
Rapport om RVTS Østs innsats for veteraner i 2019 

RVTS Øst har i oppdrag å bidra til konkret, faglig og god oppfølging av 

stortingsmeldingen «I tjeneste for Norge: Regjeringens oppfølgingsplan for 

ivaretakelse av personell før, under og etter internasjonal tjeneste». Denne 

rapporten omtaler hvordan vi har utviklet kursmoduler for leger og 

psykologer og for en rekke målgrupper i kommunene. Som nasjonal 

koordinator, har vi ledet et nasjonalt fagnettverk, presentert arbeidet i en 

rekke ulike fora og gitt innspill til myndighetene.  

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 RVTS Øst, for å 

sikre god forankring og at brukerne involveres. RVTS Øst sin nettportal «Psykososial beredskap» har 

en egen kategori for militært innsatspersonell med konkret og nyttig kunnskap. 

I tillegg til å ha en nasjonal, koordinerende funksjon, arbeider RVTS Øst 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. 

Etatsledermøtet 
RVTS Øst, i kraft av sin koordinerende rolle, deltok på Forsvarssjefens etatsledermøte (ELM) våren 

2019 for etatsjefene i Forsvaret, NAV, SPK, POD og BUFdir og Helsedirektoratet for å drøfte 

problemstillinger knyttet til veteranoppfølging. ELM avholdes to ganger i året. 

Interdepartemental arbeidsgruppe 
Vi har deltatt på møtevirksomhet i en referansegruppe (interdepartemental arbeidsgruppe – IDA), 

som ledes av Forsvarsdepartementet. Her møter representanter for Justisdepartementet, Barne- og 

familiedepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.  RVTS 

Øst redegjorde for RVTSenes arbeide og de «kompetansekrav» som stilles til tjenesteapparatet. 

Nasjonal veterankonferanse 
Forsvaret arrangerer hvert år Nasjonal veterankonferanse der forsvarsledelsen og politisk ledelse i 

Forsvarsdepartementet møter veteranorganisasjonene og alle som arbeider spesifikt med veteraner i 

Forsvaret. På konferansen i Kristiansand høsten 2019 presenterte RVTS ØST RVTSenes arbeid mot 

kommunene. 

Samhandlingsforumet 
Samhandlingsforumet består av representanter fra de etater/direktorater som har utgjort 

arbeidsgruppen under den interdepartementale arbeidsgruppen (IDA): HDIR, BUFDIR, AVDIR, SPK, 



POD og Forsvaret. I tillegg inviterer Samarbeidsforumet andre aktører til spesifikke møter ved behov. 

Samhandlingsforumet møtes primært en gang pr år og ledes av Forsvarets representant. RVTS Øst 

har møtt fast som RVTSenes koordinator. 

Kontakt med Forsvaret, direktorater og departementer 
I tillegg til kontakt gjennom disse formelle møtene, har RVTS Øst hatt løpende kontakt med 

representanter fra Forsvarsstaben, Forsvarets sanitet, Forsvarsdepartementet, Helsedepartementet, 

Helsedirektoratet og andre direktorater. Vi har også bidratt med innspill under utarbeidelsen av ny 

stortingsmelding på veteranfeltet. 

Regionalt Fagnettverk for Innsatspersonell (RNIP) 

To møter i 2019 for regional koordinering på veteranfeltet. Status på ulike utviklingsprosjekt, 

satsingsområder og ny, planlagt aktivitet innen veteranfeltet. Man fortsetter videre arbeidet på 

satsingsområdet veteranfamilier og implementering av kompetansehevingsmoduler. 

Nasjonalt Fagnettverk for Innsatspersonell 
RVTS ØST har arrangert to møter 2019 i Nasjonalt Fagnettverk for Innsatspersonell. Fagnettverket 

arbeider for samordning mellom regionene for å øke systematisk og strategisk samarbeid på 

tvers av regionale fagnettverk. I dette møte deltar representanter fra alle RVTS, POD, 

Helsedirektoratet, Bufdir, Forsvaret og NAV. Kompetanse/representant fra barne- og 

familievern er fortsatt ønsket. Satsningsområder for det nasjonale fagnettverksmøte i 2019:  

• Veteranfamilier 

• Implementering av kompetansemoduler  

 

Utvikling av kursmoduler 
Det er utviklet en rekke kursmoduler på veteranfeltet. RVTS Øst har hatt en sentral rolle i dette 

utviklingsarbeidet, i samarbeid med Forsvaret. Det nasjonale fagnettverket, og de andre RVTSene har 

gitt innspill og gjort pilotering av modulene. 

Følgende moduler er utviklet:  

• Kursmodul for kommunale veterankontakter 

• Kursmodul for beslutningstagere i kommunen 

• Kursmodul for fastleger 

• Kursmoduler rettet mot ansatte i skole og barnehage 

• Kursmodul for helsepersonell 
 
 
I tillegg er RVTS Øst i gang med å utvikle: 
 

• E-læring om veteraner og deres familier til kommunalt ansatte: Horten kommune har tatt 

initiativ til et samarbeid med RVTS Øst og Forsvarets Veterantjeneste, for å lage et faglig godt 

kurstilbud basert på e-læring med bruk av plattformen «KS læring». 

• Opplæringspakke i militærpsykiatri: Det er inngått et samarbeid med Institutt for 

militærpsykiatri (IMPS) om å utvikle en to dagers kursmodul. Kurset er søkt godkjent som 

poenggivende for leger og psykologer, og vil bli holdt første gang primo 2020. 

https://www.kslaring.no/local/catalogue/index.php


• Oslo kommune og RVTS Øst lager et lavterskeltilbud for veteraner med fokus på mestring (i 

samarbeid med NAV, Moss DPS, NVIO). Det planlegges også opplegg for barnegrupper. De 

andre RVTSene er invitert inn i utviklingen av dette opplegget. 
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