
En tjeneste  
for tjenestene

ÅRSRAPPORT 2021



ÅRSRAPPORT 2021   |   RVTS ØST   |   32

Design: Nano Design   
Illustrasjon: Cathrine Finnema og  
Maria Traasdahl (s. 21)
Foto: istock og Erik Ruud (s. 9, 16, 18, 30, 35, 
40-41 og 44)

Innhold
1. Senterleders hilsen ………………………………… 4

2. Nøkkeltall …………………………………………… 6
2.1 Hvor kommer deltakerne fra? …………………… 6
2.2 Ansattstatus, årsverk …………………………… 8

3. Rapportering på krav gitt i tilskuddsbrevet ……11

4. Samarbeid og samordning med andre  
sentre og instanser  ……………………………………13
4.1 Samarbeidsprosjekt i Pilar:  
Politiets utlendingstjeneste (PU) ………………………13
4.2 Regionalt samarbeid ………………………………13
4.3 Samarbeid med Statsforvalteren…………………13
4.4 Samarbeid mellom RVTS-ene ……………………14
4.5 Samarbeid med relevante fagmiljøer ……………14
4.6 Samarbeid med brukere og  
bruker organisasjoner …………………………………15

5. Internasjonalt samarbeid …………………………17
5.1 Radicalisation Awareness Network ………………17
5.2 Child Safeguarding in Sport ………………………17
5.3 Helsesamarbeid Ukraina …………………………17

6. Digitalt arbeid og ressurser ………………………19
6.1 Digital utvikling ……………………………………19
6.2 Hjemmesiden ………………………………………19
6.3 Snakkemedbarn.no – nettressurs  
og simulator ……………………………………………19 
6.4 E-læring om veteraner ……………………………19
6.5 Nettressurs om veteraner …………………………20
6.6 Psykososialberedskap.no …………………………20
6.7 Utveier.no – nasjonal ressurs- og  
veiledningsfunksjon om radikalisering ………………20
6.8 RVTS.no ……………………………………………20
6.9 Forebyggeselvmord.no  ……………………………21
6.10 Play it right – samtaleverktøy om  
problematisk eller skadelig seksuell atferd  …………21
6.11 Podkastserie om omsorgssvikt  
og overlevelse …………………………………………21
6.12 Traumebehandling.no ……………………………22
6.13 Traumesensitivt.no og verktøykassen  
«De tre gode hjelperne» ………………………………22
6.14 ZuperSmart – stressmestringsapp for barn …22
6.15 Oversikt over RVTS Østs nettressurser  
med brukertall  …………………………………………23

7. Aktivitet rettet mot kommunale tjenester ………25
7.1 Vold i nære relasjoner ……………………………25
7.2 Nettverk – Hjelp som Nytter  ……………………26
7.3 Nettverk for psykologer i kommunen ……………26

7.4 Traumebehandling av voksne i kommunale  
tjenester …………………………………………………27
7.5 Psykososial beredskap ved kriser  
og katastrofer …………………………………………27
7.6 Forebygging av radikalisering og  
voldelig ekstremisme …………………………………29
7.7 Arbeid med flyktninger ……………………………29
7.8 Selvmordsforebygging for kommuner  
og andre tjenester ………………………………………29

8. Aktivitet rettet mot barnevernet …………………31
8.1 Kirkens Bymisjons barneverntiltak ………………31
8.2 Stendi Familiehjem ………………………………31
8.3 Nytt tjenestetilbud i Bufetat ………………………31
8.4 Barne- og familieetaten i Oslo kommune (BFE) …31
8.5 Østfold fylkeskommunale skoler (ØFS) …………31
8.6 Kommunale læringsnettverk ……………………32
8.7 Statsforvalteren Oslo og Viken …………………33

9. Aktivitet rettet mot spesialist helsetjenesten …34
9.1 Traumekompetanse som grunnlag for samarbeid  
og fagutvikling …………………………………………34
9.2 Sosialpediatrisk seksjon ved  
Ullevål sykehus (OUS) …………………………………35
9.3 Selvmordsforebyggende arbeid  …………………35

10. Undervisning og rådgivning til tjenestene  
og myndighetene ………………………………………36
10.1 Faglige utviklingsprosjekter ……………………36
10.2 Rådgivning til myndighetene ……………………37

11. Rapportering på regjeringens handlingsplaner 39
11.1 Opptrappingsplan mot vold og overgrep ………39
11.2 Opptrappingsplan for barn og unges  
psykiske helse (2019–2024) …………………………40
11.3 Handlingsplan for forebygging av  
selvmord (2020–2025): Ingen å miste  ……………40
11.4 Ny handlingsplan: «Frihet fra negativ  
sosial kontroll og æresrelatert vold» (2021–2024) …41
11.5 Handlingsplan mot radikalisering  
og voldelig ekstremisme ………………………………42
11.6 Regjeringens handlingsplan mot  
menneskehandel ………………………………………42
11.7 Nasjonal helseberedskapsplan – arbeid med 
psykososial beredskap …………………………………42
11.8 Også vi når det blir krevet – veteraner i vår tid 43

Kort rapportering på tiltakene i tilskuddsbrevet  
2021 ……………………………………………………45

Sluttnoter ………………………………………………55



ÅRSRAPPORT 2021   |   RVTS ØST   |   54

Når én dør lukkes, åpnes en annen.

2021 vil gå inn i historien som det andre året av covid- 
19-pandemien. Oslo var nedstengt, og alle ansatte 
jobbet hjemmefra til like før sommeren. Men til forskjell 
fra året før, var vi ikke uforberedt. Det som i mars 2020 
opplevdes som unntakstilstand, var sommeren etter 
blitt til normaltilstand. Gjennom hele året har vi hatt 
tett dialog med tjenestene om hvordan undervisning 
best kan gjennomføres. Nå har vi lært at tjenestene 
foretrekker «ja takk, begge deler»: en kombinasjon av 
digitale og fysiske samarbeidsflater1. Når vi lykkes i 
denne kombinasjonen, ser vi også høy aktivitet: I 2021 
er antallet deltakere på vår undervisning 33.3322. 
Dette er samme nivå som før pandemien. 

I vår støtte til tjenester i regionen styrer vi ut fra at 
nærhet til tjenestene er viktig. Hoveddelen av vår støtte 
tilpasses og utvikles i samarbeid med virksomheter, 
kommuner eller bydeler. Nærheten trenger likevel ikke 
være kun fysisk, har vi nå lært. Flere av våre tilbud tar 
utgangspunkt i digitale ressurser, og i 2021 har vi  
lansert nettsidene traumebehandling.no,  

veteran.rvtsost.no (hvor e-læringsprogram ligger til-
gjengelig for alle brukere) – og vi har revidert rettentil.
no, for å nevne noen. I samarbeid med de øvrige RVTS-
ene har vi i 2021 utnyttet mulighetene til synergier og 
gitt digital undervisning med et nasjonalt nedslagsfelt. 
Et eksempel er opplæringen for kriseteam knyttet til 
nettressursen psykososialberedskap.no. På denne  
måten fremstår RVTS-ene mer helhetlig og med like-
verdige tilbud, og vi ser frem til videre utvikling i 2022. 

I 2021 har vi brukt mye ressurser på å møte etter-
spørselen etter bistand til bedre psykososial bered-
skap. God psykososial ivaretakelse umiddelbart og  
i den første fasen etter en krise/katastrofe vil ha  
positive helseeffekter for de berørte og innsats-
personellet som er involvert. Det er godt helse-
fremmende og forebyggende arbeid. Når krisen rammer 
i et lokalsamfunn, håndteres dette stort sett gjennom 
egne ressurser og støtte fra nabokommuner. Men av  
og til er det behov for ekstern bistand fra RVTS Øst.

I Gjerdrum kommune var vi inne med mange ansatte 
i akutt- og sub-akuttfasen etter leirskredet, og vi har 
prioritert bistand til kommunen gjennom hele året. På 
forespørsel fra Utenriksdepartementet har vi bistått  
UD med oppfølging og kompetanseutvikling etter evaku-
eringen fra ambassaden i Kabul. Sammen med NKVTS 
har vi gitt undervisning og lederstøtte til Kongsberg 
DPS etter hendelsen3 i oktober. Gjennom dette arbeidet 
har vi erfart at det er store variasjoner mellom  
kommuner når det gjelder rammen og forut setningene 
for de psykososiale kriseteamenes arbeid. Disse  
variasjonene bidrar til uønsket variasjon i tilbudet og 
kvaliteten på den hjelpen kommunene gir til de som 
rammes av kriser og ulykker/katastrofer. Vi ser derfor 
et tydelig behov for mindre uønsket variasjon  
kommuner imellom, en klargjøring og styrking av for-
utsetningene for å gi psykososial bistand ved større 
hendelser. Stortingets ekstrabevilgning i revidert  
nasjonalbudsjett 2021 ga et betimelig signal om en 
ønsket styrking av dette arbeidet, og vi ser frem til 
forsterket innsats på området også fra vår side. 

I 2021 kom det en rekke nye handlingsplaner, og blant 
dem en ny handlingsplan om forebygging av selvmord. 
RVTS Øst mottar øremerkede midler fra Helse Sør-Øst 
til forsterket innsats for forebygging av selvmord i 
spesialisthelsetjenesten, og dette gir synergieffekter 
til vårt arbeid med handlingsplanen. Innsats vi har 
arbeidet med i mange år, som nettverksarbeid med 
helseforetakene og innsats for barn som pårørende til 
mor eller far med selvmordsatferd, er nå løftet opp som 
nasjonale innsatsområder. Et hovedbidrag fra RVTS Øst 
til tjenestene er kunnskap om behandling og hjelp til 
traumatiserte. Dette etterspørres både fra spesialist-
helsetjenesten og kommuner, og i 2021 har vi for 
eksempel samarbeidet tett med Sykehuset Østfold HF 
og flere kommuner i samme region. Som forberedelse 
til den nye barnevernsreformen har vi samarbeidet  
med statsforvalteren og læringsnettverk i barnevern  
i opplæring i «Traumesensitivt barnevern».

Også innsatsen mot vold i nære relasjoner ble i 2021 
rammet inn av en ny handlingsplan. Forebygging av 
vold og tilbud om «traumesensitive tjenester» er nært 
forbundet. Vi har i 2021 utviklet ny undervisning  
gjennom tett samarbeid med tjenestene i flere bydeler  
og kommuner. Sammen med CACTUS-nettverket4  
er kartleggingsinstrumentet TANDEM5 utviklet og  
implementert. Et eksempel er Bydel Gamle Oslo,  
der vi har brukt TANDEM og fokusgruppeintervjuer til  
å kartlegge traumeforståelse og kompetansebehov hos 
barn- og ungetjenester for å utvikle tjenestespesifikke 
kompetansemodeller. 

Vi har gjennom vårt arbeid med å undervise ansatte i 
målgruppene erfart at tjenestene etterspør samtale-
verktøy for å snakke med barn og unge om seksualitet. 
Sammen med KRUS (Kriminalomsorgens utdannings-
senter) har vi utviklet «Play it right»-verktøykassen som 
inneholder en rekke konkrete oppgaver og hjelpemidler 
til å føre denne dialogen. Verktøykassen ble lansert på 
nettseminar sammen med KRUS i mars 2021. Det er 
gjennomført en rekke nettseminarer gjennom året,  
og det er meget stor etterspørsel etter verktøykassen.
Sett under ett har 2021 åpnet nye dører og flere måter 

å samarbeide med tjenestene på. Som nevnt innbyr 
TANDEM til vårt felles ansvar for innhold og utforming 
av kompetanseprogrammet for den aktuelle tjenesten, 
hvor ansatte i tjenesten blir en del av prosjektgruppen. 
 
Trolig vil pandemien også påvirke våre liv i 2022. Vi 
har likevel lært at når én dør lukkes, åpnes en annen. 
Erfaringene er mange, og vi får øye på nye mulig heter. 
Vi har fått utviklet vår felles forståelse av når det er 
hensiktsmessig med fysiske møter og når digital  
tjenestestøtte kan gi økt fleksibilitet i lærings-
prosesser. Digitale treffpunkter gir mulighet til å nå  
ut til flere ansatte, og har potensial til å styrke den  
organisatoriske læringen. Dette ser vi frem til å fort-
sette å utforske sammen med tjenestene i 2022. 

Til sist: Takk til myndighetene for oppgavene vi får 
fra Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familie-
direktoratet og Helse Sør-Øst. Takk til våre nærmeste 
samarbeidspartnere blant kompetansesentrene – de 
øvrige RVTS-ene, NSSF, NKVTS, NAPHA, KRUS, RBUP 
Øst og Sør, KORUS Øst og KORUS Oslo og stats-
forvaltere – Innlandet og Oslo og Viken. Takk også 
til kommuner, helseforetak, tjenestene og bruker-
organisasjonene for godt samarbeid gjennom året.  
Og til sist, takk til stiftelsen Pilar for utøvelsen av  
klokt eierskap.

Med vennlig hilsen,

Toril Araldsen
Senterleder RVTS Øst

Senterleders hilsen

1
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Nøkkeltall

Som det framkommer i senterleders hilsen, har vi i 
2021 hatt 33.332 deltakere på våre ulike arrange-
ment. Dette er like høye deltakertall som før pande-
mien. Dette til tross for at også fjoråret på mange 
vis var et «annerledesår», med fortsatt vedvarende 
restriksjoner som begrenset vår mulighet til å arrangere 
fysiske tilbud. 

