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Senterleders hilsen 

Om annerledesåret 2020 
2020 har vært så sterkt preget av koronaepidemien at 
det nesten er vanskelig å huske hva vi gjorde før denne 
krisen kom. En av våre spesialrådgivere beskriver 
overgangen den 13. mars, etter følgende beskjed  
fra ledelsen: 

« – Det betyr at fra i morgen er kontoret stengt, og vi 
jobber alle fra hjemmekontor. Alle fysiske møter og 
kurs avlyses.

Beskjeden fra ledelsen var uvirkelig og overrumplende. 
I ettertid klarer jeg ikke å huske hvor forberedt vi 
følte oss eller var. Slik jeg husker, kom erkjennelsen 
gradvis de neste dagene og ukene. At alt faktisk måtte 
avlyses. At vi ikke kunne møtes. At det ikke ville bli 
noe av neste kurslederkurs, at det ikke ble noen reise 
til Helsinki hvor vi skulle legge frem arbeidet med 
portalen på en internasjonal konferanse. At alle møter 

for å utvikle innhold og klekke ut nye ideer måtte skje 
på Teams. Og ikke minst: At alle voksne som skulle 
snakke med barn de var bekymret for, nå måtte gjøre 
det på to meters avstand. Kan man hjelpe hverandre 
på to meters avstand? Hva trengte de fra oss for å få 
det til, hvordan skulle vi klare å støtte dem?»

Resten av denne spesialrådgiverens fortelling kan du 
lese i vår digitale årsrapport, på rvtsost.no. Vår rolle 
er å være en «tjeneste for tjenestene», og vår første 
oppgave i 2020 ble å levere etterspurt kunnskap 
knyttet til pandemien til de ulike tjenestene: barnevern, 
kommune og spesialisthelsetjeneste, sykehjem, 
ledere av tjenestene og befolkning. Fysiske møter var 
utelukket og den digitale kunnskapsressursen
psykososialberedskap.no ble utviklet i rekordfart med
tjenesteapparatet som referansegruppe. Vi lanserte 
en pandemiversjon allerede 24.mars, og en helt ny 
psykososialberedskap.no i mai, og allerede i mars 
og april fikk den 17 000 brukere. Etter hvert har 
vi arrangert undervisning og nettverksmøter med 
utgangspunkt i nettressursen og kunnskapen om 
hvordan yte digital tjenestestøtte har vi tatt med over 
i våre andre fagområder. Gjennom hele 2020 har vi 
bestrebet oss på å gjennomføre inngåtte avtaler om 
tjenestestøtte og kurs, og en nærmere orientering om 
dette finnes i denne rapporten.

Både tjenestene og vi har trent oss i å hjelpe 
hverandre på to meters avstand. Dette tror vi er mye 
av forklaringen på at til tross for at vi måtte møtes på 
nye arenaer – og at året på sett og vis ble «kortere» 
grunnet nødvendig overgang- og forberedelsestid, så 
har vi hatt over 20.000 deltakere på våre møteplasser. 
Hovedtyngden av vår aktivitet har vært digitalt og i all 
hovedsak kommer deltakerene fra vår region. Vi er 
sikre på at denne læringen om nye måter å møtes  
på, vil vi ta med oss og videreutvikle også i et 
koronafritt Norge.

For å lykkes i denne svært raske digitale omstillingen 
har vi tilsatt ny kompetanse, knyttet til oss nye eksterne 
samarbeidspartnere med digital kunnskap og utviklet 

nye arbeidsprosesser. Det er klart at det har krevet 
sitt både av den enkelte medarbeider, men også av 
ledere. Hvordan lede, utvikle nye arbeidsprosesser og 
samhandling, kollegafellesskap «på to meters avstand», 
har vært en utfordring. Vi begynner likevel å lande 
mye, og ser at læringskurven har vært bratt, men med 
verdifulle erfaringer som vi nå kan bygge videre på. 

Det har vært mange utfordringer i 2020, men mot 
slutten av året begynte det å lysne, solen snur, 
koronavaksinene ble godkjent og vi ante konturene 
av begynnelsen på slutten. Så kom 30. desember, og 
med den dessverre leirskredkatastrofen på Gjerdrum. 
Siden nyttårsaften har flere spesialrådgivere ved RVTS 
Øst bistått for å understøtte hjelpearbeidet i Gjerdrum 
kommune. Alvorlighetsgraden er stor: Tapene, de 
mange rammede, antall evakuerte og den kompliserte 
normaliseringsfasen fordi så mange har mistet sine 
hjem og ved at barnehage/skolebygg ikke kan åpne. 
I tillegg var mange av Gjerdrums eget personell og 
fagressurser i ulik grad direkte berørt av hendelsen. 
Primæroppgaven vår ble å støtte det personellet som 
er aktivert operativt, og da særlig kriseteamene og 
deres nære samarbeidspartnere. I tillegg bidrar vi 

med råd/veiledning på strategisk nivå, både når det 
gjelder innholdet i den psykososiale oppfølgingen 
på kort sikt, og i et lengre perspektiv. RVTS Øst 
kommer til å være en langsiktig samarbeidspartner 
for Gjerdrum kommune på de områdene vi besitter 
spisskompetanse.

Til sist: Takk til myndighetene, oppgavene vi får fra  
Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familie-
direktoratet og Helse Sør-Øst. Takk til RBUP Øst og Sør, 
øvrige RVTS, NSSF, og en spesiell takk til NKVTS for 
nært og godt samarbeid innen arbeidet med Covid-19 
og Gjerdrum. Takk også til tjenesteapparatet og  
brukerorganisasjonene for godt samarbeid  
gjennom året.

Med vennlig hilsen

Toril Araldsen
Senterleder RVTS Øst

Utfordringer og muligheter – to sider av 
samme sak?

1
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Nøkkeltall

2.1 
Hvor kommer deltakerne våre fra?

I 2020 hadde vi 21 000 deltakere på våre 
arrangementer. Det er lavere enn de senere år, 
noe som skyldes den tilnærmet fullstendige 
nedstengningen av aktivitet i starten av pandemien. 
Men som man vil se av Figur 1 Fordeling deltakerantall 
gjennom året er aktiviteten for høstsemesteret 
tilnærmet lik et normalår. Vi er også fornøyd med at  

en svært høy andel av deltakerne, cirka 17 000,  
kom fra vår egen region. Dette er i tråd med vårt 
oppdrag. I tillegg har vi gjennomført flere åpne  
digitale arrangement i sosiale medier hvor vi ser  
at spredningen av innhold når bredere og varer  
lengre enn ved deltakerraporterte arrangement.

Vår registrering viser at vi har hatt deltakere fra et 
stort antall kommuner i vår region. Av 46 kommuner 
i Innlandet har vi hatt deltakere fra 32. Fra Vikens 51 

kommuner har vi hatt deltakere fra 49.  
I tillegg har det vært deltakere fra alle  
bydelene i Oslo. 

2.1.1
Fordeling deltakerantall gjennom året

2.1.2
Prosentvis fordeling deltakere fordelt på sektor

2.1.3
Prosentvis fordeling av deltakere på nivå
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2

Helsedirektoratet forutsetter at fordelingen av ressurser 
skjer tilnærmet likt mellom de ulike temaområdene 
RVTSene skal arbeide med. Denne tabellen viser 
fordelingen av årsverk i 2020. Tabellen viser imidlertid 

et noe skjevt bilde av kompetansesammensetningen 
vår, da vi ikke har hensyntatt at flesteparten av 
spesialrådgiverne jobber innenfor flere av våre 
fagområder. 

2.2 
Ansattstatus

Tjenesteområde Årsverk

Traumer og traumatisk stress, herunder psykososial 
beredskap

8

Vold og overgrep 6

Forebygging av selvmord og selvskading 3

Flyktningehelse og tvungen migrasjon 3,50

Ledelse 4,00

Område kommunikasjon, digitalisering og prosjektstøtte 5

Totalt antall årsverk utgangen 2020 29,73

 2019    2020

Figur 1 Fordeling deltakerantall gjennom året
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Rapportering på krav gitt i tilskuddsbrevet

Årets rapportering viser at vi gjør en stor innsats for å 
utvikle og formidle kunnskap og spisskompetanse til 
målgruppene. Våre spesialrådgivere har også bidratt 
i andre sentre og institusjoners undervisning innen 
relevante temaområder. Vår undervisning omfatter 
foredrag, workshops for ferdighetstrening og veiledning. 
Vi utvikler nettbaserte undervisningsplattformer med 
tekst og filmer. 

Vårt mål er å være en tjeneste for tjenestene. Vi 
prioriterer lederforankrede kompetanseutviklings-
prosjekter for- og i kommuner, kommunale tjenester og 
spesialisthelsetjenesten. Vi prioriterer prosjekter som 
inkluderer lederstøtte og ledere som forplikter seg til  
implementering av kunnskapen i egen organisasjon.  
Vi inngår langsiktige og forpliktende avtaler med 
kommuner og andre tjenestesteder om prosjekter.  
Som en del av undervisningsprogrammer, tilbys 
lederstøtte til implementeringsprosessen. På 
enkelte områder gis også veiledning i vanskelige 
saker. Gjennom våre prosjekter er målet å bidra til 
at kompetanse ikke er individuelle ferdigheter, men 
kvalitetsforbedring av tjenestene.

Til grunn for vårt kompetansehevingsarbeid ligger 
et solid forarbeid der målet er å bygge bro mellom 
forskning og praksis. Vi holder oss oppdatert om 
aktuell forskning og om tjenestenes kunnskaps- og 
kompetansebehov. Å inkludere brukerstemmer i 
undervisningen, holde oss oppdatert om statlige 
strategier, retningslinjer og veiledere samt de 

opptrappings-, handlings-, tiltaks- og oppfølgingsplaner 
som finnes på våre ansvarsområder er viktige oppgaver 
for våre medarbeidere. Gjennom dette bidrar vi til å 
støtte implementeringen av statlige råd og føringer. 
Vi har fra oppstarten arbeidet med å forbedre 
kompetansen i spesialisthelsetjenesten og barnevernet 
med henblikk på pasienter og brukere utsatt for vold, 
traumer, selvmordsatferd og med utfordringer knyttet 
til flukt og tvungen migrasjon. I denne sammenhengen 
innebærer bedre kompetanse også økt pasient- og 
brukersikkerhet. 

RVTS Øst har i flere år arbeidet med hovedfokus på 
kommuner og kommunale tjenester. Dette innebærer 
en justering der hoveddel av tilbudet tidligere var rettet 
mot spesialisthelsetjenester til at den nå er rettet 
mot arenaene nær befolkningen som barnehage, 
helsestasjon, skole, NAV-kontor, bofellesskap eller 
omsorgssentre. Vi ønsker å fremme tverrfaglig og 
tverretatlig samarbeid i regionen. Et eksempel er vårt 
arbeid med beredskapsøvelser, der blålysetater og 
kommunale kriseteam innøver samhandling ved store 
ulykker og katastrofer.

RVTS Øst ble opprettet med et mandat som 
ekskluderte forskning og klinisk virksomhet. Vi har 
derfor ikke egen forskningsvirksomhet. Flere av  
våre ansatte har likevel bidratt inn i andre sentre  
og institusjoners forskning og metodeutvikling. 

RVTS Øst1 har i 2020 arbeidet ut fra føringene gitt i tilskuddsbrev fra 
Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, IMDI og 
dialogen om tilskudd fra Helse Sør-Øst RHF, samt i regelverket for 
tilskuddsordning til RVTSene.

3
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Samarbeid og samordning med andre  
sentre og instanser 

4

Vi har fokus på gode samarbeidsrelasjoner med en mengde 
organisasjoner og tjenester. Dette er en forutsetning for å løse  
vårt kompliserte samfunnsoppdrag. Vi vil derfor nevne noen av  
våre nærmeste samarbeidspartnere: 
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4.1  
Samarbeid mellom virksomhetene i 
stiftelsen Pilar – kompetansetjenesten 
for psykisk helse og barnevern

I 2020 skiftet Stiftelsen RBUP Øst og Sør navn til 
Stiftelsen Pilar – kompetansetjenesten for psykisk 
helse og barnevern. Stiftelsen Pilar er en eierstiftelse 
for de tre virksomhetene Regionsenter for barn og 
unges psykiske helse for helseregion øst og sør (RBUP), 
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og 
selvmordsforebygging for helseregion øst (RVTS Øst) og 
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og 
selvmordsforebygging for helseregion sør (RVTS Sør). 

Hver av de tre virksomhetene har eget tilskuddsbrev 
og opererer som selvstendige kompetansesentre, 
men det er selvsagt et omfattende samarbeid mellom 
virksomhetene både på lederplan, administrativt 
og samarbeid om felles oppgaver. Ledergruppa har 
opprettet prosjektgrupper med mandat for å arbeide 
med felles strategier innenfor fagområder. Eksempler 
på dette er strategigruppe barnevern som utarbeider 
strategi for felles innsats for styrking av barnevernets 
tjenester samt gruppen som jobber med strategi for 
implementeringsarbeid. 

