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Vårt utgangspunkt: 
Kirkens SOS ønsker å fremme livsmot og håp 
i møte med mennesker i følelsesmessige og 
eksistensielle kriser. Vi tar utgangspunkt i at alle 
mennesker har lik verdi og ønsker å møte dem som 
tar kontakt med respekt som bekrefter innskriver 
og innringers menneskeverd.

Særpreg og verdier: 
Særpreget ved Kirkens SOS er frivillige med-
mennesker som lytter og som møter alle som tar 
kontakt med åpenhet og respekt. Kirkens SOS 
ønsker å være en krisetjeneste preget av tilgjen-
gelighet, der det alltid er noen når man trenger det, 
og hvor man også kan være anonym. Det er et mål 
at alle som kontakter Kirkens SOS skal kjenne seg 
anerkjent, bli møtt med omsorg og innlevelse og 
oppleve seg styrket gjennom samtalen.

Kirkens SOS Vi er her. Alltid.

I 2015 besvarte vi rett i underkant av 162 000 
henvendelser pr. telefon, og i 2016 var tilsvarende 
tall 166 500. På SOS-chat har vi hatt en økning fra 
8075 samtaler i 2015 til 9374 samtaler i 2016. 
Vi besvarte færre SOS-meldinger i 2016 enn i 
2015 – 6342 mot 6530.

Noen av dem som tok kontakt tenkte på å ta sitt 
eget liv, andre var usikre, ensomme, syke eller 
redde. Alle trengte noen å snakke med der og da, 
noen å dele tankene og følelsene sine med.
For noen mennesker var vi livsviktige, for andre 
var vi de første som hørte uten å dømme og for 
andre igjen var vi stemmen som trengtes for å 
dempe angsten.

Vi er her. Alltid.

Kirkens SOS er Norges største
døgnåpne krisetjeneste på telefon og på internett. 
Vi har drevet krisetelefon i Norge siden 1974, og krisetjenesten via internett har 
vært i drift siden 2001. Kirkens SOS er et selvmordsforebyggende tiltak.
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«På kanten» var tittel på høstens kampanje med 
målsetting om å synliggjøre det viktige arbeidet 
som drives av Kirkens SOS i hele landet. Artisten 
Bertine Zetlitz stilte velvillig opp, og andre gav 
også betydelig drahjelp. Det ble stor oppmerk-
somhet både rundt Kirkens SOS og vanskelige 
temaer som selvmord, ensomhet og psykisk 
helse. Med relativt små midler fikk vi satt fokus 
på arbeidet som gjøres på alle sentrene rundt 
omkring i landet. Det viser viktigheten av slike 
felleskampanjer – noe landsstyret ønsker å satse 
mer på framover.  

På kanten er også et uttrykk for hvordan mange 
av dem som kontakter Kirkens SOS opplever livet: 
Det er helt på kanten av hva de kan tåle eller orke. 
Da er det helt avgjørende at det er noen som har 
tid og interesse til å høre akkurat deres historie 
fordi hvert enkelt liv er like viktig og verdifullt. Det 
er fundamentet i vårt arbeid.  
På kanten er også et uttrykk for hvordan mange 
frivillige kan oppleve det å sitte i den andre 
enden av telefonen eller datalinjen: Klarer jeg 
å lytte på en god måte, si de riktige ordene og 
formidle medmenneskelighet på en måte som 
verdsetter den andre? Derfor er det viktig med 
god opplæring og oppfølging av våre frivillige, 
både faglig og medmenneskelig. Vi må hele tiden 
styrke vårt rekrutteringsarbeid, men like viktig er 
det å inspirere frivillige til å stå enda litt lengre i 
tjenesten. De frivillige bærer arbeidet vårt.

På kanten kan også være et uttrykk for lands-
organisasjonens økonomi på forrige ordinære 
landsmøte. Lav egenkapital og krevende økono-
miske utfordringer gjorde at flere nok opplevde 
situasjonen til dels vanskelig. Godt er det da å 
kunne melde tilbake at den økonomiske situasjo-
nen er bedre og at Kirkens SOS i Norge nå har 
et finansielt handlingsrom som gjør det mulig å 
gjennomføre flere av de prosjektene en ønsker å 
satse på. Driften er sunn og store gaveinntekter 
de to siste årene har styrket egenkapitalen.  

Vi er svært takknem-
lige for at noen tror så 
mye på det arbeidet 
som gjøres i Kirkens 
SOS at de gir penge-
gaver til arbeidet. Det 
er vi avhengige av.  

På kanten av hva 
vi orker, har nok 
noen også opplevd 
alle diskusjonene om framtidig organisering av 
Kirkens SOS i Norge. I mange år har en utredet 
og drøftet hvordan arbeidet bør være organisert 
slik at ressurser og energi brukes så effektivt og 
faglig forsvarlig som mulig. Meningene er mange, 
og temperaturen i debatten har vært høy. Ikke alle 
er like fornøyd med resultatet som nå legges fram 
til behandling på årets landsmøte. Vi i landsstyret 
har brukt mye tid og energi på denne saken fordi 
vi mener det er viktig for arbeidet i Kirkens SOS 
at sammenslutningen nå omgjøres til en enhetlig 
landsorganisasjon. Så er det opp til landsmøtet å 
fatte den endelige beslutningen, men nye utred-
ninger – det trenger vi ikke! 

På kanten av hva en bør si ja til var nok min første 
tanke da jeg for to år siden ble spurt om å stille 
til valg som styreleder i Kirkens SOS. Jeg visste 
relativt lite om sammenslutningen, styrearbeidet 
og alt som gjøres rundt omkring på sentrene, selv 
om jeg var telefonvakt i studietiden. Det har vært 
en bratt læringskurve, men jeg opplever det som 
svært meningsfullt å få bidra til at Kirkens SOS, 
med alle frivillige som stiller opp dag og natt, kan 
være et sted hvor et medmenneske møter et annet 
medmenneske. En dag er jeg den som lytter, en 
annen dag den som ringer inn – slik skal det være 
fordi vi er til for hverandre.   

Eigil Morvik
Styreleder Kirkens SOS i Norge

På kanten!
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Kirkens SOS er et sted for å dele tanker og følelser - en møteplass for håp. 
Her deles opplevelser av å føle seg utenfor, tanker om å komme til kort og 
følelser av at alt håp er ute, med et medmenneske som har tid til å lytte og 
ønsker å forstå. 

Hjelper det?

Dette spørsmålet får vi ofte. Svaret er at det redder liv. For noen på den 
måten at livet ble litt lettere å leve etter å få snakket om bekymringene sine 
eller ved at den daglige kveldspraten med en sos-frivillig gjorde angsten 
litt mindre uutholdelig når natten kom. For andre var det rett og slett det å 
høre at han eller hun var verdifull og at noen brydde seg om dem, som gav 
en tilstrekkelig ambivalens til at livet ikke ble avsluttet den dagen likevel. 
Kirkens SOS er en møteplass der vi ønsker å fremme alt som står på livets 
side i møtet med den følelsesmessige og eksistensielle krisen. Noen ganger 
er det du som trenger å vite at uansett når det er på døgnet, finnes det et 
medmenneske som er der alltid og har tid til å lytte og vil prøve å forstå 
når alt føles trist og vanskelig. En annen gang er det jeg. Slik er livet. Det er 
skjørt og sårbart. Vi er alle i samme båt.

Åpenheten og den lave terskelen for å våge å dele, redder liv og gir håp. 
Det er helsefremmende å snakke sant om livet. Mitt liv. Ditt liv. Alle kan 
bidra ved å se den andre og gi rom for den gode og ærlige samtalen. 
Kirkens SOS gir sitt bidrag ved å alltid være der, med lav terskel inn og 
fortrolighet. Det er vårt oppdrag.

Denne to-årsmeldingen gir et bilde av en aktiv og offensiv diakonal sam-
menslutning som legger seg i selen for å sikre og styrke dette oppdraget. 

Takk til alle ansatte og  frivillige i Kirkens SOS som også i 2016 brukte tid og 
delte hjertevarme i møte med den som trengte det. Takk også for all støtte 
fra enkeltpersoner, bedrifter, offentlige instanser og menigheter som gjør at 
vi kan ha en døgnåpen møteplass for håp hver dag, hele året gjennom.

Leif Jarle Theis
Generalsekretær Kirkens SOS i Norge 

Møteplass for håp

I løpet av de to siste årene har våre nærmere 1000 frivillige gjennomført godt 
over 350 000 samtaler. Det er nesten umulig å forestille seg hva som er satt 
ord på av levd liv i alle disse møtene. 
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[Tilbakemelding]

« Midt i et bunnløst mørke,  
kontaktet jeg dere,  
og med små spørsmål om store ting  
begynt lysene å tennes rund meg.  
Det er fortsatt mørkt,  
men der er små lys å bevege seg rundt. 
Kanskje var det nå det snudde?  
Kanskje er det nå jeg overlever.  
Jeg lever i alle fall. »
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Revidert grafisk profil  
og nye nettsider

Høsten 2015 opprettet landssekretariatet en 
ny stilling og ansatte Lisbeth Meidell som 
informasjons- og markedsansvarlig. Den grafiske 
profilen ble revidert og nytt informasjonsmateriell 
for synlighet og rekruttering ble utarbeidet. 
Deretter fulgte arbeidet med å lage nye nettsider; 
kirkens-sos.no. Den tekniske publiseringsplattfor-
men ble byttet ut og nytt nettdesign ble utformet 
og implementert. 
De nye nettsidene ble lansert i juni 2016.