Vi er positivt overrasket over at antallet deltakere er 
tilbake på samme nivå som før koronapandemien. 
Dette har en klar sammenheng med mer bruk av digital 
undervisning hos oss, men også en etterspørsel etter 
denne type undervisning hos tjenestene vi bistår. Vi ser 
at deltakerantallet varierer fra ulike tjenester og nivåer. 
Totalt har vi hatt 18.000 deltakere fra kommunalt nivå. 
Dette er en økning på 8.000 fra i fjor. Fra spesialis t-
helsetjenesten har vi hatt i overkant av 4.000  
deltakere, en liten nedgang fra i fjor.

Mange tjenester har ønsket å utsette kompetanse-
utviklingsprogrammene vi har avtalt eller tilbudt.  
Vår erfaring er at det fortsatt er en del tjenester som 
har tekniske hindringer. Dette gjør det krevende å gjen-
nomføre digital undervisning.

2.1 
Hvor kommer deltakerne fra?

Vår registrering viser at vi har hatt deltakere fra et  
stort antall kommuner i vår region. Av 46 kommuner  
i Innlandet har vi hatt deltakere fra 42. Fra Vikens  
51 kommuner har vi hatt deltakere fra 43. I tillegg  
har det være deltakere fra alle bydelene i Oslo.  
27.065 av totalt 33.332 deltakere kommer fra  
de nevnte fylker.

2

2.1.1 
Fordeling av deltakerantall gjennom året
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Figur 1: Fordeling av deltakerantall gjennom året

2.1.2 
Fordeling mellom sektorer

Figur 2: Prosentvis fordeling deltakere fordelt på sektor

2.1.3 
Fordeling mellom nivå

Figur 3: Prosentvis fordeling av deltakere på nivå
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Når vi ser på utviklingen siden 2019, ser vi at deltakere 
fra tjenester på kommunalt nivå var betraktelig lavere  
i 2020 enn året før. I 2021 har dette tatt seg opp igjen, 
og vi har nå tilsvarende samme antall fra kommunale 
tjenester som i 2019. Når det gjelder spesialist-
helsetjenesten, har deltakerantallet vært stabilt med  
i overkant av 4000 deltakere årlig. Vi gjør oppmerksom 
på at prosentandelen for spesialisthelsetjeneste har 
sunket fra 2020 til 2021. Dette skyldes økningen på 
kommunalt nivå.

2.1.4 
Deltakere fordelt på arrangementstype

Figur 4: Fordeling deltakere på arrangementstype

 2019    2020    2021
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2.2 
Ansattstatus, årsverk

Helsedirektoratet forutsetter at fordelingen av 
ressurser skjer tilnærmet likt mellom de ulike 
temaområdene RVTS-ene skal arbeide med. Tabellen 
viser imidlertid et noe skjevt bilde av kompetanse-

sammensetningen vår, da vi ikke har hensyntatt at 
flesteparten av spesialrådgiverne jobber innenfor  
flere av våre fagområder.

Tjenesteområde 2020 2021

Traumer og traumatisk stress, herunder psykososial beredskap 8 6

Vold og overgrep 6 7,5

Forebygging av selvmord og selvskading 3 2,5

Flyktningehelse og tvungen migrasjon 3,5 3

Ledelse 4 4

Område kommunikasjon, digitalisering og prosjektstøtte 5 6

Totalt antall årsverk 29,5 29

Tabell 1: Årsverk
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3
Rapportering på krav gitt i tilskuddsbrevet

RVTS Øst6 har i 2021 arbeidet ut fra føringene gitt i tilskuddsbrev fra 
Helsedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, IMDi og 
dialogen om tilskudd fra Helse Sør-Øst RHF, samt i regelverket for 
tilskuddsordning til RVTS-ene.

Hovedtyngden av RVTS Østs arbeid er rettet mot  
helsesektoren og sosial sektor (e.g. barnevern, NAV), 
men også justissektoren (Justisdepartementet,  
Politidirektoratet, kriminalomsorgen), utdannings-
sektoren (kommunalt, skoler og barnehager), utenrik-
stjenesten (Utenriksdepartementet), immigrasjons-
sektoren (IMDi, utlendingsmyndighetene) og frivillig 
sektor (NGO-er, bruker- og pårørende-org.) har mottatt 
støtte fra RVTS Øst i 2021.

Årets rapportering viser at vi gjør en stor innsats for å 
utvikle og formidle kunnskap og spisskompetanse til 
målgruppene. Våre spesialrådgivere har også bidratt 
i andre sentres og institusjoners undervisning innen 
relevante temaområder – herunder universiteter og høy-
skoler. Vår undervisning omfatter foredrag, workshoper 
for ferdighetstrening og veiledning. Vi utvikler digitale 
verktøy, som nettbaserte undervisningsplattformer med 
artikler og filmer.

Til grunn for vårt kompetansehevingsarbeid ligger  
et solid forarbeid, der målet er å bygge bro mellom 
forskning og praksis. Vi holder oss oppdatert på 
aktuell forskning og om tjenestenes kunnskaps- og 
kompetanse behov, og i alt vårt arbeid søker vi å ha et 
oppdatert kunnskapsgrunnlag. Vi er også opptatt av  
å inkludere brukerstemmer gjennom utviklingsfasen  
og i under visningen. Vi gjennomfører også jevnlige  
evalueringer av vår undervisning, hovedsakelig i form  
av enkle spørreundersøkelser. Tilbakemeldingene  
brukes til å forbedre vår undervisning og lærings-
ressurser, i kombinasjon med faglig oppdaterings-
arbeid. 

RVTS Øst ble opprettet med et mandat som  
ekskluderte forskning og klinisk virksomhet. Vi har  
derfor ikke egen forskningsvirksomhet, men flere av 
våre ansatte har bidratt inn i andre sentres og  
institusjoners forskning og metodeutvikling. 
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4
Samarbeid og samordning med andre  
sentre og instanser 

Gode samarbeidsrelasjoner mellom ulike organisasjoner og tjenester 
er en forutsetning for å løse vårt omfattende samfunnsoppdrag: 

4.1 
Samarbeidsprosjekt i Pilar7:  
Politiets utlendingstjeneste (PU)

RVTS Øst, RVTS Sør og RBUP har over tid samarbeidet 
om kompetansestøtte til utlendingsmyndighetene om 
«Barnesamtalen». Vi har veiledet mentorene, bidratt 
med faglige innspill og gjennomført ledersamling. 
Det planlegges nå et eget kursopplegg for nytilsatte 
i PU, hvor mentorene i PU vil være ansvarlig for 
gjennomføring av undervisningen.

4.2 
Regionalt samarbeid

4.2.1 
RVTS Øst, RBUP, KORUS Øst, KORUS Oslo og NAPHA
De regionale kompetansesentrene er gjennom til-
skuddsbrevet forpliktet til å samordne en rekke tiltak 
mot tjenesteapparatet og utforme en felles forpliktende 
plan. På bakgrunn av dette har kompetansesentrene i 
øst (RBUP Øst og Sør, RVTS Øst, Korus Øst, Korus Oslo, 
NAPHA) og statsforvalterne i Innlandet og Oslo og Viken 
utarbeidet en felles forpliktende plan for det regionale 
samarbeidet. Hensikten med planen er å søke  
samarbeid og samordning mellom de ulike aktørene, 
slik at synergieffekter og god ressurs utnyttelse oppnås 
og unødvendig overlapping unngås. Målet er å være til-
gjengelige for kommunene og andre bruker grupper, samt 
framstå samlet og oversiktlig for disse.

Sentrene har i 2021 hatt fem koordineringsmøter. Fra 
2021 er Statsforvalteren i Innlandet, Oslo og Viken fast 
representert på disse møtene. 

RVTS Øst, RVTS Sør og KORUS Sør har koordinert 
arbeidet i tidligere Buskerud fylke.

4.2.2 
Evalueringsrapport
RVTS Sør, RBUP og KORUS Øst har på vegne av 
sentrene i sør og øst utredet hvordan sentrene kan 
møte Helsedirektoratets nye rapporteringskrav knyttet 
til evaluering. Det er utarbeidet et felles rammeverk for 
forståelse av evaluering, hvilke avklaringer som bør 
gjøres i forkant og systematisk oppfølging i etterkant. 
Rapporten ble presentert for Helsedirektoratet  
i oktober. 

4.2.3 
Kommunikasjonssamarbeid 
I 2021 har kommunikasjonsansatte ved de  
ulike sentrene jevnlig møttes for å se på felles  
kommunikasjonsprosjekter og erfaringsdeling. Vi  
arrangerte digitalt fagseminar for ansatte ved alle  
sentre i mars. Temaet var «digital formidling», og  
hvert enkelt senter fikk anledning til å presentere  
ulike prosjekter og verktøy.

4.3 
Samarbeid med Statsforvalteren

Representanter for statsforvalterne i Innlandet og Oslo 
og Viken er nå faste parter i koordineringsmøtene for 
det regionale samarbeidet i region øst. RVTS Øst har 
i tillegg en rekke direkte samarbeidslinjer med ulike 
avdelinger hos statsforvalterne. 

4.3.1 
Læringsnettverk for barnevernet
RVTS Øst, RVTS Sør og RBUP Øst og Sør har samarbei-
det med Statsforvalteren i Oslo og Viken om etablering 
av felles arbeidsmåter for læringsnettverk for barne-
vern8 i regionen, se pkt. 8.6.
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4.3.2 
Selvmordsforebygging videregående skole
På Statsforvalteren i Innlandets nettseminar «Rådgiver-
dagene – kompetanseheving for ansatte i skolen», 
bidro vi med innlegg om forebygging av selvmord. Det 
var et særlig fokus på hvordan forstå og snakke med 
ungdommer om selvmord.  

4.4 
Samarbeid mellom RVTS-ene

Det er tette samarbeidslinjer mellom RVTS-ene. 
Samarbeidet og organisering er beskrevet i rapporten 
«RVTS – En moderne familie».9 I tillegg til faste 
ledermøter for RVTS-lederne, er det jevnlig møter med 
Helsedirektoratet, Bufdir og nasjonale kompetanse-
sentre som RVTS-ene samarbeider med.

Vi har flere pågående samarbeidsprosjekter. Eksempler 
på dette er snakkemedbarn.no, flyktning.net, Tidlig Inn, 
FARE-nettverket og nasjonal veiledningsfunksjon mot 
radikalisering, arbeid mot menneskehandel, nasjonal 
krisesenterkonferanse, skadelig seksuell atferd, 
selvmords forebygging, oppfølging av sårbare grupper  
og psykososial beredskap.

4.4.1 
Kommunikasjonssamarbeid
I 2021 har kommunikasjonsmedarbeiderne ved RVTS-
ene hatt fortløpende kontakt og samarbeidet om driften 
av rvts.no og ulike digitale arrangementer.

4.5 
Samarbeid med relevante fagmiljøer

4.5.1 
NKVTS
RVTS-ene og NKVTS har arbeidet med å utvikle en 
rammeavtale for samarbeid. Avtalen ferdigstilles primo 
2022. Vi har også hatt et tett samarbeid med NKVTS i 
forbindelse med vår bistand til Gjerdrum kommune. 

RVTS Øst bidrar i flere pågående forskningsprosjekter. 
NKVTS deltar i referansegruppen i FAFOs forsknings-
prosjekt om snakkemedbarn.no, og i referansegruppen 
for vår nettressurs traumebehandling.no. RVTS Øst 
bidrar også i revisjonen av NKVTS’ digitale veileder for 
kommunale handlingsplaner om vold i nære relasjoner.

I tilskuddsbrev for 2021 fikk de fem RVTS-ene og 
NKVTS i oppgave å gjennomføre en helhetlig gjennom-
gang av sentrenes nettressurser. NKVTS har ledet 
arbeidet. Totalt ble 20 nettressurser gjennomgått. 
Gjennom gangen gir et samlet bilde av tilgjengelige  
ressurser, og peker også på behov i tjenestene og 
mulig heter framover. Notatet ble presentert på et  
møte med Helsedirektoratet 26. november. 

4.5.2 
NSSF
Vi samarbeider med NSSF i flere prosjekter.  
Eksempler på dette er arbeidsgruppen for revisjon av 
Nasjonale retningslinjer for selvmordsforebygging  
i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rus
behandling og forskningsprosjektet «Ekstrem  
selv skading», se pkt. 4.5.4. Med bakgrunn i dette 
samar beidet arrangerte vi sammen et nettseminar  
om ekstrem selvskading. 

NSSF deltar i referansegruppen i prosjektet «Hvordan 
møte barn og unge om selvskadings- og selvmords-
innhold på internett?», se pkt. 11.3.4. Sammen  
arrangerte vi et nettseminar i mars med dette  
som tema. 

Vi bidrar inn i hverandres prosjekter, for eksempel i 
prosjektet som utvikler undervisningsmateriell for
selvmordsforebygging i somatiske sykehusenheter og 
folkeopplysningskampanjen, se henholdsvis  
pkt. 11.3.6 og pkt. 11.3.1.

4.5.3 
CL-konferansen (Legeforeningen) 
RVTS Øst har tett samarbeid med CL-miljøet i Oslo,  
og bidro med foredrag på den nasjonale konferansen10 

i november. 

4.5.4 
Ekstrem selvskading (Extreme Challenges) 
RVTS Øst deltar med to representanter i et nasjonalt 
forskningsprosjekt initiert og koordinert av Nasjonal 
Kompetansetjeneste for Personlighetspsykiatri (NAPP). 
Formålet er å kartlegge omfanget av omfattende og 
alvorlig selvskadingsproblematikk ved landets døgn-
poster i psykisk helsevern for voksne. 