4.2 
Samarbeid mellom RVTS Øst, RBUP, 
KoRus Øst og KoRus Oslo og NAPHA  
og statsforvalterne i Innlandet, Oslo  
og Viken
 
RVTS Øst, RBUP, KoRus Øst, KoRus Oslo, NAPHA har 
på mange felt likelydende oppdrag og er pålagt å 
samordne arbeidet, og å utforme en felles forpliktende 
plan. Samordning skal også skje med Fylkesmannen 
i Innlandet, Oslo og Viken. Planen er revidert to 
ganger i 2020. Kompetansesentrene har hatt felles 
samordningsmøter med Fylkesmannen, og er engasjert 
i flere felles prosjekter.

4.2.1
Kommunikasjonssamarbeid 
I begynnelsen av 2020 ble det opprettet et samarbeid 
rundt punktene i sentrenes felles oppdragsbrev om 
nettbasert formidling, der det blant annet står følgende 
under punkt 1:

«Styrke kontakten mellom ansvarlige for formidling 
innenfor hver enkelt region.»

Gruppen bestående av kommunikasjonsansvarlige fra 
de ulike sentrene fikk følgende mandat:

«Igangsette et arbeid for å kartlegge brukervennlighet, 
trafikk, søkeord osv., ved allerede eksisterende 
nettsider som et grunnlag for videre arbeid med å se 
fagfeltene og ulike nettressurser mer i sammenheng.»

Første møte mellom kommunikasjonsansatte ved 
RVTS Øst, RBUP Øst og Sør, NAPHA, KoRus-Øst 
og Korus Oslo, ble avholdt i februar. Sentrenes 
nettressurser og nettbaserte kommunikasjonsarbeid 
var temaet. Sentrene får på denne måten et utvidet 
kollegafellesskap og anser denne formen for 
erfaringsdeling som viktig. Gruppen har avholdt syv 
møter i 2020.

 
4.3 
Samarbeid med fylkesmannen

Fylkesmannen i Innlandet har i 2020 hatt en prosess 
med kommunene som er med i «Pilotprosjekt for 
programfinansiering». RVTS Øst er representert i  
felles møter i prosjektgruppen. Vi har også bidratt  
med undervisning om samtaler med barn om vold  
og overgrep på krisekonferansen i Innlandet.

Fylkesmannen i Oslo og Viken har inngått samarbeid 
med Stiftelsen Pilar (RBUP Øst og Sør, RVTS Øst 
og RVTS Sør) der målet er å arbeide frem en felles 
arbeidsmåte for læringsnettverk for barnevern2 

i regionen. I 2020 ble det avholdt et webinar 
om prosjektkompetanse for barnevernledere 
og prosjektgrupper i læringsnettverk. Over 30 
barneverntjenester var representert. Programmet 
på webinaret dekket temaet prosjektplanlegging, 
prosjektstyring, gjennomføring og evaluering. RVTS 
Øst har i 2020 hatt ansvaret for å følge opp fire 
læringsnettverk i Oslo/Viken-området3.

4.4 
Samarbeid mellom RVTSene

Det er tette samarbeidslinjer mellom RVTSene. For 
å ivareta dette har ledergruppen frem til mars 2020 
hatt månedlige koordinering- og planleggingsmøter. I 
etterkant av nedstengingen ble det besluttet at man 
skulle ha tettere kontakt på ledernivå, med møter 
hver 14. dag. Dette varte ut året. I tillegg til faste 
ledermøter, er det jevnlig møter med Helsedirektoratet, 
Bufdir og med nasjonale kompetansesentre som 
RVTSene samarbeider med.

Vi har fortløpende samarbeidsprosjekter mellom 
sentrene. Eksempler på dette er Snakkemedbarn.no, 
Flyktning.net, Tidlig Inn, FARE-nettverket og nasjonal 
veiledningsfunksjon mot radikalisering, arbeid mot 
menneskehandel, nasjonal krisesenterkonferanse, 
skadelig seksuell atferd, selvmordsforebygging, 
oppfølging av sårbare grupper og psykososial 
beredskap.

4.4.1
Kommunikasjonssamarbeid
I 2020 har kommunikasjonsmedarbeiderne ved 
RVTSene møttes jevnlig digitalt. Vi har samarbeidet om 
lanseringen av den «nye» snakkemedbarn.no/Snakke 
sammen (se pkt 7.2) og ulike digitale arrangementer. 
På tampen av året samarbeidet vi tett om å utvikle 
«RVTS, en moderne familie. Rutinebeskrivelse til 
inspirasjon» som ble oversendt Helsedirektoratet. Vi 
anser dokumentet som et felles svar på pkt. 2.21 i 
utkastet til tilskuddsbrev 2021: «Omforent rutine for 
fordeling av oppgaver». Utkast til rutinebeskrivelsen 
ble oversendt til Helsedirektoratet i desember 2020. 
Basert på konstruktive tilbakemeldinger vil vi levere 
endelig versjon primo 2021.

RVTS – en moderne familie kan leses i sin helhet på 
vår hjemmeside https://rvtsost.no/om-oss, og er også 
tilgjengelig på rvts.no.  

4.5 
Samarbeid med nasjonale 
kompetansesentre – NKVTS og NSSF 

4.5.1
Samarbeid med NKVTS:
Vi har flere pågående samarbeid med NKVTS.  
Eksempler på dette er runde fire av undersøkel-
sen av berørte etter 22. juli 2011 og oppfølging av 
enkelt informanter gjennom Losfunksjonen. Et annet 
eksempel er kart legging av utfordringer ved krisesen-
trene4 etter nedstengningen i mars, samt nasjonal 
strategi for psykososial beredskap under en pandemi. 
Vi representerer RVTSene i styringsgruppen i NKVTS’ 
nasjonale prosjekt Implementering av kunnskapsbasert 
traumebehandlingstilbud til voksne (ITV).

4.5.2
Samarbeid med NSSF:
Vi har jevnlig samarbeid med NSSF. De deltar som 
gjester i møter i det selvmordsforebyggende nettverket, 
blant annet i faglige drøftinger og med faglige innlegg. 
NSSF bidrar også inn i flere av våre prosjekter på 
området selvmordsforebygging og selvskading. Vi har 

deltatt i planleggingen av folkehelsekampanjen som 
nå piloteres i Østfold. Sammen med NSSF deltar vi i 
NAPPs5 forskningsprosjekt om alvorlig selvskading. 

4.6 
Samarbeid med brukere og 
brukerorganisasjoner

Virksomhetene i stiftelsen Pilar ble i 2020 enige 
om felles retningslinjer for brukermedvirkning. I vår 
undervisning og annet utviklingsarbeid har vi et særlig 
fokus på å sikre nødvendig brukermedvirkning basert 
på våre retningslinjer. Vi har et godt samarbeid med 
flere brukerorganisasjoner og enkeltbrukere. Vi vil i 
2020 spesielt framheve følgende samarbeid: 

• Den nasjonale støttegruppen etter 22/7-2011 der 
RVTSene bisto på ungdomssamling på Sundvollen.

• I Snakkemedbarn.no har vi et tett samarbeid med 
Landsforeningen for Barnevernsbarn, som har bidratt 
i videreutviklingen av snakkemedbarn.no.

• Veteranforeningene NVIO, SIOPS, Veteran 
møter veteran og Veteranforeningen Forsvarets 
Spesialkommando har bidratt i utvikling av e-læring.

• Play it right er prøvd ut i samarbeid med 
ungdommer/unge voksne innsatte og i friomsorgen 
samt i barnevernet. Det er ansatte ved disse 
institusjonene som har gjennomført testingen,  
se pkt 7.6. 

• Rus og Vold: Vi har hatt et samarbeid med en bruker 
som har bistått inn i forberedelse og gjennomføring 
av undervisning, se pkt 10.3.

• Filmen «Folk er mer enn du ser», er utviklet 
i tett samarbeid med en tidligere utsatt for 
menneskehandel, se pkt 11.4.

• En av fagpersonene som har utviklet kurset 
«Ivaretagelse av barn som pårørende når mor eller 
far strever med selvmordsatferd» har selv erfaring 
som pårørende og deler av sine erfaringer i kurset, 
se pkt 10.4.2.

RVTS Øst har også individuelle brukere med 
i referansegrupper og som brukerstemmer i 
undervisning, intervjuobjekter i filmer, artikler  
og podkaster.
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5.1 
Nettverkssamarbeid

Vi er aktive deltakere i det europeiske RAN6. Vi 
deltok på nettverkets møte i København i februar. I 
etterkant av dette har vi deltatt på flere digitale møter 
i nettverket. Vi har også bidratt inn i prosjekter som 
arrangeres av RAN. Gjennom dette nettverket har vi 
etablert kontakt med europeisk ekspertise, som har 
bidratt med faglige innlegg på våre webinarer.

5.2 
Helsesamarbeid Ukraina

I november 2019 fikk vi i oppdrag av 
Helsedepartementet å være partner og bidragsyter i 
prosjektet Helsesamarbeid Ukraina – UKR18/0016. 
Målet med vårt delprosjekt er å styrke lokal og regional 
kompetanse i psykologisk førstehjelp, psykososial 
støtte, krisehåndtering og kriseledelse. Sammen med 
ukrainske samarbeidspartnere har vi gjennomført 
digital undervisning til målgruppen i Ukraina. 

I 2020 har vi utviklet undervisning på mastergradsnivå 
om traumatologi, ivaretakelse av barn og unge og 
psykologisk førstehjelp. Vi er i gang med å lage digitale 
undervisningsmoduler, som skal piloteres for studenter 
ved NaUKMA7 i 2021.

Internasjonalt samarbeid

5
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Vår målsetning er å starte samarbeidet med å 
avklare tjenestestedets behov og ønsker knyttet til 
kvalitetsutvikling i egen tjeneste. Vi bestreber oss på 
å samskape kompetanseutviklingstilbudet. Som en 
del av dette vektlegger vi dialog med ledelsen knyttet 
til hvordan ny fagkunnskap kan utvikles, gjennomføres 

og implementeres. Dette innebærer at ledelsen har at 
ansvar for å ta del i både planlegging, tilrettelegging, 
gjennomføring og oppfølging av kompetanseutviklingen. 
Det som er presentert nedenfor beskriver eksempler 
på hvordan vi samarbeider med tjenestene: 

Tjenestestøtte

6

En stor andel av våre oppdrag kommer fra tjenestene. 
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Vi har blant annet definert utvikling av digitale  
produkter som en del av vår kjernevirksomhet. Dette 
arbeidet styres i hovedsak av området Kommunikasjon 
og digitalisering. 

Denne strategiske prioriteringen kom oss til nytte da 
pandemien traff oss. Høsten 2019 hadde vi imple-
mentert Teams som vårt samhandlingsverktøy. Dette 
bidro til at vi raskt kom i gang med våre aktiviteter fra 
hjemmekontor. Samtidig som vi skulle tilpasse oss 
vår nye jobbhverdag, skulle vi sørge for å ivareta vår 
primæroppgave: være en tjeneste for tjenestene.

Vi valgte innledningsvis å avlyse/utsette en del akti-
vitet for å få tid til å planlegge hvordan vi skulle løse 
utfordringen vi sto i. Ulike undervisningsmodeller ble 
diskutert internt, og det var enighet om at digital  
undervisning krever en annen struktur enn fysisk under-
visning. Vårt mål var å skape en interaktiv undervisning 
hvor deltakerne aktivt kunne bidra. Det ble derfor behov 
for å se på muligheter for å inkludere både synkron og 
asynkron undervisning.

I september anskaffet vi oss lisenser på et verktøy 
som muliggjorde denne formen for undervisning. Dette 
verktøyet gir mulighet til å ta i bruk blandede lærings-
former, hvor man kombinerer tradisjonell undervisning 
med både asynkron og synkron nettundervisning. Det 
gir kursdeltakerne mulighet til å jobbe i eget tempo 
med deler av læringsinnholdet, og samtidig få ta del  
i digital undervisning som foregår synkront. Verktøyet 

har et intuitivt brukergrensesnitt, slik at det er enkelt 
for alle kursdeltakere å ta det i bruk.

Det er stor variasjon når det gjelder foretrukne lærings-
stiler i vår målgruppe. Med (våre) varierte undervis-
ningsmetoder vil det være lettere å møte ulike behov 
og ulike læringsstiler. Asynkron undervisning gir den 
fordelen at deltakere kan jobbe med læringsinnholdet i 
eget tempo, når det måtte passe dem. Synkron under-
visning gjør det mulig å samhandle og diskutere med 
andre. Vi er opptatt av kontinuerlig forbedring, og i våre 
nettkurs får deltakerne anledning til å komme med ris 
og ros. Vi har fått gode tilbakemeldinger på den digitale 
undervisningen vår. Særlig gjelder dette kursene hvor 
deltakerne følger film og oppgaver i eget tempo og der-
etter møtes for å diskutere og reflektere over innholdet.
Viktige elementer vi tar stilling til når vi planlegger vår 
digitale undervisning: 

• Gi deltakerne informasjon om undervisningen: Dette 
gjøres via hjemmeside, sosiale medier, nettressurser 
og e-post

• Formidling av læringsinnhold: forelesninger  
(asynkrone og synkrone), videoer, webinar, podkast, 
våre nettressurser

• Legge til rette for refleksjon: refleksjonsoppgaver, 
case-oppgaver

• Vurdering: Deltakere får tilbakemeldinger gjennom 
læringsoppgaver, quiz, og muntlig over video-
konferanser.