I 2015 og 2016 ble sammenslutningens kommunikasjonsarbeid 
styrket betraktelig. Kommunikasjonsarbeidet omfatter styrket synlighet 
av tjenestene våre, rekruttering samt inntektsbringende arbeid 
- og påvirker derfor helt sentrale kjerneoppgaver for virksomheten.

Vi er svært takknemlige for at kommunikasjons-
byrået Ernö utformet ny grafisk profil, materiell 
og nye nettsider i samarbeid med oss. Uten Ernös 
engasjement og pro bono bidrag ville et slikt løft 
ikke vært gjennomførbart.
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Vi er her. alltid. 

GI EN GAVE
Ratumquia in est, ium ellore con nosandam 
ellori il mint dolorum et id exererr oreperum 
alibus magnis excearit, ipsamus et eturiosam, 
offic te explita tincti con nobitii ssectoreped 
eosam quibustem. 

Aximolut pliqui ullit evendis dolorrum ilicat 
ulluptatiur, odit eostibu sapisseque inimin eos 
reictio nectorum eum, quia velibus ped.

OVERSKRIFT OVERSKRIFT

Ratumquia in est, ium ellore con 
nosandam ellori il mint dolorum et 
id exererr oreperum alibus magnis 
excearit.

Ipsamus et eturiosam, offic te expli-
ta tincti con nobitii ssectoreped eo-
sam quibustem. Aximolut pliqui ullit 
evendis dolorrum ilicat ulluptatiur, 
odit eostibu sapisseque inimin eos 
reictio nectorum eum, quia velibus 

OVERSKRIFT OVERSKRIFT

Ratumquia in est, ium ellore con 
nosandam ellori il mint dolorum et 
id exererr oreperum alibus magnis 
excearit, ipsamus et eturiosam, offic 
te explita tincti con nobitii ssec-
toreped eosam quibustem. 
Aximolut pliqui ullit evendis dolor-
rum ilicat ulluptatiur, odit eostibu 
sapisseque inimin eos reictio necto-
rum eum, quia velibus ped.

MOTTA VÅRT NYHETSBREV

Ratumquia in est, ium ellore con 
nosandam ellori il mint dolorum et 
id exererr oreperum alibus magnis 
excearit, ipsamus et eturiosam, offic 
te explita tincti con nobitii ssec-
toreped eosam quibustem. 
Aximolut pliqui ullit evendis dolor-
rum ilicat ulluptatiur.

DIN E-POSTADRESSE ABONNER

RING SKRIV SKRIV

EN DØGNÅPEN KRISETJENESTE
Kirkens SOS tilbyr tid og oppmerksomhet til alle som trenger et medmenneske å snakke med. Kirkens SOS 
er der alltid – enten via krisetelefonen 22400040, via nettjenesten SOS-meldinger eller via SOS-chat. En-
kelte av våre lokale sentre har også andre tilbud enn de som er nevnt ovenfor. Informasjon om disse tjenes-
tene finner du på sidene til hvert enkelt senter.

Gjennom sin tjeneste vil Kirkens SOS fremme livsmot og håp. Alle, uansett religiøst syn, kan ta kontakt. 
Alle er sikret full anonymitet. Vi vil at alle som kontakter oss skal kjenne seg sett, støttet og styrket gjennom 
kontakten med et medmenneske på Kirkens SOS.

ENGASJER DEG
Kirkens SOS trenger flere frivillige våren 2016. 
Vi er landets største krisetjeneste på telefon og 
internett. Vi er et døgnåpent tilbud for alle som 
trenger noen om prate med når livet utfordrer. 

Har du tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg? 
Da er dette noe for deg!

TRENGER DU NOEN 
Å SNAKKE MED? 

MENY SØK FØLG OSS

Kirkens SOS ble startet i 1974 og er Norges største krisetjeneste. Kirkens SOS er en del av kirkens diakonale virksomhet. Vi ønsker å fremme livsmot og håp for den som er i følelsesmessig eller eksistensiell krise. Kirkens 
SOS er en selvmordsforebyggende krisetjeneste. Kirkens SOS i Norge er en sammenslutning av 13 selvstendige SOS-sentre rundt i landet.  Sist oppdatert 08. mars . 2016 

Kontakt nettsideredaktør       I      Interne sider 

SENTRENE I NORGE

KIRKENS SOS I OSLO 
 LANDSSEKRETÆRIATET I OSLO

KIRKENS SOS I HEDMARK/OPPLAND

KIRKENS SOS I NORD 

KIRKENS SOS I SØR-HÅLOGALAND

KIRKENS SOS I TRØNDELAG

KIRKENS SOS I MØRE OG ROMSDAL

KIRKENS SOS I BJØRGVIN

KIRKENS SOS I ROGALAND

KIRKENS SOS I AGDER

KIRKENS SOS I TELEMARK

KIRKENS SOS I BORG
KIRKENS SOS I VESTFOLD

KIRKENS SOS I BUSKERUD
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I dag er Kirkens SOS en nettverksorganisasjon 
med 12 selvstendige sentre. Fire av disse er eid 
av Kirkens Bymisjon lokalt. Landsmøtet i Kirkens 
SOS har flere ganger de siste 20 årene hatt 
organisasjonsspørsmålet oppe til debatt, hver 
gang basert på omfattende utredningsarbeid. 
Dette har ført til en stadig forbedring av orga-
nisasjonen, men hele tiden innenfor rammen av 
nettverksorganiseringen.  

Til det Ekstraordinære Landsmøte i Oslo i 2016 
ble det lagt frem en utredning av ulike modeller 
for eierskap og beslutningsstruktur. Frem mot 
det Ekstraordinære Landsmøtet ble sentrene 
engasjert i prosessen gjennom møter mellom 
generalsekretær og de lokale styrene, involvering 
av ledergruppen og en høringsrunde. Det 
Ekstraordinære Landsmøtet vedtok i juni 2016 å 
gå videre med arbeidet. Vedtaket var basert på 
«Utredningen av linjestyrt landsorganisasjon som 
modell for organisering av Kirkens SOS i Norge».  

Landsstyret ble i forbindelse med ovennevnte 
vedtak bedt om å fremme forslag til vedtekter, 
avtaler og fremdriftsplan med tanke på omdan-
ning og endelig behandling på Landsmøtet i 2017. 
Det har også i utarbeidelsen av planen for omor-
ganisering av Kirkens SOS, vært lagt vekt på god 
involvering av de lokale sentrene blant annet med 
høringsrunder og møter med styrene.

Arbeidet med 
ny organisasjonsmodell
Landsmøte i 2015 i Fredrikstad vedtok at Landsstyret skulle utrede en modell 
for Kirkens SOS i Norge som linjestyrt landsorganisasjon og legge utredningen 
frem på Ekstraordinært Landsmøte i 2016. 

Landstyret gleder seg over stort engasjement 
og god dialog med SOS-sentrene i utrednings-
arbeidet etter Landsmøtet i 2015. Dette har 
vært en anledning for organisasjonen til å ha en 
gjennomgang av den helhetlige forvaltningen av 
ressurser og kartlegging av den samlede økono- 
mien og pensjonssituasjonen. Det blir spennende å 
se hvilken beslutning som blir tatt når Landsmøtet 
samles i Kristiansand i slutten av mars. 
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Da tilbydde vi chat en gang i uken, og det var to 
til tre personer som besvarte samtaler samtidig. 
Kapasiteten var liten og køen lang. Syv år og 
tusenvis av samtaler senere er SOS-chat åpent 
hver dag fra 18.30- 22.30, med i snitt 10 og 12 
frivillige medarbeidere tilgjengelig hver gang. 
Det har vært et møysommelig arbeid å utvide 
tjenesten, men kapasiteten blir stadig bedre og 
åpningstiden lenger. Neste steg blir å utvide til 
nye tider på døgnet.

Mye har skjedd etter denne første chat-kvelden, 
og læringskurven har vært bratt. Noe ble som 
vi hadde tenkt og forberedt oss på, noe ble litt 
annerledes og mye ble helt forskjellig fra hva vi 
hadde trodd. Men vissheten om at dette er en 
tjeneste det er behov for har bare blitt styrket. 
Vi når en langt yngre målgruppe enn vi gjør med 
telefonen og vi er et godt lavterskeltilbud for en 
gruppe som virkelig trenger en samtalepartner. 

I 2016 søkte vi Kavlifondet om støtte til å videre-
utvikle – og utvide arbeidet vårt med SOS-chat, 
og var så heldige å få innvilget et 4-årig prosjekt 
som hadde oppstart 1.1.17. Med den økonomiske 
støtten vi nå får fra Kavlifondet vil det bli lettere 
å sette fokus på rekruttering og vi får anledning 
til å jobbe enda mer målrettet med å utvide dette 
viktige tilbudet som vi opplever at SOS-chat er. Vi 
gleder oss til å få videreutvikle og foredle all den 
kunnskapen vi har fått i løpet av årene som har 
gått, og ikke minst så gleder vi oss til å kunne tilby 
enda flere en samtalepartner på nett.

