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Senterleders hilsen 

Én måte å beskrive 2019 på, er som et år med mange 
alvorlige hendelser. Det er vi vant til i RVTS Øst, fordi 
det ligger i vårt mandat å arbeide med mange av de 
største problemområdene i vårt samfunn. Høsten 2019 
kom NKVTS med ny forskning som viser at én av fem 
barn og unge utsettes for fysisk vold i oppveksten og 
at kun én av fem av ungdom utsatt for vold og overgrep 
forteller at de har vært i kontakt med hjelpeapparatet i 
forbindelse med erfaringer med vold og/eller overgrep. 
Fortsatt er det altså slik at vold og overgrep får prege 
altfor mange liv. Barn og unge vokser opp og får 
traumer som kan vare livet ut. 

Alvorlig var det også da Al-Noor-moskeen i 
Bærum i august ble utsatt for terror, og det lokale 
hjelpeapparatet ble satt under press. Andre alvorlige 
hendelser gjorde at vi også rykket ut med kompetanse 
til Vinstra, Østre Toten, Gjøvik samt andre kommuner, 
byer og tettsteder. Vi har i 2019 støttet kommuner og 
tjenester i akutte utfordringer knyttet til terror, bosetting 
av familier med belastende migrasjonstraumer, 

oppfølging etter clustre av selvmord, trusler om vold 
og drap. I 2018 tok 657 personer sitt eget liv. Det er 
for mange. Det var også et år hvor oppmerksomhet på 
grov utnyttelse i byggebransjen, åpnet folks øyne for at 
menneskehandel handler om mer enn prostitusjon.

Dette er kun noen av utfordringene vi har tatt 
del i. Som en liten virksomhet innenfor et bredt 
tjenesteapparat og med så mange «brennende» 
problemområder, kan det være krevende å prioritere 
– og omprioritere innsatsen vår. Men som en tjeneste 
for tjenestene, gir det mening å styre en virksomhet 
som er parat til å gyve løs på områder som er politisk 
prioritert. I 2019 var ett slikt behov ønsket om 
veiledning og samordning av hjelpetilbudet til barn 
av fremmedkrigere som ble hentet hjem fra Syria. 
Fem foreldreløse barn skulle integreres i norske 
lokalsamfunn. RVTS Øst har hatt en sentral rolle i 
dette arbeidet, og har innhentet erfaringer fra praksis 
i andre europeiske land som har tatt imot et større 
antall barn enn Norge. For å ivareta barna trengs trygge 
rammer rundt dem og et hjelpeapparat som evner å 
samarbeide.

Videre har vi i innsatsen mot vold og overgrep 
satset stort på kompetanseopprustning om det 
krevende temaet «bekymringsfull og skadelig seksuell 
atferd hos barn og unge». I juni resulterte det i en 
stor konferanse, i samarbeid med Redd Barna, 
barnehusene og V27 – for å nevne noen. Vi så 
også nytten av Østlandsnettverket, som sto for flere 
høyaktuelle arrangementer med søkelys på negativ 
sosial kontroll med bidrag fra blant andre SALAM Norge 
– skeive muslimer. Et ytterligere fokus på vold i nære 
relasjoner hadde vi i videreutviklingen av SNAKKE, som 
relanseres våren 2020. Vi vil nå oppfordre voksne til 
å tilegne seg mer enn teoretiske ferdigheter: Voksne 
skal utfordres til å øve seg på å snakke med barn og 
styrkes til å agere på bekymring for et barn. Når det 
gjelder det selvmordsforebyggende arbeidet, har vi 
spesielt jobbet med hvordan hjelpeapparatet kan støtte 
barna når foreldre sliter med selvmordsatferd, og i 
2020 ser vi frem til å bidra inn i arbeidet med en ny 
nasjonal handlingsplan. 

Vi har også tatt et ansvar for å dekke behovet for mer 
kunnskap og kompetanse i helse- og sosialtjenestene 
om menneskehandel. RVTS Øst lanserte i september, 
i samarbeid med RVTS Sør, menneskertilsalgs.no. 
Nettsiden gir bred og dyp kunnskap om hva man 
trenger å vite og hva man kan gjøre for å bistå ofre  
for menneskehandel. 

Apropos samarbeid: Når vi rykker ut til alvorlige og 
vonde hendelser og situasjoner, resulterer det ofte i 
et tett samarbeid med lokalsamfunn og kommunalt 
hjelpeapparat. Kommunale tjenester settes under 
press, og ofte krever det nær oppfølging. Da må vi 
være gode på å lytte og ha respekt for ulike roller og 
ansvar i hjelpeapparatet. Det gir mening å samarbeide 
med andre som har et annet samfunnsoppdrag, men 
er brennende opptatt av å hjelpe og bistå, slik vi selv 
er det. Og det gir mening å kunne bidra til å overføre 
erfaringer fra ett tjenestested til et annet. Derfor har vi 
også i år videreutviklet vår digitale tjenestestøtte med 
en rekke digitale produkter, herunder en digital versjon 

av vår årsrapport. Den finner du på rvtsost.no. Vi håper 
dette skal gjøre det enda lettere å ta kontakt med oss. 
For når vi jobber hver dag med samfunnets største 
problemområder, finnes det dessverre ingen «quick fix». 
Og ingen kan løse problemene alene, heller ikke vi.

Takk til myndighetene, oppgavene vi får 
fra Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet og Helse Sør-Øst RHF. Takk til 
RBUP Øst og Sør, øvrige RVTS, NKVTS og NSSF for 
godt samarbeid gjennom året. Ikke minst, takk til 
tjenesteapparatet og brukerorganisasjonene for godt 
samarbeid.

Med vennlig hilsen

Toril Araldsen
Senterleder RVTS Øst

Stor aktivitet gir mening

1
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Nøkkeltall

2.1 Hvor kommer deltakerne våre fra?

Fylke:  Akershus    Hedmark    Oppland    Oslo    Østfold

2.1.1
Fordeling av antall deltakere pr måned

2.1.2
Prosentvis fordeling deltakere fordelt på sektor

2.1.3
Prosentvis fordeling av deltakere på nivå
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I 2019 var det totale antallet kursdeltakere 34.5661. Dette er tilnærmet likt 2018. 
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Helsedirektoratet forutsetter at fordelingen av ressurser 
skjer tilnærmet likt mellom de ulike temaområdene 
RVTSene skal arbeide med. Denne tabellen viser 
fordelingen av ansatte i 2019. Tabellen viser imidlertid 

et noe skjevt bilde av kompetansesammensetningen 
vår. Dette fordi langt de fleste spesialrådgiverne har 
mer enn én spisskompetanse innen våre fagområder.
Det innrapporterte sykefraværet i 2019 var 2 %.

2.2 Ansattstatus

2.1.4
Antall arrangement fordelt på type arrangement
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Tjenesteområde Antall ansatte

Traumer 5

Traumatisk stress, herunder psykososial beredskap 4

Vold og overgrep 5

Forebygging av selvmord og selvskading 4

Flyktningehelse og tvungen migrasjon 3

Ledelse/administrasjon 4

Område kommunikasjon, digitalisering og prosjektstøtte 5

Totalt antall ansatte utgangen 2019 30
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Samarbeid og samordning med andre  
sentre og instanser med relaterte oppgaver

3.1  
Samarbeid mellom virksomhetene  
i stiftelsen RBUP Øst og Sør

Stiftelsen RBUP Øst og Sør omfatter fra 2015 
virksomheten Regionsenter for barn og unges 
psykiske helse for helseregion øst og sør (RBUP) og 
Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress 
og selvmordsforebygging for helseregion øst (RVTS 
Øst), og fra 2018 også Regionalt ressurssenter om 
vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging for 
helseregion sør (RVTS Sør). 

De tre virksomhetene i Stiftelsen har hatt et 
omfattende og langvarig samarbeid rettet mot 
Utlendingsmyndighetene med fokus på barn i 
asylkjeden. RVTS Øst har også investert fem ukeverk 
i utarbeidelsen av de to kapitlene om traumer og 
selvmord i BUP-håndboken. I tillegg har vi gitt flere, 
mer avgrensede bidrag inn i RBUPs og RVTS Sør sin 
undervisning.

RBUP har også fått brukerlisens til å benytte 
RVTS Østs nettressurs traumesensitivt.no i sin 
spesialistutdanning. 

Oversikten over disse felles prosjektene er omtalt 
i Plan for Regionalt samarbeid i region øst. For mer 
informasjon, se eget vedleggshefte til vår årsrapport. 

3.2  
Samarbeid mellom RVTS Øst, RBUP, 
KoRus Øst og KoRus Oslo og NAPHA

RVTS Øst, RBUP, KoRus Øst, KoRus Oslo og NAPHA er 
kompetansesentre med stor grad av overlapp i sine 
oppdrag og kompetanseområder. I fellesskap har vi 
gjennomgått og samordnet våre oppdrag, for deretter 
å utforme en felles forpliktende plan for samarbeidet. 
Lederne ved sentrene reviderer planen løpende 
og minimum årlig. Dette har bidratt til nye veikart 
for bedre samarbeid. Planen identifiserer p.t. 13 
samarbeidsprosjekter for alle sentrene sammen og 16 
samarbeidsprosjekter for noen av sentrene sammen. 
Den beskriver også sentrenes samarbeid med 
fylkesmenn og nasjonale sentre og dialogen sentrene 
har med tjenestene og med brukere/pårørende. For 
nærmere informasjon om dette samarbeidet, se Plan 
for regionalt samarbeid i region øst – 2019, i eget 
vedleggshefte til årsrapporten.

3.3  
Samarbeid med fylkesmannsembetene  
i region øst
Lederne for RVTS Øst, RBUP, KoRus Øst, KoRus 
Oslo hadde vinteren 2019 møte med direktør for 
virksomhetsområde helse og sosial hos fylkesmannen 
i Innlandet. I august ble senterlederne invitert inn 

Vi har fokus på gode samarbeidsrelasjoner med en stor mengde 
organisasjoner og tjenester. Dette er en forutsetning for å løse vårt 
kompliserte samfunnsoppdrag. Vi vil derfor nevne noen av våre 
nærmeste samarbeidspartnere: 

3
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til et nyopprettet Velferdsforum, med fylkesmannen 
og etatsledere for alle de store etatene i fylket. 
Fylkesmannen tar sikte på halvårlige møter i  
dette forumet. 

Regionsreformen medfører forsinkelser i utviklingen 
av dialogen med Oslo og Viken. Vi hadde i 2019 
samarbeid med fylkesmannen om en samling for 
ledere i Oslo kommune knyttet til Opptrappingsplanen 
for rusfeltet (2016-2020), og vi har nå utviklet et godt 
samarbeid med KoRus Oslo og Fylkesmannen, knyttet 
til drift av regionale nettverk, ACT/FACT-team.

3.4  
Samarbeid mellom RVTSene

Det vises til føringene i tilskuddsbrevet om samarbeid 
mellom RVTSene. Dette legger sentrene selv stor vekt 
på å følge opp. 

Det gjennomføres månedlige ledermøter og for øvrig 
kontaktpunkter ved behov. P.t. har vi fagsamarbeid på 
tvers innenfor videreutvikling og implementering av 
snakkemedbarn.no, krisesenterarbeid, Losfunksjonen, 
flyktning- og migrasjonshelse, veteraner, radikalisering, 
barn av fremmedkrigere, menneskehandel, 
selvmordsforebygging og kommunikasjon.

3.5  
Samarbeid med nasjonale kompetanse
sentre – NKVTS, NSSF og NAPHA mv. 

NKVTS og RVTS Øst har flere samarbeidsprosjekter:
• Vi er representert i styringsgruppen for forskningen 

på TF-CBT og EMDR.
• RVTSene og NKVTS har et nettverk for arbeid med 

vold mot eldre.
• Ansatte ved RVTS Øst er med som intervjuere til T4 

(runde 4) av undersøkelsen av berørte etter 22. juli 
2011. Det er integrert i forskningen at intervjuerne 
kan kontakte Losfunksjonen ved RVTSene om 
berørte de er bekymret for. Dette har generert 
mange nye saker for losene.

NSSF og RVTS Øst har også mye kontakt: 
• NSSF, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og 

-forebygging er en hyppig bidragsyter til nettverket 
for ansatte i helseforetakene som arbeider med 
selvmordsforebygging.

• Vi er en hyppig bidragsyter til de nasjonale 
konferansene om selvmordsforebygging.

• Vi deltar i prosjektgruppen for folkehelsekampanjen 
knyttet til Den Europeiske Alliansen mot Depresjon.

• Vi bidrar med fagfellevurderinger til bladet Suicidologi.

Vi har en rekke samarbeidsprosjekter med sentrene 
innen flere av våre områder. NAPHA er i 2019 tatt inn i 
det regionale sentersamarbeidet i region øst, men har 
likevel ikke så mange felles berøringspunkter med vårt 
oppdrag. 

Vi har igangsatt et samarbeid med Oslo 
Universitetssykehus v/Senter for pasientmedvirkning 
og samhandlingsforskning om utvikling av en 
stressmestringsapp for barn i alderen 6–12 år, kalt 
SuperSMART. Appen vil bli utformet som et dataspill. 
Utviklingsarbeidet vil i all vesentlighet skje i 2020.

Vi har også inngått et samarbeid med NUPI som 
skal bistå i arbeidet med å vurdere eksisterende 
kartleggingsverktøy og utarbeide en rapport/analyse 
av eksisterende forskning omkring bruk av verktøy som 
vurderer risiko for voldelig ekstremisme.

3.6  
Samarbeid med brukerorganisasjoner

Vi samarbeider jevnlig med flere brukerorganisasjoner. 
I 2019 trekker vi frem:
• LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord 

med veiledning, samling for fylkesledere og samtaler 
om videre nasjonale satsinger.

• Landsforeningen for Barnevernsbarn som har bidratt 
inn i utviklingen av SNAKKE.

• Den nasjonale støttegruppen etter 22/7 der 
vi har bistått med utvikling og synliggjøring av 
Losfunksjonen og mottak av berørte som trenger los, 
bistått i forbindelse med markering på Utøya 22. juli 
2019. Vi hadde også en sentral rolle ved samling for 
de etterlatte i oktober 2019.

• Norges Veteranforbund for Internasjonale 
Operasjoner (NVIO) som har bidratt inn i utvikling av 
undervisning om veteraners psykiske helse.

• Redd Barna som samarbeidspartner ved planlegging 
og gjennomføring av nasjonal konferanse om barn  
og unge med skadelig seksuell atferd.

• Det langsiktige samarbeidet med Røde Kors  
knyttet til innhold i deres kurslederpakke om 
psykologisk førstehjelp.

Vi bestreber oss på å samskape kompetanseutviklings-
tilbudet. 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. Vår erfaring er at det er mer 

krevende å lykkes med denne tilnærmingen i  
kommunesektoren med sine mange og ulike  
virksomheter, i motsetning til hva som er tilfellet i en 
barnevernsinstitusjon eller i en klinikk i et helseforetak. 

Det nedenfor presenterte er å lese som eksempler  
på hvordan vi samarbeider med tjenestene:

Tjenestestøtte

4

En stor andel av våre oppdrag kommer fra tjenesteapparatet. Vår 
målsetning er å starte samarbeidet med å avklare tjenestestedets 
behov og ønsker knyttet til kvalitetsutvikling i egen tjeneste. 
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Gjennom denne satsningen tar vi aktivt del i den 
digitale utviklingen. Et sentralt mål med de ulike 
digitale produktene, som nettressurser, apper, filmer, 
e-læring mv., er å understøtte vår undervisning med lett 
tilgjengelig kunnskapsstoff som deltakerne kan bruke 
til å forberede seg, fordype sin kunnskap og øve, både 
før, under og etter undervisning.