Tjenestestøtte digitalt

7

I vår digitale strategi er vårt mål «å være i front i anvendelsen av 
innovative teknologiske løsninger», «spre kompetanse gjennom 
helhetlig kommunikasjon og nyskapende, digitale og praksisnære 
produkter» og «strategisk bruk av digitale verktøy».
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Vi iverksatte også internopplæring for å styrke med-
arbeidernes digitale kompetanse. Det ble også rekrut-
tert inn nye medarbeidere til området kommunikasjon 
og digitalisering med et særlig fokus på å utvikle den 
digitale aktiviteten vår.

Gjennom dette målrettede arbeidet er vi nå i stand til å 
tilby digital undervisning som er tilpasset målgruppen, 
som får deltakerne til å være mer aktive, noe som igjen 
gir større læringseffekt enn kun «forelesning med hjelp 
av Powerpoint». Ved hjelp av våre ulike nettressurser 
kan vi tilgjengeliggjøre undervisningsprogram, filmer og 
annet læringsmateriale til våre deltakere. Den digitale 
aktiviteten krever, i større grad enn før, en spesialisert 
digital kompetanse. Vi har også erfart at digital under-
visning krever mer ressurser enn fysisk undervisning.

7.1 
Hjemmesiden

Vi har fortløpende fokus på å forbedre brukerreisen 
på vår hjemmeside. Dette innebærer blant annet at 
vi har tatt i bruk tredjepartsløsninger som bidrar til at 
vi kan håndtere henvendelser og kurspåmeldinger og 
-betalinger på en mer effektiv måte. Dette er tjenester 
vi kontinuerlig har fokus på å videreutvikle til det beste 
for våre brukere. 

I den digitale årsrapporten som er tilgjengelig på 
hjemmesiden har vi delt personlige fortellinger fra våre 
spesialrådgivere, en årskavalkade med høydepunkter 
fra årets aktivitet, levende digitale glimt som kan gi 

innsikt i hvordan vi jobber og hva vi kan bistå med, 
og en del statistikk over vår aktivitet. Den digitale 
årsrapporten er med på å synliggjøre våre tjenester  
og vår kompetanse for våre målgrupper.

7.2 
Snakkemedbarn.no – nettressurs og 
øvingssimulator

Under den første nedstengningen så vi en kraftig 
økning i bruken av Snakkemedbarn.no. I perioden 1. 
januar tom. 1. mai 2020, sammenlignet med samme 
tid i 2019, hadde vi en organisk økning på besøk på 
nettstedet med 193 %! Totalt hadde vi i underkant av 
200 000 flere visninger i 2020 enn året før, se Figur 4 
Sidevisninger snakkemedbarn.no

Siden lanseringen av nettstedet i 2018 har vi jobbet 
med videreutvikling av flere avatarer og innholdet 
på nettstedet, implementering og synliggjøring. 
Vi relanserte nettstedet i mai med nytt design og 
bedre integrasjon mellom simuleringspillet, artikler, 
filmer og nettsted. Vi jobber nå med å digitalisere alt 
undervisningsmaterialet slik at det kan gjøres mer 
tilgjengelig for tjenestene. 

Høsten 2020 ble det igangsatt arbeid med å oversette 
alt innholdet på nettstedet, samt simuleringen 
til samisk. Det er et mål å lansere den samiske 
oversettelsen i løpet av første halvdel av 2021. 

7.3 
Psykososialberedskap.no

Vi så raskt etter nedstengningen at det var behov 
for å få ut informasjon til tjenestene om håndtering 
av pandemien. I løpet av en uke, med intens 
innsats fra våre medarbeidere, ble nettstedet 
psykososialberedskap.no restrukturert, revidert og 
relansert med et særlig fokus på håndtering av kriser.  
I løpet av de fire første dagene etter lansering 24. mars 
hadde 7000 besøkt nettsiden.

Samtidig som vi reviderte den eksisterende løsningen, 
påbegynte vi arbeidet med å utvikle en ny digital 
løsning med fokus på kriser og katastrofer. I tillegg til 
å presentere artikler, filmer og annet materiale har den 
nye løsningen en interaktiv, dialogbasert del. Dette er 
en chattefunksjon hvor tjenesteytere kan registrere 
seg og dermed få tilgang til direkte kontakt med våre 
fagpersoner. Løsningen ble lansert medio mai. Etter 
den ekstraordinære økningen i mars/april, har vi sett 
en jevn økning i besøkstallene på siden. Vi har hatt i 
underkant av 90 000 flere sidevisninger i 2020 enn 
året før. 

Vi jobber nå med å inkludere flere interaktive 
muligheter. Det er besluttet i RVTS’ ledergruppe at 
psykososialberedskap.no fom. 2021 er en felles 
nasjonal nettressurs for krise- og katastrofehåndtering. 
Nettstedet lanseres første halvår 2021.

7.4 
Utveier.no – forbedret versjon og  
nasjonal ressurs- og veiledningsfunksjon 
om radikalisering

Vi har satt i gang et omfattende arbeid med å revidere 
utveier.no. I den reviderte versjonen vil et særlig fokus 
være å sikre at kommunene får den informasjonen 
de har etterspurt i den nasjonale kartleggingen av 
kommunenes behov for informasjon om temaet. RVTS 
Øst vil ha hovedansvaret for utviklingsarbeidet, i tett 
samarbeid med RVTSenes fagnettverk. Revideringen 
av Utveier er presentert for Helsedirektoratet 
og Justisdepartementet og det er enighet om at 
arbeidet er en del av arbeidet med å sikre at tiltak 
2.1.2 i Handlingsplan mot radikalisering og voldelig 
ekstremisme følges opp (se også pkt 10.3.1).

7.5 
RVTS.no – felles portal – samarbeid  
mellom RVTSene

På rvts.no tilgjengeliggjøres RVTSenes samlede 
tilgjengelige ressurser som filmer, e-læring, 
nettressurser mm. De kommunikasjonsansvarlige ved 
RVTSene er med i arbeidsgruppen som har ansvaret 
for å sikre at nye ressurser utviklet av RVTSene 
fortløpende publiseres. 

7.6 
Play it right – problematisk eller skadelig 
seksuell atferd – samtaleverktøy

Vi har gjennom vårt arbeid med å undervise 
ansatte i målgruppen8 erfart at tjenestene mangler 
samtaleverktøy for å snakke med barn og unge som 
viser bekymringsfull seksuell atferd. Som et resultat av 
dette inngikk vi et samarbeid med Kriminalomsorgens 
utdanningssenter (KRUS) om å utvikle et verktøy som 
kan understøtte samtaler med barn og unge om dette 
temaet. Vi har utviklet verktøykassen Play it right, som 
inneholder ulike oppgaver og konkrete hjelpemidler. 
Verktøykassen inneholder også en håndbok, med 
bidrag fra 22 forfattere. Håndboken vil også bli 
tilgjengelig digitalt. Målgruppen for verktøykassen er 
ansatte i tjenester, som kriminalomsorgen, barnevern 
og skoler, som skal snakke med yngre voksne og 
ungdommer ned til 12 års alder om seksualitet, 
grensesetting, hygiene, mm. Utviklingen av verktøyet 
har foregått i tett samarbeid med både sluttbrukere 
og ansatte i kriminalomsorgen, se pkt 7.6. Vi har også 
laget flere korte filmer, til bruk både i undervisning 
og i sosiale medier. Sammen med de andre RVTSene 
har vi bistått inn i arbeidet med å utvikle nettstedet 
seksuellatferd.no9.

RVTSene har også samarbeidet om flere digitale 
frokostseminar om temaet. Disse åpne seminarene er 
tilgjengeliggjort via sosiale medier og oppnådde god 
spredning.

7.7 
Filmer til undervisning og sosiale medier

I 10 år har vi hatt et særlig fokus på å utvikle filmer 
som skal understøtte vår undervisning. Vi har bygget 
opp et omfattende arkiv med filmer som kan brukes 
på de fleste av våre fagområder. I 2020 utvidet vi vår 
filmproduksjon til å utvikle filmer som også kan brukes 
til mobil læring. Der våre tidligere produserte filmer 
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understøttet undervisning, står en del av de nye filmene 
på egne ben som læringsmateriale hvor man ikke 
trenger å følge en undervisning. På denne måten kan 
våre brukere velge å se en film når de måtte ønske det. 
Målet er å kunne tilby våre brukere læring gjennom film, 
også utenfor våre undervisninger. Vi ser også at flere av 
disse egner seg svært godt til deling i sosiale medier.

Av produksjoner vi har gjennomført i 2020 trekker  
vi frem:
- Lederstøtte psykososial beredskap og 

Sykehjemsetaten i Oslo (se pkt 8.6)
- Menneskehandel: I 2018 produserte vi tre 

undervisningsfilmer om temaet menneskehandel. 
Filmene viste ulike tjenestesteders utfordringer i 
møte med menneskehandel. Vi har i 2020 produsert 
to nye filmer med fokus på temaet. Alle filmene 
benyttes i vår undervisning om temaet.

- «Folk er mer enn du ser» undervisningsfilm til bruk  
i vår undervisning om menneskehandel. 

- Scenario skoleskyting: Som et ledd i arbeidet 
med å utvikle undervisningsmateriale til bruk i 
opplæring av kriseteam, produserte vi i 2020 
flere undervisningsfilmer med fokus på håndtering 
av skoleskyting. Filmene er tekstet på norsk, 
engelsk og ukrainsk og ble tatt i bruk i vår digitale 
undervisning ifm. samarbeidet med ukrainske 
myndigheter. 

- Pinnsvinets dilemma: Traumer kan skape sår:  
Det gjør vondt å være nær og vondt å være alene. 

- Når ordene ikke strekker til: Kunnskap om hjernen 
gir oss mange flere muligheter for å hjelpe. En del  
av filmmaterialet på Traumesensitivit barnevern (se 
pkt 9.1).

- «En meter unna, men likevel tett på»: koronarelaterte 
snakkemedbarn.no-filmer

- Snakke litt med meg - hvor lærte du om sex?, se  
pkt 7.6 

- Å bygge robusthet hos helsepersonell i 
frontlinje. Undervisningsfilm distribuert på 
psykososialberedskap.

7.8 
Podkast

Som en del av vårt arbeid innenfor traumesensitivt 
(se pkt 9.1) er vi opptatt av å styrke samarbeidet på 
tvers av tjenester og bistå med kompetanseheving for 
å forstå de komplekse problemstillingene. Vi utvider 
nå undervisningsmaterialet med en podkastserie 
som tar for seg dette temaet. I podkasten belyser vi 
utfordringer fra ulike perspektiv som direkte berørte, 

pårørende, hjelpere og beslutningstakere.  
Podkasten lanseres våren 2021.

7.9 
Traumebehandling.no

Høsten 2020 lanserte vi traumebehandling.no. 
Nettressursen er primært utviklet for å understøtte 
vårt grunnkurs i traumebehandling voksne, se pkt 9.5. 
Innholdet baserer seg på et bredt kunnskapsgrunnlag, 
er relevant for alle som er interessert i traumer og 
traumebehandling og som ønsker å oppdatere seg på 
traumefeltet. Innholdet gir grunnleggende innføring, 
men man vil også finne fordypende materiale for alle 
som er viderekomne i traumefeltet.

7.10 
Traumesensitivt.no og verktøykassen  
– De tre gode hjelperne

Nettstedet traumesensitivt.no ble lansert i 2017 med 
det formålet å understøtte vår undervisning rettet mot 
barnevern og spesialisthelsetjenesten. Vi har hatt et 
jevnt godt besøk på siden. I 2020 besluttet vi å endre 
teknisk løsning på siden, slik at den samsvarer mer 
med våre øvrige nettsider. Den nye siden blir relansert  
i løpet av første kvartal 2021. 

Vi har i løpet av de siste tre årene solgt ut vårt 
førsteopptrykk på 1000 eksemplar av Verktøykassen 
– De tre gode hjelperne. Det er stor etterspørsel etter 
kassene og på bakgrunn av dette ble det trykket opp 
500 nye kasser i 2020.

7.11 
SMART-app 

RVTS Østs SMART10-app er et selvhjelpsverktøy med 
en rekke ulike øvelser som kan bistå brukerne med 
å mestre stress, bekymringstanker, irritabilitet og 
søvnvansker. SMART-appen kan brukes for å forebygge 
psykisk uhelse og stress, ved å lære seg strategier for 
å håndtere utfordringer som oppstår. Appen kan brukes 
alene som et selvhjelpsverktøy eller som en del av 
hjelpetjenestens tiltak.

Vi har hatt en gjennomgående økning i bruken av SMART- 
appen i 2020, særlig gjelder dette under oppstarten av 
pandemien i mars. I tillegg var det en markant økning i 
bruken i oktober da fase to rammet oss, se Figur 5. 

For å sikre at SMART-appen når ut til befolkningen 
har vi satt i gang samarbeid med Norsk Helsenett 
for å distribuere SMART-appen på deres sider. Vi har 
gjennomgått appens koding for å sikre personvern og 
sikkerhetshåndtering. Appen vil bli lansert på sidene 
deres i begynnelsen av 2021.
 

