapet blir betydelig mer omfattende for hvert år 

som går.  

 

 

Vesentlige saker og vedtak i 2017  
 
Styret brukte all sin kapasitet i første halvdel av 2017 på prosess, henvendelser og 
tilbakemeldinger rundt det at en prosjektleder valgte å fratre i et av organisasjonens 
hovedprosjekter, etter en krevende periode. Styret avholdt et ekstraordinært styremøte og et 
lukket medlemsmøte i mars vedrørende denne saken.  
Dette var en krevende, men lærerik periode. Styret regnet saken som avsluttet i juni 2017.  
 
Etisk råd 
Etter prosjektledersaken fikk styret inn et forslag om å opprette et etisk råd. Forslaget ble 
vedtatt og ble endelig godkjent av Landsmøtet i den form at styret fikk i oppgave å utforme 
mandatet til en slik instans, og deretter jobbe for en opprettelse. Rådet skal ha et tydelig 
mandat, være uavhengig av styret og skal kun være rådgivende. Aktuelle saker kan være 
juridiske problemstillinger, kommunikasjonsutfordringer, medieuttalelser og 
konflikthåndtering. Det skal utarbeides retningslinjer for hvilke henvendelser styret sender til 
Etisk råd. Utredning og gjennomføring av dette arbeidet vil være pågående gjennom 2018. 
 
Lærerhefte 
Lærerheftet er ferdig revidert og ligger ved årsskiftet klart til design og trykk. Vi gleder oss å 
ha det klart til distribusjon tidlig 2018. 
Informasjonshefte: 
LMSOs informasjonshefte, som tydeliggjør hva LMSO er, hvem som kan engasjere seg og 
hvordan, ble ferdigdesignet og trykket. Styret er meget fornøyd med resultatet. 
 
Annet materiell 
Vervefolder, kulepenner, buttons, kondomer – og alle regioner fikk i løpet av 2017 sin egen 
roll up til bruk ved arrangement og oppdrag.  
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Filmprosjektet «Lufteturen» 
Filmprosjektet «Lufteturen» har søkt om og fått innvilget midler fra Ekstrastiftelsen, via LMSO 
som søkerorganisasjon. Prosjektet har ekstern prosjektleder som står ansvarlig for 
rapportering. Et hovedmål med filmen er å vise at overgripere er vanlige mennesker.  
 
Ansettelse av webredaktør og kursansvarlig 
Etter styrevedtak ble Stine Kühle-Hansen ansatt som webredaktør og kursansvarlig i 50 % 
stilling med tiltredelse 20.05.17. Kühle Hansen jobbet tidligere som frilans for LMSO med 
samme arbeidsoppgaver. Hun møter på inntil fire styremøter årlig. Det er daglig leder som 
følger opp hennes arbeidsforhold i organisasjonen. Dessverre ble Stine Kühle-Hansen 
sykmeldt høsten 2017 på grunn av kreftbehandling, men vi gleder oss til hun kommer på 
plass igjen! 
 
Fagdag 2017 – hovedprosjekt i LMSO 
Det ble satt ned en prosjektgruppe allerede høsten 2016 etter initiativ fra aktivt medlem i 
organisasjonen. Prosjektgruppen har vært under kyndig ledelse av Stine Kühle-Hansen – og 
styret er i særdeleshet fornøyd med arbeidet før, under og etter. Fagdagen ble en suksess! 
Det er et overordnet mål å ha en nasjonal fagdag hvert 2. år. Neste fagdag vil dermed etter 
planen gjennomføres i 2019.  
 
Landsmøte 2017 
Mye av tiden etter sommerferien gikk med til planlegging av Landsmøtet. 
Styret avholdt Landsmøte på Hell søndag 15.10.17. Hovedsaken var vedtektsendringer, og 
denne ble mer tidkrevende enn forventet. Konstituerende styremøte ble avholdt 09.11.17 
hvor det blant annet ble bestemt at LMSO skal ha styremøte hver 6.uke. 
 
Samlinger 2017 
LMSO sentralt har arrangert tre erfaringskonsulentsamlinger. 
LMSO sentralt har arrangert to regionsansvarligsamlinger (hvorav ett i forbindelse med 
landsmøte). 
LMSO sentralt har arrangert en medlemssamling (Landsmøtet) og gitt regionsansvarlig 
Innlandet ansvaret for å arrangere medlemssamling på Østlandet i 2017. 
 
Styret har ansvar for å legge til rette for to samlinger i året for disse gruppene. Ytterligere 
samlinger må arrangeres av aktive medlemmer. Styret anser sitt ansvar som oppfylt i 2017. 
 
Strategi- og handlingsplan 
Styret bisto daglig leder med Strategi- og handlingsplan 2018-2022 basert på bl.a. innspill fra 
medlemmer, regionsansvarlige og tidligere prosjektgrupper. Frist for ferdigstilling: 01.01.18, 
senere forskjøvet til 20.01.18 
 
Daglig leder  
Styrets samarbeid med daglig leder har vært godt og stabilt. Styrets sekretær har det daglige 
«ansvaret» som arbeidsgiver i relasjon til daglig leder. Arbeidsmengden til daglig leder er til 
tider enorm, og styret har forsøkt å lette de oppgaver som kan deles. Det fokuseres derfor 
fortsatt på å øke lønnet årsverk i LMSO.  
 