Revidert digital strategi og kommunikasjonsstrategi 
for perioden 2019–2021 ble ferdigstilt ved årsskiftet 
2019/20. Vi opprettholder fokuset på å være i front 
i anvendelse av innovative teknologiske løsninger og 
spre kompetanse gjennom helhetlig kommunikasjon og 
nyskapende, digitale og praksisnære produkter. 

I 2019 har vi hatt stor utviklingsaktivitet. De største 
prosjektene er:

5.1.1  
Menneskertilsalgs.no – nettressurs og undervisnings-
materiale
Menneskehandel er et svært komplekst fagfelt, med 
mange faglige, juridiske og etiske problemstillinger. Få 
helse- og sosialarbeidere har og vil kunne få mengde-
trening i håndtering av slike saker, utenom de som 
jobber i særskilte tiltak for ofre for menneskehandel. 

I vårt tilskuddsbrev har vi hatt øremerkede midler for 
å bidra til å øke kompetansen til ansatte i helse- og 
omsorgstjenestene om identifisering og oppfølging av 
ofre og mulige ofre for menneskehandel. Som en del av 

arbeidet har vi utviklet en nettressurs med oversiktlig 
og lett tilgjengelig oppslagsverk om temaet. Målet 
er å gjøre helse- og omsorgsarbeidere tryggere på å 
kunne identifisere og gi hjelp til personer utsatt for 
menneskehandel. I utviklingen av innhold har det vært 
nødvendig å gå både i bredden og i dybden. Stoffet 
er strukturert slik at det viktigste kommer først og at 
man gradvis kan fordype seg. Det har vært utfordrende 
å strukturere det omfattende stoffet på en måte som 
gjør det lett å finne frem til det man trenger. Vi har i 
arbeidet med utviklingen av ressursen hatt stor nytte 
og glede av tilbakemeldinger fra referansegruppa, 
bestående av både fagpersoner og berørte. 

I tillegg til den åpne nettressursen utviklet vi fire 
filmer til bruk i vår kompetanseheving. Filmene 
baserer seg på en sann historie om et offer for 
menneskehandel. Filmene viser tre situasjoner der 
offeret var i kontakt med ulike deler av hjelpeapparatet, 
uten at hennes situasjon ble fanget opp. Filmene 
danner et godt utgangspunkt for refleksjon, og 
vil inngå i et undervisningsopplegg med forslag 
til refleksjonsspørsmål knyttet til flere tema som 
aktualiseres i situasjonene som vises. Også i arbeidet 
med filmer har referansegruppen bidratt med viktige og 
nyttige innspill. Filmene ble ferdigstilt høsten 2019.

5.1.2  
Digital årsrapport 
Tjenestene må kunne se hva vi har gjort for andre 
tjenester for å danne seg et inntrykk av hva de kan 

Tjenestestøtte digitalt

5

Den teknologiske utviklingen skjer raskt og dermed endrer 
målgruppenes behov og forventninger seg. Vi er derfor opptatt av 
strategisk bruk av digitale verktøy for å nå ut dit folk er i en travel 
hverdag. På bakgrunn av dette utarbeidet vi i 2018 digital strategi  
og kommunikasjonsstrategi. Vi etablerte samtidig et eget område, 
med medarbeidere med særlig kompetanse på digitalt arbeid  
og kommunikasjon. 
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få fra oss. Vi vet også at mange av brukerne våre 
ønsker å få en rask oversikt og lett finne det de er 
interessert i. Ett av våre tiltak for å bidra til dette er 
at vi har utviklet en digital årsrapport som vil være 
tilgjengelig på vår hjemmeside rvtsost.no. Rapporten 
gir en god oversikt over hva vi har jobbet med i 2019. 

5.1.3  
Barn som pårørende ved selvmordsatferd  
– undervisningsfilmer
Forskning viser at barn som pårørende til foreldre som 
strever med selvmordsatferd, er i risiko for å utvikle 
psykiske vansker, og ikke minst egen selvmordsatferd 
på sikt. For helsepersonell kan det være en utfordring 
at pasienters barn ikke blir fulgt opp når det er 
selvmordsatferd i familien. Det kan være flere årsaker 
til dette. En av disse er stort press på ressursene, en 
annen er manglende erfaring/kunnskap.

På bakgrunn av dette initierte vi i 2018 et prosjekt med 
fokus på barn som pårørende ved selvmordsatferd. 
Målet var å utvikle undervisningsmateriale og -filmer 
rettet mot behandlere i spesialisthelsetjenesten. 

I filmene møter vi en behandler med en pasient 
som har gjort et selvmordsforsøk og sliter med 
selvmordstanker. Behandleren oppdager at pasientens 
barn ikke har fått noen oppfølging. Vi er vitne til 
at behandler og barneansvarlige gjennomfører en 
samtale med barna, og vi får se virkningene av 
dette på mor og barn. Filmene bygger på publisert 
forskning om barn som pårørende til foreldre med 
selvmordsatferd og undersøkelser av tjenestenes 
behov for styrking av arbeidet med å møte kravene i 
lov om spesialisthelsetjenesten § 3-7a om barn som 
pårørende av psykisk syke. Det er også innhentet 
erfaring fra både berørte og behandlere.

De tre filmene ble ferdigstilt høsten 2019 og vil bli 
brukt i undervisning som starter i 2020.

5.1.4  
Videreutvikling av SNAKKE – samtalehjelp til deg som er 
bekymret for et barn – nettressurs og øvingssimulator
Nettressursen snakkemedbarn.no med tilhørende 
øvingssimulator, SNAKKEsim, har vært i drift siden april 
2018. Tilbakemeldingene fra tjenestene og brukere 
som har tatt i bruk nettressurs og simulator har vært 
meget god. Det er særlig trukket frem at SNAKKEsim 
har bidratt til at man nå endelig har fått en arena der 
man, alene eller sammen med andre, kan øve på å 
snakke med barn om krevende tema. Særlig er det 
påpekt at det å bruke SNAKKEsim i samarbeid med 
kollegaer har gitt god effekt. Ved denne type bruk 

får man anledning til å prøve ulike måter å snakke 
med barn, samtidig som man gjennom samtaler med 
kollegaer får diskutert mer inngående hvorfor samtalen 
utvikler seg som den gjør. 

Siden lansering i april 2018 har vi gjennom 
RVTSenes tette samarbeid med ulike tjenester i hele 
landet fått tilbakemeldinger om at nettressurs og 
simulator har vært krevende å bruke pga. tekniske 
begrensninger, både på utstyr og kompetanse. 
Dette har medført at mange tjenester ikke har fått 
tatt i bruk SNAKKE-produktene som ønsket. Som 
et resultat av tilbakemeldingene satte vi i gang et 
arbeid for å gjøre løsningen mer kjent og ikke minst 
mer teknisk tilgjengelig. Vi inngikk i september 
en avtale med et kommunikasjonsbyrå som skal 
bistå med dette arbeidet. Målet er å utvikle en mer 
tilrettelagt nettressurs som integrerer simulatoren 
direkte i nettstedet, slik at brukere av SNAKKE ikke er 
avhengig av teknisk bistand for å laste ned løsningen. 
Kommunikasjonsbyrået bistår også med å skape et 
tydeligere budskap på siden samt en tydeligere “tone 
of voice”.

I arbeidet med å utvikle en mer tilgjengelig løsning har 
vi samarbeidet med ansatte i barnehager og skoler, 
for å innhente erfaring fra de som har brukt SNAKKE 
tidligere, men også fra brukere som ikke tidligere har 
blitt introdusert for SNAKKE.

Skisse fra arbeidet med revidering av nettsted

Nytt nettsted lanseres medio april 2020.

I tillegg til å videreutvikle nettressursen har vi også 
utviklet tre nye spillfigurer (avatarer). Fokusområder 
på disse er nettovergrep, psykisk vold og seksuelle 
overgrep. De tre nye avatarene ble lansert i september. 
Vi har også påbegynt tre nye avatarer. Disse vil 
lanseres medio 2020. I arbeidet med de seks nye 
avatarene har vi særlig lagt vekt på å utvikle innhold i 

samarbeid med representanter som jobber med barn 
og sluttbrukere fra ulike organisasjoner og skoler. 

5.1.5 
RVTS.no – forbedret versjon av felles portal

Det har i lengre tid vært et uttrykt ønske fra RVTSene 
og våre oppdragsgivere å synliggjøre vårt samarbeid og 
våre produkter. 

Ledergruppen i RVTSene besluttet på bakgrunn av 
dette å igangsette et prosjekt for å videreutvikle vår 
felles portal rvts.no. Arbeidsgruppen har bestått 
av kommunikasjonsansvarlige i de ulike RVTSene. 
Mandatet var å videreutvikle rvts.no til en felles 
plattform med fokus på synliggjøring av de digitale 
produktene, verktøy, portaler, filmer, e-læring med mer, 
både som er utviklet ved hvert enkelt senter,  
men også fellesprosjekter. 

RVTS Øst hadde prosjektledelsen og hovedansvaret 
for utviklingsarbeidet. I juni var arbeidsgruppen samlet 
med det formål å kategorisere og publisere innhold. 
Den nye versjonen av rvts.no ble lansert 1. juli. 
Arbeidsgruppen samles jevnlig for å oppdatere siden og 
se på behovet for å utvikle nettstedet. 

5.1.6
Ny hjemmeside
Vi lanserte våren 2019 en ny og forbedret hjemmeside, 
rvtsost.no. Målsetningen var å bygge en bedre struktur 
for å synliggjøre vårt brede kompetansetilbud med 
virksomhetsintegrert aktivitet, utover enkeltstående 
kurs. Den nye siden gjør det lett for brukerne å se at 
vi skiller mellom enkeltstående kurs/konferanser og 
tjenestestøtte. Vi har også vektlagt synliggjøring av våre 
samlede digitale ressurser, som nettportaler, apper, 
filmer og e-læringsportaler. 

I arbeidet med å utvikle ny nettside var det særlig 
viktig å tilgjengeliggjøre vårt tjenestestøttetilbud med 
fagutvikling, implementeringsstøtte, undervisning, 
veiledning, konsultasjon og nettverksarbeid. 

På den nye hjemmesiden har vi løst dette med 
fanen Tjenestestøtte. Her beskrives vårt tilbud om 
tjenestestøtte grundig. I tillegg er det utviklet et digitalt 
skjema for henvendelser fra tjenestene. Vi ser at 
denne løsningen har gitt en effekt på antall bestillinger. 
Vi vil ytterligere forbedre dette i 2020, blant annet 
ved bruk av film og sosiale medier, for å nærmere 
beskrive vårt tilbud og prosessen rundt henvendelser 
og oppfølging. 

Vi arbeider fortløpende med å utvikle siden basert på 
erfaringer og tilbakemeldinger fra brukerne. 

5.1.7
snakkomselvmord.no – kampanje rettet mot menn
I Norge er to av tre som tar sitt eget liv menn. 
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging 
(NSSF) har tatt initiativ til å planlegge en kampanje der 
vi skal prøve å nå ut til menn i aldersgruppen 40–60 år 
som sliter med selvmordstanker og som er i risiko for å 
begå selvmord. I 2019 bidro vi med digital kompetanse 
og kommunikasjonsrådgivning, noe som resulterte i en 
foreløpig ikke-publisert nettside, med domeneadressen 
snakkomselvmord.no. Samarbeidet fortsetter i 2020.

5.1.8
Play it right – problematisk eller skadelig seksuell 
atferd – samtaleverktøy
Vi har mottatt øremerkede midler for å bidra til økt 
kompetanse i tjenestene om barn og unge med 
problematisk eller skadelig seksuell atferd. 

Vi har gjennom vårt arbeid med å undervise ansatte  
i målgruppen2 erfart at tjenestene mangler verktøy  
for å snakke med barn og unge som viser 
bekymringsfull atferd.

På bakgrunn av dette har vi sammen med 
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) etablert 
et prosjekt for å utvikle ulike verktøy som kan 
understøtte samtaler med barn og unge om dette 
vanskelige temaet. Prosjektet har tittelen «Play it 
right». Det planlagte verktøyet vil bestå av en håndbok 
med brukerveiledning samt kortstokk og terninger 
med spørsmål/oppgaver som kan benyttes i samtaler 
med barn og unge man opplever å ha en problematisk 
eller skadelig seksuell atferd. Produktene utvikles i 
samarbeid med ansatte og innsatte i fengsel, men det 
innhentes også brukererfaring fra hjelpere og barn/
unge som ikke har begått lovbrudd. Målet er å utvikle 
et verktøy som vil bidra til å øke kvaliteten på arbeidet 
med temaet i alle tjenestene som møter barn og unge 
med problematisk eller skadelig seksuell atferd.
I tillegg til nevnte verktøy har vi også bidratt i utvikling 
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av undervisningsfilmer som KRUS har laget om 
stressregulering hos innsatte i fengsel. Vi har også 
inngått et samarbeid om utvikling av nettportal knyttet 
til stressregulering. 

5.1.9 Traumesensitivt.no – filmmateriale
Vår nettressurs traumesensitivt.no (passord: sensitivt) 
ble lansert i 2016. Ressursen skal bidra til å øke 
kompetansen om traumesensitiv omsorg og behandling til 
omsorgsgivere3 og andre som møter traumatiserte barn 
og unge i deres hverdag. Ressursen inneholder en stor 
mengde egenutviklet filmmateriale samt relevante artikler. 

Gjennom aktiv bruk av siden, samt tilbakemeldinger 
fra målgruppen, så vi at det var et behov for å utvikle 
filmmateriale som viser utfordringer i arbeidet med 
de «stille» barna. Hovedkarakteren i de nye filmene, 
Mara, har vært utsatt for psykisk vold og omsorgssvikt, 
og reagerer først og fremst med dissosiasjon. 
Filmene utfyller det øvrige filmmaterialet til De tre 
gode hjelperne. De nye filmene skal bidra til at 
hjelpere eller brukere kan lære å gjenkjenne og forstå 
andre traumereaksjoner enn de som ble illustrert i 
filmene om Marius (gutt med tilsvarende forhistorie 
som reagerer med utagering). Filmene ble lansert i 
begynnelsen av 2019, er lastet opp på nettressursen 
og brukes i undervisningen vår.

5.1.10 Nasjonal konferanse og animasjonsfilm  
om «Trafikklyset»

Vi har hatt et tett samarbeid med Statens Barnehus 
i Oslo, V27 i Bergen og Redd Barna om å arrangere 
nasjonal konferanse om arbeid med barn og unge med 
skadelig seksuell atferd – konferansen «De er alle 
barn». Den samlet over 400 deltakere, i tillegg til at 
flere hundre fulgte konferansen via livestreaming. I den 
anledning har vi også utviklet en egen opplysningsfilm 
basert på veiledningsverktøyet «Trafikklyset», som 
også informerer om barnehusenes konsultasjonsteam. 
Filmen ligger åpent tilgjengelig for bruk på videokanalen 
Vimeo, og den er tilgjengelig på rvtsost.no og rvts.no.

5.1.11 Oversikt over RVTS Østs portaler og nettressurser med brukertall

Nettside 2018 2019 Endring i prosent

Rvtsost.no    

Sidevisninger 235 629 261 227 10,86 %

Brukere 87 595 89 240 1,88 %

Unike brukere 54 267 56 165 3,50 %

utveier.no    

Sidevisninger 22 479 21 417 -4,72 %

Brukere 11 108 13 062 17,59 %

Unike brukere 8 878 10 897 21,65

psykososialberedskap.no    

Sidevisninger 17 086 16 273 -4,76 %

Brukere 8 532 8 850 3,73 %

Unike brukere 6 474 7 437 14,87

rettentil.no    

Sidevisninger 24 861 8 869 -64,33 %

Brukere 6 102 2 309 -62,16 %

Unike brukere 4 149 1 639 -60,5

snakkemedbarn.no    

Sidevisninger 128 729 185 533 44,13 %

Brukere 37 243 59 452 59,63 %

Unike brukere 23 944 39 079 63,21 %

traumesensitivt.no    

Sidevisninger 50 703 62 278 22,83 %

Brukere 10 593 13 729 29,60 %

Unike brukere 4 393 5 421 23,40 %

menneskertilsalgs.no – NB! lansert september 

Sidevisninger  15 437  

Brukere  2 887  

Unike brukere  1 977  
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Kommunene er gjennomgående fornøyde eller svært 
fornøyde med samarbeidet. Dette er gledelig for oss, 
etter mange års arbeid med fokus på å etablere oss 
som en samarbeidspartner for regionens kommuner. 
Vi merker en kraftig økning i henvendelser av ulik 
karakter. Vi får jevnlig henvendelser fra kommunene om 
kompetanseheving, veiledning i ulike saker, rådgivning 
i enkeltsaker mv. Flere henvendelser fører til mer 
langsgående samarbeid. I disse tilfellene går vi inn 
og etablerer samarbeid, med avklaringsmøter og etter 
hvert samarbeidsavtale om tjenestestøtte.