7.12 
SuperSMART – stressmestringsapp  
for barn

Vi har et pågående samarbeid med Avdeling for digital 
helseforskning ved Oslo Universitetssykehus, om  
utvikling av en stressmestringsapp for barn i alderen 
6–12 år, SuperSmart11. Utviklingen av SuperSmart skjer 
i nært samarbeid med målgruppen og andre relevante 
aktører. Første versjon vil bli lansert høsten 2021.

Ja
nu

ar

Fe
br

ua
r

M
ar

s
Ap

ril M
ai

Ju
ni Ju

li

Au
gu

st

Sep
te

m
be

r

Okt
ob

er

Nov
em

be
r

Des
em

be
r

0

200

400

600

800

1 000

1 200

Figur 5 Sesjoner 2019/2020

 2019    2020



ÅRSRAPPORT 2020   |   RVTS ØST   |   2524

7.13  
Oversikt over RVTS Østs nettressurser med brukertall

 
Nettside 2019 2020 Endring i prosent

Rvtsost.no    

Sidevisninger 261 227 218 389 -16%

Brukere 89 240 78 850 -11%

Unike brukere 56 165 53 133 -5%

utveier.no    

Sidevisninger 21 417 24 650 15%

Brukere 13 062 15 687 20%

Unike brukere 10 897 13 081 20%

psykososialberedskap.no    

Sidevisninger 16 273 104 567 542%

Brukere 8 850 39 658 348%

Unike brukere 7 437 29 080 291%

rettentil.no    

Sidevisninger 8 869 7698 -13%

Brukere 2 309 2948 27%

Unike brukere 1 639 2288 39%

snakkemedbarn.no   

Sidevisninger 185 533 378 923 104%

Brukere 59 452 113 805 91%

Unike brukere 39 079 72 100 84%

traumesensitivt.no   

Sidevisninger 62 278 67 015 7%

Brukere 13 729 12 795 -6%

Unike brukere 5 421 4660 -14%

menneskertilsalgs.no

Sidevisninger 15 437 14 659 -5%

Brukere 2 887 6688 131%

Unike brukere 1 977 5348 170%
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Vi får jevnlig henvendelser fra kommunene om 
kompetanseheving, veiledning, rådgivning i enkeltsaker 
mv., og flere henvendelser fører til mer langsgående 
samarbeid. Ved begynnelsen av 2020 hadde en 
rekke kommuner gjort avtale om vårt tredagerskurs 
«Grunnmodul kommune» som gir en innføring i mange 
av våre kjernetema. I januar gjennomførte vi dette 
nok en gang for Helseetaten i Oslo. Programmet ble 
også gjentatt for Asker kommune i februar. Pandemien 
har imidlertid medført at en rekke avtaler er «satt 
på vent». Vi har gjennomført digitale samlinger der 
dette har vært mulig, men dette har i all hovedsak 
vært mindre arrangementer enn opprinnelig planlagt. 
Mange av tjenestene har heller ikke hatt teknologiske 
forutsetninger for digital samhandling. 

Vi ønsker imidlertid å trekke frem det digitale 
samarbeidet vi hadde med Lillestrøm kommune på 
deres Trygghetsuke i oktober. Temaene var forebygging 
av vold mot barn og unge og forebygging av uønsket 
eller skadelig seksuell atferd hos barn og unge. Våre 
spesialrådgivere bidro med å utvikle den digitale 
undervisningen i samarbeid med Lillestrøm kommune, 
herunder innspilling av undervisningsfilmer. Om lag 
3000 ansatte i kommunen deltok på hele eller deler av 
den digitale undervisningen.

8.1 
Vold i nære relasjoner

Arbeidet mot vold i nære relasjoner er i all hovedsak 
rettet mot kommunene, og det skjer gjennom en lang 
rekke ulike prosjekter. 

8.1.1 
Snakkemedbarn.no 
Vi har i 2020 holdt kurslederkurs om snakkemedbarn.
no. Vi rakk ett fysisk kurs, med 35 ansatte i skoler, 
barnehager og tannhelse som fikk opplæring i hvordan 
de kunne implementere Snakke i egen tjeneste. Da 
skolene stengte økte bruken av snakkemedbarn.
no kraftig, men i og med at det ble vanskelig å 
arrangere kurs med deltakelse både fysisk og digitalt 
måtte vi tenke annerledes for å nå ut med etterspurt 
kompetanse. Vi laget film som vi publiserte på 
Facebook som oppmuntret til bruk av snakkemedbarn.
no og pekte på aktualiteten i å gi barn samtaler og 
kontakt. Vi avholdt frokostseminar på Facebook som 
nådde ut til mange. 

Høsten 2020 var situasjonen mer avklart i skole og 
barnehage, og vi hadde områdd oss til å overføre 
kursene til digitale plattformer. Vi avholdt kurslederkurs 

Tjenestestøtte kommune
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I Sintefs rapport «Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2020»  
(IS 24/8) fremkommer det at 293 kommuner/bydeler fra hele landet 
har svart på spørsmålene om RVTS (79 prosent). Det er 90 prosent 
av disse som svarer at de har vært i kontakt med RVTS. Nesten 
samtlige kommuner/bydeler er enten fornøyd eller svært fornøyd 
med de ulike kontaktformene med RVTS.
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i samarbeid med RVTS Vest som nådde ut til 70 
deltakere fra ulike tjenester. Kurset gikk over to 
halve dager slik at deltakerne i mellomtiden rakk 
å prøve ut undervisning i egen tjeneste. Vi har 
også presentert snakkemedbarn.no i ulike digitale 
undervisningsprogrammer som traumesensitivt 
barnevern og undervisning om skadelig seksuell atferd. 
Nettstedet ble også presentert i nettverk for kommune-
psykologer, som er et nasjonalt nettverksmøte i regi av 
RVTS Øst.

8.1.2
Tidlig Inn og BTI 
Vi har bidratt med undervisning om vold i programmet 
Tidlig Inn, og til revisjonen av programmets nettsider. Vi 
har bistått KoRus Øst og KoRus Oslo i BTI-programmet, 
og tilbudt kompetanseutvikling til de involverte 
kommuner og bydeler.

8.1.3
Unge overgripere
Forebygging av seksuelle overgrep er en viktig satsing 
for RVTS Øst. Som omtalt har vi utviklet «Play it 
right», se pkt 7.6, i tillegg har vi bidratt til utviklingen 
av seksuellatferd.no og til digital undervisning 
for Lillestrøm kommune. Vi har arrangert flere 
frokostseminar med mål om å få i gang en dialog om 
seksualitet og grenser mellom barn og voksne. 

8.1.4
Krisesentrene 
Vi har hatt arbeid rettet mot krisesentrene, med 
nasjonal konferanse om seksuelle overgrep og regional 
konferanse om arbeid med traumatiserte. Vi har 
undervist ansatte ved Oslo krisesenter om psykiske 
lidelser som del av satsingen på tilrettelegging for 
særlig sårbare grupper.

8.1.5
TryggEst: 
Vi har holdt kontakt med pilotkommunene i  
TryggEst-programmet for særlig sårbare voksne.

8.1.6
Handlingsplan Retten til eget liv
Vi har et omfattende arbeid mot negativ sosial kontroll, 
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, inkludert vår 
nettressurs rettentil.no, se pkt 11.7.

8.1.7
Menneskehandel
Vi har et omfattende arbeid mot menneskehandel og 
utnyttelse av sårbare grupper, inkludert vår nettressurs 
menneskertilsalgs.no, se pkt 11.4.

8.1.8
Kunnskap om vold i spesialskoler
Vi har i 2020 hatt et prosjekt om stressregulering 
for Østfold fylkeskommunale skole, som har flere 
avdelinger. Målet var å etablere en forståelse og 
praksis i utøvelsen av det pedagogiske arbeidet 
som tar hensyn til at mange av elevene i stor grad 
har erfaringer med alvorlig vold, overgrep og/eller 
omsorgssvikt. Prosjektet fortsetter i 2021. 

8.1.9
Barnevernet
Mye av vårt arbeid med barnevernet er rettet mot 
kommunale barneverntjenester og handler om bevisst-
gjøring om vold og voldens konsekvenser, se pkt 9. 

8.2 
Nettverksgruppa – Hjelp som Nytter 

Det ble gjennomført to fysiske samlinger for 
nettverksgruppa før mars. Temaene var bl.a. «Fokus 
på et godt liv med meningsfylt hverdag i Norge» og 
«Hvordan forstå og motivere personen vi hjelper til 
å stå i et kompetanseløp som fører til arbeid?» I 
etterkant av nedstengningen har vi gjennomført fem 
digitale samlinger hvor vi har behandlet ulike tema. 
Her har vi blant annet snakket om å jobbe med 
flyktninger og innvandrere i koronakrisen. Gjennom 
nettverksmøtene har vi fått tilbakemeldinger om 
hvordan pandemien har påvirket arbeidet ute i 
tjenestene. Vi har fortløpende rapportert denne 
informasjonen til myndighetene.

8.3 
Nettverk for kommunepsykologer

I januar 2020 etablerte vi et nettverk for kommune-
psykologer med mandat å øke kommunepsykologers 
traume-, kultur- og migrasjonskompetanse. Nettverket 
samles jevnlig for å utveksle kunnskap og inspirere 
hverandre. Det er gjennomført fire samlinger, en  
regional med oppmøte og tre digitale samlinger. Det  
gis også veiledning og konsultasjon til nettverkets  
medlemmer på forespørsel. 

Vi samarbeider med RBUP som har fått hovedansvar 
for å drifte det regionale tverrfaglige nettverket innen 
kommunalt psykisk helse- og rusarbeid.

8.4 
Forum for konsultasjon og veiledning

Forum for konsultasjon og veiledning er et tilbud om 
en arena for kompetanseutvikling for klinikere som 
møter traumatiserte i sitt arbeid. Det forutsettes at 
deltakerne har grunnleggende traumekompetanse. 
Vi har erfart at klinikerne har behov for å drøfte 
utfordringer og muligheter i arbeidet.

8.5 
Samarbeid KoRus Oslo om undervisning 
for ansatte i rusinstitusjoner

I samarbeid med KoRus Oslo har vi gjennomført seks 
undervisningsdager for ansatte i rusinstitusjoner. 
Temaer har vært kulturforståelse og -sensitivitet, 
migrasjonsprosess, traumeforståelse, triggere 
og regulering, traumer og rus, kommunikasjon, 
hjelperrollen, og maktubalanse og utnyttelse i 
rusmiljøene. I forberedelsesarbeidet har vi samarbeidet 
med både ansatte i rusinstitusjoner og representanter 
fra brukergruppen.

8.6 
Lederopplæring Sykehjemsetaten i Oslo

I forbindelse med håndteringen av pandemien kom 
Sykehjemsetaten i Oslo (SyE) med forespørsel om å 
bistå dem i et prosjekt om psykososial ivaretakelse av 
deres ansatte. Vi har i samarbeid med SyE utviklet et 
eget materiell12 tilpasset ledere ved sykehjem. 

Innholdet i undervisningsprogrammet består av fire 
moduler.: 
• 1 Psykososial beredskap på organisasjonsnivå.
• 2 Psykososial beredskap knyttet til ledelse. 
• 3 Psykososial beredskap knyttet til 

kollegasamhandling. 
• 4 Egenivaretakelse og individuell beredskapsplan.

Innholdet i programmet er utviklet i tett samarbeid 
med flere ledere og ansatte fra ulike sykehjem. 
Programmet ble pilotert for en samlet ledergruppe 
ved et sykehjem i Oslo i begynnelsen av november. 

Basert på tilbakemeldinger fra piloteringen, 
ble undervisningsmaterialet ferdigstilt og gjort 
tilgjengelig for 400 ledere på RVTS’ nettressurs 
psykososialberedskap.no. Målet er å gjøre 
lederutviklingsprogrammet tilgjengelig til ledere,  
via psykososialberedskap.no.

8.7 
Psykososial beredskap ved kriser og 
katastrofer

Vi har igangsatt flere fagutviklingsprosjekter innenfor 
fagområdet psykososial beredskap. Noen av disse 
er direkte relatert til den pågående pandemien, 
andre omhandler eksempelvis stresshåndtering 
og ivaretakelse av personell i krisesituasjoner. 
Kunnskapen og tiltakene som utvikles gjennom 
prosjektene anvendes direkte overfor de aktuelle 
målgruppene. Vi har et særlig fokus på å fortløpende 
publisere aktuelt materiale på vår nettressurs 
psykososialberedskap.no. Vi opplever en økende 
etterspørsel etter opplæring på området. 

Det var opprinnelig planlagt en større fullskalaøvelse 
i Innlandet i april 2020 der vi skulle bidra. Denne 
ble, et godt stykke inn i planleggingen, utsatt grunnet 
pandemien. 

Vi har bistått aktivt med råd og veiledning til berørte 
kommuner tilknyttet den psykososiale oppfølgingen av 
dramatiske hendelser gjennom året. Kommuner vi har 
hatt dialog med er Nord-Fron, Bærum, flere kommuner 
i Vest-Oppland, Sarpsborg, Rælingen og avslutningsvis 
Gjerdrum. I Gjerdrum har vi hatt en svært aktiv rolle 
både i akuttfasen og i planlegging av strategi for videre 
arbeid etter leirskredet den 30. desember.

