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Innledning/bakgrunn:
Incestsenteret i Vestfold er en privat stiftelse, som er etablert i egen bolig i Glitneveien 22 i
Tønsberg. Stiftelsen eier boligen.

Incestsenterets målsetting er å bekjempe incest ved å påvirke til forandring av de faktorer i
samfunnet som er med på å opprettholde seksuelle overgrep mot barn, synliggjøre og drive
forebyggende arbeid og bidra til å gi alle som har opplevd seksuelle overgrep et bedre liv.
Senteret er døgnåpent og har botilbud for utsatte og pårørende til utsatte som befinner seg i en
svært vanskelig situasjon og trenger et bo-opphold og hjelp til å komme seg ut av sin
vanskelige livssituasjon.
Tilbud ved senteret; Samtaleoppfølging med nettverksarbeid, familiesamtaler, div
selvhjelpsgrupper, kognitiv terapi/mestringsgrupper, ungjentegrupper, tilbud til unge med
skadelig seksuell atferd, temagrupper, hobbygruppe, matgruppe, div aktiviteter, jule og
nyttårstilstelning. Senteret driver også en Landsdekkende, døgnåpen hjelpetelefon for utsatte
barn, unge og voksne av begge kjønn og deres pårørende. Denne tjenesten blir i sin helhet
finansiert med statlige midler.
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TELEFONHENVENDELSER I 2018
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Incestsenteret i Vestfold mottok totalt 14 655 telefoner via Landsdekkende telefon i 2018. Av
disse kom hele 3 870 (30,97 %) fra kommunene i Vestfold.
Senteret driver Primær og sekundærforebyggende tiltak innen incest, seksuelle overgrep og
annen type familievold i barneskolene og barnehagene i Vestfold. Via dette tiltaket får barna
undervisning tre ganger i løpet av barnehage- og barneskolealderen. Dvs på siste året i
barnehagen og på 2. – 5. klassetrinnet. I tillegg får foreldre til barna i barnehagen og på 2.
klassetrinnet eget kurs, samt de ansatte i barnehagen og skolen får eget kurs innen denne
problematikken.
Tiltakets mål er:


Avdekke overgrep som pågår.



Hjelpe den enkelte til å søke hjelp for sin vanskelige situasjon for derav å redusere
eventuelle seinvirkninger.

 Bevisstgjøre og styrke barna mot seksuelle overgrep og annen type familievold og å
bidra til at den personlige veksten hos den enkelte blir styrket.


Forhindre nye potensielle overgripere.

Det overordnede målet med undervisningsopplegget er en holdningsendring i Vestfold. Ingen
barn skal oppleve å bli utsatt for incest, seksuelle overgrep eller andre typer familievold.

Senteret har et godt samarbeid med helsesøstertjenesten, barneverntjenesten, barnehagene og
skolene i dette tiltaket.
Både lærere og helsesøstre som deltar er meget godt fornøyd både med det pedagogiske
innholdet og måten ansatte ved senteret møter barna på.
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GJENNOMFØRT UNDERVISNING I
BARNEHAGENE OG BARNESKOLENE
I VESTFOLD
Gjennom vårt forebyggende undervisningsarbeid i barnehager og barneskoler i Vestfold
knytter vi tette bånd med foreldre og ansatte, helsesøstertjenesten og barnevernstjenesten i alle
kommunene i fylket vårt.
Senteret har i 2018 gjennomført følgende undervisninger i vårt primær og sekundær
forebyggende tiltak. Tabellene viser først antall undervisninger som er gjennomført og neste
tabell viser antall deltakere som har vært med i undervisningen. De 2 neste tabellene viser at
ansatte ved senteret har gjennomført totalt 483 undervisninger for totalt 9 648 deltakere i
2018.
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Incestsenteret i Vestfold inngikk i 2017 et samarbeid med UNG.NO. Senteret ble via
Landsdekkende telefon svartjeneste for Ung.no på e-posthenvendelser om incest og
seksuelle overgrep fra ungdom mellom 13 og 20 år. Senteret bestvarte e-posthenvendelser
fra totalt 686 ulike ungdommer i 2018.

Incestsenteret (ekskl hjelpetelefonen) finansieres 80 % av statlige midler, de resterende 20 %
fordeles mellom samarbeidskommunene og Helse Sør-Øst.
Tønsberg kommune har som vertskommune oppfølgingsansvar etter retningslinjer gitt av
Barne-, ungdoms og familiedirektoratet. Dette gjelder for hele senterets virksomhet unntatt
den Landsdekkende telefonen som følges opp av Barne-, ungdoms og familiedirektoratet.