På grunn av vårt primæroppdrag og kapasitet, har  
vi ikke anledning til å imøtekomme alle henvendelser 
og forespørsler.

6.1
Beskrivelse av innholdet i vårt tjeneste
støttetilbud til kommuner og bydeler
Som en hovedregel inneholder vårt kompetanse-
utviklingstilbud til kommunene elementer av alle våre 
spisskompetanseområder: vold, traumer, selvmords-
forebygging og migrasjonshelse. Undervisningen 
strekker seg gjerne over tre til fire dager og følges 
deretter opp med fordypning i form av workshops og 
etablering og drift av fagnettverk. Deltakerne kommer 
typisk fra flere ulike etater i kommunene. Hvordan 
kompetanseutviklingstilbudet bygges opp, avhenger 
av kommunenes behov. Dette betyr konkret at i noen 
kommuner vil vi ha hovedfokus på forebygging av vold, 
mens det andre steder vil være hovedfokus på andre 
tema. Imidlertid vil kommuner også ofte bestille helt 
spesifikk kompetanse. Et eksempel på dette kan være 
bekymringsfull seksuell atferd, arbeid med kriseteam 

eller forebygging av radikalisering.

Det vi presenterer under er eksempler på hvordan  
vi samarbeider med kommunale tjenester: 

6.1.1
Tjenestestøtte overfor Helseetaten i Oslo kommune
Vi har hatt et nært samarbeid med Helseetaten i 
Oslo i mange år. Et løpende samarbeid som har 
vært knyttet til en rekke av våre temaområder – 
selvmordsforebygging, psykososial beredskap og 
forebygging av vold i nære relasjoner. 

Arbeidet med forebygging av vold i nære relasjoner  
ble ytterligere vektlagt da byrådet for noen år siden 
påla bydelene å utarbeide handlingsplaner mot vold i 
nære relasjoner. Dette ga støtet til at mange bydeler 
ønsket seg støtte til kompetanseutvikling om vold og 
traumer for bydelens ansatte. På bakgrunn av dette 
utviklet vi «Bydelsprogrammet» som ble gjennomført i 
over halvparten av Oslos bydeler. Bydelsprogrammet 
inneholdt en rekke elementer av virksomhetsintegrert 
tjenestestøtte. Det var lederforankret hos bydels-
direktør og tjenesteledergruppen, lederoppfølging med 
implementeringsstøtte, det var workshops med øvings-
arbeid av ferdigheter og en oppfølgingsstruktur etter 
gjennomført program.

Bydelsprogrammet er nå “modularisert”, dvs. 
omdannet til en grunnmodul om kompetanse om 
vold, traumer og selvmordsforebygging for kommunalt 
ansatte, med mulighet for kommunene å tilpasse en 
pakke av grunnmodul og fordypningsmoduler. Modulene 
videreutvikles og kommuner og bydeler kan selv sette 
sammen kunnskapsmoduler etter behov. 

Tjenestestøtte kommune

6

I Sintefs rapport «Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2019»  
(IS 24/8) fremkommer det at alle kommuner, med unntak av to i vår 
region, kjenner til våre tjenester. 



ÅRSRAPPORT 2019   |   RVTS ØST   |   2524

Samarbeidet med Helseetaten har særlig vært rettet 
mot å opprettholde en oppfølgingsstruktur. Gjennom 
dette samarbeidet har vi kunnet tilby alle bydelene som 
har gjennomført Bydelsprogrammet en mulighet til å 
sende nytilsatte på grunnmodul kommune to ganger i 
året, samt øvrige ansatte til en rekke fordypningskurs 
der temaene har vært avtalt semester for semester.

6.1.2
Tjenestestøtte til Asker kommune
Asker kommune henvendte seg i 2018 til oss med 
spørsmål om kompetanseutvikling om vold og traumer 
for sine ansatte. 

I 2019 gjennomførte vi første runde av vår grunnmodul 
om vold, traumer og selvmordsforebygging for 
Asker kommune. Det ble inngått skriftlig avtale 
med tjenesteledere i kommunen om gjennomføring 
av tre dager undervisning for brede grupper av 
ansatte, gjennomføring av workshops med øving på 
kunnskapen for selekterte grupper, gjennomføring 
av fordypningskurs for selekterte grupper og 
oppfølging med kommunen av hvordan kunnskapen 
blir implementert. I 2020 ble Asker kommune slått 
sammen med kommunene Hurum og Røyken til nye 
Asker kommune. Det var fra starten av klart at Asker 
ønsket grunnmodulen gjennomført på nytt for de nye 
medarbeiderne. Våren 2020 avsluttes tredje runde 
med undervisningsdager og workshops.

Underveis ble det tydeliggjort et behov for mer spisset 
opplæring for flere grupper i kommunen. I 2019 
har vi derfor gjennomført undervisningsdager for 
helsesykepleierne, for barne- og familieenheten og for 
voksenopplæringen i kommunen. 

Asker kommune ønsket spesielt at kunnskapen og 
kompetansen skulle tilfalle alle skolene i kommunen. 
Det er utfordrende å nå lærere. Både fordi de er 
mange og fordi de sjelden har anledning til å delta 
på undervisningsdager. Men i Asker er det et eget 
nettverk med fire lærere fra hver skole som møtes 
regelmessig. Vi har derfor gitt opplæring i dette 
nettverket, slik at disse lærerne kan undervise og 
bidra til å implementere kunnskapen på sine skoler. Vi 
får også hjelp av nettverket til å prøve ut og evaluere 
intervensjoner som kan gjøres i klasserommene overfor 
barn med traumereaksjoner.

Vi har også et pågående samarbeid med 
Asker kommune om å øke kompetansen om 
kjønnslemlestelse til helsesykepleiere og kvinner fra 
berørte miljøer. Sammen med disse har vi arbeidet 
inn mot en somalisk gruppe. Vi har bidratt til å øke 

kunnskap om helseutfordringene for omskårne 
og muligheter for kirurgisk bistand. Dette var ny 
informasjon for kvinnene, og de ga uttrykk for at dette 
var svært verdifullt, både for dem selv og deres døtre. 

Dette eksemplet fra Asker viser hvordan kvalitets-
utvikling i kommunen er et langsiktig arbeid som  
må utvikles over tid. Vi ser at behovene for økt  
kompetanse ikke alltid er like tydelige før arbeidet  
starter, men blir avdekket underveis. 

6.1.3
Eksempler på nettverksarbeid
Våre temaområder berører mange mennesker, og de 
fleste ansatte i kommunene bør ha grunnleggende 
kunnskap om dem. Samtidig er det ofte slik at 
kommunene bare har en håndfull ansatte som 
arbeider særskilt med våre problemstillinger. Dette 
er ansatte som kommunepsykologer, kommuneleger, 
SLT-koordinatorer eller voldskoordinatorer, eller 
det er små fagmiljøer som kommunens psykiske 
helsetjeneste, barnevernet og flyktningkontoret. 
Når vi skal bidra med kompetanse til kommunene, 
vil kommunene ofte delegere til disse å skaffe seg 
den nødvendige kunnskap og kompetanse. Fordi 
de er så få i hver enkelt kommune, er det for RVTS 
Øst mest hensiktsmessig å arrangere ulike faglige 
nettverksmøter.

Ett eksempel på et slikt blomstrende nettverk er 
nettverket «Hjelp-som-nytter» som består av kommunalt 
ansatte som arbeider spesifikt med kultur, migrasjon 
og traumer. Ca. 250 ansatte fra hele region øst er 
med i nettverket. Mange av disse har tidligere deltatt 
på RVTS Østs kompetanseutvikling for kommuner og 
bydeler, «Hjelp-som-nytter». 

Høsten 2019 var det nettverkssamlinger i:
• Fredrikstad – tema: nyankomne og helse; tverrfaglig 

samarbeid,
• Lillehammer – tema: regulering av ungdom med 

krysskulturell, migrasjonsrelatert og traumerelatert 
bakgrunn,

• Oslo – tema: gruppetilbud for innvandrerkvinner.

Våren 2020 er det planlagt samlinger i:
• Tynset – tema: relasjon mellom hjelperen og 

klienten; frivillig arbeid og kommunalt arbeid,
• Halden – tema: arbeid og «nye haldensere»,
• Ringebu – tema: helseundersøkelse av nyankomne,
• Oslo – tema: samhandling mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester 
om de komplekse sakene som ofte faller mellom 
flere stoler.

Vår erfaring er at det er avgjørende med en tett relasjon 
mellom våre ansatte og de lokale kompetansebærerne 
for videreutvikling av kompetanse i lokalmiljøene. 
Vi samarbeider tett om programmet til samlingene 
for å gjøre dem mest mulig relevant for de aktuelle 
problemstillingene deltakerne står oppe i. Som oftest 
er det lokale representanter som presenterer fagstoff, 
tidvis bidrar RVTS Østs ansatte med forelesninger. 
Hovedvekten i arbeidet er imidlertid gruppesamtalene 
mellom deltakerne i nettverket, der de inspirerer 
hverandre og deler erfaringer på tvers av tjeneste og 
kommunegrenser.

6.1.4
Avdekking av vold og overgrep mot barn og unge 
Overordnet mål er begrunnet i føringer gitt gjennom 
Opptrappingsplanen mot vold og overgrep (2017–
2021), Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020), 
og Retten til å bestemme over eget liv: Handlings-
plan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og 
kjønnslemlestelse (2017–2020).

Det har alltid vært spesielt prioritert å forebygge 
traumelidelser gjennom tidlig avdekking av vold og 
overgrep mot barn og unge. Til dette formålet er 
det utviklet en digital opplæringsportal, SNAKKE 
(snakkemedbarn.no), som ble lansert på fem regionale 
konferanser våren 2018. Målet med SNAKKE er at 
voksne som møter barn og unge i sin arbeidshverdag 
skal få styrket sine ferdigheter i å samtale om 
vanskelige tema som vold og overgrep. Portalen 
skal øke ansattes kompetanse på området, og gi 
enkeltindivider mulighet til å trene opp nye ferdigheter 
gjennom simuleringsspill, i en ramme hvor man ikke 
trenger å være bekymret for å trå feil i samtalen.

Opplæringsportalen har to hoveddeler: en 
kunnskapsdel og en øvingsdel. Kunnskapsdelen skal gi 
en innføring i viktig kunnskap om å snakke med barn, 
om fenomenet vold, ulike typer vold, barns kognitive 
nivå og evne til å uttrykke seg verbalt, oppsummert 
kunnskap om hva som vurderes som fellestrekk 
for anbefalt samtalemetodikk, tegn å se etter, 
opplysningsplikt og henvisning til sentrale nettsider. 
I øvingsdelen, som er et interaktivt simuleringsspill, 
legges det til rette for å øve på kunnskapen gjennom 
«samtaler» med barn (avatarer). I 2019 er det utviklet 
tre nye «avatarer» man kan øve på i simuleringsdelen. 
For mer informasjon, se pkt. 5.1.4.

Vi har gjennomført en pilotstudie med før- og 
etterundersøkelse av om ansatte i barnehager er 
trygge på å snakke med barn om vold og overgrep. 

Respondentene4 kom fra alle landets regioner, de fleste 
var barnehageansatte samt ansatte i ressursteam, 
det vil si fra øvrige hjelpetjenester i kommunene. Da vi 
gjennomførte spørreundersøkelsen etter opplæringen, 
så vi en positiv dreining mot økt kunnskap om hva en 
skulle gjøre og økt trygghet på samtaler med barn.

I tillegg til spørreundersøkelsen gjennomførte vi 
fokusgruppeintervjuer med ledere og ansatte i tre 
kommuner etter endt opplæring. Gjennomgående ble 
det sagt at spillet SNAKKEsim var motiverende og 
nyttig og at det var ønskelig å ta det i bruk videre.

SNAKKE er inkludert i all vår undervisning rettet mot 
kommunale tjenester.

6.1.5
Tjenestestøtte til kommuner for å bedre deres bered-
skap ved kriser og katastrofer
Overordnet mål er begrunnet i føringer gitt gjennom 
Nasjonal helseberedskapsplan, oppfølging av flere 
nasjonale veiledere og handlingsplaner: «Mestring, 
samhørighet og håp».

Siden terrorhendelsene i 2011 har vi arbeidet 
systematisk med å styrke kompetansen i egen 
region når det gjelder oppfølging etter kriser og 
katastrofer. Den primære målgruppen har vært 
kommunene, og deres naturlige samarbeidspartnere, 
som innsatspersonell og frivillige. Vi bidrar med 
kompetanseutvikling, trening og øvelser. Som en støtte 
til undervisningen har vi utviklet kunnskapsportalen 
psykososialberedskap.no rettet mot de som arbeider 
med oppfølging av kriser og katastrofer. Regionalt 
samarbeid er nå initiert i så godt som hele vår 
region, og vi har løpende samarbeid med en rekke 
kommuneledelser og regionråd.

Vi har utviklet et eget kompetansetilbud for 
kriseteamene bestående av et todagers grunnkurs og 
påbygningsmoduler som i sum utgjør en omfattende 
opplæringspakke.

I 2019 er grunnkurset gjennomført for kommuner 
i Vest-Oppland, Nord-Østerdalen (Fjellregionen) og 
for Oslo. Det er også gjennomført fordypningskurs 
for kommuner i Sør-Østerdalen, Vest-Oppland, 
Oslo og alle kriseteam i Østfold. I tillegg er det 
gjennomført flere undervisningstiltak overfor politiet 
og innsatspersonellgrupper. Vi har også bistått ved to 
fullskala beredskapsøvelser i henholdsvis Vestre Toten 
og Vest-Oppland. 
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Vi har pilotert en tredagers lederopplæring i 
kriseledelse, «Kriseledelse i ny tid». Undervisningen 
har fokusert på de sentrale utfordringene ledere 
møter når katastrofen rammer. Sentrale komponenter 
har vært samhandling, kompetanseutveksling og 
stresshåndtering. Opplæringen bygger blant annet på 
vår læringsportal psykososialberedskap.no og kunnskap 
fra internasjonal katastrofehåndtering. I 2019 ble 
det gjennomført tre runder med lederopplæring. 
Opplæringen videreføres i 2020.

Betydningen av økt kompetanse knyttet til kriser og 
katastrofer er også etterspurt av departementene. 
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon 
(DSS)/BHT ba i 2019 om bistand til å utvikle tiltak for å 
øke kriseberedskapen blant ansatte i departementene. 
Vi har hatt et godt samarbeid med ledelsen i DSS/
BHT om å tilpasse vår undervisning til deres behov. 
Høsten 2019 ble det gjennomført seks frittstående 
undervisningsdager for til sammen 200 operativt 
ansatte i DSS. I tillegg ble det gjennomført et første kurs 
i psykologisk førstehjelp for ledere i departementene i 
desember 2019, som ble tatt svært godt imot.