8.8 
Kommunalt arbeid med forebygging av 
radikalisering og voldelig ekstremisme

Se pkt 11.3 om arbeid med ny handlingsplan mot 
radikalisering og voldelig ekstremisme.
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9.1 
Traumesensitivt barnevern 

Vi har over flere år gjennomført vårt 
kompetanseutviklingsprogram «Traumesensitivt 
barnevern» til ulike tjenester i barnevernet i vår region. 
Vi får stadig henvendelser fra tjenester som ønsker 
å gjennomføre programmet. Det er særlig et ønske 
om å lære mer om hva traumesensitiv tilnærming 
til barn og unge innebærer. Ikke minst hvordan man 
ut fra utviklingspsykologien kan si noe om hvilken 
skjevutvikling barn kan få, avhengig av når i utviklingen 
de har vært utsatt for traumer. 

I fjor gjennomførte vi programmet for om lag 
10 kommuner på Romerike. Vi samarbeider nå 
med kommunene om et eget opplæringsprogram 
for fosterhjemskonsulenter, slik at de selv kan 
holde opplæring og veiledning for fosterhjem. Vi 
har også gjennomført programmet for de private 
barnevernaktørene Olivia Solhaugen og Humana 
Barnevern.

I tillegg til grunnleggende kompetanseheving 
bistår vi tjenestene med veiledning i spesielt 
krevende og sammensatte saker. Det har også 
vært en økende interesse for vår fagutvikling om 
traumebehandlingsmetodikk for barn og unge som 
ikke er i stand til å snakke om det de har opplevd. På 
bakgrunn av dette har vi holdt opplæring i «sanse- og 
bevegelsesrom» for flere tjenester i barnevernet og 
spesialisthelsetjenesten.

Vi har over lengre tid hatt et pågående samarbeid 
med Barne- og familieetaten i Oslo kommune i deres 
arbeid med å bygge opp et nytt tiltak for barn og unge 
med høy risiko. Vi har deltatt i referansegruppen til det 
nye tiltaket og bistått med opplæring og veiledning av 
ledere og ansvarlige for fagutvikling.

I samarbeid med RVTS Sør er vi nå i gang med 
opplæring i traumesensitivt barnevern for ansatte ved 
Fylkesmannen i Oslo og Viken som fører tilsyn med 
institusjoner og barneverntjenester.

RVTS Øst har sammen med de andre RVTSene utviklet 
et verktøy, TANDEM (Trauma and Development Educa-
tion Monitor), for å styrke evaluering av opplæring og 
samkjøre det faglige innholdet på tvers av regionene. 
Prosjektet blir videreført i 2021 med mulighet for 
forskning på våre kompetansehevingsprogram. 

9.2 
Akuttbarnevernet

Vi har gjennomført virksomhetsintegrert undervisning 
for Barnevernvakten i Oslo samt for barneverntjenesten 
samt barnevernvakt i kommunene Stange, Elverum 
og Ringsaker. Målet for undervisningen er å styrke 
ansattes kunnskap og ferdigheter i arbeid med 
traumatiserte barn og unge, og øke bevissthet om 
stress og regulering i akuttarbeidet. 

9.3 
Traumer og vold i nære relasjoner 

Vi har gjennomført virksomhetsintegrert undervisning 
for Søndre Nordstrand barneverntjeneste med tema 
traumer og vold i nære relasjoner. Bakgrunnen for 
prosjektet at det er stor forekomst av ulike former 
for vold i bydelen. Målet er at saksbehandlerne skal 
kjenne til fenomenet og konsekvenser av vold for barn 
og unge, slik at tjenesten skal arbeide mer systematisk 
i saker med familievold. 

Tjenestestøtte til barnevernet
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Med utgangspunkt i grunnkurs om traumebehandling 
av voksne har vi gjennom samskapingsprosesser 
med tjenestene utviklet skreddersydd opplæring 
for dem. Kunnskapen fra vårt tidligere kompetanse-
utviklingsprogram «Tryggere traumeterapeuter»  
videreutvikles og følges opp gjennom nettverksarbeid 
og veiledning til de helseforetakene vi tidligere har 
samarbeidet med. Under følger noen eksempler  
på hvordan vi arbeider med kompetanseheving  
i tjenestene:

10.1 
Grunnkurs i traumebehandling av voksne 

Ved Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og 
psykisk helse (NBHP) har vi gjennomført grunnkurs 
i traumebehandling av voksne med mål om å 
styrke kompetansen til ulike faggrupper ved NBHP i 
behandling av hørselshemmede med traumer. Ansatte 
ved voksenenheten ved NBHP fikk oppdatert kunnskap 
om traumeforståelse, kartlegging, diagnostisering 
og behandling av traumelidelser slik at de ansatte 
og ledelsen har et felles språk i arbeidet med 
traumepasienter. Samarbeidet videreføres i 2021  
med tilbud til barneenheten.

Vi har også utviklet et todagers digitalt grunnkurs i 
traumebehandling. Kurset er bygd opp rundt innholdet 
på traumebehandling.no. Vi avholdt det første 
kurset i slutten av august, samtidig som vi lanserte 
traumebehandling.no. Kurset har vist seg å være  
veldig populært og vi har allerede satt opp to nye  
kurs i 2021. 

10.2 
Grunnkurs i traumebehandling av voksne 
med fokus på traumer og suicidalitet 

Ved Sykehuset Østfold er vi i gang med å gjennomføre 
en tilpasset versjon av grunnkurs i traumebehandling 
av voksne med et særlig fokus på traumer og 
suicidalitet for døgnavdelingene i DPS. Det er 
også avtalt lederstøtteseminar for å understøtte 
implementeringsprosessen.

10.3 
Rus, vold og traume

Incoginto klinikk er en korttidsinstitusjon og 
poliklinikk for rusmiddelavhengige kvinner og menn, 
og deres pårørende. Der behandles sammensatt 
problematikk innen alkoholmisbruk og medikamentell 
avhengighet. Klinikken er en del av tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB). Vi har gjennomført 
virksomhetsintegrert undervisning i rus, vold og 
traumer med lederstøtteseminar for å understøtte 
implementeringsprosessen.

10.4 
Selvmordsforebygging i spesialist-
helsetjenesten

Vi har tilskudd fra Helse Sør-Øst RHF for å drive selv-
mordsforebyggende arbeid i spesialisthelsetjenesten 
i region øst og sør. Vi har oppfølgingsansvaret for et 
fagnettverk av spesialrådgivere i Helse Sør-Øst RHF. 
Hovedoppgaven til nettverket er å styrke det selv-
mordsforebyggende arbeidet innen helseforetakenes 
ansvarsområde.

Tjenestestøtte til spesialisthelsetjenesten

Det kommer fortløpende henvendelser fra sykehus og 
enkeltavdelinger i helseforetakene i region øst og sør om 
kompetanseheving om traumekunnskap tilpasset deres virksomhet. 
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Et prosjekt ved akuttpsykiatrisk avdeling (AKU) 
ved Akershus universitetssykehus som omhandler 
behandling av vedvarende suicidalitet, er videreført 
gjennom 2020. Vi har lært opp gruppeveiledere 
lokalt i avdelingen, og etablerte veiledningsgrupper 
for personalet. Veiledningen viste behov for 
ytterligere kompetanseheving av miljøpersonalet. I en 
samskapingsprosess mellom behandlerne ved avdeling 
og våre spesialrådgivere, ble det utviklet undervisning 
for miljøterapeutene tilpasset lokale utfordringer 
og rammer. Undervisningen består av syv moduler. 
Undervisningen for miljøterapeutene gjennomføres av 
behandlere ved AKU. I 2021 vil modulene bli digitale, 
og vil da kunne brukes avdelingsvis som repetisjon og 
som grunnlag for refleksjon og diskusjon. Vi har i år 
også jobbet med ledergruppeutvikling med mål om å 
styrke ledergruppens kompetanse i å lede utviklings- og 
kvalitetsforbedringsarbeid. 

10.4.1
Samhandling spesialisthelsetjeneste og kommune
En stor andel selvmord skjer i overgangen mellom 
behandling/oppfølging i spesialisthelsetjeneste 
og kommune, kort etter utskrivelse. På bakgrunn 
av denne kunnskapen inviterte vi representanter 
fra psykisk helsevern og somatiske enheter ved 
helseforetakene i Oslo, kommunens kriseteam og 
sosialambulant akuttjeneste i Oslo til en samling i 
mars, med fokus på samhandling. Sosialambulant 
akuttjeneste og kriseteam redegjorde for sitt arbeid, 
og muligheter for rask oppfølging etter utskrivelse. 
Det ble sett nærmere på og drøftet muligheter 
for forbedring av rutiner for kommunikasjon og 
samhandling om pasienter og pårørende ved villet 

egenskade/selvmord. Det er i etterkant av møtet 
rapportert økt kommunikasjon og samarbeid mellom 
kommune og spesialisthelsetjeneste, og at dette i 
konkrete tilfeller har sikret bedre oppfølging. Det er 
også rapportert at den bedrede kommunikasjonen og 
samhandlingen har bidratt til å lette arbeidsmengden 
for spesialisthelsetjenesten ved økte belastninger som 
følge av Covid-19.

10.4.2
Ivaretakelse av barn som pårørende når mor eller far 
strever med selvmordsatferd
Vi har i samarbeid med RBUP utviklet og gjennomført 
tre kurs om barn som pårørende ved selvmordsatferd. 
Gjennom de to kursdagene vektlegges refleksjon 
rundt egne hindre i å ta inn disse barna til samtaler 
i voksenfeltet og rollespill. Deltakerne får hjelp til 
å planlegge og gjennomføre samtaler med barn i 
forskjellige aldre med eksempler på aldersadekvate 
utsagn. Deltakerne blir kjent med erfaringene til en 
pårørende som forteller hva hun hadde trengt av 
helsepersonell i ulike faser i sin oppvekst. Kurset har 
som mål at behandlere i voksenfeltet blir i bedre stand 
til å komme over egne barrierer, slik at flere barn blir 
ivaretatt på en god måte når mor eller far strever med 
selvmordsatferd. 

Kurset står omtalt i den nasjonale handlingsplanen om 
selvmordsforebygging som ble utgitt 10. september 
2020 (punkt 4.7, boks 5. side 45).

10.4.3
Grunnkurs om forebygging av selvmord og selvskading 
Det er holdt et digitalt grunnkurs om selvmord og selv-

skading. Fenomenforståelse, hvordan samarbeide  
med spesialisthelsetjenesten når det er akutt og  
ivaretakelsen av hjelperen i vanskelige saker var  
sentrale tema. Undervisningen bygger på det  
veiledende materiellet for kommunene om forebygging 
av selvmord og selvskading. Kurset var populært og i 
løpet av kort tid hadde vi 300 påmeldte. Deltakere  
var bl.a. ansatte i NAV, psykisk helse i bydel/ 
kommuner og kommunepsykologer, skolehelse-
tjenesten, behandlingsinstitusjoner, overgrepssenter og 
frivillige organisasjoner. Kurset vil bli satt opp på nytt 
første kvartal i 2021.

10.4.4 
CAMS-opplæring
I 2020 gjennomførte vi opplæring i Collaborative 
Assessment and Management of Suicidality (CAMS). 
CAMS er et fleksibelt terapeutisk rammeverk som gjør 
at behandlere adresserer pasientens selvmordstanker 
eksplisitt og gjør det til del av det terapeutiske arbeidet 
å bearbeide pasientens selvmordstanker. Metoden er 
utprøvd og evaluert og viser god effekt, i flere studier. 
Vi har gjennomført en runde med CAMS-opplæring til 
50 deltakere fra spesialisthelsetjenesten i vår region. 
Vi har igangsatt et samarbeid med Sykehuset Innlandet 
HF der vi skal gi støtte til implementering av CAMS i 
helseregionen. 

I januar inviterte vi representanter fra ulike 
behandlingstilnærminger (Collaborative Assessment 
and Management of Suicidality – CAMS, Basal 
Eksponeringsterapi – BET, Psykodynamisk terapi, 
Mentaliseringsbasert terapi – MBT, Dialektisk 
atferdsterapi – DBT, samt akutteam for ungdom ved 

A-hus) til en refleksjonssamling om ulike behandlinger 
av suicidalitet. Representanter fra helseforetakene 
Vestre Viken, Oslo Universitetssykehus og Akershus 
Universitetssykehus deltok. RVTS Øst har tidligere 
spilt inn forslag til ny nasjonal handlingsplan der vi 
vektlegger behovet for mer selvmordsforebyggende 
behandlingsmetoder, slik behandlingstilnærmingene 
nevnt over representerer.

I januar inviterte vi HOD og HDIR til et møte der 
kursholder for CAMS redegjorde for bruk av CAMS i 
ulike Centre for selvmord i Danmark. Vi har kommet 
med innspill til ny nasjonal handlingsplan om selvmord 
om å utvikle liknende sentre for selvmordsforebygging 
i Norge. 