4.6 
Samarbeid med brukere  
og bruker organisasjoner

Vi har ansvar for å stimulere tjenestene til gode rutiner 
for brukermedvirkning, og for å sikre brukerinnflytelse 
på vår egen virksomhet. Gjennom vår undervisning og 
annet utviklingsarbeid har vi et særlig fokus på å sikre 
nødvendig brukermedvirkning. 

Vi har etablert samarbeid med flere bruker-
organisasjoner og enkeltbrukere. Vi vil i 2021  
spesielt framheve følgende samarbeid: 
• I arbeidet med selvskading og selvmord som tema i 

sosiale medier har vi samarbeidet med PsyktÆrlig, 
Forandringsfabrikken og LFSS.

• I sammenheng med opplæring av endringsagenter 
og i arbeidet mot negativ sosial kontroll har vi hatt 
tett kontakt med MIO – Minoritetenes interesse-
organisasjon, Skeiv verden, Bydelsmødre og fedre, 
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF).

• I arbeidet mot menneskehandel har vi et samarbeid 
med foreningen Usynlige barn.

• Med Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli 
2011 om synliggjøring av Los-funksjonen, og i 2021 
om støtte under 10-årsmarkeringen på Utøya og om 
helgesamling for de overlevende.

• I snakkemedbarn.no har vi etablert et tett  
samarbeid med Landsforeningen for barneverns-
barn. I 2021 har vi sammen jobbet med utfordringen 
om å gi mer veiledning inn i simuleringene: før, under 
og etter samtalene. 

• I utviklingen av avataren «Emilie»  
i snakkemedbarn.no, har vi gjennom Pro Sentrets 
kontaktnettverk fått innspill og tilbakemeldinger fra 
personer som har erfaring med salg/bytte av sex. 
Disse bruker stemmene har vært viktige for å sikre 
dialogens troverdighet og kvalitet.

• I arbeidet med veteraner fra internasjonale  
organisasjoner holder vi løpende kontakt med 
veteran foreningene NVIO, SIOPS og FVT. På kursene 
for leger og psykologer og kurset for helsepersonell 
har vi hatt veteraner som undervisere.

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

• I digitalt grunnkurs i forståelse og forebygging av 
selvskading og selvmordsatferd for kommunalt  
ansatte deltar en psykologistudent med erfarings-
kompetanse i undervisningen.

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-personlighetspsykiatri-napp
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5
Internasjonalt samarbeid

5.1 
Radicalisation Awareness Network

Vi er aktive deltakere i det europeiske Radicalisation 
Awareness Network (RAN). Gjennom nettverket har 
vi etablert kontakt med europeisk ekspertise, som 
har bidratt med faglig oppdatering og innlegg på våre 
nettseminarer.

 
5.2 
Child Safeguarding in Sport

Vi ble sommeren 2021 invitert med på en rundbords-
konferanse i regi av Norges Idrettsforbund (NIF). NIF 
skal, i samarbeid med Europarådet, gjennomføre et 
felles prosjekt med tittelen Child Safeguarding in Sport. 
Prosjektet gir teknisk støtte og bistand til ansvarlige 
offentlige myndigheter for idrett, idrettsorganisasjoner 
og deres interesseorganisasjoner for å implementere 
en effektiv og trygg sikring av barn, retningslinjer for 
forebygging av vold og overgrep mot barn i idrett og 
beskyttelse av utsatte. 

5.3 
Helsesamarbeid Ukraina

I november 2019 fikk vi i oppgave av Helse- og 
omsorgs departementet å være partner og bidragsyter 
i prosjektet Helsesamarbeid Ukraina – UKR18/0016. 
Vår oppgave er å bidra til å styrke lokal og regional 
kompetanse i psykologisk førstehjelp, psykososial 
støtte, krisehåndtering og kriseledelse. Sammen 
med ukrainske samarbeidspartnere har vi gjennom-
ført digital undervisning til målgruppen i Ukraina. Vår 
samarbeidsorganisasjon «Words help» har ansvar for 
å implementere kompetansen lokalt i Ukraina. De har 
ferdigstilt en ukrainsk nettressurs til støtte for under-
visningen, basert på RVTS Østs nettressurs  
psykososialberedskap.no.

I 2021 har vi pilotert digitale undervisningsmoduler 
på bachelorgradsnivå om traumatologi, ivaretakelse av 
barn og unge og psykologisk førstehjelp ved NaUKMA11.
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6
Digitalt arbeid og ressurser

6.1 
Digital utvikling

Vi har brukt året godt, og har benyttet muligheten til å 
teste ut og ta i bruk nyttige digitale verktøy i arbeidet 
vårt. Erfaringen er at nettbasert kompetansestøtte kan 
være en fullgod måte å spre kunnskap på, til nytte for 
tjenestene. I 2021 har vi for alvor tatt i bruk film-
studioet vårt. Dette har gjort at vi nå kan spille  
inn lengre forelesninger, korte filmer og direktesendte 
seminarer. Vi har også regissert, filmet og klippet til  
en rekke filmer med eget utstyr. Noen eksempler er 
digitalt innhold til nettressursene rusogvold.no,  
psykososial beredskap.no, samt i utviklingsarbeidet  
av nye utveier.no.

 
6.2 
Hjemmesiden

I 2021 har vi prioritert helhetlig forbedring av presen-
tasjonen av det RVTS Øst samlet tilbyr. Nå kan vi blant 
annet lett vise fram og synliggjøre den nye veteran-
ressursen og «salgsplakaten» for Play it right – som har 
vært etterspurt innhold i 2021. Våre totale brukertall 
for hjemmesiden viser en økning på cirka 30 prosent. 
Tallene viser også at kursinnhold, digitale ressurser 
og medarbeiderinformasjon er de sidene som har flest 
besøk. Deretter består vår «ti på topp»-liste av innhold 
som brukerne etterspør: linker til snakkemedbarn.no, 
stressmestringsappen SMART og samtaleverktøyet 
Play it right. Andre godt besøkte sider er fagområdet 
traumer og traumatisk stress, filmen om «Den trauma-
tiserte hjernen» og det nasjonale seminaret «Kriminell 
og utnyttet». I utvikling av hjemmesiden er vi nesten i 
mål med en forbedret presentasjon av vår «bestillings-
tjeneste» av tjenestestøtte. På bakgrunn av system-
atisk kartlegging av brukeratferd og tilbake meldinger, 
jobber vi med å endre på begrepene vi bruker på 
hjemmesiden og tydeliggjøre hvem vi er til for. Vi har 
som mål å få alle våre ulike systemer til å bli bedre 
integrert: hjemmeside, kurssidene, lukkede kursrom, 
nyhetsbrev m.m.

Vi kommer også i år til å publisere digital årsrapport-
ering, med høydepunkter fra året som har gått. 

6.3 
Snakkemedbarn.no – nettressurs  
og simulator

Vi har siden mars 2020 merket en solid økning i 
bruken av snakkemedbarn.no, både på nettstedet og 
simuleringen. Tilbakemeldinger fra brukere har vist at 
det har vært behov for å videreutvikle løsningen. Vi  
har i samarbeid med spillutvikler jobbet intenst med  
å tilføre nye elementer. En av nyskapningene som  
kommer i 2022 er mentorrollen. Mentoren skal gi dem 
som spiller gode råd, viktig kunnskap og motiverende 
ord. Landsforeningen for barnevernsbarn har vært en 
viktig bidragsyter i dette arbeidet.

Vi har også hatt et særlig fokus på opplærings-
programmet som inngår i snakkemedbarn.no. I løpet 
av høsten har vi jobbet med å tilgjengelig gjøre dette 
digitalt. Løsningen er så godt som ferdigstilt, og vil bli 
presentert i første kvartal 2022. 

I 2021 har oversettelse til samiske språk blitt  
intensivert. Nå er tre av barna i simuleringen tekstet på 
tre samiske språk12. Vi er også i ferd med å oversette 
alt innholdet på nettstedet til de tre samiske språkene. 
Nye språksider vil bli lansert primo 2022.

Høsten 2021 lanserte vi avataren Emilie, som er  
utviklet gjennom et samarbeid med Pro Sentret.  
Temaet er bytte av seksuelle handlinger mot goder.

 
6.4 
E-læring om veteraner

Horten kommune inviterte RVTS Øst til å bistå i deres 
arbeid med å utvikle et e-læringsprogram13 om  
veteraner – for veterankontakter i kommunene,  
kommunalt ansatte, fastleger, helsepersonell og andre 
som møter veteraner i sitt arbeid. E-læringen gir  
kunnskap om veteranene generelt, utfordringer  
veteraner og deres familier kan oppleve, veteraners 
helse og veteraner som en ressurs. Programmet gir 
også informasjon om kommunens rolle i anerkjennelse 
og ivaretakelse av veteraner og deres familier.

Våre aktiviteter mot tjenestene

Vår målsetning er å starte samarbeidet med å 
avklare tjenestestedets behov og ønsker knyttet til 
kvalitetsutvikling i egen tjeneste. Vi bestreber oss 
på å samskape kompetanseutviklingstilbudet. Som 
en del av dette vektlegger vi dialog med ledelsen 
knyttet til hvordan ny fagkunnskap kan utvikles, 
gjennomføres og implementeres. Dette innebærer 
at ledelsen har et ansvar for å ta del i både plan-
legging, tilrettelegging, gjennomføring og oppfølging 
av kompetanseutviklingen.
 
Når det gjelder våre kompetanseutviklings prosjekter 
for – og i – kommuner, kommunale tjenester og  
spesialisthelsetjenesten, prioriterer vi leder-
forankrede kompetanseutviklingsprosjekter. Vi 
inngår langsiktige og forpliktende avtaler med  
kommuner og andre tjenestesteder. I dialog med 

tjenestene ser vi også at digital satsing er 
avgjørende for å lykkes. Før pandemien hadde vi 
allerede definert utvikling av digitale produkter som 
en del av vår kjernevirksomhet. Arbeidet styres 
hovedsakelig av området for kommunikasjon og 
digitalisering. Denne strategiske prioriteringen kom 
oss til nytte i 2021. Selv om vi etter hvert kunne 
begynne å møtes igjen, var vi fortsatt i en pandemi 
som utfordret oss i møtet med tjenestene. Det er 
blitt viktig å kunne skreddersy digitale produkter til 
ulike tjenester, nivåer og organisasjoner.

Det gis også veiledning i vanskelige saker på fore-
spørsel fra tjenestene. Gjennom våre prosjekter er 
målet å bidra til at kompetanse ikke er individuelle 
ferdigheter, men kvalitetsforbedring av tjenestene.

På de neste sidene presenterer vi hvordan vi jobber 
mot tjenestene og andre relevante aktører.
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Innholdet er godt kvalitetssikret gjennom bruker-
medvirkning fra veteranorganisasjonene. Referanse-
gruppen har bestått av representanter fra kommunal 
og offentlig sektor, Helsedirektoratet, Bufdir/Bufetat, 
spesialist helsetjenesten, statsforvalter, Forsvaret  
og NAV.

6.5 
Nettressurs om veteraner

Vi har utviklet en egen nettside om veteraner: veteran.
rvtsost.no. På nettressursen finner man kunnskap om 
veteraner, helseutfordringer, veteraner og deres familie, 
fagressurser, kurstilbud for fagpersoner og kompetanse-
tilbud om veteraner. E-læringen i pkt. 6.4 er også  
tilgjengelig på ressursen.

Målgruppen er helsepersonell i den kommunale helse- 
og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten, 
kommunalt ansatte, veterankontakter, offentlig ansatte 
og andre som er i kontakt med veteraner i sitt arbeid. 

6.6 
Psykososialberedskap.no

Da pandemien traff Norge i 2020, besluttet RVTS Øst 
umiddelbart å utvide innholdet i psykososial -
beredskap.no med relevant materiale om situasjonen 
vi sto i. Målet var å gi hjelpere og ledere som utøver 
psyko sosial ivaretakelse i offentlig virksomhet og  
frivillige organisasjoner tilgang til artikler, undervisnings-
materiell og filmer om krisearbeid under en pandemi. 

I 2021 ble psykososialberedskap.no en nasjonal nett-
ressurs drevet av alle RVTS-ene i fellesskap. RVTS Øst 
har redaktøransvaret, og en nasjonal redaksjonsgruppe 
har fått mandat til å bidra til den videre utviklingen av 
nettressursen.

Vi har oppdatert innholdet på psykososial -
beredskap.no med aktuelle artikler om pandemi-
relaterte temaer, basert på nye forskningsartikler og 
bedre belysning av pandemiens konsekvenser for ulike 
deler av det norske samfunnet. Samtidig har vi ivaretatt 
og utviklet kompetanse grunnlaget generelt innen kriser 
og katastrofer. Psykososialberedskap.no brukes nå 
aktivt i tilknytning til undervisning, blant annet for krise-
team i landets kommuner.

Vårt lederkurs for sykehjemsledere, utviklet i samarbeid 
med Sykehjemsetaten i Oslo kommune, er tilpasset 
og tilgjengeliggjort for alle landets sykehjem gjennom 
psykososialberedskap.no. Lederkurset setter fokus på 

hvordan en organisasjon kan forebygge negativt stress 
og bidra til å bygge robusthet hos sitt personell. 