6.1.6
Kommunalt arbeid med forebygging av radikalisering 
og voldelig ekstremisme
Mye av undervisningen i kommunene ivaretas av 
kommunens egne ansatte, som har fått kurslederkurs 
av RVTSene. Det er i 2019 blitt gjennomført tre 

standardiserte train-the-trainers-kurs der deltakerne 
forventes å gjennomføre kompetanseheving lokalt i 
etterkant av kurset. E-læringsportalen utveier.no er en 
sentral del i undervisningen til kursledere. 

Vi har fortløpende gjennomført undervisning 
til kommunale instanser som skole, NAV og 
barnevern. Kompetanseheving er også gitt til politi, 
kriminalomsorgen og NGOer. Vi har også bidratt på 
kommunale, regionale og nasjonale konferanser, samt 
tilbudt flere frittstående kompetansehevingstiltak til 
kommunale og regionale aktører.

I tråd med at kommunene har økt sin generelle 
kompetanse på området, ser vi en dreining i 
kommunenes behov, fra generell kompetanse til mer 
spissede behov. Nå er det mer fokus på tema som 
risikovurdering, mentorutdanning, veiledning, individuell 
oppfølging, behandling og kommunal tilrettelegging. 
Endringen synes å reflektere kommunenes hverdag 
og deres aktuelle utfordringer. Gjengkriminalitet, 
gjengangerproblematikk og unge voldsutøvere er 
eksempler på nye problemstillinger som kommuner ber 
om kompetanse om. 

Vi deltar i SALTO-nettverket, lokale/kommunale 
nettverk, kompetansegruppe for trussel-/
risikovurdering. Når det gjelder returnerte 
fremmedkrigere, veileder vi mentornettverket i Oslo 
hver 6. uke og deltar i praktikernettverk.

RVTS Øst bistår og veileder i kommuner og det 
regionale hjelpeapparatet samt kriminalomsorgen 
med å etablere gode rutiner for ivaretakelse av 
returnerte fremmedkrigere og deres familier. Vi vil, 
basert på nasjonale og internasjonale erfaringer, 
bistå i utviklingen av nasjonale retningslinjer. RVTS 
Øst har veiledet personell som er ansvarlige for 
returnerte fremmedkrigere og deres familier. Det 
er blitt gjennomført hyppig møtevirksomhet med 
aktører som politi, PST, skole, PPT, barneverntjenester, 
kommunehelse og helseforetak i dette arbeidet.

Vi har nasjonal spissfunksjon og koordinerer RVTSenes 
arbeid innen forebygging av radikalisering og voldelig 
ekstremisme. Vi deltar også i ulike arbeidsgrupper i 
RAN (Radicalization Awareness Network, EU).

6.1.7
Tjenestestøtte til kommuner som ivaretar barn  
hjemvendt fra Syria
Vi mottok i 2019 et tilleggstilskudd for gjennomføring 
av spisset kompetanseheving for arbeid med 
hjemvendte fremmedkrigere. Dette innebærer en 
særlig innsats for kompetanse om hjemvendte barn 
som skal reintegreres i lokalsamfunnet. I 2019 har vi 
utviklet en strategi og koordinert hjelpeinnsatsen for 
ivaretakelse av returnerte barn. Som et ledd i dette 
arbeidet har vi gjennomført møter med de kommunene 

PST har antydet kan komme til å motta barn. Et særlig 
fokus har vært å introdusere og initiere nye strategier 
og samarbeidsrutiner.

For å øke vår faglige kompetanse på temaet har 
vi innledet et internasjonalt samarbeid med Erika-
stiftelsen i Sverige, spesialisthelsetjenester i Frankrike, 
Kosovo og Nederland, samt det nordiske og europeiske 
RAN-nettverket.

RVTS Øst har hatt en sentral rolle i å organisere 
tiltakssamarbeidet om de returnerte barna. Vi 
har hatt tett dialog med samtlige aktører som er 
involvert i arbeidet med å ivareta disse barna. Vi har 
gjennomført kompetanseheving, gitt veiledning og 
koordinert oppfølgingsarbeidet. Det er blitt gjennomført 
møter og gitt veiledning til skole, helseforetak, 
barnevernstjeneste, politi og private omsorgsaktører. 
Behovet for veiledning, både individuelt og i grupper, 
har vært stort for de involverte. Hyppig møtevirksomhet 
har vært viktig for god informasjonsflyt og utforming av 
hensiktsmessige intervensjon. Vi er derfor svært glade 
for det barnevernslederen i aktuell kommune uttalte  
i intervju med Aftenposten 5. februar 2020:  
«Vi har tråkket opp en sti. Alle instansene rundt har fått 
erfaring, de er klare og skjønner at de må gi hjelp nå og 
ikke om ti år.»
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«Traumesensitivt barnevern» har fått et godt 
omdømme blant barneverntjenestene i region øst, 
og det er hvert år flere nye tjenester i barnevernet 
som henvender seg til oss for å få dette tilbudet. De 
ønsker 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. 

Vi har i 2019 videreført langsgående samarbeid med 
barneverntjenester og barnevernsinstitusjoner med 
opplæring, veiledning og implementeringsstøtte. 
Det har også vært økende etterspørsel etter å 
tilpasse traumesensitivt barnevern til tjenestenes 
arbeidsoppgaver, som traumesensitivt akuttarbeid 
eller traumesensitiv forståelse i rusbehandling. 
Vi opplever at vår dreining mot enda tydeligere 
tjenestestøtte, der vårt mål er å starte samarbeidet 
med å avklare tjenestestedets behov og ønsker knyttet 
til kvalitetsutvikling i egen tjeneste og samskape 
kompetanseutviklingstilbudet, svarer til tjenestenes 
behov.

7.1
Tjenestestøtte til kommunale barne
vernstjenester
Vi har i 2019 gjennomført tilbudet i to runder i to 
nye nettverk av barneverntjenester på Øvre- og Nedre 
Romerike. Vi har innledningsvis hatt avklaringsrunder 
med tjenestelederne, der vi har gått gjennom innholdet 
i tilbudet for å finne ut hvilke behov deres tjeneste har. 
På bakgrunn av dette har vi sammen funnet frem til at 
tjenestene har behov for «Traumesensitivt barnevern» 
i sin opprinnelige form. Tilbudet er godt utprøvd og 
evaluert, med elementer som bygger på hverandre, slik 
at undervisningen gir best læringseffekt. Det arbeides 

vekselsvis med temaer i plenumsundervisningen 
som tas videre i fordypningsgrupper/workshops der 
det øves på bruken av kompetansen. Deltakerne 
har tilgang til den digitale undervisningsplattformen 
traumesensitivt.no som er utviklet for å understøtte 
opplæringen i «Traumesensitivt barnevern». Portalen 
omfatter kunnskap om temaene som inngår i 
undervisningen og inneholder en rekke relevante 
verktøy. For mer informasjon, se pkt. 5.1.9.

Det er gjennomført lederstøtteseminarer med 
implementeringsfokus ved oppstart, midt i 
prosjektet og etter siste undervisning. Hovedfokus 
er tjenestestedets implementering av kompetansen. 
Dette innebærer ansvarliggjøring av lederne for å 
legge til rette for de ansattes og egen deltakelse i 
undervisning, og at det blir etablert læringsarenaer 
samt at det defineres læringsmål både på individ- og 
organisasjonsnivå.

Etter gjennomføring av kompetanseutviklingstilbudet 
har vi opprettholdt kontakten med tjenestene. Dette for 
å sikre behov for mer faglig påfyll eller mer lederstøtte. 
I tillegg inviterer vi de ansatte til våre åpne kurs. 
Barneverntjenestene på Øvre- og Nedre Romerike 
deltar i læringsnettverk5 for de kommunale 
barnevernstjenestene.

7.2 
Tjenestestøtte institusjonsbarnevernet

Leder i Barne- og familieetaten, BFE, Oslo kommune 
tok våren 2019 kontakt med oss, med ønske om 
at vi skulle delta i en arbeidsgruppe bestående av 
representanter fra forskjellige tjenester i barnevernet, 
brukerrepresentant og Oslo politidistrikt. Gruppens 
hensikt var å bistå BFE i å utvikle faglig innhold til 
en barneverninstitusjon som er under etablering. 

Tjenestestøtte til barnevernet

7

Vi har i de seneste årene tilbudt «Traumesensitivt barnevern»  
til forskjellige deler av barnevernets tjenester i vårt område. 
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Institusjonen er for barn og unge mellom 12 og 15 år 
som utsetter seg selv for alvorlig risiko gjennom å begå 
alvorlig og gjentatt kriminalitet. Det var ved arbeidets 
start besluttet at tilbudet skal ha forankring i en 
traumesensitiv forståelse, med vekt på at innholdet i 
tilbudet skal være tilpasset det enkelte barns behov.

BFE har nå besluttet oppstart av institusjonen i februar 
2020. Vi har inngått samarbeidsavtale som varer 
til januar 2021. Avtalen innebærer at vi, sammen 
med BFE og andre aktører, skal samarbeide videre 
om å utvikle faglig innhold i institusjonen. Dette 
gjelder særlig etablering av innholdet i tilpasset 
utredning, som skal være basert på anerkjente 
kartleggingsmetoder. Begrunnelsen for fokus på 
utredning er nyere kunnskap om at barn og unge i 
barnevernets institusjoner er for dårlig utredet. Dette 
vil kunne bidra til at barna ikke får den hjelpen de 
har behov for. Vi vil levere kunnskapsbasert praksis 
i samarbeid med ledergruppe og fagansvarlig, som 
skal understøtte opplæringen av de ansatte. Vi skal 
også bidra i opplæring av utredningsteamet. Ledelsens 
oppgave er å sørge for at de ansatte, og da spesielt 
veiledere, deltar i relevant opplæring og blir gjort kjent 
med det faglige innholdet for institusjonen. Dette for  
å sikre at kunnskapen som tilegnes blir etablert  
som praksis. 

7.3
Tjenestestøtte til akuttbarnevernet

Vi fikk i 2019 henvendelse fra barnevernvakta i 
Oslo og Ringsaker interkommunale barnevernvakt 
(Hamar) med ønske om kompetanseutvikling om 
barn og traumer. På Ringsaker ønsket også fire av 
de kommunale barneverntjenestene at ansatte som 
arbeider med barnevernets akuttfunksjon skulle delta 
i kompetanseutviklingen. I akuttarbeidet er det andre 
utfordringer enn i det ordinære barnevernsarbeidet. 
Barnevernsarbeidere på oppdrag i barnevernvaktene 
kan stå i akutte krisesituasjoner der det er behov for 
kunnskap om traumatisk stress og stressreaksjoner 
hos berørte parter. Ut fra dette behovet samarbeidet 
vi med lederne i de nevnte tjenestene om å utvikle 
opplæring tilpasset tjenestene. Utgangspunktet for 
opplæringen var grunnelementer fra Traumesensitivt 
barnevern og elementer fra vårt arbeid med beredskap 
og håndtering av traumatisk stress ved kriser og 
katastrofer. Undervisningen ble igangsatt høsten  
2019 og avsluttes primo 2020.

7.4 
Tjenestestøtte rus og traumer  
– Fossumkollektivet

Fossumkollektivet tok kontakt med oss i 2018 om 
hvorvidt vi kunne bidra med undervisning basert 
på traumesensitiv kunnskap, med en tilpasning til 
kunnskap om rusbehandling. Fossumkollektivet er en 
ideell stiftelse som tilbyr langtids døgnbehandling til 
rusavhengige unge fra 16–30 år. Behandlingshjemmel 
finnes i Lov om barneverntjenester og 
Lov om spesialisthelsetjenester, samt 
straffegjennomføringsloven. Etter samskapingsprosess 
mellom ledelsen og RVTS Øst ble hoveddelen av 
undervisningen gjennomført i 2019. I samarbeid 
med oss har institusjonen utarbeidet en plan for 
implementeringsarbeidet som løper fram til 2022.

Målet med det likeverdige samarbeidsprosjektet har 
vært at deltakerne skal kunne gjenkjenne stress- 
og traumerelaterte plager samt utvikle ferdigheter 
i ulike intervensjoner og tiltak vi anser spesielt 
hensiktsmessige for traumatiserte unge. Sentralt er 
samspill og relasjonsbygging samt refleksjon over egne 
holdninger og reaksjoner. Deltakerne har fått innsikt 
i begrepet “tilstandsavhengig fungering”. De ansatte 
har økt sin kompetanse og forståelse for hvordan man 
som hjelpere må tilpasse intervensjoner til personens 
fungering og tilstand her og nå. Det har vært et 
spesifikt mål å integrere traumekunnskapen med 
rusbehandlingen.

Fellesundervisningen ble fulgt opp med fordypnings-
undervisning til 40 utvalgte ressurspersoner. Disse 
personene har en viktig rolle i å bistå i implemente-
ringsarbeidet. Utvalgte ledere er sentrale drivere i 
utviklingsprosessen. I tillegg til den traumefaglige  
opplæringen er det til nå gjennomført tre heldags-
samlinger med ledere, der implementering og ledelse 
har vært hovedtema, samt hvordan integrere traume-
perspektivet inn i rusbehandlingen. Avdelingene  
utarbeider egne planer for implementering, og det er 
avtalt videre oppfølging av institusjonen hvor vi gir  
lederne et tilbud om veiledning knyttet til implemente-
ring og ledelse av endringsprosessene. Vi følger opp 
med støtte til avdelinger som har behov for bistand  
til å møte eventuell endringsmotstand samt ytterlig  
traumefaglig bistand i form av veiledning og  
undervisning.
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Et viktig utgangspunkt i oppfølgingen av henvendelsene 
er å følge opp kompetansehevingen som ble gjennom-
ført via vårt spesialistprogram «Tryggere traume-
terapeuter». Dette gjør vi gjennom nettverksarbeid og 
veiledning, og tilpasser oppfølgingen til ulike enheter  
i spesialisthelsetjenesten etter ønsker og behov. 

Ett eksempel er samarbeid med Akuttpsykiatrisk 
avdeling ved Ahus om kompetanseutvikling om 
vedvarende suicidalitet. Målet er å bedre kvaliteten i 
behandlingstilbudet til denne pasientgruppen gjennom 
å tilby behandlere og miljøpersonalet undervisning 
og veiledning. I prosjektet samskapes innholdet i 
undervisningen sammen med de som arbeider med 
pasientene gjennom en egen veiledningsmetodikk. 
Målet er at utvalgte ansatte selv skal drive 
internopplæring av personalet, med veiledning fra oss. 
Det inngår også ferdighetstrening i Sim-senter  
og implementeringsstøtte for lederne.

Et annet eksempel er samarbeidet med Sykehuset 
Østfold. Der har vi tidligere gitt opplæring, primært 
for ansatte i poliklinikkene. I 2019 fikk vi forespørsel 
om å gi opplæring til behandlere og miljøpersonale 
i døgnavdelingene. Også her har vi gått inn i en 
samskapingsprosess som har ført til en avtale om 
grunnkurs i behandling av traumer og suicidalitet 
for døgnavdelingene. Det er foreløpig avtalt to 
dagsseminarer med lederstøtte for å bistå med 
implementeringsprosessen.

Vi har eget tilskudd fra Helse Sør-Øst RHF 
for å drive selvmordsforebyggende arbeid i 
spesialisthelsetjenesten i region øst og sør. Vi 
har oppfølgingsansvaret for et eget fagnettverk av 
spesialrådgivere i Helse Sør-Øst RHF. Hovedoppgaven 
til nettverket er å styrke det selvmordsforebyggende 
arbeidet innen helseforetakenes ansvarsområde. 
Hvert helseforetak er representert i nettverket. 
Spesialrådgiverne er ansatt ved det enkelte 
helseforetaket, og samarbeidet mellom oss og HFet 
reguleres gjennom årlige oppfølgingsmøter med 
ledelsen ved HFet. 