10.4.5
Revisjon av retningslinje for forebygging av selvmord  
i psykisk helsevern 
Vi representerer RVTSene i arbeidsgruppen som bistår 
Helsedirektoratet i utarbeidelsen av «Nasjonal faglig 
retningslinje for forebygging av selvmord i psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling» 
(TSB). Arbeidet inkluderer revisjon av Nasjonal faglig 
retningslinje for forebygging av selvmord i psykisk 
helsevern (IS-1511) og inklusjon av forebygging av 
selvmord i tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB). I tillegg skal Pasientsikkerhetsprogrammets 
tiltakspakke «Forebygging av selvmord i 
akuttpsykiatriske døgnavdelinger» gjennomgås, 
revideres og inkluderes i ny retningslinje. Arbeidet 
startet opp i desember 2020.
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11.1 
Handlingsplan for forebygging av  
selvmord (2020-2025): Ingen å miste 

Vi bidro aktivt med å gi innspill til arbeidet med 
handlingsplanen, som ble lansert i september. 
Sammen med de andre RVTSene og aktører fra 
klinikk og forskning har vi spilt inn flere forslag 
til arbeidet med ny nasjonal handlingsplan for 
selvmordsforebygging. Ved RVTS Øst var vi særlig 
opptatt av viktigheten av forebyggingsspesifikke 
behandlingstilnærminger (blant andre CAMS), tiden 
etter utskriving som høyrisikoperiode som må sikres 
med tiltak, rus og selvmord, selvmordsforebygging 
i somatiske enheter, barn som pårørende, eldre og 
selvmord og vektlegging av spesifikke tiltak for menn.

11.2 
I tjeneste for Norge: Regjeringens opp-
følgingsplan for ivaretakelse av personell 
før, under og etter internasjonal tjeneste 
RVTS Øst har en spisset ressursfunksjon på 
veteranområdet. Vår oppgave er å sikre en best mulig 
koordinering nasjonalt mellom RVTSene, Forsvaret, 
NAV, Helsedirektoratet, BUFdir og Politidirektoratet, 
samt de fagspesifikke miljøene som arbeider 
med veteraner (NAV Elverum og Moss DPS). Ulike 
veteranorganisasjoner er en viktig samarbeidspartner  
i dette arbeidet. 

11.2.1
Tiltak 14: Kommunale og interkommunale  
handlingsplaner 
De regionale RVTSene tilbyr kompetansemoduler 
til landets kommuner for å styrke kompetansen om 

veteraner på kommunalt nivå. Kompetansemodulene 
er utviklet i samarbeid med Forsvarets Veterantjeneste 
(FVT) og fagnettverkene som ledes av RVTS i Øst, Sør, 
Vest, Midt og Nord. De er rettet mot målgruppene 
veterankontakter, beslutningstakere i kommunen, 
fastlegene, helsepersonell og ansatte i skole og 
barnehage.

I tillegg arbeides det nå med en ytterligere styrking 
og synliggjøring av veteranarbeidet ved at RVTS 
Øst nå utvikler en nettressurs som vil gi tilpasset 
innhold til ulike målgrupper: blant andre kommunale 
veterankontakter, fastleger, beslutningstakere i 
kommunen, ansatte i skoler og barnehager og 
helsepersonell.

I samarbeid med Horten kommune og Forsvarets 
veterantjeneste har vi utviklet «E-læring om veteraner» 
som vil være tilgjengelig for kommunalt ansatte på 
KS Læring, samt på vårt nettsted om veteraner. 
Veteranorganisasjonene NVIO, SIOPS, Veteran møter 
veteran og Veteranforeningen var representert i 
referansegruppen sammen med medarbeidere 
fra Forsvarets Spesialkommando. Målgruppen for 
e-læringen er veterankontakter og andre hjelpere som 
kommer i kontakt med veteraner fra internasjonale 
operasjoner, eksempelvis fastleger, helsepersonell, 
ansatte i skole og barnehager. Programmet lanseres 
våren 2021.

Vi har holdt kurs for pårørendekontakter i Forsvaret og 
undervisning knyttet til barn og familier til veteraner.

11.2.2
Tiltak 22: Regionale fagnettverk for innsatspersonell
Vi deltok i februar på det nasjonale 
samhandlingsforumet på veteranfeltet, (Forsvaret, 

Rapportering på regjeringens handlingsplaner

RVTS Øst er gitt særskilt ansvar og oppgaver i flere av regjeringens 
handlingsplaner. Her følger en rapportering om arbeidet med 
oppgavene i 2020:

11
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Politidirektoratet, Bufdir, Hdir). I høst ble det 
gjennomført nasjonalt fagnettverk om veteraner hvor 
regionale RVTS, POD, Hdir, Bufdir, Forsvaret, NKVTS  
og NAV, AV-dir. var representert.

11.2.3
Tiltak 23: Deltakelse i regionale kompetansenettverk 
Det er gjennomført et møte i regionalt fagnettverk i høst. 
Her deltok representanter fra NAV, Oslo kommune,  
Forsvaret, NVIO, Bufetat, DPS Moss. Det har vært løpen-
de kontakt med Forsvaret, Helsedirektoratet, fagmiljøer 
rettet mot veteranfeltet og veteranorganisasjoner. 

11.2.4
Tiltak 24: Opplæringspakke i militærpsykiatri 
I samarbeid med IMPS – Institutt for militær psykiatri 
i Forsvaret, inviterte RVTS Øst til et todagers kurs for 
leger og psykologer i september. Cirka 50 deltakere fra 
hele landet var påmeldt, men pga. reiserestriksjoner 
ble kurset utsatt. Kurset planlegges gjennomført 
høsten 2021.

11.3 
Handlingsplan mot radikalisering  
og voldelig ekstremisme

11.3.1
Pkt 2. Nasjonal veilednings- og ressursfunksjon
Vi har koordinert utviklingen av nasjonal veilednings- og 
ressursfunksjon. Som en del av dette har vi i samar-
beid med de andre RVTSene samlet inn informasjon 
om kommunenes behov for støtte i arbeidet mot  
radikalisering og voldelig ekstremisme.

Undersøkelsen viser at tjenestene trenger støtte i 
praktisk forebygging i det lokale hjelpeapparatet. 
Risikokartlegging, håndtering av bekymring, tverrfaglig 
og tverrsektorielt samarbeid er også tema som 
etterspørres. Som et ledd i dette arbeidet vil vi nå, i 
samarbeid med de øvrige RVTSene, revidere utveier.no 
for å svare opp noen av behovene som er meldt inn  
fra kommunene. 

11.3.2
Pkt 6. Regionalt arbeid med kompetanseheving i 
helsetjenestene
Vi har en sentral rolle i utviklingen av mentor-
programmet i Oslo kommune. Som ledd i dette  
arbeidet er det inngått avtale om undervisning med 

faglige bidrag fra ledende fagpersoner innen feltet, fra 
blant annet C-REX, FFI, Minotenk og Oslo politidistrikt. 

Vi har også bidratt i etableringen av tverrfaglige 
nettverk og har en fast veilederfunksjon i flere 
regionale nettverk. Vi bidro også med faglig innlegg 
under regjeringens lansering av ny handlingsplan og  
på regjeringens radikaliseringskonferanse.

Vi tilbyr fortløpende veiledning og kompetanseheving 
på forespørsel fra regionale aktører som kriminal-
omsorgen, politi, kommunalt ansatte, psykisk helse 
og frivillige aktører i form av forelesninger, innlegg på 
konferanser/fagsamlinger. 

I samarbeid med NUPI har vi utarbeidet rapporten 
Risikovurderingsverktøy mot terrorisme og ekstremisme 
som ble publisert og lansert 8. desember 2020. 

11.3.3
Pkt 25. Oppfølging av personer som har deltatt  
i kamphandlinger i utlandet (fremmedkrigere)
Vi inkluderer tematikk som omhandler ivaretakelse 
av returnerte fremmedkrigere og deres familier i 
flere av våre kompetansehevingstiltak. Det er blitt 
gitt veiledning til kommuner som har fått eller vil 
få returnerte innbyggere som har sonet straff for 

utøvelse av ekstremistisk vold. Vi har også bidratt 
til etableringen av tverrfaglige nettverk rundt barn og 
familier som har returnert fra Syria. Vi har informert og 
bidratt til kompetanseutveksling om tematikken til de 
øvrige regionale RVTS.

11.4 
Regjeringens handlingsplan  
mot menneskehandel

11.4.1
Tiltak 17: Gi opplæring til helse- og omsorgspersonell
Vi har gjennomført to fagseminarer om menneske-
handel. Seminarene har rettet seg mot helse- og 
sosialarbeidere og andre som kommer i kontakt med 
sårbare mennesker. Det har vært et særlig fokus på 
fenomenforståelse, avdekking og aktuelle hjelpe-
instanser, med eksterne bidrag. Innhold fra nettstedet 
menneskertilsalgs.no understøtter innleggene. I arbeidet 
med å planlegge seminarene har vi hatt bistand fra 
Fafo, brukerrepresentant, Human Trafficking Support 
Oslo (NAV Grünerløkka) og Bufdirs veiledningsfunksjon  
i menneskehandelsaker. 

Det er gjennomført tre veiledningssamlinger for 
ansatte som arbeider med oppfølging av utsatte for 



ÅRSRAPPORT 2020   |   RVTS ØST   |   4140

menneskehandel. Samlingene består av veiledning  
og et faglig innlegg. 

Vi har et fortløpende fokus på å videreutvikle innholdet 
på menneskertilsalgs.no, både med nye artikler og 
filmer. I løpet av året har vi produsert flere undervis-
ningsfilmer om temaet. Det har vært et tett samarbeid 
med tidligere utsatte for menneskehandel på en del av 
utviklingsarbeidet med filmene. Vi har fått oversatt og 
tekstet, på norsk, en kort animasjonsfilm om mennes-
kehandel laget av den finske organisasjonen Pro-tuki-
piste. Filmene er tilgjengelig på menneskertilsalgs.no

Også i år har vi bidratt i Nasjonalt nettverk mot 
menneskehandel i helse- og omsorgstjenestene 
(Helsedirektoratet) med innspill til nettverkets 
årsrapport og til utredning om menneskehandelsfeltet.

11.5 
Retten til å bestemme over eget 
liv. Handlingsplan mot negativ 
sosial kontroll, tvangsekteskap og 
kjønnslemlestelse (2017–2020)

11.5.1
Tiltak 14: Utvikle opplæringstilbud for ressurs-
personer fra berørte miljøer
RVTS Øst har deltatt i utarbeidelsen av rapporten  
«Status for endringsagentarbeid i Norge – Et blikk på 
begrensninger og muligheter i arbeidet med negativ 
sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønns lemlestelse», 
som ble oversendt Helsedirektoratet i juni.  
Rapportarbeidet er ledet av RVTS Vest. Vi har deltatt 
i prosjektgruppen som arbeider med å utvikle et opp-
læringstilbud for endringsagenter fra berørte miljøer. 
Opplæringstilbudet lanseres i 2021.

11.5.2
Tiltak 23: Styrke lokal og regional samordning og 
samarbeid i arbeidet mot negativ sosial kontroll, 
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
Sammen med IMDi driver vi Østlandsnettverket13 for 
Oslo og Viken samt Innlandsnettverket. Nettverkene 
har jevnlig arbeidsmøter med fokus på å planlegge og 
gjennomføre kompetanseheving.

Det ble gjennomført en workshop med fysisk 
tilstedeværelse for ansatte i videregående skoler i 
Elverum i oktober. Det ble også gjennomført en digital 
workshop for 18 ansatte fra ulike skoler i regionen. På 
workshopene ble det jobbet med ulike caseoppgaver. 
I tillegg ble nettstedet Rettentil.no og håndboken for 
håndtering av saker presentert.

I desember gjennomførte vi en digital konferanse 
med 300 deltakere fra hele landet om «Syrere i Norge 
– hva har de i bagasjen? Utfordringer i møte med 
hjelpeapparatet med fokus på negativ sosial kontroll, 
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse». 

11.6 
Nasjonal helseberedskapsplan – arbeid 
med psykososial beredskap

For utfyllende informasjon, se punkt 8.5.

11.7 
Trygghet, mangfold, åpenhet: 
Regjeringens handlingsplan mot 
diskriminering på grunn av seksuell 
orientering, kjønnsidentitet og 
kjønnsuttrykk (2017–2020) 
 
Tiltak 36: Vårt mål i 2020 var å bevisstgjøre 
krisesentrene om hvordan senke terskelen for at 
LHBTI-ungdom tør søke hjelp. Et av temaene på den 
nasjonale krisesenterkonferansen var derfor «Hvordan 
skape så gode møter som mulig med skeive».

 
11.8 
Handlingsplan mot voldtekt (2019-2022)

Tiltak 10: Den nasjonale krisesenterkonferansen 
hadde et særlig fokus på seksuell vold. Dette har 
vært et etterspurt tema fra krisesentrene. Temaet 
ble presentert med ulike vinklinger og fra forskjellige 
ståsted. 

11.9 
Opptrappingsplan mot vold og overgrep

Mange av tiltakene RVTS Øst arbeider med, bidrar til en 
innsats med opptrappingsplanen mot vold og overgrep, 
se pkt 8.1.