SOS-chat

Det er snart syv år siden Kirkens SOS åpnet sin første SOS-chat-samtale. 
Mye har skjedd etter denne første chat-kvelden.

[Tilbakemelding fra innskriver]

« Jeg hadde ikke klart å si 
det til noen jeg, dersom jeg 
måtte bruke stemmen min. 
Men når jeg kan skrive, 

 og du kan spørre  
– da går det, litt etter litt. »
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Det har lenge vært ytret et ønske i sammenslut-
ningen om å legge til rette for økt kunnskaps- og 
erfaringsdeling, samt en sterkere samhandling 
knyttet til administrative løsninger. I den forbindel-
se er et felles IT-system en helt sentral del.
Ansatte ved de ulike Kirkens SOS-sentrene rundt 
om i Norge jobber ofte med varianter av samme 
problemstilling. En hovedmålsetning med felles 
IT-løsning er derfor å knytte oss tettere sammen 
og i større grad dra veksler på hverandres 
kunnskap og erfaringer. Med den nye IT-løsningen 
legges det til rette for å dele hverandres informa-
sjonsressurser og for at man kan innhente umid-
delbar respons fra andre ansatte andre steder i 
landet på problemstillinger man står overfor ved 
sitt senter.

Hovedmålene med felles IT-løsning er flere:
- Øke erfaringsdeling og samarbeid på tvers av 

Kirkens SOS-senter – skape en større VI-følelse 
i sammenslutningen

- Felles fillagring og enklere informasjonsflyt
- Mindre ressurskrevende IT-drift

Etter å ha vært i dialog med fem leverandører, 
valgte vi til slutt Evry som leverandør høsten 2016. 
Prosjektleder Håvard Slåttå (Administrasjons- og 
økonomiansvarlig ved Landssekretariatet) uttaler:
«Evry er Norges største IT-selskap og alltid helt i 
front. De har lagt mye ressurser ned i å få oss som 
kunde og gjort et godt inntrykk så langt. De er 
proaktive og ser hele tiden etter de nye og bedre 
løsninger. Ikke minst er de også svært opptatt 
av brukeropplevelsen. Vi ser fram til et godt 
samarbeid!» 

Ny og felles IT-løsning 
for Kirkens SOS
Høsten 2015 startet arbeidet med å få på plass en felles IT-løsning 
for alle Kirkens SOS-sentrene. 
Våren 2017 tar vi steget opp i skyene!

Noen av funksjonene i den nye IT-løsningen er:
- Et felles intranett med ulike arbeidsrom for ulike 

arbeidsområder, f.eks. erfaringsdeling knyttet 
til rekruttering av frivillige og inntektsbringende 
arbeid

- Delt kalender
- Tilrettelagt for videosamtaler
- Felles filsystem med lagring ihht. lov og forskrift
- Brukersupport
- Full fleksibilitet mtp. hvor man vil jobbe fra så 

lenge man har nett-tilgang
- Mulighet for å lease PC-utstyr gjennom Evry

Også Generalsekretær Leif Jarle Theis ser fram 
til å ta i bruk en ny og felles IT-løsning: «En felles 
IT-løsning er et stort og viktig steg i den videre 
utviklingen av Kirkens SOS-fellesskapet. Dette 
kommer til å bli et kjempeløft for sammenslutnin-
gen!», sier han entusiastisk.

Kirkens SOS i Norge signerer IKT-kontrakt med Evry.
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[Tilbakemelding]

« Ingen vet om at jeg er så deprimert.  
Nå er det noen med dere som vet om det. 
Det gikk overraskende fint  
å fortelle om det  
når jeg skrev det på e-post.  
Kanskje kan jeg tørre  
å si det til noen også nå? »
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Kampanjen skulle bidra til å forebygge selvmord 
i Norge ved å synliggjøre Kirkens SOS og våre 
tjenester, og bidra til mer åpenhet om selvmord og 
selvmordsforebygging. I tillegg skulle den berede 
grunnen for langsiktig innsamlingsarbeid i 
Kirkens SOS. 

Drahjelp fra Husby, Zetliz og Scheibler
Takket være Hans-Erik Dyvik Husby fikk Kirkens 
SOS mer medieomtale i kampanjeperioden enn 
forventet. Etter at landssekretariatet informerte 
Husby om kampanjen valgte han å fortelle om sitt 
personlig møte med Kirkens SOS, i en vanskelig 
livssituasjon, på bloggen sin. Dette skapte stor 
medieinteresse- og omtale om Kirkens SOS. 
Bertine Zetlitz var ikke vanskelig å be om støtte. 
Hun lot oss bruke låta ‘På Kanten’ i kampanjefil-
men og stilte opp med konserter og i media. Låta 
ga oss kampanjetittelen og Zetlitz’ støtte løftet 

prosjektet betydelig. Vi ønsker også å takke Stif-
telsen Scheibler for at de finansierte opp mot 80 
prosent av landssekretariatets kommunikasjonsar-
beid knyttet til kampanjen. Uten deres støtte ville 
ikke Kirkens SOS hatt mulighet til å produsere eller 
distribuere film, radiospotter, med mer.

Sammen om synlighet og kompetanseheving
Vi kan oppsummere resultatene av synlighetsar-
beidet med: Mer medieoppmerksomhet, god 
spredning av kampanjefilmen på Facebook, flere 
besøk på nettsiden, økt rekruttering til tjenesten, 
økt intern stolthet, og muligens også økt pågang 
på sos-chat. 
En annen svært viktig gevinst av kampanjen 
var intern kompetanseheving som omfattet 
planlegging og gjennomføring av en kommunika-
sjonskampanje. Det er ingen selvfølge å forvente 
at tolv selvstendige SOS-sentre skal klare å løfte 

Et stort løft  
for synlighet og innsamling!
Kampanjen ‘På Kanten’ ble gjennomført i september-oktober 2016 i tilknytning 
til verdensdagene for selvmordsforebygging og psykisk helse. 
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en kampanje sammen. Vi kan være stolte av 
resultatet vi oppnådde sammen. Samtidig har vi 
avdekket noen faktorer som vi kan jobbe videre 
med for å bli enda bedre.

Innsamling - vi bygger sten på sten
Når innsamlingsaktiviteten økes er det enda vik-
tigere enn tidligere å sikre etterrettelig håndtering 
av giverne. Dette var starten på et omfattende og 
langsiktig arbeid med å bygge inntektsbringende 
aktiviteter i Kirkens SOS. Det skal vi fortsette 
med, og kampanjen har gitt oss noen indikasjoner 
på hva vi bør jobbe med videre.
En av de største gevinstene av innsamlingskam-
panjen var at landssekretariatet nå har bygget 
opp et system og rutiner for registrering og 
oppfølging av givere. Når innsamlingsaktiviteten 
økes blir Kirkens SOS mer utsatt for kritiske røster 
og ettersyn. Da er det enda viktigere enn tidligere 

å sikre en etterrettelig håndtering av giverne. Mye 
tid har derfor gått med til å sikre at kommunika-
sjon til giverne, registrering og oppfølging av dem 
skulle foregå på en god måte.

Gode kampanjer krever god planlegging
Landssekretariatet engasjerte byrået Von Kom-
munikasjon til å bistå i produksjon av informa-
sjonsmateriellet for både synlighet og innsamling. 
Det ble laget en film, radiospotter, annonser, 
plakater, med mer. Vi ble imponert over hvor fort 
Von oppfattet og klarte å formidle budskapet i 
kampanjen. Byrået utførte oppgaven med stort 
engasjement og i tråd med oppdraget. 
En viktig del av kampanjearbeidet omfattet å 
utarbeide og formidle informasjon til og med de 
tolv SOS-sentrene våre. Dette var nødvendig for 
å kunne gjennomføre kampanjen, og ikke minst, 
engasjere ansatte og frivillige. 
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Kirkens SOS i Agder
Kirkens SOS i Bjørgvin
Kirkens SOS i Borg
Kirkens SOS i Hedmark og Oppland
Kirkens SOS i Møre og Romsdal
Kirkens SOS i Nord-Hålogaland
Kirkens SOS i Oslo
Kirkens SOS i Rogaland
Kirkens SOS i Sør-Hålogaland
Kirkens SOS i Telemark
Kirkens SOS i Trøndelag
Kirkens SOS i Tunsberg
Landssekretariatet i Oslo

FAKTA 
OM KIRKENS SOS

Kirkens SOS i Norge er medlem av IFOTES (International Federation of Telephonic 
Emergency Services) og Befrienders Worldwide. Sammenslutningen er også medlem av 
paraplyorganisasjonen Frivillighet Norge og Rådet for psykisk helse.

Kirkens SOS omfatter 12 lokale SOS-sentre og landssekretariatet i Oslo.
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Landsmøte: 
Landsmøtet er sammenslutningens øverste organ. 
Det består av tre delegater fra hvert senter og to 
delegater fra Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo. 
Landsmøtet 2015 ble avholdt i Fredrikstad. I tillegg 
har det vært avholdt et ekstraordinært landsmøte 
i Oslo i juni 2016. 