6.7 
Utveier.no – nasjonal ressurs- og  
veiledningsfunksjon om radikalisering

I regjeringens handlingsplan mot radikalisering og  
voldelig ekstremisme, beskrives RVTS-enes rolle i 
kompetansearbeid innen radikalisering og voldelig 
ekstremisme. RVTS Øst har en spissfunksjon og koor-
dinerende rolle samt ansvar for å videreutvikle og drifte 
nettressursen utveier.no. Et sentralt utviklingsområde 
er etablering av nasjonal veilednings- og ressurs-
funksjon på feltet. Veiledningsfunksjonen skal primært 
rettes mot relevante tjenester og direktorater, men den 
skal også gi råd til privatpersoner om hvor de kan  
henvende seg med en bekymring. 

Vi jobber nå med en helt ny versjon av utveier.no. Dette 
innebærer oppdatert faglig innhold, filmintervjuer med 
erfarne fagfolk og ressurspersoner, korte artikler og 
et nytt visuelt uttrykk. RVTS Øst har hovedansvaret for 
utviklings arbeidet, i samarbeid med RVTS-enes fag-
nettverk. På  nye utveier.no har vi et særlig fokus  
på å presentere  og tilgjengeliggjøre RVTS-enes 
veilednings tilbud.

Referansegruppen, som består av representanter 
fra både justissektor og kommuner, er tydelige på at 
veilednings delen er av stor viktighet. En synliggjøring av 
aktør kartet14 er også prioritert nytt innhold. Aktør kartet 
er utviklet for å gjøre det enklere å finne fram til relevant 
informasjon om offentlige instanser, ressurser og nett-
steder som kan benyttes i arbeidet mot radikali sering og 
voldelig ekstremisme. Revideringen av Utveier er presen-
tert for Helsedirektoratet og Justis departe mentet. Vi har 
som mål å lansere «nye Utveier» første kvartal 2022.

6.8 
RVTS.no

I 2019 lanserte vi en ny og mer brukervennlig portal og 
«vei inn» til de fem regionale RVTS-enes ulike hjemme-
sider og digitale ressurser. 

Hvert RVTS er selv ansvarlig for å fortløpende vurdere 
og publisere ressurser som til enhver tid skal ligge 
tilgjengelig. RVTS Øst har et særskilt ansvar for for-
bedringer/oppdateringer. RVTS-enes kommunikasjons-
ansvarlige møtes jevnlig, og videreutvikling av rvts.no 
og mulige forbedringer er et hyppig tema på møtene.

6.9 
Forebyggeselvmord.no 

RVTS Øst vil i 2022 ferdigstille nettressursen fore-
byggeselvmord.no. Målgruppen er primært kommunalt 
ansatte (psykisk helseteam, kriseteam, fastleger, NAV) 
og ansatte i spesialisthelsetjenesten.

I nettressursen vil vi særlig vektlegge temaer som 
fenomen forståelse, kartlegging og behandling av 
akutt selvmordstematikk, tilbakevendende selvmords-
tematikk og selvskading. I tillegg vil vi belyse andre 
temaområder, som barn og unge, barn og voksne som 
pårørende og etterlatte samt særlig sårbare grupper.

6.10 
Play it right – samtaleverktøy om  
problematisk eller skadelig seksuell 
atferd 
I arbeidet vårt med undervisning for tjenester som  
jobber med ungdom og unge voksne, har vi sett et  
behov for et samtaleverktøy som bidrar til en god 
dialog med barn og unge om seksualitet. På bakgrunn 
av dette inngikk vi for et par år siden samarbeid med 
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) om å 
utvikle et verktøy som kan bidra til at det blir enklere å 
snakke med barn og unge om temaet. Verktøykassen 
«Play it right» ble resultatet.

Play it right er en fysisk verktøykasse som blant annet 
inneholder konkrete hjelpemidler for igangsettelse av 
samtaler og felles dialog om spørsmål og problem-
stillinger knyttet til seksualitet. Den inneholder syv 
ulike kortstokker som tar for seg relevante temaer 
knyttet til seksualitet, porno, grensesetting, kropp, 
hygiene, følelser, selvbilde, samtykke, bruk av internett 
og mentalisering. Med verktøykassen følger håndboken 
«Dialog om seksualitet». 

Målgruppen for verktøykassen er ansatte i tjenester 
som jobber med unge og unge voksne. Den kan brukes 
både i gruppesamtaler, i undervisning og i én-til-én- 
samtaler. Verktøykassen kan brukes i oppfølging av 
unge, der man i et forebyggingsperspektiv ønsker  
å bidra til en sunn seksuell utvikling, i samtaler med  
– og behandling av – personer som har utsatt andre for 
grenseoverskridende handlinger, og i oppfølging eller 
behandling av personer som har vært utsatt for  
seksuelle krenkelser eller overgrep. 

Play it right ble lansert på et nettseminar sammen med 
KRUS i mars. I etterkant av dette har vi gjennomført 
flere kurs for å presentere verktøykassen, både i  

samarbeid med KRUS og andre samarbeidspartnere. 
Samtaleverktøyet er svært etterspurt, og vi er blitt  
invitert til å presentere det på ulike nettseminarer, 
seminarer og konferanser. Første opplag på 600  
kasser ble nesten utsolgt i 2021, og vi har bestilt et 
nytt opplag på 400 eksemplarer.

Play it right-prosjektet er stadig i utvikling, og vi har 
mange planer for videre arbeid i 2022.

6.11 
Podkastserie om omsorgssvikt  
og overlevelse

RVTS Øst lanserte i 2021 sin første podkastserie: 
«Samuel trenger hjelp». Podkasten handler om Samuel 
og andre barn og unge utsatt for omsorgssvikt samt 
hjelpeapparatet som skal være utrustet til å hjelpe 
barn som har det vanskelig.

I podkasten ønsket vi å belyse hva som skjer når  
intensjonen er å hjelpe, men det likevel går i feil  
retning. Vi utforsker hvordan det er å legge sitt eget liv 
i fremmede menneskers hender, og ikke minst hvordan 
det er å være den som har de hendene.

Gjennom Samuels historie får vi lære om overlevelses-
strategier hos barn utsatt for omsorgssvikt, og om det 
uløselige dilemmaet når man skal fortelle at den man 
er glad i også kan gjøre vonde ting. Lytteren får høre om 
hvordan traumer og omsorgssvikt kan forstyrre barns 
utvikling, og om hvilke langvarige konsekvenser det kan 
få for livet. Ikke minst får lytteren høre om menneskets 
enorme kapasitet til overlevelse og om håpet som ligger 
i reparasjoner og i nye relasjoner. Totalt er det 11.421 
som har hørt alle fire episodene i 2021.

Podkasten er gjort tilgjengelig i alle «vanlige»  
podkastkanaler, man kan også finne den på RVTS Øst 
sin hjemmeside.
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6.12 
Traumebehandling.no

Traumebehandling.no er relevant for alle som arbeider 
med behandling av traumatiserte voksne, er interessert 
i traumer og traumebehandling og ønsker å oppdatere 
seg på traumefeltet. Nettressursen er primært tenkt  
å understøtte RVTS Østs undervisning. Nettstedet  
baserer seg på et bredt kunnskapsgrunnlag, og gir 
oversikt over ulike innfallsvinkler til forståelse og 
behandling av traumer. Innholdet gir grunnleggende inn-
føring, men inneholder også fordypende materiale for 
alle som er viderekomne i traumefeltet. Innholdet opp-
dateres fortløpende, og i 2021 har det blitt igangsatt  
et forbedringsarbeid av den tekniske løsningen.

RVTS Øst har utviklet et todagers digitalt grunnkurs  
i traumebehandling av voksne. Innholdet i kurset er 
knyttet tett opp til nettressursen og gir innføring i  
generell traumeforståelse, kartlegging og diagnosti-
sering, psykoedukasjon, mestring av dagliglivet og 
kognitiv restrukturering.

6.13 
Traumesensitivt.no og verktøykassen  
«De tre gode hjelperne»

Nettressursen inneholder grunnleggende traume-  
og utviklingsforståelse og kunnskap om omsorg for 
traumatiserte barn og unge. Målgruppen er barnevern, 
spesialisthelse tjenesten og andre som møter 
traumatiserte barn og unge i sitt arbeid: skole, 
barnehage, PPT og frivillige organisasjoner. Målet er  
å øke kompetansen på å styrke barnets kapasitet til 
selvregulering, selv forståelse og gi håp om at endring 
er mulig.

Nettressursen inneholder videoforelesninger om  
temaene: traume- og utviklingsforståelse, regulerings-
arbeid, relasjonsarbeid og refleksjons- og menings-
skapende arbeid. I tillegg finner man fordypning på de 
ulike hovedområdene med filmer, ressurser, artikler  
og refleksjonsoppgaver. 

I 2021 har det pågått et revideringsarbeid både på inn-
holdssiden og den tekniske løsningen. Oppdatert ver-
sjon av traumesensitivt.no vil bli lansert primo 2022.

I tillegg til nettsiden har vi også en tilhørende verktøy-
kasse: «De tre gode hjelperne»15. Vi har trykket opp 

1500 verktøykasser siden lanseringen i 2017, og ved 
utgangen av 2021 har vi cirka 120 igjen på vårt lager. 
Vi har opplevd stor interesse, og jevnlig arrangerer vi 
kurs i bruk av verktøykassen for tjenestene. Tilbake-
meldingen fra de som bruker kassen er at det er et 
nyttig verktøy som støtte i samtaler med utsatte barn 
og unge.

Kompetanseprogrammet utvikles kontinuerlig. Alle 
enhetene som deltar i programmene «Traumesensitivt 
barnevern» og «Tryggere traumeterapeuter for barn  
og unge» får tilgang til traumesensitivt.no og  
verktøy kassen.

6.14 
ZuperSmart – stressmestringsapp  
for barn

Vi har et pågående samarbeid med Avdeling for  
Digital Helseforskning ved OUS om utvikling av en 
stress mestringsapp for barn. Appen har fått navnet 
ZuperSmart. Formålet med ZuperSmart-prosjektet er  
å utvikle et innovativt stressmestringsprogram for barn 
i form av en app. Programmet skal være basert på  
evidens, kunnskap fra tidligere studier, behovskart-
legging og brukermedvirkning.

Målgruppen for appen er barn mellom 6 og 12 år.  
I denne alderen utvikles sentrale ferdigheter hos  
barn, som selvregulering, evne til resonnering, 
konsentrasjons evne, verbale ferdigheter og lesing. 
Disse ferdighetene er ikke ferdig utviklet og automati-
sert hos barn i barneskolen, og påvirkes derfor i større 
grad av stress og livshendelser. Under stress trenger 
barn verbal og visuell støtte for å kunne nyttiggjøre seg 
informasjon og utvikle kompetanse. Kunnskap om,  
og strategier for, stressmestring må derfor formidles  
visuelt og på en måte som engasjerer barnet.  
I ZuperSmart brukes det animasjoner for å øke  
barnas forståelse av egne vansker. Brukerne vil også
bli veiledet gjennom ulike virtuelle verdener, der øvelser 
og informasjon blir presentert på en lekpreget
og engasjerende måte.

Utviklingen av ZuperSmart er nå i sluttfasen. Det 
jobbes fortløpende med brukertesting, men på grunn 
av restriksjonene som har funnes er dette arbeidet noe 
forsinket. Etter planen skal ZuperSmart piloteres  
i perioden 1. mars tom 31. juni 2022.

6.15 
Oversikt over RVTS Østs nettressurser med brukertall 

Nettside 2019 2020 2021 Endring i prosent

rvtsost.no

Sidevisninger 261 227 218 389 291 389 33 %

Brukere 89 240 78 850 106456 35 %

Unike brukere 56 165 53 133 69 739 31 %

utveier.no

Sidevisninger 21 417 24 650 24 745 -1 %

Brukere 13 062 15 687 14 740 -6 %

Unike brukere 10 897 13 081 12 218 -6 %

psykososialberedskap.no

Sidevisninger 16 273 104 567 96 669 -7 %

Brukere 8 850 39 658 37 980 -4 %

Unike brukere 7 437 29 080 25 072 -13 %

rettentil.no

Sidevisninger 8 869 7698 8154 6 %

Brukere 2 309 2948 3271 11 %

Unike brukere 1 639 2288 2533 11 %

snakkemedbarn.no

Sidevisninger 185 533 378 923 357 064 -6 %

Brukere 59 452 113 805 108 573 -5 %

Unike brukere 39 079 72 100 60 559 -16 %

traumesensitivt.no

Sidevisninger 62 278 67 015 49 732 -26 %

Brukere 13 729 12 795 11 997 -6 %

Unike brukere

menneskertilsalgs.no

Sidevisninger 15 437 14 659 20 265 38 %

Brukere 2 887 6688 10 705 55 %

Unike brukere 1 977 5348 8 161 52 %

veteran.rvtsost.no

sidevisninger 4381

brukere 1456

unike brukere 2011

traumebehandling.no

sidevisninger 182 533

brukere 45 158

unike brukere 68 978



ÅRSRAPPORT 2021   |   RVTS ØST   |   2524

7
Aktivitet rettet mot kommunale tjenester

I Sintefs rapport «Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2021»  
(IS 24/8), hvor 328 kommuner og bydeler har svart (88 % svar-
prosent), framkommer det at 87 % har vært i kontakt med RVTS-ene. 
Nesten samtlige kommuner/bydeler er enten fornøyd eller svært  
fornøyd med de ulike kontaktformene med RVTS. 

7.1 
Vold i nære relasjoner

Vi har utviklet et nytt undervisningsprogram som møter 
de aktuelle kompetansebehovene om vold og traumer 
i kommunene. Programmet utvikles i nært samarbeid 
med bydelene Gamle Oslo og Stovner. Programmet har 
en felles grunnmodul og tjenestetilpassede fordypnings-
moduler. Det inkluderer lederstøtte og systematisk 
arbeid med implementering av kunnskap og kvalitetsut-
vikling av tjenestene. Vi har i 2021 begynt utprøvingen 
av undervisningen i samarbeid med de to bydelene, ref. 
pkt. 7.1.1 og 7.1.2.