I 2019 gjennomførte vi opplæring i metoden CAMS 
(Collaborative Assessment and Management of 
Suicidality). CAMS er et fleksibelt, terapeutisk 
rammeverk som lett lar seg tilpasse til ulike avdelinger 
innen psykisk helsevern. Dette rammeverket 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. 
Den er utprøvd både på Lovisenberg Diakonale Sykehus 
og i Vestre Viken HF. Den har også vakt interesse ved 
andre sykehus og hos helsemyndighetene. I 2019 
gjennomførte vi to runder med CAMS-opplæring. 
Både Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset 
Innlandet HF har bedt om implementeringsstøtte av 
CAMS. Dette er nå under planlegging i samarbeid  
med tjenestene.

Tjenestestøtte til spesialisthelsetjenesten

Vi har fokus på gode samarbeidsrelasjoner med tjenestene i 
spesialisthelsetjenesten. Vi blir jevnlig kontaktet av helseforetak  
og sykehus med spørsmål om kompetanseheving.

8
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9.1 
I tjeneste for Norge. Regjeringens opp
følgingsplan for ivaretakelse av personell 
før, under og etter internasjonal tjeneste.

Over 100 000 nordmenn har deltatt i til sammen 
nesten 100 internasjonale operasjoner i over 40 land. 
De aller fleste veteranene kommer hjem til Norge med 
god erfaring og kompetanse, mens noen opplever 
ulike psykiske og fysiske problemer i tiden etterpå. 
Veteranene er bosatt over hele landet, men flest bor i 
de større byene og byer med militær tilknytning.

RVTS Øst har en spisset ressursfunksjon på 
veteranområdet, for å samordne fagnettverk og 
kompetansehevende tilbud fra de ulike RVTSene 
i landet. I ulike fora tilstrebes det en best mulig 
koordinering nasjonalt mellom RVTSene, Forsvaret, NAV, 
Helsedirektoratet, Bufdir og Politidirektoratet. De ulike 
veteranorganisasjonene er en viktig samarbeidspartner 
for oss for å sikre god forankring og at brukerne 
involveres i vårt arbeid. RVTS Østs nettportal 
psykososialberedskap.no har en egen kategori for 
militært innsatspersonell med konkret og nyttig 
kunnskap.

I tillegg til å ha en nasjonal, koordinerende funksjon, 
arbeider vi direkte mot østlandsområdet, som er vårt 
geografiske område.

Gjennom 2019 har det vært ulike møter i fora på 
veteranfeltet, som beskrives nærmere i teksten 
nedenfor.

9.1.1
Tiltak 14: kommunale og interkommunale  
handlingsplaner 
Det ble tidligere holdt en rekke møter med ulike 
kommuner og gitt undervisning på bestilling. Deretter 
er det blitt utviklet et sett undervisningsmoduler i et 
nasjonalt samarbeid mellom RVTSene og Forsvaret. 
Undervisning for veterankontakter i kommunene er 
ferdig pilotert i 2019. Vi vil tilby dette kurstilbudet 
fra og med 2020. Kurs for fastleger er ferdig 
pilotert i 2019. Forsvaret planlegger sammen med 
fylkesmennene tiltak for å nå fastlegene med dette 
kurset i 2020.

Vi er i ferd med å utvikle e-læringsprogram med materiale 
fra PSB-portalen i samarbeid med Horten kommune og 
Forsvarets veterantjeneste. Forberedelser har foregått 
høsten 2019. Utviklingsarbeidet vil skje i 2020.

9.1.2
Tiltak 22: regionale fagnettverk for innsatspersonell
Vi har et nasjonalt ansvar for å koordinere de regionale 
fagnettverkene. Det arrangeres to årlige nasjonale 
møter for kunnskaps- og erfaringsutveksling og 
planlegging. I det nasjonale møtet deltar alle regionale 
RVTS, POD, Hdir, Bufdir, Forsvaret og AV-dir.

9.1.3
Tiltak 23: deltakelse i regionale kompetansenettverk 
Arbeids- og sosialdepartementet vil videreføre 
nettverksmøter med RVTSene. NAV deltar på 
disse møtene. Det gjennomføres opplæring av 
nøkkelpersoner om blant annet stressrelaterte lidelser. 

Rapportering på regjeringens handlingsplaner

RVTS Øst er gitt særskilt ansvar og oppgaver i en rekke av 
regjeringens handlingsplaner. Her følger en rapportering om arbeidet 
med disse oppgavene i 2019.

9
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9.1.4
Tiltak 24: opplæringspakke i militærpsykiatri 
Todagerskurs for leger og psykologer er utviklet i 2019. 
Det første kurset vil bli gjennomført medio 2020. Vi 
utvikler nå et nytt program for helsepersonell ved DPS 
basert på kurset for leger og psykologer. 

9.2 
Handlingsplan mot radikalisering og vol
delig ekstremisme

9.2.1
Tiltak 8: mot radikalisering
Portalen utveier.no brukes som ressurs i all vår 
undervisning om temaet. Det pågår aktiv veiledning 
av SLT-koordinatorer og andre som har gått vårt 
kurslederkurs om hvordan motvirke radikalisering og 
utenforskap. Forebygging av radikalisering er inkludert i 
de fleste av våre kompetanseutviklingstiltak rettet mot 
kommuner og bydeler. 

9.2.2
Tiltak 23: oppfølging av personer som har deltatt i 
kamphandlinger i utlandet (fremmedkrigere)
RVTS Øst har hatt tett samarbeid med kommunene i 
øst som har tatt imot returnerte fremmedkrigere og 
deres familier.

Vi har hatt en særlig sentral rolle i å organisere 
tiltakssamarbeidet rundt de fem returnerte foreldreløse 
barna av fremmedkrigere. Det er etablert samarbeid 
mellom instanser for å forberede eventuelt mottak av 
flere barn. For mer informasjon, se pkt. 7.1.7.

9.3
Regjeringens handlingsplan mot  
menneskehandel

9.3.1 
Tiltak 17: opplæring til helse- og omsorgspersonell
Vi har utviklet og drifter nettportalen menneskertilsalgs.no. 

Vi arrangerer undervisningsdager og veiledningsdager 
for tjenesteutøvere som møter denne problematikken. 
Som et ledd i dette har vi laget undervisningsfilmer, 
og vil i 2020 lage ytterligere filmmateriale til bruk i 
undervisning. For mer info, se pkt. 6.1.1.

9.4 
Retten til å bestemme over eget liv. 
Handlingsplan mot negativ sosial  
kontroll, tvangsekteskap og kjønns
lemlestelse (2017–2020).

9.4.1 
Tiltak 14: Utvikle opplæringstilbud for ressursperso-
ner fra berørte miljøer
Vi har gjennomført kurslederkurs for helsesykepleiere 
og ressurspersoner i flere kommuner og bydeler. De 
første kurslederne avholdt høsten 2019 sitt første kurs 
i Lillehammer. Vi har også gjennomført undervisning 
for somaliske mødre i bydeler i Oslo. Denne 
undervisningen vil vi videreføre i Asker i 2020.

9.4.2 
Tiltak 23: Styrke lokal og regional samordning og 
samarbeid i arbeidet mot negativ sosial kontroll, 
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
Sammen med IMDi driver vi Østlandsnettverket6 for 
Oslo og Viken samt Innlandsnettverket for Innlandet. 
Nettverkene har flere årlige konferansedager basert på 
aktuelle tema. 

Vi underviser om temaene i Grunnmodul kommune, for 
mer informasjon, se pkt. 7.

Som del av vår undervisning har vi utviklet 
nettressursen rettentil.no. Portalen bygger på 
handlingsplanen og fungerer som oppslagsverk for 
tjenesteutøvere som ønsker å forstå fenomenene og 
hvordan de selv skal håndtere saker de står i.

9.5
Nasjonal helseberedskapsplan.  
Versjon 3.0, fastsatt 1. januar 2018
For mer informasjon, se pkt. 7.1.5.

9.6 
Trygghet, mangfold, åpenhet: Regjerin
gens handlingsplan mot diskriminering 
på grunn av seksuell orientering, kjønn s
identitet og kjønnsuttrykk (2017–2020)

Temaet er planlagt inn i den nasjonale 
krisesenterkonferansen 2020.

9.7 
Handlingsplan mot voldtekt (2019–
2022), lansert 25. mars 2019

Vi har som mål å integrere kunnskap om voldtekt og 
seksuell vold i våre eksisterende kompetansetiltak. 
Dette skal omfatte kunnskap om mulige følgeskader, 
hvordan snakke om slike hendelser, om god oppfølging 
og vurdering av ulike hjelpebehov etter seksuell vold. 
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Fotnoter

1 Vi teller alle kursdeltakere hver dag vi har undervisning, så det tallet viser er personer ganger 
undervisningsdager. Tallene for 2019 inneholder ikke deltakere på kurs i selvmordsforebygging 
i spesialisthelsetjenesten fordi spesialrådgivere med lønnstilskudd fra Helse Sør-Øst har andre 
rapporteringsrutiner enn ansatte ved RVTS Øst.

2 Målgruppen 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.

3 Ansatte i barnevern, ved barnevernsinstitusjoner, fosterforeldre og andre relevante hjelpere.

4 255 respondenter besvarte undersøkelsen før piloteringen – og 86 besvarte undersøkelsen etter 
gjennomført pilotering.

5 Bufdir ga i 2018 fylkesmannsembetene i oppdrag å etablere læringsnettverk for de kommunale 
barneverntjenestene.

6 Østlandsnettverket 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.
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Oversikt over aktivitet basert på tilskuddsbrevet 
I vedlegg 1 har vi listet opp vår aktivitet basert på listen over tiltak i 
tilskuddsbrev 2019 fra Helsedirektoratet og Bufdir. 
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1. HANDLINGSPLANER MV.   
Opptrappingsplanen mot vold og overgrep 
(2017–2021) 

Se punkt 3 Sentrale strategier under. I rute. 

Losfunksjon for berørte av 22.07.11 I 2019 er mandat og rutiner utviklet i nært samarbeid med Den nasjonale støttegruppen. 
Ved utgangen av 2019 har vi registrert henvendelser fra 32 personer. Vi venter 
tilsvarende pågang i 2020. 

I rute. 

Videre implementering av RAN-modellen Se handlingsplan mot radikalisering under. I rute. 
Kunnskapsmoduler rus og vold Vi har utviklet et undervisningstilbud som er gjennomført i Inkognitoklinikken i 2019, og 

som utgjør vårt tilbud til spesialisthelsetjenesten i 2020. 
I rute. 

Utvikling av strategi voldsutøvere i samarbeid 
med Brøset 

Vi ga innspill til Brøset i mai. I statsbudsjettet for 2020 er Brøset gitt midler til å fortsette 
strategiarbeidet i 2020. 

I rute 

Handlingsplan negativ sosial kontroll, 
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 

Se Handlingsplan Retten til å bestemme over eget liv under. I rute. 

Menneskehandel Se Handlingsplan mot menneskehandel under. I rute. 

 

2. VIDEREFØRTE OPPGAVER OG 
TILTAK FRA TILSKUDDSBREV 

  

Program folkehelse RVTS Øst er invitert inn i tildelingsarbeidet i fylkeskommunene. I rute. 

Forebygging av selvmord og selvskading 
 

Regionale samlinger: RVTS Øst har bidratt med undervisning om Helsedirektoratets 
veiledende materiell for kommunene på konferanser for kommunale ledere i Oslo og 
Innlandet. Viken gjenstår. 

I rute. 

Forebygging av selvmord og selvskading 
 

Implementering av veiledende materiell: Informasjon om materiellet inngår i vår 
Grunnmodul kommune, og vi rådgir flere kommuner om det veiledende materialet. 

I rute. 

Forebygging av selvmord og selvskading 
 

Samarbeid med LEVE: Vi holder årlig samling for styremedlemmer i LEVEs fylkeslag i 
region øst. Vi veileder de frivillige veilederne i LEVE Oslo. 

I rute. 
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Forebygging av selvmord og selvskading 
 

Samarbeid med VIVAT: Vi engasjerer fast en spesialrådgiver, ansatt i VIVAT, i 20 % 
stilling. Fire av våre spesialrådgivere er utdannet kursledere. Vi tilbyr jevnlig kurset 
Førstehjelp ved selvmordsfare. 

I rute. 
 

Forebygging av selvmord og selvskading 
 

Regional folkeopplysningskampanje: To medarbeidere har samarbeidet med NSSF om å 
utvikle en folkehelsekampanje rettet mot menn. I 2020 planlegges det utviklet en 
nettressurs med fokus på forebygging av selvmord blant menn – samarbeid med NSSF. 

I rute. 
 

Forebygging av selvmord og selvskading 
 

Ny handlingsplan: Vi har gitt skriftlige innspill til arbeidet. RVTSene har spilt inn til HOD 
at de ønsker representasjon i arbeidsgruppen med én spesialrådgiver fra RVTS Øst og én 
fra RVTS Vest. Hdir har invitert oss til et delprosjekt om selvmordsrisikovurderinger som 
startet i desember 2019. 

I rute. 
 

Forebygging av selvmord og selvskading – 
Helse Sør Øst-oppdraget 
 

Nettverket av spesialrådgivere i helseforetakene: Det er gjennomført ni 
nettverkssamlinger. Nettverket består av ansatte som arbeider med 
selvmordsforebygging i helseforetakene/sykehusene i både region øst og region sør. For 
mer info, se egen rapport til Helse SørØst.  

 I rute. 

Forebygging av selvmord og selvskading – 
Helse Sør Øst-oppdraget 
 

CAMS – Care And Management of Suicidality: CAMS er et evidensbasert program rettet 
til spesialisthelsetjenesten, men passer også til ansatte i kommunale tjenester. 
Opplæringen består av fire undervisningsdager. Vi gjennomførte en undervisningsrunde 
våren/høsten med 35 deltakere. På senhøsten startet vi opp runde to med CAMS for 65 
deltakere. De to siste dagene vil bli avholdt i januar. Vi har allerede planlagt ny 
opplæringsrunde i 2020.  

I rute. 
 

Forebygging av selvmord og selvskading – 
Helse Sør Øst-oppdraget 
 

Alvorlig selvskade: Vi er deltakere i en nasjonal prosjektgruppe som driver forskning og 
utvikler tiltak på området. 

I rute. 
 

Forebygging av selvmord og selvskading – 
Helse Sør Øst-oppdraget 
 

Behandling av vedvarende suicidalitet: Vi har et pågående prosjekt ved Akuttpsykiatrisk 
avdeling på Ahus. Høsten 2019 ble det gjennomført kurs for behandlere. I januar er det 
kurs for miljøpersonalet. Vi tilbyr veiledning, trening i Simsenteret ved Ahus, og gir 
implementeringsstøtte til ledelsen. 

I rute. 

Forebygging av selvmord og selvskading – 
Helse Sør Øst-oppdraget 
 

Barn som pårørende til suicidale: Vi har deltatt i en forskningsgruppe som har publisert 
evidens om den sårbarhet og de behov denne gruppen har. Vi har laget tre 
undervisningsfilmer om barnesamtalen, som skal benyttes til undervisning rettet mot 
ansatte i voksenfeltet. Første undervisning over to dager gjennomføres i februar 2020, i 
samarbeid med RBUP. Vi utvikler nettressurs, som støtte til undervisning, om emnet. 

I rute. 
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Forebygging av selvmord og selvskading – 
Helse Sør Øst-oppdraget 
 

Guidelines om Cluster: Vi har utviklet guidelines til veiledning av kommuner. Clustere 
eller «smitte» er når flere unge i samme område i en avgrenset tidsperiode tar sitt eget 
liv og det oppstår behov i hjelpeapparatet for krisehåndtering og råd om hvordan 
ytterligere selvmord kan forebygges. 

I rute. 
 

Pakkeforløp Vi har gitt innspill i en direktoratsgruppe som har utviklet pakkeforløp psykisk helse og 
rus. Vi er i dialog med ledere i spesialisthelsetjenesten om tilpasning av vår undervisning 
til kravene pakkeforløp stiller. 

I rute. 

Krisesenter  Bufdirs veileder skal integreres i RVTSenes kompetansetiltak overfor kommunene og 
tjenesteapparatet. 