Landsstyret 2015-2016:
 Leder: 
• Eigil Morvik, Oslo
 Nestleder: 
• Johanna Lundereng, Oslo
 Styremedlemmer: 
• Sigmund Lindegård, Tromsø
• Helge Sølvberg, Kristiansand
• Gudrun Austad, Stavanger
• Georg Jokstad (frivilliges representant), Bergen
• Arne Sørlie, Kirkens SOS i Telemark, valgt av 

og blant de ansatte i Kirkens SOS.
 Varamedlemmer: 
• Kåre Dag Mangersnes, Oslo
• Marit Kristine Hisdal, Bergen
• Karin Skolseg  

(personlig vara for Georg Jokstad)
• Sveinung Tennfjord  

(personlig vara for Arne Sørlie)

KIRKENS SOS I NORGE

Generalsekretær: 
Generalsekretæren møter fast på landsstyremø-
ter som sekretær og referent. Landssekretariatet 
forøvrig deltar ved behov. Landsstyret har hatt 
7 møter i 2015 og 6 i 2016. I 2015 behandlet de 45 
saker, og i 2016 var antallet saker 50. I tillegg har 
landsstyret deltatt på styrekonferanse i både 2015 
og 2016. 

Landssekretariatet: 
• Leif Jarle Theis  

(Generalsekretær fra 1. mars 2015)
• Lene Hopland Bergset  

(Fagansvarlig, fungerende generalsekretær 
frem til mars 2015)

• Lisbeth Meidell 
 (Kommunikasjons- og innsamlingsansvarlig. 
Ansatt fra august 2015) 

• Håvard Slåttå  
(Administrasjons- og økonomiansvarlig)

• Richard Klingspor  
(Prosjektleder for Tuntreet og veilednings- 
ansvarlig, frem til november 2015)
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Kirkens SOS’ virksomhet
Kirkens SOS er landets desidert største krisetjeneste på telefon og internett. 
Vi har drevet krisetelefon i Norge siden 1974, SOS-meldinger siden 2003 og 
SOS-chat siden høsten 2010.

Gjennom 40 år har Kirkens SOS fått høre 
menneskers tanker og følelser om sine liv. Det 
er tusenvis av frivillige medarbeidere som har 
tatt imot millioner av samtaler i alle disse årene. 
Hvert år oppdages nye utfordringer som Kirkens 
SOS ønsker å ta imot og utvikle seg i takt med. 
Krisetjenesten vil til enhver tid jobbe for å bli 
bedre til å møte mennesker i følelsesmessige og 
eksistensielle kriser.

Kirkens SOS i Norge: 
Kirkens SOS i Norge (landssekretariatet og 
landsstyret) samordner SOS-arbeidet, ivaretar 
sentrenes felles interesser, bidrar til å sikre 
SOS-tjenestens faglige nivå, er sammenslut-
ningens talerør utad og sprer kunnskap om 
SOS-arbeidet i alle relevante sammenhenger. 
Kirkens SOS i Norge søker om sentrale offentlige 
tilskudd og andre midler til virksomheten som 
helhet. Videre arbeider vi aktivt for å sikre at 
SOS-sentrenes aktiviteter drives i henhold til de 
formål, normer og virksomhetsstandarder som 
følger av vedtektene eller som til enhver tid er 
vedtatt av landsmøtet.

SOS-tjenestens kjernevirksomhet blir ivaretatt, 
tilrettelagt og gjennomført av ansatte og frivillige 
på de lokale SOS-sentrene i sammenslutningen. 
De ansatte gjør alt fra administrative oppgaver, 
rekruttering, opplæring og veiledning av frivillige 
medarbeidere til inntektsbringende arbeid og 
utadrettet virksomhet. Det er de frivillige medar-
beiderne som betjener krisetjenesten.

Økonomi: 
Det har vært en god økonomisk periode for 
Kirkens SOS i Norge. Resultat for 2015 var på 1 318 
246 kroner, og resultat for 2016 var 4 421 104 kroner. 

Det store overskuddet skyldes i all hovedsak en 
stor sponsorgave på rundt 2 millioner og en arv på 
ca. samme sum. 

Driftstilskuddet til Kirkens SOS i Norge fra 
Helsedirektoratet i 2015 beløp seg til 17 000 000 
kroner. I 2016 beløp tilskuddet seg til 17 600 000 
kroner. Av dette ble 12 132 451 kroner fordelt til 
drift av SOS-sentrene i 2015 og 12 100 002 kroner 
fordelt i 2016. De resterende midlene ble fordelt 
på felles tiltak og drift av landssekretariatet. Av 
felles tiltak i perioden kan vi nevne lederforum, 
fagkonferanser for alle ansatte, styrekonferanser 
for styremedlemmer, veilederforum for veiled-
ningsansvarlige, drift av statistikkverktøy og 
nettbasert vaktplanprogram.

Organisasjon: 
Det har vært flere viktige organisatoriske saker i 
perioden. Basert på et vedtak fra landsmøtet 2015 
har det vært gjennomført en grundig utredning 
av muligheten for å samle Kirkens SOS til en 
linjestyrt organisasjon. I forbindelse med dette 
ble det organisert et ekstraordinært landsmøte 
og generalsekretær har besøkt alle sentra flere 
ganger. En viktig endring for organisasjonen var 
at det ble ansatt ny generalsekretær 1. mars 2015. 
Den nye generalsekretæren er Leif Jarle Theis. 

Internasjonalt engasjement: Kirkens SOS har 
holdt sitt internasjonale engasjement oppe 
gjennom deltakelse i IFOTES sin internasjonale 
komité. Frem til høsten 2016 representerte Greta 
Gramstad fra Kirkens SOS i Bjørgvin, Norge i 
komiteen. Generalsekretær Leif Jarle Theis har 
tatt over og er ny representant. Vi har i perioden 
vært delaktige i flere internasjonale prosjekter 
gjennom IFOTES.
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Våre tjenestetilbud
Primærvirksomheten til Kirkens SOS er krisetelefonen 22 40 00 40, 
SOS-meldingstjenesten og SOS-chat via internett. Men i tillegg til dette 
har vi også noen andre tjenestetilbud. 

Grønn linje: 
Kirkens SOS i Oslo driver det som kalles «Grønn 
Linje» på vegne av Forsvaret. Grønn linje er 
forsvarets egen krisetelefon, og der møter Kirkens 
SOS særskilt problemstillinger knyttet til For-
svarets virksomhet i inn- og utland. Samarbeidet 
med Forsvaret er utviklende og interessant for 
Kirkens SOS, og vi holder til enhver tid fast ved 
det som er vår oppgave og vår kompetanse; å 
tilby et lyttende medmenneske som tar i bruk sin 
medmenneskelighet som viktigste ressurs.

”God å snakke med” – kurs: 
”God å snakke med” er et en - til to - timers kurs 
for deg som ønsker å bli en bedre samtalepartner.

I løpet av perioden er det arrangerte kurs flere 
steder i landet, og tilbakemeldingene er gode. 
God å snakke med begynner å bli gammelt, men 
er fortsatt et kurs som er velkomment ute blant 
folk flest. Kurset er enkelt, trosnøytralt og praktisk 
lagt opp. Vi tror at vi gjennom dette kurset har 

gjort flere mennesker til bedre samtalepartner for 
venner, kollegaer eller familie. I 2015 og 2016 har vi 
hatt et samarbeidsprosjekt med Norges Bonde-
lag der vi tilbydde God å snakke med som en del 
av et krisehåndteringskurs for Norges Bondelag 
sine medlemmer.

Nordmenn i utlandet: 
Kirkens SOS i Bjørgvin har ansvar for at nord-
menn i utlandet også kjenner krisetjenestene til 
Kirkens SOS. Dette gjøres blant annet gjennom et 
samarbeid med Sjømannskirken/Norsk kirke
i utlandet, som har informasjonsmateriell om 
Kirkens SOS ved sine stasjoner verden over.

Tilbud til døve: 
Kirkens SOS i Bjørgvin har et særskilt ansvar for 
å sørge for at døve vet at de kan kontakte Kirkens 
SOS. Kirkens SOS sine nettjenester, SOS-chat og 
SOS-meldinger, er tilbud som også kan benyttes 
av døve.



18

Årsaken til den store nedgangen i 2014 var en kom-
binasjon av flere ulike faktorer. Noe av nedgangen 
kom som en direkte og medregnet konsekvens av 
overgangen til nytt telefonnummer og ny telefo-
niplattform. I tillegg så var det mindre trafikk inn 
til krisetjenestene i begynnelsen av 2015, som nok 
kan ha en sammenheng med at det for noen var 
ganske dyrt å ringe i de månedene før vi fikk byttet 
nummer. Den viktigste årsaken til nedgangen var 
nok likevel at vi opplevde en mangel på frivillige 
sommeren og høsten 2015 og at det er krevende å 
rekruttere nye frivillige medarbeidere. 

I 2016 økte antallet besvarte henvendelser noe, 
og dette ser ut til å være på grunn av at vi nå har 
klart å få opp antallet frivillige medarbeidere litt 
igjen. Svingningene i 2015 og 2016 synliggjør både 
hvor viktig og krevende det er med rekruttering i 
Kirkens SOS. 