7.1.1 
Bydel Gamle Oslo
I 2020 innledet Bydel Gamle Oslo (BGO), i samarbeid 
med Utdanningsetaten i Oslo kommune og  
Politienhet Oslo sentrum, prosjektet «Økt livsmestring 
– på vei mot en traumeinformert by», en pilot for Oslo 
som traumeinformert by. Prosjektperioden er fra  
2021–2024. RVTS Øst er invitert inn for å utvikle det 
faglige innholdet i prosjektet. Vårt arbeid består av 
kartlegging av behov samt utvikling av kompetanse-
hevings- og implementerings strategier for alle ansatte 
og tjenester. Prosjektet omfatter også et informasjons-
arbeid rettet mot publikum. Brukermedvirkning ivaretas 
gjennom dette arbeidet.

Vi har i 2021 kartlagt kompetansen i tjenestene i 
utprøvingsområdet Tøyen og Grønland med TANDEM- 
instrumentet (se pkt. 10.1.1) og fokusgruppeintervjuer. 
Kartleggingen viser at de ansatte etterspør mulighet 
for øving og økt tverrfaglig samarbeid. RVTS Øst har 
sammen med prosjektgruppen i Økt Livsmestring 

utviklet en modell der mentorer fra hver tjeneste får 
opplæring i temaer innenfor traumebasert omsorg.  
Disse mentorene er ansvarlig for å igangsette øving 
i sine tjenester. Lederne deltar gjennom egne leder-
samlinger og implementeringsplaner.

7.1.2 
Bydel Stovner
Vi har et pågående samarbeid med Bydel Stovner  
– Avdeling arbeid, velferd og lokalsamfunn (AVL) om 
kompetanseheving. Programmet utvikles av RVTS Øst  
i samarbeid med en tverrfaglig arbeidsgruppe utpekt  
av AVL. RVTS Øst har også gjennomført undervisning  
for lederne i tjenestene om implementering av 
kompetansen i AVL. Hovedbolken av undervisning  
i tjenestene kommer i 2022. 

7.1.3 
Snakkemedbarn.no 
Det er en sentral del av RVTS Østs strategi for fore-
bygging av vold i nære relasjoner at tjenesteutøvere 
skal kunne øve seg på å ha samtaler med barn og unge 
man er bekymret for. Som et ledd i dette presenterer vi 
snakkemedbarn.no, se pkt. 6.3, på alle våre undervis-
ninger til kommunale tjenester. Dette er en ressurs det 
er lett for tjenestene å ta i bruk i arbeidet med å utvikle 
ansattes kompetanse og ferdigheter.

7.1.4 
Krisesentrene 
Den nasjonale krisesenterkonferansen, som ble  
arrangert i oktober, hadde «likeverdige tjenester» som 
hovedtema. Konferansen ble gjennomført med hybrid 
løsning, der 70 personer deltok fysisk og en rekke 
andre fulgte konferansen digitalt.
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Vi har gjennomført flere digitale ledersamlinger for 
krise senterledere i vår region. Møtene er en viktig  
arena for diskusjon av felles utfordringer, og det er et 
klart ønske fra deltakerne om å ha dette som et  
permanent lederforum med to møter hvert semester. 

En arbeidsgruppe, ledet av RVTS Øst, er nå i gang 
med å planlegge en felles «krisesenterutdanning» for 
ny ansatte. Kompetansehevingen vil basere seg på 
Bufdirs veileder for krisesenterarbeid.

Vi har også hatt samarbeidsmøter med krisesentrene  
i Sarpsborg, Hamar, Gjøvik, Gudbrandsdal og Glåmdal. 

7.1.5 
Støttesentre mot incest (NOK-sentre)
I samarbeid med RVTS Sør gjennomførte vi i desember 
en todagers samling for NOK/SMISO-sentrene i region 
øst og sør på Farris Bad. Ansatte fra fire sentre i region 
øst og to sentre i region sør deltok. Tilbake meldingen fra 
deltakerne er at de opplever at de nå har fått en arena 
for erfaringsutveksling og inspirasjon.

7.1.6 
TryggEst 
Vi har jevnlig kontakt med alle pilotkommunene i Trygg-
Est-programmet for særlig sårbare voksne i vår region. 
På den nasjonale TryggEst-konferansen bidro vi med 
innlegg om RVTS-enes arbeid. På den nasjonale krise-
senterkonferansen presenterte Moss og Salten krise-
sentre hvordan de har organisert TryggEst- satsingen  
i kommunene som utgjør deres opptaksområde.

7.1.7 
Arbeid mot negativ sosial kontroll og æresrelatert 
vold
Vi har koordinert en rekke møter i Østlands nettverket 
mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold.  
I tillegg har vi hatt flere samarbeidsprosjekter med 
nettverket. Et eksempel på dette er «Bolig- og velferds-
konferansen 2021» i regi av statsforvalteren og  
Husbanken, hvor vi bidro i en sesjon om «sosio-
geografisk segregering og negativ sosial kontroll».

RVTS Øst hadde hovedansvaret for seminaret «Sårbare 
voksne utsatt for negativ sosial kontroll og æresrela-
tert vold». Seminaret ble arrangert i regi av Østlands-
nettverket i samarbeid med TryggEst-programmet  
i Bufdir.

I arbeidet med utdanning av «endringsagenter mot 
negativ sosial kontroll og æresrelatert vold», ledet av 
RVTS Vest, bisto vi med å utforme utdanningen,  

utviklingen av nettsiden som følger utdanningen, rekrut-
tere endringsagenter i region øst samt undervise på 
fire helgesamlinger høsten 2021.

7.1.8 
Menneskehandel
Vi har arrangert to veiledningssamlinger for tjenester 
som arbeider med utsatte eller ofre for menneske-
handel. Vi har også bidratt med undervisning om tema-
et til Politiets utlendingstjeneste og SALTO-nettverket 
på Romerike, på den nasjonale KOM16-konferansen og 
den nasjonale krisesenterkonferansen.

I samarbeid med de andre RVTS-ene arrangerte vi i 
oktober et nasjonalt nettseminar: «Unge utnyttet til 
kriminalitet». I forkant av seminaret gjennomførte vi en 
undersøkelse i tjenestene om erfaringene med temaet. 
Resultatene, som ble presentert på nettseminaret,  
viser at tjenestene støter på denne problematikken 
mye oftere enn man var klar over. Interessen for  
seminaret var svært stor, med nesten 1000 påmeldte.

7.2 
Nettverk – Hjelp som Nytter 

Nettverket tilbyr en arena for erfaringsutveksling 
mellom tjenesteutøvere i regionen som arbeider med 
psykososialt arbeid, om traumer, kultur og migrasjon. 
Det er gjennomført til sammen seks digitale nettverks-
samlinger i samarbeid med forskjellige bidragsytere 
dette året. Temaer i samlingene har bl.a. vært: «Skeiv 
Verden», «Barn som er vanskelige eller barn som har 
det vanskelig?», «Erfaringer fra kommunalt arbeid med 
familievold, hva når kultur, migrasjon og traumer er  
relevant i familiens liv?», «Pakkeforløp DPS, NAV og 
kommune /bydel», «God bruk av tolk», «Mellom to  
kulturer: En kvalitativ studie av norskfødte med  
inn vandrerforeldre sine erfaringer i psykologisk  
behandling».

7.3 
Nettverk for psykologer i kommunen

I 2020 etablerte vi et nettverk for kommunepsykologer 
med mandatet å øke kommunepsykologers traume-,  
kultur- og migrasjonskompetanse. Nettverket har  
møttes to ganger i 2021. Vi samarbeider med RBUP, 
som har hovedansvaret for å drifte det regionale  
tverrfaglige nettverket innen kommunalt psykisk  
helse- og rusarbeid.

7.4 
Traumebehandling av voksne  
i kommunale tjenester

Kommunene opplever å få stadig nye oppgaver,  
sam tidig som brukerne de skal håndtere har mer 
sammen satte utfordringer enn tidligere. Dette har 
medført forespørsler fra flere kommuner i regionen om 
hvorvidt vi kan bistå dem med å styrke kompetansen  
i for ståelse og behandling av traumer.

For å imøtekomme behovet i tjenestene har vi utviklet 
skreddersydde kompetanseprogrammer for de 
kommunale tjenestene. Programmet tar utgangspunkt  
i kunnskapsgrunnlaget som ligger i nettressursen 
traumebehandling.no. I tett samarbeid med tjenestene 
utvikles innholdet i undervisningen og workshoper  
slik at de er mest mulig tilpasset de enkelte 
tjenestenes behov. 

7.4.1 
Sarpsborg kommune
Vi har et pågående samarbeid med Kompetanse-
senter Rus og Psykisk helse i Sarpsborg kommune. 
Kompetanse senteret består av Team Rus og Psykisk 
helse, Team Lavterskel, Senter for Rehabilitering og 
Aktivitet, Miljøarbeidertjenesten og FACT-teamet.  
I tillegg deltar et barn og unge-team som er under 
etablering. Vi har fokusert på å gi teamene felles 
grunnkunnskap i forståelse og behandling av traumer. 
Vi vil framover følge opp de enkelte teamene med 
spesifikk kunnskap og ferdigheter gjennom workshoper 
tilpasset deres behov. Parallelt med undervisning har vi 
gjennomført implementeringsstøtteseminar for ledere 
og ressurspersoner. Samarbeidet videreføres i 2022 
med oppfølging av teamene.

7.4.2 
ReCoN – forskning om tvangsinnleggelser
Norges forskningsråd har finansiert et prosjekt som 
skal se på ulike aspekter ved tvangsinnleggelser 
i Norge. Nasjonalt kompetansesenter for psykisk 
helsearbeid (NAPHA) og NTNU Samfunnsforskning AS 
har ansvar for den delen som utvikler og prøver ut inter-
vensjon for å redusere bruken av tvangsinnleggelser.

Omfattende kartlegging i de fem kommunene17 som 
deltar i studiet, viste et behov for mer kunnskap om 
traumeinformert tilnærming. På bakgrunn av dette tok 
NAPHA kontakt med oss for å etablere samarbeid om 
bistand til disse kommunene. Vi har gjennomført  
digitalt grunnkurs i traumeforståelse og traume-
behandling (se pkt. 6.12) for ansatte i avdeling 

psykisk helse og rus, og halvannen dag digitalt 
implementerings støtteseminar for ledere i kommunene.

I etterkant av kompetansehevingen vil vi følge opp 
kommunene på forespørsel. Vi har foreløpig gjennom-
ført undervisning i Nittedal kommune, hvor vi gjennom 
høsten har bidratt med workshoper, veiledning og 
implementeringsveiledning til ledere.

7.5 
Psykososial beredskap ved kriser  
og katastrofer

7.5.1 
Kompetanseoppbygging
I 2021 har vi gjennomført vårt todagers grunnkurs for 
kriseteam til sammen 16 ganger; åtte digitale og åtte 
fysiske kurs. I tillegg har vi holdt flere fordypningskurs 
med ulike tema.

RVTS Østs kriselederopplæring «Kriseledelse i en ny 
tid», som går over tre intensive dager, er gjennomført 
tre ganger på Utøya. Totalt siden vi startet opp med 
dette kurset for fem år siden, har åtte kull à 10–12 
deltakere gjennomført kurset. Tilbakemeldinger fra 
deltakerne er gjennomgående meget gode.

Vi har presentert erfaringene våre etter hendelsen på 
Gjerdrum på ledernettverk for kommunene i region sør, 
Rogaland og Bergen, samt på åpent nettseminar i  
RVTS Øst-regi.
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Figur 5: Viser hvor i SørNorge deltakerne på undervisningen om kriser og katastrofer kommer fra. Tabellen viser at antall 
deltakere18 for hele landet er 7.594, hvorav 3.587 er fra Viken, 2.415 fra Oslo og 1.028 fra Innlandet.

Fylke 2021

Agder 110

Innlandet 1028

Møre og Romsdal 3

Nordland 25

Oslo 2415

Rogaland 47

Troms 12

Troms og Finnmark 37

Trøndelag 182

Vestfold og Telemark 66

Vestlandet 82

Viken 3587

Total 7594

7.5.2 
Lederstøtte og implementering
På forespørsel fra Utenriksdepartementet har vi bistått 
UD med oppfølging og kompetanseutvikling etter  
evakueringen fra ambassaden i Kabul.

Vi har bistått flere kommuner med etterarbeid og  
oppfølging etter brå eller dramatiske dødsfall. I for-
bindelse med et cluster av selvmord blant ungdom i en 
av regionens kommuner, bisto vi med lederstøtte samt 
oppfølging av de ansatte som var berørt. Sammen med 
NKVTS har vi gitt undervisning til Kongsberg DPS etter 
hendelsen i oktober.

7.5.3 
LOS-funksjonen for overlevende og berørte etter  
22. juli 2011
Vi har hatt 19 LOS-saker i 2021. Disse er jevnt fordelt 
gjennom året, med en liten opphopning inn mot  
sommeren og 10-årsmarkeringen. RVTS Øst hadde  
et tett samarbeid med NKVTS i forbindelse med  
oppfølging av de som deltok på spørreundersøkelsen 
T4. RVTS Øst bidro også på NKVTS’ digitale konferanse 
«Å leve videre etter terroren 22. juli».