 

Krisesenter  RVTS skal bistå i å gjøre veilederen om krisesentrene kjent i alle kommunene.  

Krisesenter  Nasjonal konferanse over to dager med tema «Kultur og religion – og hvordan dette kan 
påvirke arbeidet med voldsutsatte» samlet 108 deltakere fra 36 krisesentre. RVTS Øst 
ledet arbeidet med å forberede konferansen, med hjelp fra de andre RVTSene i 
gjennomføringen. 

I rute 

Krisesenter  Regionalt arbeid: Vi har samarbeidet med Glåmdal krisesenter om å gjøre 
krisesentertilbudet mer kjent i avtalekommunene. I 2020 er det planlagt 
kompetanseheving i Nord-Odal og Eidsskog. 

I rute. 
 

Krisesenter  Tilrettelegging for særlig utsatte grupper: Dette har vært et eget Bufdir-prosjekt rettet 
mot krisesenteret i Moss og i Oslo. Vi har hatt to samarbeidsmøter med Oslo i 2019, og 
vil gjennomføre undervisning om psykisk syke på krisesenter i 2020. 

I rute. 
 

Krisesenter  Å informere om – og legge til rette for – ICDP-nettverk: Det er gitt tilbud om dette, men 
det er lav etterspørsel på området. 

 

Flyktningehelse og tvungen migrasjon UDI har vært en stor oppdragstaker. Få ankomster og nedskjæringer har medført få 
oppdrag.  
 

 

Flyktningehelse og tvungen migrasjon Det store prosjektsamarbeidet om opplæring i barnesamtaler for UNE, PU og UDI har 
vært et stort løft i 2019. Det blir sannsynligvis noe videreføring i 2020. 

I rute. 
 

Flyktningehelse og tvungen migrasjon Både Elverum og Lillehammer kommune har fått veiledning og undervisning knyttet til 
voldsutsatte familier av bosatte flyktninger. Vi følger opp dette i 2020. 

I rute. 
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Overgrep og tortur Vi har undervist ansatte ved ankomstmottaket i Råde kommune.  

Overgrep og tortur To ansatte har vært på studietur til Berlin og besøkt Zentrum Überleben. Kunnskap fra 
studietur er med inn i arbeidet med å utvikle nye undervisningsmoduler om temaet. 

 

Overgrep og tortur Vi har tatt initiativ til et fagnettverk for arbeid med torturofre. 
 

 

Familiegjenforening i eksil Dette er et todagers undervisningsprogram utviklet av RVTS Midt. To spesialrådgivere 
har fått opplæring i Trondheim. Vi vurderer å tilby dette som åpent kurs i 2020. 
 

 

TryggEst Vi har høsten 2019 gjennomført to dager undervisning om vold mot utviklingshemmede 
til medlemmene i TryggEst-teamene. Vi vil i 2020 tilby teamene undervisning om vold 
mot eldre og andre tema de selv bestiller. 

I rute. 
 

Traumesensitivt barnevern, TSB I øst har vi utviklet en modell som legger samme faglighet til grunn, men med større vekt 
på implementering av Traumesensitivt barnevern (TSB). Som en del av tjenestestøtte vil 
vi fortsette å holde programmer i TSB for barnevernstjenester, fosterforeldre og 
barnevernsinstitusjoner. 

I rute. 
 

Traumesensitivt barnevern, TSB Vi vil holde åpne grunnkurs i TSB, i bruk av Verktøykassen de tre gode hjelperne og 
sanse- og bevegelsesrom. 

 

Traumesensitivt barnevern, TSB Vi vil fortsette å holde undervisning for barnevernvakta i Oslo og interkommunal 
barnevernvakt i Innlandet samt fire av de tilhørende barneverntjenestene. 

 

Traumesensitivt barnevern, TSB Sammen med RBUP og RVTS Sør vil vi gi et tilbud til læringsnettverkene for 
barnverntjenestene. Vi inngår i et samarbeid med Fylkesmennene om hvordan vi skal 
løse denne oppgaven. 
 

 

Traumesensitivt barnevern, TSB Søndre Nordstrand barneverntjeneste har bestilt kompetanseheving i «Traumer og vold i 
nære relasjoner». Dette starter opp i 2020. 
 

 

Traumesensitivt barnevern, TSB Vi gir råd til Barne- og familieetaten i Oslo kommune i forbindelse med at det skal 
opprettes en institusjon for ungdom som begår gjentatt kriminalitet og vold. 
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SMISO I 2019 har vi holdt kurs i Førstehjelp ved selvmordsfare for SMISO.  

SMISO Vi støtter FMSO gjennom arbeid i en ressursgruppe.  
 

 

SMISO Vi har også bidratt med veiledning og støtte inn til enkeltsentre, og bidro med foredrag 
blant annet ved jubileumskonferansen til krise- og incestsenteret i Fredrikstad. 
 

 

SMISO Vi vil i 2020 ha en felles konferanse med RVTS Sør for alle SMISOene i region øst og sør. I rute. 

 

3. SENTRALE SATSINGER:   

Psykologer i kommunene Vi har i flere år tilbudt psykologer i kommunene å delta på våre kurs i traumeforståelse 
og -behandling. Vi har etablert et nettverk knyttet til arbeid med flyktninger og 
migranter bosatt i kommunene. Vi vil i 2020 samarbeide med RBUP om Regionale 
tverrfaglige nettverk innen kommunalt psykisk helse- og rusarbeid. 

I rute. 

FACT-team RVTS Øst skal bistå fylkesmannen med undervisning om vold og traumer til FACT-
teamene. Det er nettverk for FACT-team i Oslo og Innlandet. Samarbeidet følges opp 
fortløpende. 

 

0–24-satsing RVTSene har ikke noe klart oppdrag knyttet til regjeringens 0–24-satsing, men deltar på 
alle nasjonale samlinger. Svært mye av vår faktiske innsats kan sies å bidra til målene 
med 0–24-satsingen. 

 

Ungdata Ungdata-kartleggingen drives av KoRusene. I 2019 ble det laget et mandat for det 
regionale sentersamarbeidet om Ungdata, og to spesialrådgivere deltar i samarbeidet. 
Det vises til NOVAs vurdering knyttet til kartlegging av selvmordsfare. 

I rute. 

Tidlig Inn og BTI Begge disse store programmene drives av KoRusene. Det er laget mandater for 
sentersamarbeidet. RVTS Øst har bidratt aktivt inn i Tidlig Inn-samarbeidet KoRus Øst 
driver, og har deltatt på nasjonale TI-møter. Vi har samarbeidsmøter med begge 
KoRusene om BTI, men har foreløpig fått få henvendelser fra BTI-kommunene. Vi utvikler 
nå en felles undervisningsmodul om implementering, sammen med RBUP og KoRus Oslo. 

I rute. 
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Læringsnettverket KS HOD finansierer KS-nettverk om barn, voksne, eldre og syke. RVTS Øst, RBUP, KoRus Oslo 
og FM Oslo utgjør, sammen med KS, arrangørgruppen av KS-nettverket i Oslo. Nettverket 
omfatter ansatte i bydelene Grünerløkka, St. Hanshaugen, Sagene, Vestre Aker og 
Søndre Nordstrand, samt spesialisthelsetjeneste ved Nic Waal og Lovisenberg. 

I rute. 

Vold og overgrep barn og unge Bidra til å presentere «Jeg vet», og spre kunnskap om den i relevante fora: «Jeg vet» er 
en nettressurs rettet mot barn utviklet av Bufdir. Den kompletterer SNAKKE som er 
rettet mot de voksne som skal snakke med barna. Den presenteres sammen med 
SNAKKE i våre undervisninger og inn i vår tjenestestøtte.  

I rute. 

SNAKKE Snakkemedbarn.no er nå en omfattende nettportal med filmer og kunnskapsstoff. I 
denne portalen ligger også tilgangen til dataspillene der man kan øve på å snakke med 
barn. Her er det utviklet 9 ulike «avatarer», de siste tre ble lansert i 2019. I 2020 vil det 
bli utviklet ytterligere tre nye avatarer. Det planlegges en avatar som et samarbeid 
mellom RVTS og Prosentret. 
 

 

SNAKKE I samarbeid med Dinamo kommunikasjonsbyrå er vi i ferd med bygge om portalen for å 
integrere portal og spill bedre. Portalen nylanseres i 2020. Som et ledd i dette arbeidet 
vil vi ha større fokus på å synliggjøre snakkemedbarn.no utover vår undervisning. 
 

 

SNAKKE Vi har nå integrert SNAKKE i flere av våre undervisningsmoduler. Vi har holdt kursleder-
kurs for andre som vil undervise i SNAKKE. Arbeidet med å få flere tjenesteutøvere til å 
ta i bruk SNAKKE fortsetter i 2020. 
 

 

Rask psykisk helsehjelp Det har ikke vært aktivitet på området i 2019.  

 

4. SENTRALE STRATEGIER OG 
HANDLINGSPLANER 

  

Opptrappingsplan mot vold og overgrep 
(2017–2021) 
 

Fra opptrappingsplanen: Regjeringen vil sørge for at RVTSene i større grad bidrar til 
lokalt og regionalt samarbeid og samordning av voldsarbeidet. 
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Bistå kommunal sektor i å forebygge, avdekke 
og avverge vold og overgrep.  

Grunnmodul kommune + fordypningsmoduler: Helseetaten Oslo, Asker kommune, i 2020 
Bydel Gamle Oslo, Indre Østfold kommune. 

I rute 

Bistå kommunal sektor i å forebygge, avdekke 
og avverge vold og overgrep.  

Nasjonal krisesenterkonferanse, regionalt krisesenterarbeidet i Nord-Odal og Eidsskog, 
samarbeid om psykisk syke på krisesenter med Oslo krisesenter. 

I rute 

Bistå kommunal sektor i å forebygge, avdekke 
og avverge vold og overgrep.  

TryggEst-samarbeid om særlig sårbare grupper med bydelene Ullern og Stovner, og 
kommunene Moss, Våler, Råde og Rygge. Se mer under Videreførte oppgaver. 
 

I rute 

Bistå kommunal sektor i å forebygge, avdekke 
og avverge vold og overgrep.  

SNAKKE med barn om vold er en del av vår tjenestestøtte til kommunene I rute 

Bistå kommunal sektor i å forebygge, avdekke 
og avverge vold og overgrep.  

Østlandsnettverket og Innlandsnettverket mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og 
kjønnslemlestelse. 

I rute 

Bistå kommunal sektor i å forebygge, avdekke 
og avverge vold og overgrep.  
 

De regionale samarbeidsprosjektene Tidlig Inn og BTI. I rute 

Bistå kommunal sektor i å forebygge, avdekke 
og avverge vold og overgrep.  
 

Vi gir bistand til kommuner som henvender seg når det har skjedd alvorlige hendelser. I 
2019 hjalp vi Nord-Fron, Kongsvinger, Lillehammer og Toten kommune. 
 

I rute 

Bistå kommunal sektor i å forebygge, avdekke 
og avverge vold og overgrep.  

Vi har nettopp etablert et internprosjekt for videreutvikling av moduler.  I rute 

Oppfordre og understøtte kommuner slik at 
disse utvikler og tar i bruk lokale 
handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. 
 

Hdir sendte i november 2018 brev til alle kommuner om kommunenes ansvar for å 
organisere arbeidet med avdekking av vold og seksuelle overgrep som en følge av 
endringene i Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3a. I brevet henvises kommunene til å 
ta kontakt med RVTSene. Vi får hyppig henvendelser, men de ser ikke ut til å være 
relatert til endring av lovgivning. 

 

Oppfordre og understøtte kommuner slik at 
disse utvikler og tar i bruk lokale 
handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. 
 

I september 2019 kom NKVTS-rapporten «Kommunale handlingsplaner mot vold i nære 
relasjoner – hvordan brukes de og til hvilken nytte?» Det er ikke noe lovkrav om at 
kommunene skal ha eller bruke en handlingsplan mot vold i nære relasjoner, og 
kommunene har ikke et aktivt forhold til slike planer. I vår kontakt med de kommunale 
tjenestene etterspør vi hvorvidt kommunen har utviklet en handlingsplan. 
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Bidra til økt kompetanse i helse- og 
omsorgstjenestene om vold og overgrep. 
 

Vi har gjennomført omfattende kompetanseutviklingstiltak i flere kommuner og bydeler.  
 

I rute. 

Arbeid for å gi et bedre tilbud til unge 
overgripere/forebygging av skadelig seksuell 
atferd. 

RVTS Øst samarbeidet med Barnehuset i Oslo, V27 og Redd Barna om gjennomføring av 
den nasjonale konferansen «De er alle barn». 13.–14. juni 2019. 450 deltakere fra hele 
landet i tillegg til at arrangementet ble streamet i sin helhet. 
 

I rute. 

Arbeid for å gi et bedre tilbud til unge 
overgripere/forebygging av skadelig seksuell 
atferd. 

Vi holdt i 2019 grunnkurs i fenomenforståelse, og kartlegging, diagnostisering og 
behandling med metoden AIM. Og fortsetter med dette i 2020. 
 

I rute. 

Arbeid for å gi et bedre tilbud til unge 
overgripere/forebygging av skadelig seksuell 
atferd. 

I 2020 vil vi holde regionale veiledningssamlinger i Innlandet, Oslo og Viken. 
 

I rute. 

Arbeid for å gi et bedre tilbud til unge 
overgripere/forebygging av skadelig seksuell 
atferd. 

Vi tilbyr årlig 2–3 åpne grunnkurs om fenomenforståelse og tidlig avdekking. 
 

I rute. 

Arbeid for å gi et bedre tilbud til unge 
overgripere/forebygging av skadelig seksuell 
atferd. 

Vi utvikler undervisning til ansatte i barnehager for å snakke med barn om kropp og 
seksualitet. Det gjøres i samarbeid med 12 barnehager i Grorud bydel. 

I rute. 

Arbeid for å gi et bedre tilbud til unge 
overgripere/forebygging av skadelig seksuell 
atferd. 

Vi har i 2019 utviklet verktøy for å snakke med ungdom om bekymringsfull og skadelig 
seksualitet i samarbeidsprosjektet Play it Right, sammen med KRUS og kriminal-
omsorgen. Verktøyene vil bli pilotert i ungdomsfengslene i 2020, og skal etter hvert 
prøves ut i skoler og barnevernstjenester. 

I rute. 

Arbeid for å gi et bedre tilbud til unge 
overgripere/forebygging av skadelig seksuell 
atferd. 

Spes.helse – eget prosjekt rettet mot BUP i 2020 om bevisstgjøring om seksualitet og 
implementering av AIM-utredning og -behandling. 

I rute. 

Arbeid for å gi et bedre tilbud til unge 
overgripere/forebygging av skadelig seksuell 
atferd. 

RVTSene vil i 2020 i fellesskap lage en nettportal med kunnskapsstoff om bekymringsfull 
og skadelig seksuell atferd blant unge. 

I rute. 

Bidra i Bufdirs arbeid med en tverrsektoriell 
kompetansestrategi 

RVTS Øst har gitt innspill. Avsluttet. 
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5. HANDLINGSPLANER   

I tjeneste for Norge (for mer info, se 
årsrapport 2019, pkt 9.1) 

Tiltak 14: Kommunale og interkommunale handlingsplaner – Det ble tidligere holdt en 
rekke møter med ulike kommuner og gitt undervisning på bestilling. Så er det blitt 
utviklet et sett undervisningsmoduler i et nasjonalt samarbeid mellom RVTSene og 
forsvaret. 

I rute. 

I tjeneste for Norge (for mer info, se 
årsrapport 2019, pkt 9.1) 

Undervisning for veterankontakter i kommunene er ferdig pilotert i 2019. RVTS Øst vil 
tilby dette i 2020.  
 

I rute. 