Organisasjonen la til rette for daglig leders varslede svangerskapspermisjon f.o.m 20 august 
2017 og fire måneder frem i tid, ved å sette styreleder inn i vikariat. Det forelå også en plan 
for ansvarsfordeling i perioden, fordelt på styre, stab og regionsansvarlige. Men – med 
sykmelding i stab på samme tid og fratredelsen til daværende styreleder – ser vi at mengden 
frivillig arbeid hos daglig leder under permisjonen har vært utstrakt. Styret vil derfor ha 
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ytterligere fokus på sterkere rammeverk og sikkerhet i referanse til at organisasjonens 
ansatte skal kunne erstattes med vikar ved behov. Styret anerkjenner likevel at nettopp 
denne situasjonen ble spesiell med særdeles uheldige tilfeldigheter, og det ville vært 
vanskelig å unngå i alle tilfeller. Styret ser frem til å ha daglig leder tilbake i jobb fra 01.01.18. 
 
 
Styret 
Ved Landsmøtet 2017 ble det valgt inn tre nye styremedlemmer i LMSO; Sidsel Fjelltun, 
Vebjørn Brækken og Hylja B. Häninger. Vi takker Ole-Gunnar Iversen for innsatsen som 
styremedlem over to år, og Liv Furre som vara i samme tidsperiode. Styret var fulltallig i en 
kort periode før styreleder Anne Berit Fagernes med tungt hjerte så seg nødt til å tre ut av sitt 
verv med bakgrunn i private årsaker. Styret ønsker å takke Anne Berit Fagernes for den 
massive innsatsen hun har lagt ned som styreleder i sin periode – og det er ingen tvil om at 
hennes kompetanse og stødige person vil bli savnet. 
 
Styret ser fremover og konstituerte ny styreleder i Hylja B. Häninger, og ser henne som en 
sterk og tydelig leder. Med henne i førersetet ser styret positivt på fremtidige oppgaver i 
LMSO. Sammen ønsker styret å skape en kompetent, ryddig og trygg organisasjon for 
frivillige som vil utgjøre en forskjell i samfunnet. 
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Budsjett 2018 
 

INNTEKT   SUM  

 Medlemskontingent, hovedmedlem   kr                     -    

 Medlemskontingent, familiemedlem   kr                     -    

 Medlemskontingent, samlet   kr       62 250,00  

 Off. tilskudd Helsedirektoratet (inkl. fastlønn 50%, 50%, 25%: 550 000 kr.)                Kr   1 239 750,00 

 Off. tilskudd Extrastiftelsen    

 Off. tilskudd Bufdir («Hele meg»)   kr     62 250,00  

 Off. tilskudd Bufdir («Man er først og fremst et menneske - et vitnesbyrd»)   kr   300 000,00  

    Off. tilskudd Bufdir (Ekstern filmproduksjon)   kr    850 000,00  

    Støtte fra kommunene   kr      40 000,00  

    Salgsinntekter   kr        3 750,00  

    Gaver       kr      50 000,00  

    Renter        

        

        

     Sum       Kr 2.605.750 

        

 UTGIFTER   SUM  

 Vianett (sms-tjenesten)   kr      14 500,00  

 Data - web (sircon)   kr        4 000,00  

 IKT-plattform/Samhandling (Office 365)   kr        5 000,00  

 Lønn Daglig leder 50% (inkludert arbgiveravg. etc.)   kr    250 000,00  

 Lønn Vakant 25% stilling    kr    100 000,00  

 Lønn Web, IKT og nettkurs-ansvarlig 50%   kr    200 000,00  

 Internett   kr        6 000,00  

 Revisjonshonorar   kr      30 000,00  

 Regnskapshonorar   kr      70 000,00  

 Utvikling av designmanual    

 Trykking av materiale   kr      50 000,00  

 Rekruttering       kr      35 000,00  

 Ressursbank   kr        5 000,00  

 Samlinger - alle grupper   kr    120 000,00  

 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig   kr    150 000,00  

 Landsmøtet   kr      50 000,00  

 Konsulenttjenester   kr      20 000,00  

 Ny nettside   kr      80 000,00  

 Telefon   kr        1 000,00  
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 Porto og kontorrekvisita   kr        4 000,00  

 Regionsansvarlig - arbeidsgrupper (leie, aktivitet etc)   kr    120 000,00  

 Blålyspris    

 Kontingent, fradragsberettiget (Frivillig Norge, Rådet for psykisk helse mm.)   kr        5 500,00  

 Forsikringspremie   kr           500,00  

 Bank og kortgebyrer   kr        2 000,00  

 Honorar   kr      40 000,00  

 Styrehonorar       kr      16 000,00  

 Regionsansvarlig - honorar   kr      15 000,00  

 Prosjekt «Man er først og fremst et menneske»   kr    300 000,00  

Prosjekt «Hele meg»  kr      62 250,00  

 Eksternt prosjekt «Filmproduksjon» (Bivrost)      kr    850 000,00  

 Andre utgifter avsettes på sparekonto (10% av medlemsinntekt)    

        

  Sum driftskostnader  Kr 2.605.750 

        

  

        

 Driftsresultat       0 
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Styret og daglig leders godkjenning:  

 

 

Årsmelding 2017 

 

Vedlegg: 

Strategi og handlingsplan 2018-2022 

Oppdaterte vedtekter 

Regnskap 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