11.10 
Opptrappingsplan rusfeltet

Se rapportering om rus og vold, pkt 8.4 og 10.3.
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Kort rapportering på tiltakene i tilskuddsbrevet

Tiltak Mål Status

2.1 Nye oppgaver i 2020   

2.1.1  
Ny handlingsplan om vold i nære 
relasjoner

Regjeringen har besluttet at det 
skal utarbeides en ny nasjonal 
handlingsplan mot vold i nære 
relasjoner.

RVTSene er i 2020 IKKE bedt om å 
bidra i arbeidet med gjennomføring 
av ny plan.

2.1.2 
Ressurs- og veiledningsfunksjon 
innen radikalisering

Formålet er å styrke det lokale 
tjenesteapparatets arbeid 
mot radikalisering og voldelig 
ekstremisme.

I rute. Spesialrådgiver tilsatt. 
Brukerundersøkelse besvart av 
>50% av landets kommuner. 
Nettsted påbegynt.

2.1.3 
Ny handlingsplan for forebygging av 
selvmord

RVTSene skal bistå i arbeidet med 
ny handlingsplan.

I rute. RVTS Øst koordinerte innspill 
fra RVTSene og fra Nettverk for 
selvmordsforebygging.

2.1.4 
Ungdata

Det må opprettes et hensiktsmessig 
samarbeid og informasjonsdeling 
mellom RVTS og KoRus ved 
oppfølging av arbeidet med Ungdata 
og Ungdata junior.

I rute. Samarbeid er opprettet. 
RVTS Øst har bistått kommuner som 
kartlegger selvmords-/selvskadings-
problematikk.

2.1.5 
Regionale tverrfaglige nettverk

Nettverkene skal bidra til å gi god 
faglig støtte til lederne i kommuner 
og bedre samarbeid på tvers av 
profesjoner.

I rute. RVTS Øst bidrar med 
svært aktive nettverk for arbeid 
med flyktninger, innvandrere 
og asylsøkere og nettverk for 
psykologer og andre faggrupper i 
kommunene. 

2.1.6 
Prop. 121 S (2018-2019) 
Opptrappingsplan for barn og unges 
psykiske helse (2019–2024)

Regionale og nasjonale 
kompetansesentre skal bidra i 
arbeidet med å implementere 
opptrappingsplanen.

Dette oppdraget var vagt formulert 
i 2020, og er mer tydelig i 
tilskuddsbrev for 2021.

2.1.7 
Nettbasert formidling

Sentrene skal fremstå mer enhetlig 
i møte med tjenestene, samt å 
utnytte ressursene effektivt og 
målrettet.

I rute. Kommunikasjonsansvarlige 
ved sentrene har hatt flere møter. 
Driften av flere nettportaler er blitt 
fellesprosjekter for RVTSene. Vi 
bruker Google Analytics.

2.2 Videreførte oppgaver i 2020   

2.2.1 
Vold som del av «Program for 
folkehelsearbeid i kommunene»

RVTSene skal bidra til god faglig 
rådgivning på forebygging av vold og 
overgrep i et folkehelseperspektiv.

RVTS Øst har et folkehelse-
perspektiv i sin undervisning,  
men er i 2020 ikke bedt om bistand 
av programkommunene.

2.2.2
Pakkeforløp psykisk helse og rus

Senteret skal bistå 
Helsedirektoratet i arbeidet med 
å implementere pakkeforløp for 
psykisk helse og rus, ved å under-
støtte tjenestene med relevant 
opplæring og kompetansehevende 
tiltak knyttet til det faglige innholdet 
i pakkeforløpene.

I rute. RVTS Øst deltar i 
samarbeidet mellom KoRus, RBUP, 
NAPHA, fylkesmennene og regionale 
helseforetak om dette arbeidet.
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Tiltak Mål Status

2.2.4 Forebygging av selvmord og selvskading

Samlinger i regionen der forebygging 
av selvmord og oppfølging av 
etterlatte er tema.

Fylkesmannen skal bistå RVTS i 
tilretteleggingen av samlingene.

Dette har ikke vært tema på 
Fylkesmannens samlinger i 2020.

Samarbeide med Helsedirektoratet 
om implementeringen av Veiledende 
materiell for kommunene om 
forebygging av selvskading og 
selvmord

I rute. Vi inkluderer veiledende 
materiell for kommunene når 
det gis bistand til kommuner 
med problemstillinger knyttet til 
selvmord/selvskading. 

Samarbeide med LEVE om utvikling 
av sorgstøttetilbud.

RVTS Øst har god kontakt med 
LEVE, og vi har gitt veiledning til 
LEVE i 2020.

Samarbeide med VIVAT om kurset 
«Førstehjelp ved selvmordsfare» og 
spredning av SafeTALK.

I rute. RVTS Øst har bistått VIVAT i 
koordineringen av arbeidet i region 
øst. Men pandemien har gjort 
det umulig å gjennomføre fysiske 
kurs. VIVATs film om samtaler med 
selvmordsutsatte er inkludert i 
psykososialberedskap.no 

Delta i videre arbeid med arbeids-
gruppen for regionale folke- 
opplysningskampanjer om selvmord.

I rute. RVTS Øst har deltatt 
med en spesialrådgiver i 
prosjektgruppen og gitt bidrag fra 
kommunikasjonsansvarlige.

Understøtte planarbeid i kommunen, 
og bidra til lokalt og regionalt 
samarbeid og samordning av det 
selvmordsforebyggende arbeidet.

I rute. RVTS Øst driver Nettverk for 
selvmordsforebygging som i region 
øst og sør er et viktig fagnettverk for 
spesialisthelsetjenesten.

Bidra med kompetanseheving 
i spesialisthelsetjenesten om 
kartlegging og vurdering av 
selvmordsrisiko.

I rute. RVTS Øst bidrar til slik 
opplæring gjennom spesialrådgivere 
ansatt i HFene. 

2.2.5 
LOS-funksjonen

Intensjonen er å bidra til psykososial 
støtte og økt ivaretakelse ved 
langtidsreaksjoner og belastende 
symptomer, og oppgaven begrenser 
seg til å gjelde berørte og etterlatte 
etter 22. juli.

I rute. RVTS Øst etablerte LOS-
funksjon i 2019, med to ansvarlige 
LOSer. I 2020 har 21 blitt loset 
inn i hjelpeapparatet. Det har vært 
to møter med de øvrige RVTS, 
og tett samarbeid med NKVTS. 
RVTSene bisto ved støttegruppens 
ungdomssamling i september.

2.2.6 
Sinnemestring – arbeid rettet mot 
voldsutøvere og overgripere

RVTSene har i samarbeid med 
Brøset kompetansesenter ansvar 
for å bidra til at kommuner, psykisk 
helsevern, familievernkontor og 
kriminalomsorgen har kompetanse 
i sinnemestring og arbeid med 
overgripere.

Forsinket. På grunn av korona-
pandemien ble oppstart av nytt 
kull utsatt fra høsten 2020 til 
våren 2021, og vi vil forsøke å 
gjennomføre 2 kull i 2021 mot 
vanligvis 1. RVTS Øst bidrar med 
undervisning og tilrettelegging.

Tiltak Mål Status

2.2.3 Sentrale satsninger   

ACT/FACT-team Sentrene skal samarbeide med 
Fylkesmannen, NAPHA, KoRus,  
NK-ROP og helseforetak om videre-
føring og etablering av regionale 
nettverk for å understøtte nød vendig 
vold- og traumekompetanse, samt 
kompetanse i oppfølging og  
forebygging av selvskading og selv-
mordsproblematikk, i teamene.

I rute. RVTS Øst deltar i de 
regionale nettverk, og mottar 
oppdrag fra teamene. RVTS Øst 
bidrar i opprettelsen av FACT-Ung  
i Oslo.

0-24-samarbeidet Sentrene skal støtte opp om 
0–24-samarbeidets målsetning om 
å tilrettelegge for bedre samordnede 
tjenester og mer helhetlig innsats 
for utsatte barn og unge under  
24 år og deres familier.

I rute. RVTS Øst har hatt 
samarbeidsmøter med 
fylkesmennene om oppdraget.  
RVTS Øst har fokus på samordning 
av tjenester i sine oppdrag.

Tidlig Inn Kompetanse om vold i nære 
relasjoner til tjenester for gravide  
og barn 0–6 år.

I rute. RVTS Øst har vært en aktiv 
bidragsyter på nasjonale møter, 
regionale møter, felles RVTS-møter, 
nettredaksjon – og har undervist om 
vold i nære relasjoner til kommuner 
som kjører programmet.

Bedre Tverrfaglig Innsats Tidlig avdekking av vold i nære 
relasjoner.

I rute. RVTS Øst deltar i 
nettverksmøter med RBUP, 
KoRus Øst og KoRus Oslo. Vi har 
presentert vårt tilbud til nye BTI-
kommuner, bistått i utviklingen av 
undervisning om implementering 
og undervist BTI-koordinatorer om 
avdekking av vold mot barn.

Læringsnettverket – Bedre 
samhandling for barn og unge 
med psykiske vansker og 
rusmiddelproblemer

Læringsnettverkene driftes av KS. I rute. RVTS Øst deltar aktivt i 
Læringsnettverket KS driver for et 
utvalg bydeler i Oslo.

«Rask psykisk helsehjelp» Sentrene skal under-
støtte nødvendig vold- og 
traumekompetanse i tjenestene 
etter behov, samt kompetanse 
i oppfølging og forebygging 
av selvskading og selvmords-
problematikk.

Ingen av disse tjenestene har meldt 
om slike behov i 2020.

Program for folkehelsearbeid i 
kommunene (2017–2026)

Se punkt 2.2.1 over.

Ungdata Se punkt 2.1.4 over.
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Tiltak Mål Status

2.2.13 
Utprøving av modellen «TryggEst» for 
håndtering av vold og overgrep mot 
sårbare voksne (Bufdir)

Formålet med TryggEst er bedre 
forebygging og håndtering av 
vold og overgrep mot sårbare 
voksne gjennom bevisstgjøring 
og samarbeid på tvers av 
etater og tjenester. RVTSene 
bistår pilotkommuner med 
kompetanseutvikling.

Forsinket. Vi hadde planlagt 
gjennomføring av undervisningsdag 
om vold mot eldre i institusjon 
i mars. Dette måtte avlyses da 
pandemien kom. Vi planlegger nå en 
digital undervisning i 2021.

2.2.14 
Handlekraft (Bufdir)

RVTS Sør skal i 2020 vedlikeholde 
og drifte Handlekraftprogrammet. 
Øvrige RVTS bistår regionale 
koordinatorer av Handlekraft-
programmet etter behov som 
tidligere.

I rute. RVTS Øst tilbyr den 
kompletterende og fordypende 
utdanningen Traumesensitivt 
barnevern. Traumesensitivt ble 
tilpasset og gjennomført som digital 
undervisning like over påske, og er 
gjennomført til flere tjenester i løpet 
av 2020.

2.2.15 
Jeg vet og SNAKKE (Bufdir)

RVTSene skal bidra i 
implementeringen av Jeg vet 
(www.jegvet.no), blant annet 
gjennom å spre informasjon om 
læringsressursen i relevante fora 
på regionalt og nasjonalt nivå. 
SNAKKE (snakkemedbarn.no) skal 
videreutvikles og implementeres 
i 2020, med tilskudd tilsvarende 
en stilling i hver region. Arbeidet 
med SNAKKE og Jeg vet bør ses i 
sammenheng.

I rute. RVTS Øst ser alltid SNAKKE 
og JegVet i sammenheng. RVTS 
Øst har bidratt til implementering 
av begge gjennom noen fysiske- og 
en rekke digitale kurs. RVTS Øst 
leder den nasjonale gruppen som 
videreutvikler SNAKKE. I 2020 er 
SNAKKE relansert med ny struktur 
og flere nye avatarer/scenarier 
er utviklet i tett samarbeid med 
brukerrepresentanter.

2.3 Sentrale planer

2.3.1 
Prop. 12 S (2016-2017): 
Opptrappingsplan mot vold og 
overgrep (2017–2021)

RVTSene er sentrale aktører for flere 
tiltak i Opptrappingsplan mot vold og 
overgrep.

I rute. Mange av våre tiltak er bidrag 
til opptrappingsplanen: undervisning 
om vold for kommunalt ansatte, 
Tidlig Inn og BTI og TryggEst-
samarbeidet, undervisning  
om Snakkemedbarn.no, 
krisesenterarbeid, arbeid med 
handlingsplan Retten til eget liv, 
arbeid med stressregulering i 
skolen.

2.3.2 
Prop. 15 S, Opptrappingsplanen for 
rusfeltet (2016-2020)

RVTSene skal samarbeide med de 
øvrige sentrene og fylkesmennene 
om gjennomføringen av  
Opptrappingsplanen for rusfeltet.

I rute. RVTS Øst har i samarbeid 
med KoRus Oslo undervist 
ansatt ved rusinstitusjoner om 
kultursensitivitet, vold og traumer.

Kunnskapsmoduler om rus og vold Arbeidet med kunnskapsmoduler 
skal ferdigstilles i 2020, og 
implementering vil starte i 2020 og 
pågå i 2021.