7.5.4 
Gjerdrum kommune
Leirskredet i Gjerdrum kommune rammet et helt lokal-
samfunn hardt. RVTS Øst ble raskt bedt om å bistå  
kriseledelsen i kommunen. I 10 dager var vi til stede 
for å støtte kriseledelsen og de ansatte som drev 
EPS19 på Gardermoen. Vi ga også bistand til de som 
hadde ansvar for oppfølging av barn og unge i akutt-
fasen og første del av normaliseringsfasen. 

I etterkant av den akutte fasen har vi bistått et psyko-
sosialt koordineringsteam, bestående av ledere fra alle 
tjenestene innen helse og omsorg, oppvekst og psykisk 
helse, i forbindelse med oppfølging og psykososial 
støtte til personell i kommunen. Vi har fortløpende 
bidratt med undervisning, veiledning og informasjons-
materiale om krisereaksjoner og mestring av kriser og 
katastrofer. Som en del av arbeidet har vi bistått på 
ledersamling, hvor fokuset var erfaringsutveksling og 
læring om ledelse i kriser.

7.6 
Forebygging av radikalisering og  
voldelig ekstremisme

Vi gir fortløpende kompetanseheving i form av under-
visning og veiledning til kommuner, nettverk og enkelt-
personer som etterspør vår bistand. I tillegg bistår vi 
Oslo kommune i deres arbeid med mentornettverket20. 
Dette innebærer blant annet inntak av nye mentorer, 
utvikling av undervisning og veiledning hver sjette uke. 

Vi har gjennomført tre nasjonale nettseminarer med  
fokus på risikovurdering, psykisk helse og radikalise-
ring samt fokus på ulike lands tilnærming til risikokart-
legging og håndtering. RVTS Øst har også vært 
bidragsyter ved en rekke andre regionale og nasjonale 
nettseminarer og konferanser. 

7.7 
Arbeid med flyktninger

Det lave antallet ankomster av asylsøkere har medført 
få etterspørsler fra tjenestene. Vi har fått noen hen-
vendelser om veiledning til kommuner som bosetter 
flyktninger. I samarbeid med RBUP har vi gjennomført 
kurs om «forebyggende familiearbeid i eksil».

7.8 
Selvmordsforebygging for kommuner  
og andre tjenester

Vi har utviklet digitalt grunnkurs i forståelse og 
fore bygging av selvskading og selvmordsatferd for 
kommunalt ansatte og andre interesserte. I kurset 
søker vi å gi grunnleggende kompetanse i avdekking 
og forebygging av selvmord og selvskading, gjennom 
fenomen forståelse, kjennskap til risikofaktorer,  
informasjon om kartlegging og verktøy til behandling. 
Kurset er gjennomført tre ganger i løpet av dette året,  
og er svært etterspurt.
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8
Aktivitet rettet mot barnevernet

8.1 
Kirkens Bymisjons barneverntiltak

RVTS Øst har, på oppdrag fra Kirkens Bymisjon, 
gjennom ført kompetanseutviklingsprogrammet  
«Traumesensitivt barnevern» for ansatte ved flere av 
deres avdelinger21. Målet er å styrke de ansattes  
kunnskap om traumer. Gjennom dette skal de bli bedre 
i stand til å gjenkjenne stress- og traumerelaterte  
plager og kunne iverksette intervensjoner og tiltak som 
er hensiktsmessige for barn og unge utsatt for store  
belastninger. Det er også gjennomført lederstøtte-
seminar med fokus på ledelsens betydning for  
implementering av den nye kunnskapen. 

8.2 
Stendi Familiehjem

Fosterhjemavdelingen i Stendi region øst gjennomførte 
i 2021, i samarbeid med RVTS Øst, et kompetanse-
utviklingsprosjekt rettet mot fosterhjem. Deltakerne, 
som besto av fosterforeldre og fosterhjemskonsulenter, 
fikk opplæring i traumesensitiv omsorg. Målet var at 
fosterhjemmene skulle få kunnskap om traume- og 
utviklingsforståelse og prinsippene i traumesensitiv 
omsorg.

Undervisningen fra RVTS Øst ble gitt på digital lærings-
plattform over fire ganger à tre timer, og besto av 
forelesning, gruppearbeid og individuelle refleksjons-
oppgaver. Temaer som ble gjennomgått var traume- og
utviklingsforståelse, regulerings- og stabiliserings-
arbeid, tilknytnings- og relasjonsarbeid, bearbeiding  
og meningsskapende arbeid.
 

8.3 
Nytt tjenestetilbud i Bufetat

Bufetat region øst er i gang med utprøving av et nytt 
tjenestetilbud, for bedre å ivareta barn og unge  
i institusjon. Tjenesten har fått navnet Støttespillerne, og 

tilbyr støtte til statlige og private barneverns institusjoner 
når det er høy risiko for at et barn vil være til stor skade 
for seg selv eller andre. Støttespillerne forsøker å hjelpe 
barnet der det er bosatt, gjennom at et ambulant team 
reiser ut til institusjonene og møter dem der.

RVTS Øst har bidratt med undervisning og veiledning 
ved oppstarten av Støttespillerne. Vi har undervist  
i temaene traumesensitiv omsorg, selvskadings-/ 
selvmordsproblematikk, ivaretakelse av personell,  
kriseledelse og krisehåndtering. RVTS Øst har bistått 
med erfaringsutveksling rundt kartlegging av psykisk 
helse og lederstøtte for implementering av fagkompe-
tanse og oppfølgingssystemer for personalgruppen.
 

8.4 
Barne- og familieetaten i Oslo kommune 
(BFE)

Vi har over tid samarbeidet med BFE i forbindelse med 
opprettelse av et nytt barnevernstiltak for unge i høy 
risiko. I 2021 har vi bistått med helsekartlegging av 
ungdommer ved Adamstuen ungdomstiltak og 
veiledning til personalet i bruk av NMT-kartlegging22.  
I første halvår bidro vi også med ukentlig veiledning  
og opplæring til Arenafleksibelt ungdoms- og 
familieteam som var under oppstart.
 

8.5 
Østfold fylkeskommunale skoler (ØFS)

RVTS Øst påbegynte i 2020 et samarbeidsprosjekt 
med ØFS23 i prosjektet «Stressensitiv skole», med 
fokus på opplæring i traumesensitiv tilnærming. Etter 
innledende samtaler med ledelsen og ressurspersoner 
gikk i gang med kartlegging, og vi intervjuet de ansatte 
og elevene. Opplæringen ble fullført i 2021. Vi har fått 
gode tilbakemeldinger fra ansatte, ressursgruppen og 
ledelsen om at de har fått nye verktøy i arbeidet med 
ungdommene. Vi vil støtte dem i deres videre 
implementeringsarbeid.
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8.6 
Kommunale læringsnettverk

Den nye barnevernsreformen trer i kraft i 2022. Som et 
tiltak i regjeringens strategi for å øke kompetansen i 
kommunalt barnevern, har statsforvalteren fått i ansvar 
å bistå med å etablere og følge opp kommunale 
læringsnettverk. Læringsnettverkene, som skal bestå 
av representanter fra flere kommuner/bydeler, skal 
bidra til at tjenestene samarbeider om kvalitetsutvikling 
med utgangspunkt i lokale forhold og behov, og danne 
fagfellesskap for å styrke tjenestenes tilbud rettet mot 
utsatte barn og familier.

RVTS Øst har sammen med RVTS Sør og RBUP deltatt 
aktivt i samarbeid med statsforvalteren i Oslo og Viken. 

8.6.1 
Nedre Romerike
Vi har samarbeidet med læringsnettverket i Nedre  

Romerike, som består av barneverntjenestene  
i Nittedal, Rælingen, Lørenskog, Aurskog-Høland  
og Lillestrøm. I 2021 har vi gjennomført opplæring  
i «Traumesensitivt barnevern» (TBO) og TBO-F24.  
Programmet har gått over fire dager med undervisning 
til alle tjenestene. Utvalgte ressurspersoner har deltatt 
på fire workshop-dager. I tillegg er det gjennomført  
to dager med implementerings- og lederstøtte.  
Kartleggingsverktøyet TANDEM, se pkt. 10.1.1, er  
brukt ved oppstart. Dette vil bli fulgt opp med en  
ny undersøkelse etter endt program, for å se på  
deltakernes læringsutbytte.

8.6.2 
SHARF Østfold
Læringsnettverket SHARF består av barnevern-
tjenestene i Sarpsborg, Halden, Rakkestad,  
Fredrikstad og Moss. Samarbeidet startet i november 
2021. Vi har, i samarbeid med RVTS Sør, gjennomført 
undervisning i TBO-F over tre dager. Det er planlagt fire 

dager med undervisning i TBO våren 2022. Vi benytter 
kart leggingsverktøyet TANDEM, se pkt. 10.1.1, både  
i forkant av undervisningen og avslutningsvis, for  
å kartlegge læringsutbyttet.

8.6.3 
FoTu Oslo
FoTu består av barneverntjenestene i bydelene Bjerke, 
Grorud og Stovner. Undervisningen i traumesensitive 
kommunale fosterhjemtjenester er gjennomført høsten 
2021, og har bestått av fire undervisningsdager og 
workshoper hvor man går i dybden på spesifikke  
problemstillinger med praktiske øvelser.

8.6.4 
Nye læringsnettverk i 2022
Vi har inngått samarbeid med læringsnettverkene 
Framover Vest25 og Innlandet26, som vil gjennomføre 
opplæring i TBO og TBO-F i 2022.
 

8.7 
Statsforvalteren Oslo og Viken

RVTS Øst og RVTS Sør har samarbeidet med 
statsforvalteren i Oslo og Viken om å gi ansatte som 
fører tilsyn i barneverntjenester og barneverns-
institusjoner, kompetanse i Traumebevisst tilsyn. 
Undervisningen har tatt utgangspunkt i traume- og 
utviklingsforståelse og essensen i traumesensitivt 
arbeid. Flere av tjenestene som det føres tilsyn med, 
har de senere årene fått opplæring i traume-
kompetanse, og statsforvalteren har på bakgrunn  
av dette sett et behov for at de som fører tilsyn har 
kjennskap til fagområdet.
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9
Aktivitet rettet mot  
spesialist helsetjenesten

RVTS Øst har siden oppstarten i 2007 bidratt med undervisning 
og implementeringsstøtte til helseforetakene i vår region. 
Gjennom dette arbeidet er det etablert kontakt med nettverk og 
nøkkelpersoner i helseforetakene. Vi får fortløpende henvendelser 
om kompetanseheving innen våre kompetanseområder. Vi benytter 
også våre samarbeidspartnere i helseforetakene inn i våre faglige 
utviklingsprosjekter. Under nevner vi noen eksempler på samarbeid 
vi har med spesialisthelsetjenesten.

9.1 
Traumekompetanse som grunnlag for 
samarbeid og fagutvikling

Kunnskapen fra RVTS Østs kompetanseutviklings-
program Tryggere traumeterapeuter videreutvikles og 
følges opp gjennom nettverksarbeid og veiledning til 
de helseforetakene vi samarbeider med. Med det som 
grunnlag har vi gjennom samskapingsprosesser med 
tjenestene utviklet skreddersydd opplæring, og temaer 
som suicidalitet og migrasjon er tatt inn i samarbeidet. 

9.1.1 
Samarbeid med Sykehuset Østfold HF om kompetan-
seutvikling
Siden gjennomføringen av RVTS Østs kompetan-
seutviklingsprogram Tryggere traumeterapeuter i 
2012 har vi samarbeidet med Sykehuset Østfold om 
kompetanse heving innenfor traumefeltet.

I løpet av de to siste årene har vi samarbeidet om 
gjennom føring av tredagers grunnkurs i behandling  
av traumer og suicidalitet for alle døgnavdelingene i 
klinikken. Sykehuset Østfolds representant i selvmords
forebyggende nettverk er med i samarbeidet. Arbeidet  
styres av prosjektgruppen, som består av represen-

tanter fra Sykehuset Østfold og RVTS Øst. Målet har 
vært å gi ansatte i døgnavdelingene kompetanse om 
hvordan traumer og suicidalitet kan behandles i en 
korttids døgnramme. Det er i tillegg gjennomført leder-
seminar om implementering av kunnskapen. 

Pandemien har krevd stor grad av tilpasning og 
fleksibilitet fra RVTS Øst og Sykehuset Østfold for å 
gjennomføre de planlagte aktivitetene. Kursdager har 
på kort varsel blitt endret fra fysisk gjennomføring 
til gjennomføring digitalt. Nå gjenstår to kursdager 
og videre oppfølging med workshop, veiledning og 
implementerings støtte lokalt i seksjonene.

9.1.2 
Sykehuset Innlandet HF, digitalt grunnkurs  
om migrasjonshelse 
Vi har over flere år samarbeidet med Sykehuset  
Innlandet, blant annet om gjennomføring av Tryggere 
traumeterapeuter-programmet. Samarbeidet har bidratt 
til et tett samarbeid med traumenettverket i sykehuset. 
Vi har nå påbegynt et nytt samarbeidsprosjekt, med 
mål om å utvikle et digitalt grunnkurs. Formålet med 
kurset er å gi helsepersonell i sykehuset kunnskap  
og verktøy til å håndtere utfordringer i møte med  
mennesker med minoritetskulturell bakgrunn27. 