I tjeneste for Norge (for mer info, se 
årsrapport 2019, pkt 9.1) 

Kurs for fastleger ferdig pilotert i 2019. Forsvaret planlegger sammen med 
fylkesmennene tiltak for å nå fastlegene med dette kurset i 2020. 
 

I rute. 

I tjeneste for Norge (for mer info, se 
årsrapport 2019, pkt 9.1) 

Styrke kompetansen om veteraner på kommunalt nivå 
Utvikling av e-læringsprogram med materiale fra PSB-portalen i samarbeid med Horten 
kommune og Forsvarets Veterantjeneste. Forberedelser har foregått høsten 2019, 
utviklingsarbeidet vil skje i 2020. 
 

I rute. 

I tjeneste for Norge (for mer info, se 
årsrapport 2019, pkt 9.1) 

Tiltak 22: Regionale fagnettverk for innsatspersonell - Regionale fagnettverk 
koordineres nasjonalt av RVTS Øst. Det arrangerer to årlige nasjonale møter for 
kunnskaps- og erfaringsutveksling og planlegging. I det nasjonale møtet deltar 
alle regionale RVTS, POD, Hdir, Bufdir, Forsvaret og AV-dir. 
 

I rute. 

I tjeneste for Norge (for mer info, se 
årsrapport 2019, pkt 9.1) 

Tiltak 23: Deltakelse i regionale kompetansenettverk – Arbeids- og sosial-
departementet vil videreføre nettverksmøter med RVTSene. NAV deltar på disse 
møtene og gjennomfører opplæring av nøkkelpersoner om blant annet stress-
relaterte lidelser. 

I rute. 

I tjeneste for Norge (for mer info, se 
årsrapport 2019, pkt 9.1) 

Tiltak 24: Opplæringspakke i militærpsykiatri  
Todagerskurs for leger og psykologer er utviklet i 2019. Første gang dette tilbys blir i 
september 2020. 

I rute. 

I tjeneste for Norge (for mer info, se 
årsrapport 2019, pkt 9.1) 

Bevisstgjøring av behandlere ved landets DPS: 
Vi utvikler nå et nytt program for helsepersonell ved DPS basert på kurset for leger og 
psykologer.  

I rute. 
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Handlingsplan mot radikalisering og voldelig 
ekstremisme (for mer info, se årsrapport 
2019, pkt 9.2). 

RVTS Øst blir i 2020 tillagt en nasjonal veiledningsfunksjon på dette området, og skal 
utvikle en nasjonal oversikt over ressurser i arbeidet mot radikalisering. Vi har ansatt ny 
medarbeider som skal bidra til å løfte dette arbeidet.  
 

I rute. 

Handlingsplan mot radikalisering og voldelig 
ekstremisme (for mer info, se årsrapport 
2019, pkt 9.2). 

Tiltak 8: Mot radikalisering: 
Portalen Utveier.no brukes som ressurs i undervisning. Det pågår aktiv veiledning mot 
SLT-koordinatorer og andre som har gått vårt kurslederkurs om hvordan motvirke 
radikalisering og utenforskap. 
Det skal utvikles nye app-verktøy for kartlegging ved bekymring. 

I rute. 

Handlingsplan mot radikalisering og voldelig 
ekstremisme (for mer info, se årsrapport 
2019, pkt 9.2). 

Tiltak 23: Fremmedkrigere: 
RVTS Øst har hatt tett samarbeid med kommunene i øst som har tatt imot returnerte 
fremmedkrigere. 
RVTS Øst har hatt en sentral rolle i å organisere tiltakssamarbeidet rundt de returnerte 
barna. Vi er fortløpende klar til ytterligere veiledningsinnsats dersom det returneres 
flere. 
 

I rute. 

Handlingsplan mot menneskehandel (for mer 
info, se årsrapport 2019, pkt 9.3).  

Tiltak 17: kompetanseheving: 
Vi har utviklet nettportalen menneskertilsalgs.no og vil videreutvikle denne. Portalen 
synliggjøres gjennom en egen Facebook-side Menneskertilsalgs.no – RVTS.  
Vi har laget undervisningsfilmer, og vil i 2020 lage ytterligere en film. 
Vi gjennomfører undervisning og veiledning for tjenesteutøvere som kommer borti 
denne problematikken. De nevnte ressursene er sentrale i undervisningsarbeidet.  
 

I rute. 

Handlingsplan Retten til å bestemme over 
eget liv (for mer info, se årsrapport 2019, pkt 
9.4). 

Tiltak 14: Ressurspersoner:  
Vi har holdt kurslederkurs for helsesykepleiere og ressurspersoner. De holder høsten 
2019 sitt første kurs i Lillehammer. Vi har holdt undervisning for somaliske mødre i 
bydeler i Oslo, og vil holde det i Asker i 2020. 
 

I rute. 
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Handlingsplan Retten til å bestemme over 
eget liv (for mer info, se årsrapport 2019, pkt 
9.4). 

Tiltak 23: Regionale nettverk: 
Sammen med Imdi driver RVTS Øst Østlandsnettverket for Oslo og Viken og 
Innlandsnettverket for Innlandet med flere årlige konferansedager basert på aktuelle 
tema.  
Vi underviser om temaene i Grunnmodul kommune. 
Vi vedlikeholder nettportalen rettentil.no med handlingsrettet informasjon for 
tjenesteutøvere som kommer i kontakt med problematikken. 
 

I rute. 

Nasjonal helseberedskapsplan (for mer info, 
se årsrapport 2019, pkt 6.1.5) 

Grunnkurs og fordypningskurs for kriseteamene i kommunene. Åpent kurs to dager i 
mars, fordypning om drift av evakuerte og pårørendesenter i april. I 2020 er det planlagt 
kurs for Gudbrandsdalsregionen, Glåmdalsregionen og Fjellregionen. 

I rute. 

Nasjonal helseberedskapsplan (for mer info, 
se årsrapport 2019, pkt 6.1.5) 

Kurs i kriseledelse på Utøya over 3 dager: to kurs i mai, ett i september. 40 kommunale 
ledere i Rælingen kommune fikk eget kurs i desember 2019. Det planlegges nye kurs i 
2020. 
 

I rute. 

Nasjonal helseberedskapsplan (for mer info, 
se årsrapport 2019, pkt 6.1.5) 

Vi vil i 2020 utvikle nye filmer med scenario om skoleskyting som case for opplæringen i 
kriseledelse. 
 

I rute. 

Nasjonal helseberedskapsplan (for mer info, 
se årsrapport 2019, pkt 6.1.5) 

Todagerskonferanse i krisehåndtering i november. 
 

I rute. 

Nasjonal helseberedskapsplan (for mer info, 
se årsrapport 2019, pkt 6.1.5) 

Prosjekt for Departementenes Sikkerhets- og Service-tjeneste DSS: Opplæring i 
psykologisk førstehjelp for ledere ble pilotert i desember 2019. 
 

I rute. 

Trygghet, mangfold og åpenhet: LHBTIQ. Tiltak 31b: Kompetanse om personer med funksjonsnedsettelser og LHBTIQ-perspektiv 
skal formidles til familievernkontor og krisesentre. Det er et mål å få inn temaet som en 
del av undervisningen på krisesenterkonferansen i 2020.  
 

 

Handlingsplan mot voldtekt (2019-2022). Tiltak 10: Integrere kunnskap om voldtekt og seksuell vold i regionale ressurssentre om 
vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) sine eksisterende 
kompetansetiltak for krisesentrene. Dette skal omfatte kunnskap om mulige følgeskader, 
om hvordan snakke om slike hendelser, og om god oppfølging og vurdering av ulike 
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hjelpebehov etter seksuell vold. Det er et mål å få inn temaet som en del av 
undervisningen på krisesenterkonferansen i 2020. 

 

6. INTERNE 
UTVIKLINGSPROSJEKTER 

  

Interne utviklingsprosjekter Ny Sharepoint-løsning 
Vi har arbeidet hele 2019 med en revidert Sharepoint-løsning som gir oss en bedre 
struktur for flyten fra utvikling av undervisningstilbud (moduler) og ressurser (film, 
nettportaler) til bruk og rapportering i prosjekter rettet mot tjenesteapparatet. Den nye 
løsningen, som kombinerer Teams for interne utviklingsprosjekter og Sharepoint for 
eksterne leveranseprosjekter, lanseres 1.12.2019. I 2020 vil vi arbeide med å 
implementere dette som arbeidsverktøy for alle ansatte. 
 

 

Interne utviklingsprosjekter  Synliggjøring i sosiale medier 
Vi har engasjert en journalist som skal bistå med å utvikle korte informasjonsfilmer til 
bruk i sosiale medier.  

 

Interne utviklingsprosjekter Stressmestringsapp for barn 
Vi har i flere år driftet appen SMART som et verktøy for voksne til egen stressmestring. 
Nå inngår vi et prosjektsamarbeid med Oslo Universitetssykehus v/Senter for 
pasientmedvirkning og samhandlingsforskning om utvikling av stressmestringsapp for 
barn i alderen 6–12 år, kalt SuperSMART. Appen vil bli utformet som et dataspill. 
Utviklingsarbeidet vil i all vesentlighet skje i 2020. 

 

Interne utviklingsprosjekter Læringsportal i traumeforståelse for spesialisthelsetjenesten: 
Utvikling av læringsportal til støtte i kompetanseheving rettet mot spesialisthelse-
tjenesten er påbegynt i 2019 og vil bli fullført i 2020. 
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Plan for regionalt samarbeid i 
region øst - 2019 
 

Samarbeidspartnere:  
RBUP – Regionssenter for barn og unges psykiske helse – Helseregion Øst og Sør   

RVTS Øst – Regional ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging – 
region øst  

KoRus-Øst – Kompetansesenter rus – region øst  

KoRus Oslo - Kompetansesenter rus – Oslo 

NAPHA – Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid i kommunene 

 

Formål med planen 
Hensikten med planen er å søke samarbeid og samordning mellom sentrene slik at synergieffekter og 
god ressursutnyttelse oppnås og unødvendig overlapping unngås. Videre skal samarbeidet sikre 
brukerinvolvering og brukerkunnskap i virksomheten og sikre målgruppene god og likeverdig tilgang 
til sentrenes tjenester. Sentrene vil søke å være lett tilgjengelige for kommunene og andre 
brukergrupper, og å fremstå samlet og oversiktlig for disse. 

 

Bakgrunn og begrunnelse 
I sentrenes tilskuddsbrev ber Helsedirektoratet sentrene gjennomføre regionale dialog- og 
samarbeidsmøter, hvor tilskuddsbrevet til det enkelte senter gjennomgås og samarbeidsområder 
identifiseres. I hver region skal det utvikles/videreutvikles en felles forpliktende plan for samarbeidet 
som tydeliggjør hvilke konkrete tiltak det skal samarbeides om. Planen skal rulleres årlig og kan 
justeres ved behov gjennom året. Planen skal angi hvilke konkrete tiltak sentrene i regionen skal 
samarbeid om. Planen skal inkludere informasjon om hvordan sentrene på regionalt nivå vil sikre 
dialogen og samarbeidet med de nasjonale sentrene, herunder NAPHA som vil inkluderes i avtalen 
innen 31.12.19. Planen skal omfatte samarbeid med fylkesmennene og også beskrive hvordan 
sentrene i regionen vil samarbeide med fylkesmennene på oppgaver fylkesmennene har et 
koordineringsansvar for. Planen bør bygge på en helhetlig strategi for tjenestestøtte, jf. Pkt. 1.1. 
Det regionale samarbeidet skal ha en struktur som sikrer tilpasning til regionale og lokale behov, 
samt sikrer lederforankring i tjenestene. 
 

Organisering av samarbeidet 
Sentrene er enige om å avholde 2 årlige ledermøter for å oppdatere og følge opp planen. For øvrig 
utpekes ansvarlige i organisasjonene for gjennomføringen av de enkelte punkter i planen. Planen 
revideres årlig etter at sentrene har mottatt sine tilskuddsbrev. Planen angir hvilke oppdrag og 
prosjekter det samarbeides om, mål og tiltak, samt status for arbeidet. Regional avtale med 

Vedlegg 2 
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rullerende plan sendes Helsedirektoratet til orientering ved fastsetting og ved 
rullering/oppdatering. 

 
Tiltak omtalt i tilskuddsbrevene for 2019 som er samarbeide for alle 4 sentre 
 

Nr Samarbeids-
parter 

Oppdrag Mål Tiltak Status 

1 Ansvarlige:  
Senterledere 

Sentersamarbeid -Tettere 
regionalt senter-
samarbeid. 
- Revidere 
planen 
-Gjennomgå 
tilskuddsbrev 
-Fylle ut 
indikator-
rapport 

-Minimum 2 
årlige 
senterleder-
samlinger 
-Ledermøter 
mellom sentre 
ved behov 
 

I rute 

2 Ansvarlige:  
Senterledere 

Utvikling av 
samarbeidet 
Det regionale 
samarbeidet skal ha 
en struktur som 
sikrer tilpasning til 
regionale og lokale 
behov, samt sikrer 
lederforankring i 
tjenestene.  
 
 

Sentersamarbei
det skal 
fortrinnsvis 
fungere som en 
overbygning for 
effektiv og 
samkjørt 
kompetanse-
heving og 
kvalitets-
forbedring.  
-Senter-
samarbeidet 
skal også 
fremme 
systematisk 
koordinering, 
bruker-
medvirkning og 
kunnskaps-
basert praksis. 

- Skape oversikt 
og systematikk i 
regionale 
samarbeid 
 
-Utvikle felles 
informasjon om 
senter-
samarbeidet 
som alle 
sentrene skal ha 
på sine 
nettsider. 

I rute 

3 Ansvarlige: 
Senterledere 

Utprøving av 
indikatorer 
 

 -Senterledere 
rapporterer på 
indikatorer 11.4 

I rute 

4 Ansvarlige:  
RBUP: Ellen 
Solstad Olavesen 
KoRus Oslo: 
Monica Hoen 
Island 
KoRus- Øst: 
Karen Hafslund  

Tidlig inn: 
Styrket kunnskap 
og kompetanse om 
tidlig innsats og 
tidlig intervensjon/ 
Bedre praksis og 
økt kunnskap om 
tidlig intervensjon 

Samarbeid om 
programmet 
Tidlig Inn, med 
fokus på at alle 
involverte 
parter har et 
gjensidig ansvar 
også utover de 

- Pågående 
samarbeid om 
Tidlig Inn 
- Arbeid med 
modularisering 
og integrering i 
andre senter-
programmer 

I rute  
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RVTS Øst: Anne-
Grethe 
Myklebust  
 

konkrete 
opplærings-
dagene. 
  
 
 
 

- KoRus 
kontakter andre 
senterleder 
dersom store 
endringer 
planlegges. 
 

5 Ansvarlige:  
RBUP: Elin 
Kreyberg og Inger 
Hodne  
KoRus Oslo: 
Monica Hoen 
Island,  
Kari Källvik  
RVTS Øst:  
Kirsten Jagmann 

BTI: 
Styrket kunnskap 
og kompetanse om 
tidlig innsats og 
tidlig intervensjon/ 
Bedre praksis og 
økt kunnskap om 
tidlig intervensjon 
 

Kommunalt 
samarbeid om 
programmet 
Bedre 
Tverrfaglig 
Innsats. 

- Samarbeid 
Korus Oslo, 
RBUP, RVTS Øst 
i Bydel Stovner, 
samt i Søndre 
Nordstrand, 
Nordstrand og 
Nordre Aker. 
 
 

I rute 

6 Ansvarlige: 
RBUP: Inger 
Hodne  

Ledernettverk KS – 
God samhandling 
barn og unge  

Erfaringsut-
veksling på tvers 
av tjenester 

Ledes av RBUP. 
Deltakelse fra 
øvrige sentre på 
forespørsel 

I rute 

7 Ansvarlig: 
RBUP: Ingrid 
Borren  
KoRus Oslo: 
Yvonne Larsen, 
KoRus Øst: 
Kristine Langmyr  
RVTS Øst: 
Henning 
Herrestad  
  

Ungdata Hjelpe 
kommunene å 
forstå 
utfordringsbilde
t og styrke 
tilbud om 
bistand til 
kommunene 

- Pågående 
arbeid KoRus 
- RVTSene har 
gitt innspill til 
nasjonal 
revisjon.  
-RVTS Øst vil gi 
innspill til 
tilleggsmoduler 
før 
gjennomføring i 
Oslo i 2021. 