I rute. RVTS Øst har utviklet 
kunnskapsmoduler på feltet i et 
samarbeid med Incognitoklinikken. 
RVTS Øst har også bistått med doku-
mentasjon av kunnskapsgrunnlaget 
for andre moduler som er utviklet. 

Tiltak Mål Status

Overordnet strategi for arbeidet 
rettet mot voldsutøvere og 
1.1.1 overgripere

Det skal i 2020 igangsettes et 
arbeid med en overordnet strategi 
for helhetlig og planmessig utvikling 
av arbeidet rettet mot voldsutøvere 
og overgripere.

RVTSene er IKKE bedt om å bidra til 
dette.

2.2.8 
Arbeid mot krisesentertilbudet i 
kommunene (Bufdir)

RVTSene skal bistå med nasjonal 
og regional kompetanseheving og 
nettverksbygging for ansatte og 
ledere i krisesentertilbudet.

I rute. Vi har på tross av pandemien 
gjennomført både nasjonal og 
regional krisesenterkonferanse 
både fysisk og med strømming 
til resten av landet/regionen. 
SMISOene ble invitert til å delta. Vi 
har i samarbeid med NKVTS kartlagt 
alle krisesentrenes behov under 
pandemien i to runder.

2.2.9
Sentrene mot incest og seksuelle 
overgrep (Bufdir)

Arbeidet omfatter nasjonal og 
regional kompetanseheving for 
ansatte og ledere ved Sentrene mot 
incest og seksuelle overgrep.

I rute. SMISOene er invitert til å 
delta på krisesenterkonferansene. 
En regional samling for Øst og Sør 
ble gjennomført digitalt.

2.2.10
Flyktningehelse og tvungen 
migrasjon

RVTSene skal bidra til likeverdige 
helse- og omsorgstjenester for 
flyktninger og asylsøkere … Alle 
sentrene skal bidra i arbeidet med 
oppdatering og kvalitetssikring 
ressursportalen flyktning.net, ledet 
av RVTS Nord.

I rute. Vi har drevet aktivt 
digitalt nettverksarbeid for 
flyktningetjenester og for psykologer 
og andre fagpersoner i kommunene. 
Vi har gitt veiledning til flere 
kommuner. Vi har undervist digital 
for ansatte i bofellesskap for 
enslige mindreårige. Vi har deltatt i 
oppdateringen av flyktning.net.

2.2.11 
Overgrep og tortur

RVTSene skal ha kompetanse 
om de helsemessige følgene av 
tortur, tilgjengelig metodikk for 
identifisering, utredning, oppfølging 
og behandling. Sentrene skal 
samarbeide med andre spiss-
kompetansemiljøer på området.

I rute. Vi har i 2020 arbeidet med 
utvikling av egen kompetanse, 
avklaring med de andre RVTSene 
og utvikling av nettverk med andre 
spisskompetansemiljøer. Vi arbeider 
med å få fastlegene i tale om dette 
temaet.

2.2.12 
Forebyggende familiearbeid i eksil 
(Bufdir)

RVTSene skal bidra til kompetanse-
heving i tjenesteapparatet om hvor-
dan det kan arbeides med familier 
som strever med tilpasning i Norge. 
Senteret skal også bidra til imple-
menteringen av veiledningsheftet 
«Familiegjenforening i eksil».

Forsinket. Vi har i 2020 
samarbeidet med RBUP om utvikling 
av et kurs basert på nevnte hefte. 
Kurset var planlagt gjennomført 
i høst, men er utsatt til 2021 på 
grunn av pandemien.
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Tiltak Mål Status

2.3.7 
Retten til å bestemme over eget 
liv. Handlingsplan mot negativ 
sosial kontroll, tvangsekteskap og 
kjønnslemlestelse (2017–2020)

Tiltak 7 (BFD) Retningslinjer om etterlatte 
barn i utlandet og en veileder til 
barnevernstjenesten om negativ 
sosial kontroll, tvangsekteskap og 
æresrelatert vold.

I rute. RVTS Øst har bidratt til å 
gjøre ressursene kjent i regionen 
gjennom å informere om dem i 
relevante fora.

Tiltak 14 (JD, BFD og HOD): 
Utvikle opplæringstilbud for 
ressurspersoner fra berørte miljøer

I rute. RVTS Øst har bidratt til 
rapporten fra RVTSene, og høringen 
av den.

Tiltak 23 (HOD):  
Styrke lokal og regional samordning 
og samarbeid i arbeidet mot negativ 
sosial kontroll, tvangsekteskap og 
kjønnslemlestelse.

Sentrene skal samle fagmiljøene og 
drive nettverksarbeid med relevante 
aktører i regionen. IMDi skal fortsatt 
bidra i videreutvikling av regionale 
nettverk i samarbeid med RVTS, 
som vil ha hovedansvaret.

I rute. RVTS Øst leder nå 
Østlandsnettverket som samler 
de viktigste faginstansene i Oslo-
regionen, og deltar i ledelsen av 
Innlandsnettverket i Innlandet 
fylke. Med midler fra IMDI har vi i 
høst gjennomført fysisk og digital 
undervisning for VGS, og vi har 
gjennomført en digital konferanse 
for 300 deltakere fra hele landet om 
utfordringene til syriske flyktninger i 
Norge.

2.3.8 
Trygghet, mangfold, åpenhet –
Regjeringens handlingsplan mot 
diskriminering på grunn av seksuell 
orientering, kjønnsidentitet og 
kjønnsuttrykk (2017–2020) (Bufdir)

RVTS skal bidra til implementering 
av regjeringens handlingsplan mot 
diskriminering på grunn av seksuell 
orientering, kjønnsidentitet og 
kjønnsuttrykk. Tiltak 36 omhandler 
tilbudet til lhbti-ungdom med 
minoritetsbakgrunn, og informasjon 
om blant annet krisesentertilbudet 
til ungdom som har behov for støtte 
og beskyttelse.

I rute. Dette var ett av 
temaene på den nasjonale 
krisesenterkonferansen som 
i år hadde seksuell vold som 
hovedtema.

2.3.9 
Handlingsplan mot voldtekt (2019–
2022) (Bufdir)

Tiltak 10: RVTSene skal integrere 
kunnskap om voldtekt og 
seksuell vold i sine eksisterende 
kompetansetiltak for krisesentrene.

I rute. Dette var ett av 
temaene på den nasjonale 
krisesenterkonferansen som 
i år hadde seksuell vold som 
hovedtema.

Tiltak Mål Status

2.3.3 
Regjeringens handlingsplan mot 
menneskehandel

RVTSene skal i 2020 fortsette 
arbeidet med å formidle informasjon 
og kunnskap om menneskehandel 
gjennom relevante kurs og tiltak. 
Samarbeid med relevante nasjonale 
og regionale miljøer, herunder andre 
aktører omtalt i handlingsplanen, 
bør vurderes. 

I rute. RVTS Øst har gjennomført 
undervisning for lavterskeltilbudene 
og for øvrige tjenester. Vi har gitt 
veiledning til dem som følger opp 
ofre. Vi har bidratt i Nasjonalt 
nettverk mot menneskehandel i 
helse- og omsorgstjenestene. Vi har 
videreutviklet menneskertilsalgs.no 
og drevet aktivt nettverksarbeid på 
Facebook. De andre RVTSene er 
invitert inn i samarbeid om 
videreutvikling av nettstedet.

2.3.4 
Handlingsplan mot radikalisering og 
voldelig ekstremisme

RVTSene skal videreføre arbeidet 
knyttet til Handlingsplan mot 
radikalisering og voldelig 
ekstremisme. RVTS Øst har 
spissfunksjon og en koordinerende 
rolle.

I rute. RVTS Øst har arbeidet for å 
skape en god synergi mellom dette 
arbeidet og arbeidet med nasjonal 
veiledningsfunksjon, jfr 2.1.2. Vi 
har i 2020: veiledet tjenestene 
rundt de to gruppene med barn 
av fremmedkrigere, veiledet 
kommuner som følger opp løslatte 
fremmedkrigere, drevet utstrakt 
nettverksarbeid. Se også 2.1.2.

2.3.5 
Personell som har deltatt i 
internasjonal tjeneste for Norge

I påvente av føringer i kommende 
statlige dokumenter skal RVTSene 
videreføre sitt arbeid med relevante 
tiltak fra utgått oppfølgingsplan. 
RVTS Øst har en ressursfunksjon på 
veteranområdet, og det er viktig at 
senterets spisskompetanse tilflyter 
de andre RVTSene.

Delvis forsinket. RVTS Øst har 
drevet nasjonalt og regionalt 
nettverksarbeid. Vår undervisning 
for leger og psykologer måtte 
utsettes til 2021 pga. pandemien. 
Vi har utviklet e-læring i samarbeid 
med Forsvarets veterantjeneste 
og Horten kommune. Dette vil bli 
tilgjengelig for ansatte i alle landets 
kommuner via læringsportalen 
KS Læring. Vi arbeider med å 
lage ny nettside om veteraner, 
med lett tilgang til kompetanse, 
undervisningsmoduler og e-læring. 
Det vurderes også å digitalisere 
flere av undervisningsmodulene på 
veteranfeltet. Ferdig vinteren 2021.

2.3.6 
Nasjonal helseberedskapsplan. 
Versjon 3.0 fastsatt 1. januar 2018

RVTSene skal bidra til gode 
helhetlige tjenester gjennom 
kompetanseoverføring 
til samarbeidspartnere i 
regionen. Sentrene skal bistå 
tjenesteapparatet (barnevern, 
helsetjenester, familievern, politi, 
mv.) med informasjon, veiledning  
og kompetansebygging.

I rute. RVTS Øst tok i mars 
initiativ til en storstilt revisjon av 
psykososialberedskap.no for å 
møte tjenestenes behov under 
pandemien. Fra 2021 vil de øvrige 
RVTSene delta i dette arbeidet. 
RVTS Øst har fortsatt å undervise 
kriseteam i regionen. Fra desember 
skjer dette digitalt med virkemidler 
som læringsplattformen Learnlab 
og refleksjonsmøter med RVTS Østs 
undervisere, med utgangspunkt 
i skreddersydd kursside på 
psykososialberedskap.no med 
tilhørende fagressurser.
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Fotnoter

1 RVTS Østs virksomhet er organisert for å svare opp myndighetenes samfunnsoppdrag fastsatt av 
Helse- og omsorgsdepartementet, i samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet i 2015.

2 Et læringsnettverk består av flere kommuner/bydeeler som danner fagfellesskap og initierer 
utviklingsprosjekter for å styrke lokale tjenester og tilbud rettet mot utsatte barn og familier.

3 Nedre Romerike, Øvre Romerike, tre ulike nettverk i Østfold, Oslo syd, Oslo sentrum.

4 www.nkvts.no/aktuelt/henvendelser-til-krisesentrene-smittevern

5 Nasjonal kompetansetjenester for personlighetspsykiatri

6 Radicalisation Awareness Network
  
7 National University of “Kyiv-Mohyla Academy

8 Målbruppen er alle som arbeider med barn og ungdom, mer spesifikt retter vårt arbeid seg mot 
barneverntjenesten, BUP, PP-tjenesten, helsestasjoner, skoler, barnehager, politiet, friomsorg, 
omsorgssentre, spesialisthelsetjenesten, habiliteringstjenesten m.fl

9 RVTSenes ressursside om normal seksuell utvikling, og håndtering av bekymringsfull og skadelig 
seksuell atferd

10Appen ble opprinnelig utviklet av Phoenix National Centre for Excellence in Posttraumatic Mental 
Health, for det australske forsvaret. RVTS Øst er ansvarlig for teknisk utvikling av SMART-appen, 
oversettelse og tilpasning til bruk i Norge.

11SuperSmart vil være en videreutvikling av de allerede eksisterende appbaserte programmene 
SiSom (Baggott et al, 2015; Vatne et al 2013), StressProffen (Børøsund et al, 2018, 2019, 2020) 
og SMART.

12Læringsmaterialet baserer seg på eksisterende materiale for å bygge robusthet hos 
helsepersonell i frontlinje. Dette ble utviklet i samarbeid med Institutt for militærpsykiatri og 
stressmestring (Forsvaret), Akuttmedisinsk avdeling ved Oslo Universitetssykehus og Politiet.

13Østlandsnettverket består av en arbeidsgruppe og en samordningsgruppe. Arbeidsgruppen består 
av representanter fra IMDi Øst, Bufetat Øst, RVTS Øst, UDI, Politiet, Barne- og familieetaten i Oslo 
kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Indre Østfold krisesenter, konsulæravdelingen i UD 
og barnevernet i Oslo. Det avholdes jevnlige arbeidsmøter i arbeidsgruppen.
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Regionalt ressurssenter for 
vold, traumatisk stress og 
selvmordsforebygging, region øst 

Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til 
kvalitetsutvikling i alle tjenester som 
arbeider med barn, unge og voksne for 
å hjelpe og forebygge vold og overgrep, 
traumer og traumatisk stress, selvmord 
og selvskading, flyktningehelse og tvungen 
migrasjon. Med andre ord skal RVTS Øst 
være en tjeneste for tjenestene.