Tilgjengelighet: 
Svarprosenten er et godt mål på hvor god 
tilgjengeligheten til Kirkens SOS har vært gjennom 
året. For både 2015 og 2016 gjenspeiler den både 
sammenslutningens evne til å sammen klare å 
besvare flere tusen flere henvendelser, samtidig 
som den viser utfordring med å ha nok frivillige til 
å sikre god nok vaktdekning. Man kan på mange 
måter si at antall besvarte telefoner viser hvor godt 
vi har utnyttet ressursene vi har, og svarprosenten 
viser behovet for nye frivillige – og behovet er stort.
Kirkens SOS jobber kontinuerlig med å komme 
opp på en svarprosent på 80 prosent, men vi er 
fortsatt langt unna. I 2015 var svarprosenten nede 
på 60, som forhåpentligvis er et tall som represen-
terer bunnpunktet på en årelang nedgang.  I 2016 
ser vi heldigvis at trenden snur, og vi endte opp 
med en svarprosent på 63 prosent. Begge disse 
tallene er et godt stykke under den svarprosenten 
vi ønsker, og hadde målsetning om å nå i 2-år-

sperioden, så det er bare å fortsette det iherdige 
arbeidet for å sikre flere frivillige. 

Det som er gledelig er at vi hadde en bedre 
dekning på sommerstid i 2016 enn vi ha hatt på 
mange år. Dette kom av en ekstra ansvarsforde-
ling sentrene imellom – et system som virket og vil 
bli videreført. 
Det jobbes med tekniske systemer for køpriori-
tering som vi tror vil ha en gunstig innvirkning på 
svarstatistikken. 

Det nasjonale turnusverktøyet er fortsatt det 
viktigste verktøyet vi har for å klarer å spre de fri-
villige utover på de tidspunktene det er mest bruk 
for dem på vakt. Turnusverktøyet har redusert sår-
barheten for dårlig dekning betraktelig allerede, 
og vi håper at en nylig gjennomført oppdatering 
og fornying av turnusverktøyet vil gjøre jobben 
med å fordele de frivillige medarbeiderne på en 
best mulig måte enda lettere. Samtidig er det 
viktig å huske at uansett hvor gode systemer vi 
får, så vil det likevel alltid være noe sårbarhet i et 
system som inkluderer rundt 1000 frivillige medar-
beidere. Rommet for menneskelige feil, sykdom og 
lignende lar seg ikke fjerne av et enkelt system. 

I 2015 satt de frivillige i telefonen 42 650 timer, og 
i 2016 snakket vi med mennesker i krise i 48 613 
timer. Timene på vakt var langt flere enn disse, 
men det betyr at vi til sammen har snakket med 
mennesker i over 2000 dager i året. Det er en 
imponerende innsats av frivillige medarbeidere 
som stiller opp til alle døgnets tider, alle dager. 

Antall timer pålogget og i samtale varierer fra år 
til år for sentrene, siden det henger sammen med 
hvor mange frivillige det enkelte senter har og 
hvor mange vakter de tar. Antall besvarte
samtaler varierer også fra sted til sted, men dette 

Krisetelefonen
I 2015 besvarte vi ca. 10 prosent færre samtaler enn vi gjorde i 2014, 
og i 2016 fikk vi til en oppgang på ca. 3 prosent.  

STATISTIKK 2015 OG 2016: 
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BESVARTE ANROP 2014-2016

handler ikke bare om antall timer tilgjengelig. 
Avgjørende faktorer er også tid på døgnet sente-
ret har bemanning, og hvor mange som ringer inn 
på de ulike klokkeslettene.

Selvmordstematikk : 
Selvmord var tema i ca. 12 prosent av samtalen 
vi gjennomførte på telefonen i 2016. Av disse var 
det rundt 8 prosent av innringerne som hadde 
selvmordstanker, og selvmordsfaren ble vurdert 
som høy i ca. 1 prosent av samtalene. Disse tallene 
har holdt seg stabilt over siste årene. Kirkens SOS 
er seg bevisst sin rolle som en selvmordsforebyg-
gende krisetjeneste, og vi holder et tydelig fokus 
på å stadig utbedre rutiner for risikovurdering 
og kartlegging av selvmordstanker, i tillegg til at 
vi løfter frem hvor viktig det er at vi jobber med 
å utforske dette selvmordstanker i møte med 
innringer. Vi har et mål om at de fleste som ringer 
Kirkens SOS skal kunne være trygge på at de blir 
spurt om eventuelle selvmordstanker, slik at dette 
er så lett som mulig for innringere og innskrivere å 
snakke med oss om. Bevisst arbeid med dette har 
ført til at flere får snakket om sine vondeste tanker, 
og dette er arbeid som videreføres. 

Dersom innringere eller innskrivere deler med 
Kirkens SOS at de ønsker å avslutte livet, og de 
oppgir identiteten sin, vil Kirkens SOS ringe til 
AMK (Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral). 

Antall henvendelser til AMK i perioden er omtrent 
lik som foregående år. I løpet av 2015 og 2016 ringte 
vi AMK rundt 400 ganger på vegne av innringere. 

Innhold i krisesamtalene: 
Med rundt 170 000 henvendelser i året, er det 
mange tema som blir berørt i samtalene mellom 
innringere og frivillige. Hver innringer har en unik 
historie, og mange forteller om liv
preget av tøffe utfordringer og tap. Kategoriene 
vi bruker for samtalestatistikk i Kirkens SOS er 
samlekategorier og dekker ofte mange ulike typer 
samtaler. De temaene det oftest ble registrert 
snakket om i 2015 og 2016 var psykiske problemer, 
ensomhet og relasjonsproblemer. 

I en årrekke har Kirkens SOS opplevd at det har 
vært ca. 50 prosent kvinner og 50 prosent menn 
som har ringt, men i 2016 har denne prosenten en-
dret seg, og det er 52 prosent av innringerne som 
er kvinner og 43 prosent som er menn. Samtidig 
er det hele 5 prosent som blir oppgitt som ukjent. 
Vi har ikke noen teorier om hva denne endringen 
kan komme av. Det er flere menn enn kvinner som 
snakker om ensomhet, rusmisbruk og seksualitet, 
men det er flere kvinner som snakker om psykiske 
problemer og relasjonsproblematikk.
Ingen av samtalene som blir gjennomført på 
krisetelefonen er like, men det som er felles for alle 
er at den som ringer inn trenger noen å snakke med.
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Kapasiteten på SOS-chat øker jevnt i takt med 
hvor mange sentre som kan betjene tjenesten og 
hvor mange frivillige som blir rekruttert.
I løpet av 2015 og 2016 har vi utvidet åpnings-
tidene på SOS-chat og nå har vi åpent alle 
kvelder fra 18.30 – 22.30. Det er vi veldig glade 
for, samtidig som vi kjenner på at det lenger tid 
å bygge opp denne tjenesten enn vi først hadde 
antatt, primært fordi det tar tid å bygge opp en 
stor frivilligbase. Heldigvis kommer det men det 
kommer stadig flere til og stadig flere får chatte 
med Kirkens SOS. 

Fra februar 2015 har også Kirkens SOS i Telemark 
være i gang med SOS-chat, og det er nå 8 senter 
som har SOS-chat som en del av sitt tjenestetilbud.

En SOS-chat varer i snitt rundt 56 minutter, og 
består av gjennomsnittlig 98 ytringer (meldinger 
frem og tilbake). Tematikken vi møter oftest på 
SOS-chat er psykiske problemer, relasjonsproble-

SOS-chat
I løpet av perioden har vi tilsammen gjennomført 17 500 samtaler på SOS-chat. 
Av disse ble 8075 gjennomført i 2015 og 9374 gjennomført i 2016.  

STATISTIKK 2015 OG 2016: 

matikk, ensomhet og selvskading. I tillegg ser vi at 
seksuelle overgrep og sorg og tap er temaer som 
ofte blir snakket om på SOS-chat.
 
Selvmord var tema i ca. 50 prosent av samtalene 
på SOS-chat både i 2015 og 2016, og de frivillige 
vurderte selvmordsfaren som høy i 9 prosent av 
samtalene og middels i 21 prosent av samtalene. 
AMK ble kontaktet rundt 150 ganger over de to 
siste årene etter samtaler gjennomført på  
SOS-chat.

Vi kjenner hverken kjønn eller alder på et stort 
flertall av innskriverne, men der det er kjent, er 
flesteparten under 30 år og litt over 80 prosent 
kvinner, og det er stor trafikk på SOS-chat og 
fortsatt slik at det er flere som tar kontakt enn vi 
klarer å betjene. SOS-chat har befestet seg som 
en viktig tjeneste i Kirkens SOS og vi er veldig 
glade for å ha et tilbud til en yngre målgruppe og 
gleder oss til å kunne utvide enda mer.
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Nedgangen i antall innkomne meldinger er ikke 
så stor, men nedgangen i antall sendte svar fra 
Kirkens SOS er langt større. Dette kommer av 
at innskriverne skriver flere meldinger før de får 
svar fra oss. Vi lurte på om årsaken til dette hang 
sammen med at det tar lenger tid å få svar fra 
Kirkens SOS, men en undersøkelse av dette viser 
at gjennomsnittlig svartid har gått ned. Det kan 
derimot se ut til at dette kommer av en endring i 
skrivemønster, og at stadig flere er vant til å sende 
flere korte meldinger fremfor en lang. 