I rute 

8 Ansvarlige:  
KoRus-Øst: Mari 
Finstad Evensby  
KoRus Oslo: 
Yvonne Larsen  
RBUP: Ragnhild 
Thoner (leder), 
Simon Peter 
Neumer, Åse 
Sagatun 
RVTS Øst: 
Henning 
Herrestad 
NAPHA: Petter 
Dahle 

Program for 
folkehelse 
 
 
 
 
 
 
 
Program for 
folkehelse – forts. 

Utvikle et 
samarbeid rundt 
programmet  
 
Bistå 
kommunene i 
forsknings- og 
utviklingssamar
beid knyttet til 
Program for 
folkehelsearbeid 

Alle deltar i 
samarbeids-
organer i fylkes-
kommunen. 
Bidra inn i 
spesifikke tiltak 
og prosjekter 
etter avtale. 
Vi lager et felles 
møte for å 
oppsummere 
erfaringene så 
langt. Gruppen 
lager forslag til 
mandat. 

Forsinket 

9 Ansvarlige: 
RBUP: Kaja 
Kierulf 

0-24 satsingen Dekke et behov 
for kompetanse-
heving når 

Sentrene er i 
dialog med 

I rute 
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RVTS Øst: 
Henning 
Herrestad 
KoRus Øst: Trude 
Vestli 
KoRus Oslo: 
Henning 
Pedersen 

fylkesmannen 
nå har fått en 
mer aktiv rolle 
og et utvidet 
ansvar i 
mobbesaker. 

fylkesmennene 
om dette.  
 
Vi deltar 
Programfinansie
ring – 
pilotprosjekt 4 
kommuner 

10 Ansvarlige: 
RBUP: Elin 
Kreyberg 
Astrid Austvoll-
Dahlgren 
KoRus Oslo: 
Camilla 
Bordevich 
KoRus Øst: Trude 
Vestli 
RVTS Øst:  
Gro Eriksen 
NAPHA: Petter 
Dahle 

Pakkeforløp Psykisk 
helse og rus 

Bistå 
Helsedirektorat
et i arbeidet 
med 
implementering 
av pakkeforløp. 

-RBUP: Har 
utviklet 
undervisning og 
håndbok, og har 
et forsknings-
prosjekt med 
Nic Waal. 
-KoRus Øst, 
RVTS Øst og 
NAPHA: - har 
gjort 
kartlegginger. 

I rute 

11 Ansvarlig: 
KoRus Oslo: Sara 
Warhuus 
KoRus Øst: 
?? 
RVTS Øst: Synøve 
Magnussen Wig 
RBUP: Anne 
Andersen 
NAPHA: Petter 
Dahle 

Opptrappings-plan 
rus 

Sentrene skal 
samarbeide 
med 
fylkesmennene 
om gjennom-
føringen av 
Opptrappings-
planen for 
rusfeltet.  
RVTS skal 
spesielt bidra til 
å styrke kompe-
tanse og kvalitet 
i tjenestenes 
arbeid med rus- 
og voldsproble-
matikk, overfor 
både ofre og 
utøvere. 

-Fylkesmannen 
i Oslo/KoRus 
lager samlinger 
og konferanser. 
Sentrene er 
faglige 
bidragsytere 
der det er 
aktuelt. 
-Etablere 
tettere 
regionalt 
samarbeid. 

I rute 

12 Ansvarlig: 
KoRus Oslo: 
Camilla 
Bordevich 
RVTS Øst: 
Sveinung Odland 
NAPHA: Gaute 
Strand 
KoRus Øst: Atle 
Holstad 

ACT/FACT-nettverk Samarbeide 
med Fylkes-
mannen og 
KoRus om 
etablering av 
regionale 
nettverk for 
(ACT og FACT-) 
teamene. 

-Fylkesmannen 
har etablert 
nettverk. KoRus 
og RVTS Øst 
bidrar til å 
understøtte 
med blant 
annet 
nødvendig 
vold- og 

I rute 
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 traumekompet
anse i ACT og 
FACT-teamene. 

13 Ansvarlige: 
RVTS Øst: Synøve 
Viig  
RBUP: Kristin 
Frisch Moe, 
Grete Moen 
 
KoRus Oslo: 
Lena Müller 
KoRus Øst:  
Trude Vestli 

Forebygging og 
selvskading og 
selvmord 

Bidra til å gjøre 
veiledende 
materiell kjent i 
kommunene. 
Understøtte 
implementering 
av materiellet 
og ivaretakelse 
av etterlatte, 
særskilt med 
fokus på barn og 
unge. 

-Samarbeid om 
barn som 
pårørende 
 
-Samarbeid om 
overdose-
forebyggende 
samtaler 

I rute 

 

 
Tiltak avtalt mellom 2 eller 3 av sentrene 
REVIDERES BILATERALT 

Nr Samarbeids-
parter 

Tema Mål Tiltak Status 

1 Korus Oslo: 
Monica Hoen 
Island, Henning 
Pedersen 
RVTS Øst: 
Toril Araldsen 
RBUP: 
 

Barnehjerne-
vernet 

Avdekke vold, 
overgrep og 
omsorgssvikt i 
Oslo. 

-Oslo kommune 
invitert til å bestille 
«videreutdannings-
modul» av RVTS Øst 

Samarbeid 
om grunn-
modul 
stoppet av 
BHV. 

2 KoRus Oslo: 
Anniken Sand 
RVTS Øst: 
Arabella Nuila, 
Karin Holt 

Rus og 
traumer 

Opplæring i rus og 
traumeforståelse 
for ansatte rus og 
omsorgsinstitusjon
er i Oslo 

Undervisningsdager 
for superbrukere i 
Verferdsetatens 
institusjoner.  

I rute 

3 KoRus Oslo: 
Anniken Sand 
RVTS Øst:  
Anne-Grethe 
Myklebust, 
Jessica 
Harnischfeger 

Kompetanse-
program rus, 
traumer, 
minoritets-
kompetanse 
og kultur-
sensitivitet 

Møte kompetanse-
behov identifisert i 
arbeidet med 
Oslos rusmelding 

Undervisningsdager 
2020 

I rute 

4 RBUP: Inger 
Hodne  
RVTS Øst: 
Henning 
Herrestad, 
Gro Eriksen 
 

Undervisnings
-samarbeid 
(bidrag i 
hverandres 
undervisnings-
aktiviteter) 
 

God utnyttelse av 
sentrenes samlede 
ressurser   
 

Bidrag i undervisnings-
aktiviteter, forskjellige 
temaer der det er 
overlapp mellom 
sentrenes 
kompetanser og 
mandater, eller når 
medarbeidere har 

Løpende, 
etter 
avtale 
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særlig relevant 
kompetanse 
 

5 KoRus Oslo: 
Kirsten Haaland 
 
RVTS Øst: Kjetil 
Ramborg,  

Kompetanse-
løft for 
trenere av 
gatefotballlag 
for 
rusmisbrukere 
og tidligere 
rusmisbrukere 
 

Bistå trenerne i å 
stå i vanskelige 
situasjoner 

Gjennomføring av 
grunnopplærings-
pakke for trenere og 
støtteapparat som 
skal arbeide med 
gatelagene   

I rute 

6 RBUP:  
Astrid Austvoll-
Dahlgren 
RVTS Øst: 
Mari Bræin, 
Ingeborg Lunde, 
Siri Toven  

BUP-
Håndboka 
 
 
 

Kapitler om 
traumer og 
selvmord innsendt 

Redigeringarbeid I rute 

7 RBUP:  
Sidsel Haug,  
RVTS Øst:  
Mari Bræin  
 
Tilleggsprosjekt:  
RBUP: 
Silje Marie Haga 
og Nina Sanner  
RVTS Øst: 
Mari Bræin 

Traume-
behandling  
spe og små 

Opplæring i 
moderne 
utviklings- og 
traumeforståelse 
som er spesielt 
aktuelt for arbeid 
med små barn og 
deres 
omsorgsgivere 
Tillegg: Opplæring 
og implement-
eringsforskning på 
traumebasert 
behandlings-
metoder rettet 
mot foreldre og 
småbarn sammen 

Undervisningsdager 
for helsesøstre, 
leger, psykologer og 
familievern 
 
 
 
 
 
Opplæring og 
veiledning på 4 
behandlingsløp over 
3 semestre  

I rute 
 
 
 
 
 
 
 
 
I rute. 
Ny 
opplæring 
startet 
høst 2019 

8 RBUP: 
John Kjøbli,  
KoRus Oslo: 
Yvonne Larsen  

Tidlig 
intervensjon, 
forebygging 

Evaluere og 
videreutvikle 
innsatsen 
«Ungdom og rus» 
på legevakten i 
Oslo 

Delta i felles 
styringsgruppemøter 
med Helseetaten. 
Sikre god kvalitet og 
framdrift i arbeidet. 
På sikt vurdere 
spredning av 
erfaringer fra 
prosjektet i Oslo.  

I rute 

9 RBUP: 
Silje Marie Haga 
RVTS Øst:  
Mari Bræin  

CPP opplæring 
og evaluering 
 
 
CPP opplæring 
og evaluering 
forts. 

 Pilotstudie 
opplæring og 
utprøving av et 
evidens- og 
manualbasert 
terapiprogram som 
retter seg mot 

I rute 
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familier med barn 0-
6 år som har vært 
utsatt for vold 
og/eller 
omsorgssvikt som 
har ført til psykiske 
helseutfordringer 

10 KoRus Øst: 
Lise Hellum 
Håkestad,  
Jeanette 
Rundgren 
 
KoRus Oslo: 
Bjørnar 
Bergengen, 
Lena Müller 

Overdose-
strategien 

Bidra til 
implementering av 
nasjonal 
overdosestrategi 

Årlig 
overdosekonferanse, 
arrangere nasjonalt 
læringsnettverk, utgi 
nyhetsbrev. 

I rute 

11 KoRus Øst: 
Kari Källevik, 
Kristine Langmyr  
 
KoRus Oslo: 
Yvonne Larsen, 
Morten Dybvik 

Kjentmann Gjennomføre 
Kjentmann 
opplæringer. 

Gjennomføre en/to 
opplæringer pr år. 

I rute 

12 RBUP: Henrik 
Gilde  
RVTS Øst: Hilde 
Pentzen, Karin 
Holt  
NAPHA: Kjetil 
Orrem 

Psykologer i 
kommunale 
helse- og 
omsorgs-
tjenester 

Bistå med 
kompetanse-
utvikling for 
kommuner som får 
tilskudd til 
psykolog 

- RBUP-nettverk 
- Utvikle kurs-pakker 
- Etablere samarbeid 
med NAPHA 

I rute 

13 RBUP: Ingrid 
Borren  
 
KoRus Oslo: 
Henning 
Pedersen 
KoRus Øst: 
Trude Vestli 
RVTS Øst: 
Henning 
Herrestad 

Opptrappings-
plan vold og 
overgrep 

Øke kompetansen 
om vold og 
overgrep i den 
kommunale helse- 
og omsorgs-
tjenesten 

-Sentrene har 
rapportert tiltak til 
Hdir og Bufdir 
- I region Øst skjer 
samarbeidet 
gjennom TI/BTI-
samarbeidet 
- I Oslo, se prosjekt 
Barnehjernevernet 
over. 

I rute 

14 RVTS Øst: 
Arabella Nuila 
 
KoRus-Øst: Lise 
Hellum Håkestad 
og Trude Vestli  
 
Korus Oslo: 

Kompetanse-
utvikling – rus 
og vold 
Jf. Prop. 1 S 
(2017-2018) 
skal KoRus og 
RVTSene, i 
samarbeid 
med andre 

Å utvikle 
kompetansemodul
er for 
spesialisthelse-
tjenesten om rus 
og vold 

RVTS Øst leder en 
prosjektgruppe som i 
samarbeid med 
enheter i 
spesialisthelsetjenes
ten utvikler 
kompetansemoduler 
som svarer til reelle 
behov i tjenestene. 

I rute 
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Camilla 
Bordevich, 
Bjørnar 
Bergengen 

relevante 
instanser, 
utvikle og 
implementere 
kunnskaps-
moduler på 
området rus 
og vold. 

15 RBUP: 
Sara Linn 
Gerhardt 
 
RVTS Øst:  
Sveinung Odland 

Lærings-
nettverket for 
barnevern-
tjenestene i 
Groruddalen 
(FOTU) 

Å forbedre tilbudet 
til voldsutsatte 
barn og unge, i 
samarbeid med 
Fylkesmannen i 
Oslo og NUBU 

Undervisning om 
vold og overgrep. 
Workshops med 
ledere og 
fagutviklere der 
tidligere tiltak 
evalueres og 
videreutvikles. 

Stoppet 
opp etter 
fagdag. 
BV-
lederne 
lager ny 
bestilling. 

16 KoRus Øst 
Atle Holstad 
KoRus Oslo 
Sara Anna 
Warhuus 
NAPHA 
Petter Dahle 

BrukerPlan Legge til rette for 
at kommunene 
anvender Bruker-
Plan, og bistå dem 
i analysen av 
resultatene. Gi 
koordinert tilbake-
melding om 
resultater fra 
brukerplan-
kartlegginger. 

Gjennomføre 
opplærings- og 
presentasjons-
seminarer for 
kommunene, samt 
bistå med råd og 
veiledning gjennom 
dialogmøter. 
Fremlegg på 
ruskonferanser i 
regionen. 

I rute 

 

Ut over samarbeidsarenaene som her er avtalt, skal alle samarbeidsinitiativ behandles av 
ledergruppen i de respektive sentre før prosjektet igangsettes. 

 

Dialog og samarbeide med nasjonale sentre 
 

Hvert av sentrene har dialog og samarbeide med de nasjonale kunnskaps- og kompetansesentrene 
og kompetansetjenestene, som er mest relevante for deres egne kompetanseområder.  

 RVTSene har årlige møter med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 
(NKVTS) og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og - forebygging (NSSF).  

 KoRusene har felles årlig møte med Nasjonal kompetansetjeneste rus og psykiske lidelser 
(NK-ROP), Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (NKTSB). 

 RBUP har møte med NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge, StatPed og RHABU. 
 Alle 4 sentrene møter NAPHA – Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid for å 

inkludere NAPHA i den regionale planen. 
 

I tillegg til de formaliserte møtepunktene har sentrene løpende kontakt og samarbeid med mange 
ulike aktører. 

Sentrene informerer hverandre om hva det samarbeides med nasjonale sentre om. 
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Dialog med fylkesmennene 
 

Region Øst har fra 2019 to fylkesmannsembeter: Fylkesmannen i Innlandet og Fylkesmannen i Oslo 
og Viken. Hvert av sentrene har etablerte samarbeid med sine enheter hos fylkesmennene.  

Fylkesmannen i Oslo og Viken inviterer sentrene til et felles møte høsten 2019 om samarbeid i 
2020.  

KoRus Øst tar initiativ til å få et møte med Fylkesmannen i Innlandet om et fellesforum for å 
koordinere innsatsen for 2020.  

Sentrene vil i tillegg initiere samarbeid med fylkesmannen om de områdene som ikke er felles for alle 
sentrene. 

 

Signaturer 
 

For RBUP    For RVTS Øst    For NAPHA 

 

Kaja Kierulf    Toril Araldsen    Ellen Hoxmark 
Senterleder    Senterleder    Leder 
 

 

For Korus Oslo    For Korus Øst 

 

Henning Pedersen   Trude Vestli 
Senterleder    Senterleder 
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