9.2 
Sosialpediatrisk seksjon ved  
Ullevål sykehus (OUS)

RVTS Øst har innledet samarbeid med «regional 
kompetanse tjeneste om vold og seksuelle overgrep 
mot barn og unge», som er organisert under sosial-
pediatrisk seksjon ved OUS. Vi har overlappende  
fag- og ansvars områder og har derfor stort utbytte  
av å utveksle fagkompetanse. RVTS Øst har gitt de  
ansatte innføring i traume- og utviklingsforståelse, 
samt hensiktsmessig tilnærming til traumatiserte barn 
og unge. Vi har fokus på hvordan legene og syke-
pleierne i sosialpediatrisk seksjon kan bruke kompe-
tansen i konsultasjoner og oppfølging av utsatte barn 
og unge. Samarbeidet er planlagt videreført i 2022.

9.3 
Selvmordsforebyggende arbeid 

Som et ledd i oppgavene fra Helse Sør-Øst28, drifter vi 
et fagnettverk for selvmordsforebygging som består av 
representanter fra alle de store helseforetakene.

Vi har flere samarbeidsprosjekter med helseforetak og 

dyktige fagfolk innen spesialisthelsetjenesten, og vil 
her trekke fram:

9.3.1 
Selvmordsforebyggende nettverk29 
Det er avholdt åtte møter i nettverket i 2021. I møtene 
har vi et særlig fokus på kompetanseutvikling,  
erfaringsutveksling og arbeid med felles prosjekter.  
Vi har invitert eksterne forelesere til disse samlingene, 
med påfølgende faglig drøfting og refleksjon. Råd-
giverne holder også selv faginnlegg for hverandre om 
prosjekter og tiltak i de ulike HF, og om ny forskning. 
Innspill til nye nasjonale retningslinjer har vært grundig 
drøftet og behandlet i nettverksmøtene.
 
9.3.2 
Collaborative Assessment and Management  
of Suicidality (CAMS)30

I løpet av de siste årene har vi gjennomført åpne kurs 
i CAMS. Opplæringen går over fire dager. Vi bistår 
også Sykehuset Innlandet HF i deres implementering 
av CAMS i helseregionen. Sykehuset har utdannet 
over 600 behandlere i modellen til nå. RVTS Øst gir 
vei ledning til ressurspersoner etter «train the trainer»- 
modellen, slik at disse kan veilede øvrige ansatte.
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10

Undervisning og rådgivning til tjenestene 
og myndighetene

10.1 
Faglige utviklingsprosjekter

10.1.1 
Trauma and Development Education Monitor  
(TANDEM)
Et samarbeidsnettverk på tvers av norske kompetanse-
miljøer på volds- og traumefeltet, CACTUS, startet i 
2018 arbeidet med å utvikle et kartleggingsverktøy 
egnet for å måle traumekompetanse, TANDEM. RVTS 
Øst har deltatt i arbeidsgruppen ledet av RVTS Vest.

I november 2021 ble første forskningsartikkel på  
TANDEM publisert i Tidsskrift for Norsk  
psykolog forening (Nordanger m.fl., 2021). Artikkelen 
konkluderer med at instrumentet har gode psyko-
metriske kvaliteter, og at det har potensial til å bli brukt 
til evaluering, fagutvikling og samarbeid nasjonalt og 
internasjonalt. 

Det benyttes et nettbasert spørreskjema som besvares 
av kursdeltakerne før og etter kompetanseutvikling. 
Besvarelsene ved oppstart gir utgangspunkt for dialog 
med tjenesten om hvordan kompetansehevingen bør 
legges opp. Resultater i etterkant viser noe om  
effekten av kompetansehevingen. Resultatene fra  
TANDEM kan inngå i forskning på faktorer som virker 

inn på deltakernes læringsutbytte, og dataene kan  
brukes som grunnlag i vitenskapelige publikasjoner.
RVTS Øst har benyttet TANDEM i utvikling og evaluering 
av flere kompetansehevingsprogrammer de siste to 
årene. Det hjelper oss med å tilpasse undervisningen, 
og gir støtte til implementeringsprosessene.

10.1.2 
Fagutvikling av traumebehandling av barn og unge
Vi har i dag effektive behandlingstiltak for post-
traumatisk stresslidelse hos barn og unge (EMDR 
og TF-CBT), men det er likevel behov for utvikling av 
flere tilnærminger.31 Spesielt gjelder dette barn utsatt 
for store belastninger som har utviklet omfattende 
regulerings vansker. Mange av disse barna oppfyller 
kriterier for flere psykiske lidelser, men strever med  
å nyttiggjøre seg behandling. 

RVTS Øst arbeider med å utvikle og gi opplæring i 
ulike behandlingstilnærminger for traumatiserte barn 
og unge. Det er hensiktsmessig at tjenestene tilbyr et 
utvalg av behandlingsformer for å kunne gi best mulig 
skreddersøm for det enkelte barn.

Trauma Center i Boston har, med utgangspunkt i kunn-
skap om utviklingspsykologi og nevrobiologi, utviklet et 
terapeutisk rammeverk for barn som ikke drar nytte av 

ordinær traumebehandling som TF-CBT. Rammeverket, 
Sensory Motor Arousal Regulation Therapy (SMART), 
står på listen over «lovende metoder» i USA (National 
Registry of Evidence-Based and Promising Practices, 
2016). Erfaring viser at sansemotoriske opplevelser 
kan virke «bottom-up»-regulerende på nervesystemet, 
slik at personen blir mer fleksibel i sine motoriske, 
emosjonelle, sosiale og kognitive responser.

Vi har over flere år samarbeidet med Trauma Center for  
å tilby opplæring og veiledning til tjenestene som har tatt 
i bruk SMART. Det er nå etablert SMART-behandling på 
flere BUP-er og ved ulike barneverntiltak. I Vestre Viken 
HF er det en pågående studie av metoden for å under-
søke hvordan behandlingen fungerer i Norge. Denne 
høsten gjennomførte RVTS Øst, i samarbeid med BUP 
Asker, et åpent kurs i SMART. Vi erfarer at SMART er 
ettertraktet, våre kurs er fullbooket, og tilbakemeldinger 
fra terapeuter som har tatt i bruk SMART er gode.

10.1.3 
Kropp og traume – behandling av torturerte
RVTS Øst har utviklet en todagers undervisning, Kropp 
og traume, som belyser sammenhengen mellom kropp 
og psykologiske traumer, og er et tilbud spesielt innrettet 
mot behandlere i tjenester som møter mennesker utsatt 
for tortur. Vi styrker igjen samarbeidet med ansatte fra til-

rettelagt tannhelsetilbud (TOO)32. Målet er å kunne bidra 
til å gjøre deres tilbud bedre kjent blant behandlere, slik 
at flere torturoverlevere benytter seg av tilbudet.

10.2 
Rådgivning til myndighetene

RVTS-ene har som en av sine oppgaver «å understøtte 
sentrale myndigheter i arbeid med planer, strategier,  
retningslinjer og dokumenter som har relevans for 
kjerne områdene». RVTS Øst bidrar med råd til myndig-
hetene gjennom høringsuttalelser, innspillsmøter, 
rapporter og brev. I 2021 har vi blant annet gitt innspill 
til Helsedirektoratets utredning av et lavterskeltilbud til 
barn og unge som står i fare for å utøve skadelig eller 
problematisk seksuell atferd. Vi har, sammen med de 
andre sentrene i stiftelsen Pilar, gitt innspill til flere 
høringer om lover og forskrifter i ny barnevernsreform, 
og vi har ytt støtte til Arbeids- og velferdsdirektoratets 
utvikling av veileder for NAV om vold i nære relasjoner. 
I tillegg har vi deltatt i Helsedirektoratets arbeid for 
forebygging av selvskading og selvmord, med én  
representant i ekstern ressursgruppe og én repre-
sentant i arbeidsgruppe for revisjon av nye nasjonale 
retnings linjer for selvmordsforebygging i psykisk helse 
og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
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Rapportering på regjeringens  
handlingsplaner

RVTS Øst er gitt særskilt ansvar og oppgaver i flere av regjeringens 
handlingsplaner. Her følger en rapportering om arbeidet med  
oppgavene i 2021:

11.1  
Opptrappingsplan mot vold og overgrep

11.1.1 
Handlingsplaner og kompetanse om vold i nære  
relasjoner
Vårt arbeid med å styrke kompetansen om vold i nære 
relasjoner er omtalt i pkt. 7.1.

11.1.2 
Helse- og omsorgstjenestens arbeid med overgripere
Forebygging av skadelig seksuell atferd (SSA) hos barn 
og unge er et tema der RVTS-ene har samarbeidet tett. 
Koordinert av RVTS Midt er det utviklet et nasjonalt 
kompetansenettverk, det er avholdt flere digitale  
frokostseminarer og utviklet en felles nettside:  
seksuellatferd.no, som er en ressursside for fag-
personer. RVTS Øst har levert flere bidrag til nettsiden 
i 2021.

Vi har undervist ansatte i barnevern, helsevesen,  
skoler, barnehager, habiliteringstjenesten, Bufetat, 
politi, kriminalomsorg og spesialisthelsetjenesten om 
temaet. Vi tilbyr skreddersydde opplegg med utgangs-
punkt i tjenestenes behov og ønsker. Vi har også et 
samarbeid med Statens barnehus i region øst om 
undervisning og erfaringsutveksling.

De siste årene er det utviklet flere gode verktøy33 som 
brukes for å gå i dialog med barn og unge om seksua-
litet, samt for å utrede og behandle barn som har gjort 
grenseoverskridende handlinger som bekymrer. Det er 
stor interesse for verktøyene, og vi blir ofte invitert til 
ulike faginstanser for å presentere dem og hvordan de 
kan benyttes i deres arbeid.

I mars 2021 lanserte RVTS Øst «Play it right» (PIR), 
som er en verktøykasse som kan brukes for å komme 
i dialog med unge i alderen 12–25 år om seksualitet. 
For mer informasjon om PIR, se pkt. 6.10. Verktøy-
kassen er utviklet i samarbeid med Kriminalomsorgens 
utdanningssenter. Den inneholder hjelpemidler som 
kan bidra til en god dialog om temaer mange synes 
er vanskelige å snakke om. Verktøykassen er svært 
etterspurt, og vi har brukt mye tid på å undervise og 
veilede tjenestene som har kjøpt kassen i hvordan de 
kan bruke den.

11.1.3 
Kunnskapsmoduler om rus og vold
Helsedirektoratet har i tilskuddsbrev til KORUS og 
RVTS gitt dem i oppdrag å utvikle og implementere 
kunnskapsmoduler på området rus og vold. Dette har 
resultert i nettressursen rusogvold.no, hvor kunnskaps-
modulene er tilgjengelig. KORUS Midt og RVTS Midt har 
ledet arbeidet. Målgruppen er spesialist helsetjenesten 
og primærhelsetjenesten. I tillegg til å delta i 
redaksjons gruppen har vi bidratt med undervisnings-
filmer til nettressursen. 

I region Øst har KORUS Øst, KORUS Oslo og RVTS Øst 
opprettet en prosjektgruppe som har ansvaret for å 
implementere kunnskapsmodulene. Det er igangsatt 
et samarbeid med FACT-team i Sarpsborg kommune 
og NAV Grünerløkka om å pilotere implementering av 
nevnte kunnskapsmoduler.
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11.2 
Opptrappingsplan for barn og unges  
psykiske helse (2019–2024)

RVTS Øst arbeider for å styrke tjenestene i deres  
arbeid med å forebygge, avdekke og avverge vold,  
seksuelle overgrep og utnytting av barn og unge. En slik 
styrking er avgjørende for å forebygge psykisk uhelse. 
Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse 
(2019–2024) gir en generell ramme og et fundament 
for RVTS Østs prioritering av satsinger og kompetanse-
utvikling rettet mot barn- og ungetjenester.

11.2.1 
Ungdata
RVTS Øst samarbeider med KORUS Øst og KORUS Oslo 
om oppfølging av Ungdata. Vi har bistått kommuner 
som kartlegger selvmords-/selvskadingsproblematikk 
gjennom tilleggsmoduler i Ungdata.

11.3 
Handlingsplan for forebygging av  
selvmord (2020–2025): Ingen å miste 

RVTS Øst har prioritert følgende prosjekter i 2021 som 
står omtalt i den nasjonale handlingsplanen for fore-
bygging av selvmord lansert i 2020:

11.3.1 
Folkeopplysningskampanje om forebygging  
av selvmord 
RVTS Øst sitter i den nasjonale ressursgruppen for 
regionale folkeopplysningskampanjer med nasjonal 
overbygning. Andre representanter i gruppen er NSSF, 
de andre RVTS-ene, Mental Helse, LEVE og VIVAT. 

NSSF og Mental Helse startet i 2020 et forprosjekt til 
folkeopplysningskampanjer. I 2021 er det gjennomført 
pilotkampanje i tidligere Østfold. Målgruppen har vært 
ansatte i kommunene og spesialisthelsetjenesten. 
Som en del av piloten har RVTS Øst bidratt med ulike 
undervisninger.

11.3.2 
Ivaretakelse av pårørende når mor eller far strever 
med selvmordsatferd
Utviklingen av todagerskurset Ivaretakelse av barn som 
pårørende når mor eller far strever med selvmordsatferd 
er et samarbeidsprosjekt34 mellom RBUP Øst og Sør  
og RVTS Øst. Målgruppen for kurset er ansatte  
i spesialisthelsetjenesten (DPS, BUP), somatiske 
avdelinger, i barnevernet, krisesenter o.l. Gjennom 
kurset skal deltakerne bli tryggere på å gjennomføre 
barnesamtaler og øke kvaliteten på samtalene.
RVTS Øst veileder ansatte ved to akutteam på Ahus  
i deres arbeid med barn som pårørende.