Men dette betyr at den reelle nedgangen i antall 
innsendte SOS-meldinger er større enn det ser ut 
til. Dette tror vi kommer som en konsekvens av at 
vi nå har åpent SOS-chat hver dag.
Vi har lenge ventet på at SOS-meldinger skal bli 
mindre benyttet på grunn av at vi opprettet et 
nytt skriftlig tilbud. Frem til nå har det vært flere 
innskrivere som gir uttrykk for at de bruker begge 
tjenestene, og som skriver SOS-meldinger når 
SOS-chat ikke er åpent – men nå ser det ut til at 
det behovet er blitt mindre. Det er all mulig grunn 

SOS-meldinger
I 2016 ble det sendt svar på 6342 SOS-meldinger fra Kirkens SOS, 
mot 6530 i 2015. 

STATISTIKK 2015 OG 2016: 

til å tenke at SOS-meldinger vil fortsette å være 
et viktig tilbud en lang stund fremover, men vi 
antar at nedgangen vil fortsette og kanskje til slutt 
vil vi ende opp med å bare være tilgjengelig på 
SOS-chat. Samtidg så er det godt mulig at vi vil 
fortsette med begge tilbud, for det at SOS-chat 
er en annen og mer langsom form for skriftlig 
kommunikasjon har en verdi i seg selv. 

Selv om antallet SOS-meldinger har gått ned, så 
har tematikken, alders- og kjønnsfordelingen holdt 
seg veldig stabilt. Dette har vært slik over mange 
år nå. Av de innskriverne vi kjenner kjønnet til er 
det et helt klart flertall av kvinner som skriver. 
Rundt 80 prosent av innskriverne er kvinner. Det 
er mange av de som skriver til oss vi ikke kjenner 
alderen til, men av de vi vet så er rundt 80 prosent 
er under 30 år. 

Tematikken som går igjen på SOS-meldinger er 
ganske lik som den vi ser på SOS-chat, og det 
som blir skrevet oftest om er ensomhet, psykiske 
problemer, relasjonsproblemer og selvskading.
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[Tilbakemelding]

« Utrolig bra!! 
Ord blir fattige,  
jeg møtte et menneske som forsto meg 
og som hadde tro på meg 
... Et lys i mørket rett og slett! »
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TILTAKSPLANENE FOR KIRKENS SOS I NORGE 2015-16:  
RAPPORTERING TIL LANDSMØTET 2017

Målene og tiltakene vedtatt på ulike Landsmøter 
er i hovedsak nye tiltak og satsningsområder for de 
ulike periodene, som er tenkt gjennomført i tillegg 
til daglig drift og fullføring av allerede iverksatte 
prosjekter ved Landssekretariatet. I daglig drift 
inkluderes alt arbeid knyttet til å drifte krisetje-
nesten, support for – og oppfølging av- sentrene, 
samt gjennomføring av lederforum, veilederforum, 
styrekonferansen og fagkonferansen. 

På Landsmøtet 2015 ble det gjort et forsøk på å set-
te opp noen mål som skulle strekke seg lenger enn 
gjennom nåværende målperiode for å kunne tenke 

2015 og 2016 har begge vært spennende år, preget av store endringsprosesser 
og stor aktivitet og Kirkens SOS befester nok en gang sin posisjon som landets 
desidert største krisetjeneste på telefon og internett. 

litt mer langsiktig om tema som rekruttering og 
arbeid for å øke svarprosenten på krisetelefonen.

Måldokumentet og handlingsplanen 2015-16 
ble vedtatt med den forutsetning at det måtte 
opprettes to nye stillinger i 100 prosent ved 
landssekretariatet for å gjennomføre alt som var 
foreslått. Fra august 2015 og ut målperioden har 
landssekretariatet vært styrket med 50 prosent 
stilling. Da vi ikke har utvidet ansatteressursene 
utover dette, har vi naturlig nok også måtte 
prioritere bort eller utsette en del av tiltakene 
vi hadde håpet å gjennomføre. 
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1.1 FRA TILTAKSPLANEN: 
• Gjøre nødvendige justeringer og forbedringer i 

krisetjenesten vår basert på funn i evaluering.

Status: Forskningen som gjøres på krisetelefonen 
er fortsatt ikke ferdig, og det foreligger derfor ikke 
noen funn å gjøre eventuelle endringer basert på. 
Som det ser ut nå vil doktorgraden ferdigstilles i 
løpet av 2017.

1.2 FRA TILTAKSPLANEN: 
• Øke fagkunnskapen om krise-chat

Status: Fagkompetansen på landssekretariatet 
er økt, informasjon er innhentet, men det gjenstår 
å bearbeide materialet på en måte som kommer 
sammenslutningen til nytte og brukes til innfø-
ringskurs, veiledning og andre faglige oppdaterin-
ger for ansatte og frivillige.

I løpet av perioden er det lagt ned et betydelig 
arbeid med å innhente kunnskap om krise-chat fra 
tilsvarende tjenester i Norge og i andre land. Det 
har gjennom ‘Network for hjelpetelefoner’ vært 
gjennomført samtaler med Kors på Halsen (Røde 
Kors sitt samtaletilbud på nett), chat-tilbudet til 
Mental helse, chat-tilbudet til Sex og samfunn, 
chat-tilbudet til skeiv ungdom. I tillegg har vi 
snakket med Nettkirken, Mind (en selvmordsfore-
byggende krisetjeneste i Sverige), og chat-tilbudet 
til Lifeline USA. Det begynner etter hvert å 
komme noe mer fagstoff knyttet til bruken av chat 
som en kanal for behanding og krisesamtaler, 
og vi har fulgt forskningen som foregår med stor 
interesse og forsøker nå å samle kunnskapen i et 
materiell som kan brukes i innføringskurs. 

Det har gjennom 3 ulike perioder på 2 uker 
gjennomført systematisk gjennomgang av 
SOS-chat-samtaler for å kartlegge hva vi gjør 
bra, hva vi gjør heilt greit og hva som utfordrer 
oss. Resultatene av denne gjennomgangen vil 
foreligge og gjøres tilgjengelige for alle sentra i 
løpet av våren 2017. 

Det ble også prioritert å jobbe med søknader om 
støtte til å utvide og utvikle SOS-chat. Vi fikk 
mot slutten av 2016 innvilget et fire årlig prosjekt 
fra Kavlifondet. Arbeidet som allerede er gjort 
regnes dermed som en del av en større satsning 
på SOS-chat de neste fire årene.

1) FAGLIGHET
MÅL: Kirkens SOS vil være en kunnskapsrik sammenslutning som fortsetter 
å levere relevante tjenester av høy verdi
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1.3 FRA TILTAKSPLANEN: 
• Sikre kvaliteten på veiledningen gitt i 

Kirkens SOS

Status: Det ble gjort et stort arbeid med veiledning 
i forrige målperiode, som fortsatte inn i starten av 
denne målperioden. Det ble blant annet utviklet 
en felles standard for veiledning, og arbeidet med 
å sikre at alle sentre tilbyr veiledning i tråd med 
den har vært noe av arbeidet som er gjort. Som 
en del av det arbeidet ble alle sentrene besøkt av 
daværende veiledningsansvarlig ved Kirkens SOS 
i Norge. Flere av disse besøkene skjedde i denne 
målperioden. 

I tillegg har det vært arrangert to veilederforum 
som begge har hatt kvalitet og felles standard for 
veiledning som tematikk. Der har vi også gjennom-
ført diskusjoner og samtaler om hvordan vi best 
kan møte noen av innringerne som utfordrer oss litt 
ekstra og kommet frem til noen felles retningslinjer 
for hvordan vi kan møte noen og i møte med andre 
er arbeidet kun iverksatt – ikke ferdigstilt. 

Det foregår mye godt arbeid med gjennomføring 
og utvikling av veiledning ved hvert enkelt senter. 

1.4 FRA TILTAKSPLANEN: 
• Evaluere og fornye innføringskurset

Status: Arbeidet med å evaluere og fornye 
innføringskurset ble iverksatt, men i oppstarts-
fasen ble det tidlig klart at de lokale sentra ikke 
opplevde noe umiddelbart behov for å fornye 
innføringskurset som det ligger og at de ulike 
kursene holdt en høy kvalitet og var i tråd med 
de felles målsetningene for kurset. Dermed ble 
dette et av punktene vi valgte å utsette til neste 
målperiode.

Det vi har holdt frem som et stort behov gjennom 
perioden var å legge til rette for deling av materi-
ell, ideer, øvelser og annet som man bruker som en 
del av innføringskurset. Dette har vært en av flere 
viktige faktorer inn i arbeidet med å lage et felles 
IKT-system som i større grad legger til rette for 
samhandling. 

1.5 FRA TILTAKSPLANEN: 
• Arrangere frivilligkonferanse
• Arrangere konferanse for SOS-chat- 

medarbeiderne

Status: Det har blitt søkt om støtte til å arrangere 
både en konferanse for alle frivillige og en egen 
konferanse for SOS-chat-medarbeiderne. Da vi 
ikke har fått tilslag på noen av disse søknadene 
og dermed har det ikke vært anledning til å 
arrangere noen av konferansene. 
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2.1 FRA TILTAKSPLANEN: 
• Legge om turnussystemet for å redusere 

sårbarhet og få til en turnusordning der vi styrer 
etter dekningsbehov og ikke dekningsevne.

• Utrede og implementere muligheter for  
alternative modeller for vaktordninger

• Forbedre og videreutvikle turnusverktøyet

Status: Det har i perioden blitt gjennomført en 
grundig kartlegging av trafikken opp mot behovet 
for antall frivillige og fordelingen av vakter mellom 
de ulike sentrene. Kartleggingen viser med all 
mulig tydelighet at oppdelingen av døgnet i vakter 
og planlagt kapasitet på de ulike tidspunktene 
av døgnet stemmer godt overens med trafikken 
inn, og hvordan den fordeler seg utover døgnet. 
Basert på denne kartleggingen kan vi konkludere 
med at det ikke er noen grunn til å legge om 
turnussystemet, men jobbe videre for å rekruttere 
flere frivillige medarbeidere til å fylle de ulike 
vaktene hvert enkelt senter er ansvarlig for. 

Det er i perioden gjort noen omrokkeringer 
i fordelingen mellom sentrene. Vi forsøker å 
samarbeide godt sentrene mellom med å fordele 
de frivillige på en hensiktsmessig måte.

Arbeidet med å utrede og implementere mulig-
heter for alternative modeller for vaktordning er 
det gjort lite med. Fagansvarlig ved landssekre-
tariatet har gjennomført samtaler med lignende 
tjenester som Kirkens SOS i inn- og utland for å 
høre om hvordan de løser oppgavene og det har 
vært gjennomført noen samtaler om problematik-
ken i lederforum. I lederforum ble det diskutert om 
Kirkens SOS kanskje må begynne å betale noen 
for å ta telefoner om natten da sentrene opplever 
det stadig mer utfordrende å få frivillige til å ta 
disse vaktene, konklusjonen er at det går greit og 
frivillighet er et viktig prinsipp for Kirkens SOS, 
også på natten. 

De lokale sentrene gjør en stadig bedre jobb med 
å fordele ut de frivillige medarbeiderne de har på 
de vaktene det er mest behov for dem ved hjelp 
av det elektroniske turnusverktøyet. Arbeidet 
med å oppdatere og forbedre turnusverktøyet er 
i avslutningsfasen og vil om kort tid ferdigstilles. 
Med oppdateringen kommer flere forbedringer 
som for eksempel oversikt over antall vakter den 
enkelte frivillige gjennomfører og muligheter for å 
sende ut påminnelser om når den enkelte skal ha 
vakt. Forbedringen vil forenkle turnusarbeidet den 
for de ansatte og styrke arbeidet med å fordele 
de frivillige ut der de trengs mest, men det er liten 
grunn til å tenke at dette vil øke svarprosenten 
nevneverdig.

2) TILGJENGELIGHET
MÅL: Kirkens SOS vil være tilgjengelig for flere mennesker som opplever 
å være i krise
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2.2 FRA TILTAKSPLANEN: 
• Lage og gjennomføre en langsiktig  

rekrutteringsstrategi for både SOS-chat  
og krisetelefonen

• Utvikle nye former for rekruttering

Status: Arbeidet med å lage rekrutteringsstra-
tegier og utvikle nye former for rekruttering ble 
prioritert flyttet over til neste målperiode.
Økt synlighet gir økt rekruttering. Landssekre-
tariatet besluttet derfor at ny grafisk profil, nytt 
synlighets- og rekrutteringsmateriell og nye 
nettsider måtte på plass først.

Det har blitt jobbet med rekruttering i perioden, 
men ikke lagt ned ressurser i å utforme en 
langsiktig strategi.

2.3 FRA TILTAKSPLANEN:
• Forbedre og videreutvikle de tekniske  

plattformene for SOS-chat og SOS-melding

Status: Arbeidet med å forbedre og videreutvikle 
de tekniske plattformene for SOS-chat og 
SOS-meldinger er godt i gang og vil ferdigstilles 
innen utgangen av mars 2017. 

2.4 FRA TILTAKSPLANEN:
• Jobbe faglig og metodisk for å kutte  

gjennomsnittlig samtaletid på SOS-chat

Status: Det er ikke blitt prioritert å jobbe med 
å kutte gjennomsnittlig samtaletid på SOS-
chat da dette er naturlig å se som en del av 
SOS-chat-prosjektet som vil bli gjennomført de 
kommende årene. 
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3.1 FRA TILTAKSPLANEN:
• Ansette innsamlingsansvarlig på  

landssekretariatet
• Utvikle nye inntektskilder

Status: Det er ikke ansatt en egen innsam-
lingsansvarlig ved landssekretariatet, men en 
kommunikasjon – og innsamlingsansvarlig, med 
størst fokus på kommunikasjon. 

Til tross for at det ikke ble ansatt noen i stillingen 
har det blitt gjennomført et betydelig arbeid når 
det kommer til innsamling. Høsten 2016 ble det 
gjennomført en betydelig innsamlingskampanje. 
Hovedmålet med satsingen var å teste ut ulike 
metoder for innsamling inn mot privatgivermarke-
det og begynne den møysommelige prosessen det 
er å skaffe private fastgivere. 

Metodene for innsamling som ble testet ut var 
giroinnstikk i et utvalg av nasjonale og regionale 

aviser, innsamling via sosiale medier og innsam-
ling via sms. På SMS-innsamlingen ble forskjellen 
mellom «varme» og «kalde», kjente og ukjente, 
kontakter testet ut. Innsamlingskampanjen ble 
lagt parallelt med en større satsning på synliggjø-
ring av krisetjenestene slik at de ulike kampanjene 
kunne dra nytte av hverandre. Fellesnavnet for 
begge satsningene var «På kanten». 

Resultatet i kroner og ører ble, som forventet, 
ikke så stort, men vi høstet mange erfaringer som 
blir tatt med videre i arbeidet med å bygge opp 
innsamlingsarbeidet til Kirkens SOS. I tillegg ble 
det utviklet en teknisk løsning for å gi via SMS 
og laget gode rutiner for håndtering av givere, 
som begge vil være av stor nytte for Kirkens SOS 
videre.

Du kan lese mer om «På kanten» på s. 3 i års- 
meldingen.
 

3) ØKONOMI
MÅL: Kirkens SOS vil jobbe for en bærekraftig og forutsigbar økonomi  
i sammenslutningen
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3.2 FRA TILTAKSPLANEN:
• Jobbe politisk for å øke statsstøtten

Status: Det har blitt jobbet mye opp mot politiker-
ne for å øke statsstøtten, og da primært opp mot 
Helse- og omsorgskomiteen (HOK). 

I 2015 kom stortingsmelding 19: Folkehelsemel-
dingen 2014-2015, som løftet frem psykisk helse 
som en av de store helseutfordringene i vår tid. 
Kirkens SOS meldte seg på i prosessen rundt 
utarbeidelsen av denne og var nevnt som et av 
mange viktige tiltak i arbeidet for å gi folk gode 
helsetilbud. 

Dette benyttet landssekretariatet som en inngang 
til å få møte de ulike medlemmene i HOK, og i 
løpet av høsten 2015 ble det gjennomført møter 
med de fleste representantene i komiteen. Videre 
benyttet vi også lanseringen av Folkehelse-

meldingen til å invitere komiteens medlemmer 
ut på Eidsvollsplass til kakefest i anledning 
Verdensdagen for Psykisk helse 2015. De fleste 
partiene sendte representanter til festen og vi 
fikk god anledning til å presentere Kirkens SOS’ 
arbeid, samtidig som vi fikk utfordret politikerne 
på noen punkter Kirkens SOS mente at det var 
viktig for dem å satse på. Arbeidet resulterte i økt 
statsstøtte i 2016. 

Også i 2016 ble det gjennomført møter med 
flere av HOK sine medlemmer, i tillegg til at vi 
sendte inn kommentarer på aktuelle høringer. 
Fagansvarlig representerte Kirkens SOS på en 
rådslagningskonferanse om psykisk helse i skolen 
som ble arrangert i regi av komiteen. Der fikk vi 
anledning til å snakke en hel del om SOS-chat. 
I oktober var vi på komitéhøring om forslaget til 
statsbudsjett. Arbeidet resulterte i at vi også i 2017 
fikk liten økning i bevilgningen til Kirkens SOS. 
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4.1 FRA TILTAKSPLANEN:
• Opprette og ta i bruk felles systemer for lagring 

av dokumenter

Status: I arbeidet med å opprette et slikt system 
for landssekretariatet ble det raskt klart at det 
var nødvendig med mer enn felles systemer for 
lagring. Dermed ble punktet en del av en større 
IKT-satsing der landssekretariatet har gjort et 
stort arbeid for å opprette et felles IKT-system for 
hele sammenslutningen. 

Dette systemet vil bli tatt i bruk i løpet av 
vårsemesteret 2017, og vil involvere alle ansatte i 
sammenslutningen. Du kan lese mer om dette på 
side 10 i årsmeldingen.

4.2 FRA TILTAKSPLANEN:
• Rutiner for opplæring og oppstart for nye 

ansatte

Status: Dette har blitt utsatt i påvente av en 
beslutning i saken om en mulig omstrukturering av 
Kirkens SOS til linjestyrt organisasjon.

4) ORGANISASJON
MÅL: Kirkens SOS vil utvikle og styrke sammenslutningen organisatorisk
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4.3 FRA TILTAKSPLANEN:
• Tiltak som blir konsekvenser av vedtak i sak om 

organisasjonsutvikling

Status: 
Det har vært gjennomført et betydelig arbeid for 
å svare på landsmøtevedtaket om å utrede 
mulighetene for å gjøre Kirkens SOS til en linje-
styrt organisasjon. 

Generalsekretær har, i tett samarbeid med lands-
styret, gjennomført en stor utredning som er blitt 
behandlet flere ganger av alle de lokale styrene 
i Kirkens SOS i Norge. På bestilling fra de lokale 
styrene er det gjennomført en konsekvensanalyse 
av KPMG for å utrede juridiske og økonomiske 
konsekvenser av en eventuell omlegging av 
organisasjonen.

I arbeidet med utredningen har de lokale styrene 
blitt involvert både gjennom samtaler, invitasjoner 
til innspill og invitasjoner med å komme med 
høringsinnspill på utredningen og det som i neste 
ledd ble «Basisdokumentet» - som beskriver 
hvordan en ny organisasjon kan se ut og hvordan 
vi må gå frem for å lage den.

Generalsekretæren har besøkt alle de lokale 
styrene flere ganger – ofte sammen med en annen 
fra landssekretariatet. I tillegg har styrene vært 
invitert til to ekstraordinære landsmøter i tillegg til 
en styrekonferanse. Alle ansatte har fått anledning 
til å komme med innspill langs med, og lederforum 
har vært informert og involvert hele veien. 

Det er brukt både mye tid og penger på dette 
viktige arbeidet i perioden, for å sikre Landsmøtet 
2017 et godt beslutningsgrunnlag. Les mer om 
organisasjonsutvikling på siden 8 i årsmeldingen.
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5.1 FRA TILTAKSPLANEN:
• Ansette kommunikasjonsansvarlig på lands- 

sekretariatet
• Fornye nettsidene www.kirkens-sos.no
• Utvikle og implementere ny grafisk profil
• Lage nytt synlighetsmateriell
• Lage nytt rekrutteringsmateriell
• Lage en langsiktig synlighetsstrategi

Status: I august 2015 begynte Lisbeth Meidell som 
kommunikasjon- og innsamlingsansvarlig i Kirkens 
SOS, og hun ble kastet rett inn i arbeidet med 
å utvikle ny grafisk profil, nye nettsider og nytt 
materiell for Kirkens SOS. 
Det ble raskt klart at kommunikasjonsbyrået Ernö, 
som har gjort mye arbeid for Kirkens SOS før, var 
de som skulle utvikle den nye grafiske profilen 
og flere av designelementene. Ernö gjorde mye 
av arbeidet «pro bono», som gav Kirkens SOS 
muligheten til å få gjort en grundig jobb med dette 
når vi først satte i sving. 
Mye av forarbeidet til tenkningen bak den grafis-
ke profilen var gjort i forrige målperiode, så når 
prosessen først kom i gang gikk det raskt unna. 
Ernö gjorde et strålende arbeid og vi opplever å 
ha fått en tydelig og god profil som er i tråd med 
hvordan Kirkens SOS ønsker å profilere seg selv.
Nettsidene hadde vært klare for en real opp-
rustning i mange år, både når det kom til innhold, 
utseende og system. Etter en god prosess med 
vurderinger av hvordan nettsidene best bygges 
opp, med gode innspill fra Noop, som bygget 

nettsidene for oss, og Ernö opplever vi å ha fått 
flotte og funksjonelle nettsider. 
I løpet av våren 2016 var alt av synlighets- og 
rekrutteringsmateriell klart, og Kirkens SOS 
hadde fått gjennomført en høyt tiltrengt oppda-
tering. Implementeringen i sammenslutningen 
har gått forholdsvis smertefritt og alle sentre 
benytter seg nå av den nye grafiske profilen i sin 
kommunikasjon.  

Det har vært et løft for hele sammenslutningen 
å ha en profesjonell kommunikasjon- og innsam-
lingsansvarlig ansatt ved landssekretariatet og 
vi har fått til å gjennomføre mye som har vært 
ønsket gjennom mange år. 

5.2 FRA TILTAKSPLANEN:
• Øke kunnskapen om hvordan vi kan nå ut med 

relevant informasjon til menn og gutter

Status: Kirkens SOS sendte og fikk innvilget en 
søknad om penger til å gjennomføre dette arbei-
det. Vi rakk kun å starte med noe av forarbeidet 
til dette prosjektet, og vil videreføre arbeidet inn i 
neste målperiode.
Noe av forarbeidet som ble gjort ble gjennomført 
i forbindelse med et samarbeidsprosjekt lands-
sekretariatet gjennomførte sammen med Norges 
Bondelag. I det prosjektet bidri Kirkens SOS med 
en opplæring i «Den vanskelige samtalen», som 
del av et større opplegg de laget om krisehåndte-
ring. I dette prosjektet fikk Kirkens SOS anledning 

5) SYNLIGHET OG SAMFUNN
MÅL: Kirkens SOS vil være en synlig, aktiv og relevant samfunnsaktør innenfor 
sitt fagfelt
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til å møte mange bønder, i all hovedsak menn, og 
vi benyttet anledningen til å diskutere tematikken 
med mange av dem. I tillegg har vi vært i kontakt 
med forskjellige organisasjoner som jobber 
spesielt inn mot menn. Dette har gitt oss mye 
informasjon og nyttige innspill til veien videre – i 
tillegg til at vi har fått fortelle om Kirkens SOS og 
våre tilbud til en viktig gruppe som vi ikke har vært 
mye i kontakt med før.   

5.3 FRA TILTAKSPLANEN:
• Følge og følge opp diskusjoner og debatter som 

skjer i media og i sosiale media

Status: Dette har vi gjort i varierende grad. 
Fokuset i denne perioden har først og fremst vært 
å få egne kronikker og leserbrev på trykk – nasjo-
nalt og lokalt. Dette har vi hatt stor suksess med, 
spesielt lokalt. 
I sosiale media har vi hatt god aktivitet, men 
vi har ikke prioritert å bruke tid på å delta i 
samfunnsdebatten via Twitter for eksempel, da 
dette er tidkrevende aktiviteter og vi ikke ville hatt 
kapasitet til å følge det opp skikkelig. 

5.4 FRA TILTAKSPLANEN:
• Utvikle kurspakker innenfor enkelte av våre 

fagområder som vi kan tilby til arbeidsplasser, 
skoler, foreninger og lignende

Status: Dette arbeidet ble så smått påbegynt mot 
slutten av perioden, og på tampen av 2016 sendte 
vi en søknad om penger til et pilotprosjekt for å 
bygge opp ulike kursmoduler i Kirkens SOS.

5.5 FRA TILTAKSPLANEN:
• Møte opp på kurs, høringer, fagdager og 

lignende arrangert av aktuelle samarbeidspart-
nere eller myndigheter for å synliggjøre oss og 
fagkunnskapen vår.

 

Status: Landssekretariatet har vært aktivt tilstede 
i mange aktuelle sammenhenger i løpet av peri-
oden. Vi har blant annet holdt foredrag og hatt 
stand på den 8. nasjonale konferansen for selv-
mordsforebygging i Kristiansand, deltatt på ulike 
markeringer knyttet til 20 års jubileet til Nasjonalt 
Senter for Selvmordsforskning – og forebygging, 
rådslagninger i regi av helsedirektoratet, aktuelle 
rapportlanseringer der nøkkelpersoner fra offent-
ligheten har vært til stede og mye mer. I tillegg har 
de lokale kontorene vært aktivt tilstede på lokale 
arrangement. Kirkens SOS har vært synlig og 
tydelig tilstede i vårt fagmiljø og inn mot mange 
av våre samarbeidspartnere.

5.6 FRA TILTAKSPLANEN:
• Gjennomføre evaluering av krisetelefonen 

og effekten av den i samarbeid med Religi-
onspsykologisk senter som er tilknyttet sykehus 
Innlandet

Status: Doktorgradsstipendiat Ingvild Engh Vattø 
er godt i gang med arbeidet med doktorgraden. 
Det er vært mange utfordringer underveis, og 
Vattø har stadig måtte tenke nytt, spesielt om 
tilgang til informanter og hvordan komme i kon-
takt med innringere. Det er ikke lett å forske på en 
krisetelefon med så høy grad av anonymitet som 
oss – og med rundt 1000 frivillige medarbeidere 
som tar imot henvendelsene. Vattø har samar-
beidet med enkelte lokale senter og nærmer seg 
sluttfasen av doktorgraden nå, men den blir først 
ferdig ved utgangen av 2017.

5.7 FRA TILTAKSPLANEN:
• Iverksette og gjennomføre evaluering av de 

skriftlige tjenestene

Status: Dette arbeidet har vi ikke hatt kapasitet til 
å iverksette
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Jeg ringer Kirkens SOS. 
Jeg - rockestjerna. Norges favorittnarkoman.
Jeg sitter der med skjelvende fingre og ringer 
Kirkens SOS: 
«Hei. Kan dere være så snill å ikke legge på?»
«Selvfølgelig skal vi ikke legge på.»

HANS-ERIK DYVIK HUSBY

Fotograf: Paul W
eaver
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