11.3.3 
Forum for selvmordsforebygging 
RVTS Midt representerer de øvrige RVTS-ene i forumet. 

11.3.4 
Hvordan møte barn og unge om selvskadings-  
og selvmordsinnhold på internett?
Det er etablert en prosjektgruppe med representanter 
fra RVTS-ene. Gruppen ledes av RVTS Sør. Det er igang-
satt et arbeid med å kartlegge behovet for kompetanse-
heving hos relevante tjenester. Arbeidet videreføres  
i 2022.

11.3.5 
Veiledning i utvikling av kommunale handlingsplaner 
I våre undervisninger rettet mot kommunalt ansatte 
presenterer vi det veiledende materiellet for selvmord 
og selvskading. I tillegg til dette har vi fortløpende  
kontakt med flere kommuner som har igangsatt arbeid 
med utvikling av handlingsplaner.

11.3.6 
Selvmordsforebyggende kompetanse og samarbeid 
I Regjeringens handlingsplan for selvmordsforebyg-
ging (2020) er det fokus på behovet for selvmords-
forebyggende kompetanse og konkrete tiltak i somatiske 

sykehusenheter. En gruppe av klinikere og forskere fra 
OUS, Diakonhjemmet og RVTS Øst ga i 2020 et felles 
innspill til denne delen av handlingsplanen.

Som en videreføring av innspillet, er det etablert et 
samarbeids prosjekt mellom de nevnte aktører om  
utvikling av undervisningsmateriell for helsepersonell  
i somatiske enheter. Det arbeides nå med å sammen-
stille en kunnskapsoppsummering og utarbeide 
ressurs materiell. Nasjonalt senter for selvmords-
forskning og forebygging og Sunnaas sykehus er med  
i referansegruppen til prosjektet. 

11.4 
Ny handlingsplan: «Frihet fra negativ 
sosial kontroll og æresrelatert vold» 
(2021–2024)
RVTS Øst har gjennom 2021 arbeidet i tråd med den 
forrige handlingsplanen for 2017–2020 – og den nye, 
som ble lansert i juni. En sentral del av vårt arbeid er 
knyttet til koordinering av Østlandsnettverket, se pkt. 
7.1.7. RVTS Øst har i 2021 også holdt à jour nettstedet  
rettentil.no, slik at denne fortsatt er aktuell og  
i samsvar med den nye handlingsplanen.
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11.5 
Handlingsplan mot radikalisering  
og voldelig ekstremisme

Det er i 2021 kommet ny handlingsplan. I denne 
handlings planen er RVTS-ene gitt ansvar for  
følgende tiltak:

11.5.1 
Pkt. 2. Nasjonal veilednings- og ressursfunksjon
Vi har etablert et nasjonalt nettverk bestående av  
relevante aktører med nasjonale eller regionale arbeids-
oppgaver. Målet med nettverket er økt samordning og 
sektorovergripende samarbeid.

Vi sprer kunnskap om etablerte rutiner og retningslinjer, 
og veileder fortløpende tjenestene i deres yrkes utøvelse 
opp mot problematikken. Vi har også gitt veiledning til 
relevante tjenester og direktorater ved behov.

For å spre kunnskap, stimulere til etablering og 
vedlikehold av nettverksstrukturer og gjøre individuell 
veiledning mer tilgjengelig, er vi i ferd med å ferdigstille 
en ny versjon av utveier.no. For mer informasjon om 
nettressursen, se pkt. 6.7.

11.5.2 
Pkt. 6. Regionalt arbeid med kompetanseheving  
i helsetjenestene
RVTS Øst gir fortløpende kompetanseheving og vei-
ledning til kommunale, regionale og nasjonale helse-
tjenester. Se nærmere omtale om vårt arbeid under  
pkt. 7.6.

11.5.3 
Pkt. 25. Oppfølging av personer som har deltatt  
i kamphandlinger i utlandet (fremmedkrigere)
Ivaretakelse og oppfølging av returnerte fremmed-
krigere tematiseres i mange av de kompetansehevende 
tiltakene som gis til tjenestene. Vi veileder kommuner 
som mottar fremmedkrigere etter endt soning. RVTS 
Øst har bistått tjenester som har hatt ansvar for 
returnerte barn. Som en del av dette arbeidet, veileder 
vi fortsatt helse- og sosialtjenestene i de respektive 
kommuner og bydeler.

11.6 
Regjeringens handlingsplan mot  
menneskehandel

11.6.1 
Tiltak 15: Gjøre kjent Bufdirs nasjonale veilednings-
funksjon
Vi presenterer Bufdirs nasjonale veiledningsfunksjon 
både i vår undervisning og på nettstedet mennesker-
tilsalgs.no.

11.6.2 
Tiltak 17: Gi opplæring til helse- og omsorgspersonell
RVTS Øst har i 2021 arbeidet med å formidle  
informasjon og kunnskap om menneskehandel  
gjennom relevante kurs og tiltak. Vi har samarbeidet 
med relevante nasjonale og regionale miljøer, herunder 
andre aktører omtalt i handlingsplanen. Se nærmere 
omtale om vårt arbeid under pkt. 7.1.8.

11.7 
Nasjonal helseberedskapsplan – arbeid 
med psykososial beredskap

Kommunene har ansvar for å gi et helhetlig tilbud av 
psykososiale tiltak. Gjennom vår deltakelse i region-
rådene i region øst har vi god dialog med rådmenn om 
arbeid med psykososial beredskap. 

RVTS Øst har utviklet nettressursen psykososial-
beredskap.no som en ressurs for kommunene i deres 
beredskapsarbeid. For mer informasjon om nett-
ressursen, se pkt. 6.6.

Vi har utviklet et grunnkurs for psykososiale kriseteam 
og deres samarbeidspartnere. I tillegg tilbyr vi  
fordypningsmoduler som gir utvidet kunnskap om  
temaet. For nærmere informasjon om vårt arbeid,  
se pkt. 7.5.

RVTS Øst arrangerer tredagers ledertrening med fokus 
på personlig utvikling, samhandling, psykososiale 
ferdigheter og stresshåndtering. Deltakerne trenes  
i å løse komplekse situasjoner og dilemmaer i dialog 
med andre, med utgangspunkt i konkrete scenarioer.

11.8 
Også vi når det blir krevet – veteraner  
i vår tid35

De fem RVTS-ene har en viktig rolle i formidling av 
kompetanse om veteraner og veteraners utfordringer. 
Sentrene har spisskompetanse på ulike fagområder, 
også veteraner fra internasjonale operasjoner. 

RVTS Øst holdt innlegg på Bufetat region øst sin  
konferanse om forsvarsfamiliene for ressurspersoner  
i familieverntjenesten i september.

I løpet av året har det vært jevnlig kontakt med veteran-
organisasjonene NVIO, SIOPS og FVT.

11.8.1 
Tiltak 14 og tiltak 23: Kommunale/interkommunale 
handlingsplaner 
Kommuner som har innbyggere som har vært i 
internasjonal tjeneste for Norge, oppfordres til å 
utarbeide kommunale eller interkommunale handlings-
planer. RVTS skal bidra med veiledning til disse 
kommunene. På RVTS Østs nettressurs om veteraner, 
se pkt. 6.5, presenterer vi nærmere informasjon om 
det kommunale veteranarbeidet. Nettressursen retter 
seg mot kommunale veterankontakter, fastleger, 
beslutningstakere i kommunene, ansatte i skoler og 
barnehager (som møter barn av veteraner), helse-
personell, spesialisthelsetjenesten og andre relevante 
fagpersoner som møter veteraner.

Horten kommune, Forsvarets veterantjeneste og RVTS 
Øst har i fellesskap utviklet e-læringsprogram rettet 
mot ansatte i kommunal og offentlig sektor, fastleger 
og annet helsepersonell som gjennom sitt arbeid  
kommer i kontakt med veteraner, se pkt. 6.4.

11.8.2 
Tiltak 22: Regionale fagnettverk for innsatspersonell
De regionale fagnettverkene for innsatspersonell 
(RNIP), som ledes og koordineres av RVTS-ene, er  
sentrale i kompetanseutvikling og -deling. RNIP Øst, 
som ledes av RVTS Øst, har to møter årlig. 

I tråd med innholdet i den nye stortings meldingen 
deltar spesialisthelsetjenesten i de regionale 
fagnett verkene. Erfaringene med deltakelse fra 
spesialisthelse tjenesten i de regionale fagnettverkene 
er svært gode.

RVTS Øst leder det nasjonale fagnettverket som består 
av representanter fra Forsvaret (Forsvarets  
veteran tjeneste og Forsvarets veteransenter),  
Helsedirektoratet, Bufdir, NAV, Politidirektoratet, 
Arbeids- og velferdsdirektoratet, RVTS-ene, NKVTS, 
Institutt for militær psykiatri (IMPS), Forsvarets sanitet. 
Fagnettverket, som møtes to ganger årlig, er etablert 
for å styrke det nasjonale samarbeidet på tvers av 
regioner og sektorer.

11.8.3 
Tiltak 23: Deltakelse i regionale kompetansenettverk 
Se pkt. 11.8.1.

11.8.4 
Tiltak 24: Opplæringspakke i militærpsykiatri 
RVTS Øst har utviklet kurs for leger og psykologer om 
de særskilte utfordringene for veteraner. Kurset har 
som mål å gi deltakerne kompetanse og praktisk 
trening i krevende differensialdiagnostiske avveininger 
og utforming av en konkret behandlingsplan tilpasset 
ulike symptombilder og belastninger. Kursinnholdet er 
utviklet av psykiatere, psykologspesialister og forskere, 
i samarbeid med Forsvarets sanitet (Institutt for 
militærpsykiatri og stressmestring), NKVTS og kliniske 
behandlingsmiljøer. På kursene som er gjennomført 
denne høsten, har vi hatt med veteraner som 
undervisere. Kursinnholdet baserer seg på nasjonal  
og internasjonal forskning, og kliniske anbefalinger  
er i tråd med internasjonale faglige anbefalinger for 
behandling. Legeforeningen har godkjent kurset som 
meritterende for allmennmedisin, psykiatri og rus- og 
avhengighetsmedisin. Kurset er også godkjent som 
vedlikeholdskurs for psykologspesialister.

Det er også holdt kurs for helsepersonell med mye 
av det samme programmet. Det er stor interesse for 
kursene, og vi planlegger flere kurs i 2022.

http://www.psykososialberedskap.no
http://www.psykososialberedskap.no
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Kort rapportering på tiltakene i tilskuddsbrevet 2021

Tiltak Mål Status

1.1 Samfunnsoppdraget Felles overordnet samfunnsoppdrag, 
gitt av HOD og BFD i 2015, fastslår 
at kompetansesentrene skal bidra til 
å styrke kompetansen og kvaliteten 
i de relevante tjenestene og andre 
nærliggende sektorer innenfor 
senterets kompetanseområde og 
overfor senterets målgrupper.

I 2021 har RVTS Øst arbeidet ut fra 
føringene i tilskuddsbrev fra Hdir 
25.02.2021, Bufdir 13.04.2021, 
IMDi 05.05.2021 og dialogen om 
tilskudd fra Helse Sør-Øst RHF 
18.03.2021, samt i regelverket 
for tilskuddsordning til RVTS-ene 
revidert 22.06.2017.

1.2 Samarbeid med statsforvalteren Det forventes at samarbeidet 
om oppgavefordeling og 
måloppnåelse innen psykisk 
helse, rus, vold, barnevern og 
selvmordsforebyggende arbeid 
videreføres og videreutvikles.

I rute. Statsforvalteren i Innlandet 
og i Oslo og Viken er i 2021 
blitt fast deltaker i ledermøtene 
som følger opp det regionale 
samarbeidet.
Ref. pkt: 4.3 Samarbeid med 
statsforvalteren

1.3 Samarbeid med relevante 
fagmiljø

Kompetansesentrene skal 
bidra til effektivt samarbeid og 
kunnskapsutveksling mellom 
nasjonale og regionale fagmiljøer på 
feltet. De fem RVTS-ene og NKVTS 
skal i 2021 videreføre felles arbeid 
med tiltak for å fremme et tettere 
samarbeid mellom sentrene på 
voldsfeltet.

I rute. RVTS Øst har et godt 
samarbeid med NSSF om 
selvmordsforebygging. 
Ref. pkt: 4.5.2 NSSF
Vi har i 2021 inngått en 
samarbeidsavtale med NKVTS om 
RVTS-ene som letter opprettelsen av 
nye prosjektsamarbeid. 
Ref. pkt: 4.5.1 NKVTS

1.4 Regionalt samarbeid Helsedirektoratet ber sentrene i 
regionen (RKBU/RBUP, RVTS og 
Korus) og NAPHA videreføre/
videreutvikle sine samarbeidsavtaler, 
og utarbeide en gjensidig 
forpliktende plan for samarbeidet 
mellom sentrene i regionen i 2021.

I rute. RBUP,  RVTS Øst, KORUS 
Øst, KORUS Oslo, NAPHA og 
statsforvalterne i Innlandet og 
Oslo og Viken har regelmessige 
ledermøter og ajourfører en 
gjensidig og forpliktende plan for 
samarbeidet.
Ref. pkt: 4.2 Regionalt samarbeid

1.5 Særskilte formål RVTS RVTS-ene skal bistå 
tjenesteapparatet med fagutvikling, 
implementeringsstøtte, 
undervisning, veiledning, 
konsultasjon og nettverksarbeid.

I rute. Et flertall av RVTS Østs  
prosjekter er initiert på forespørsel 
fra tjenesteapparatet.  
Vi prioriterer lederforankrede 
kompetanse utviklingsprosjekter for  
– og i – kommuner, kommunale  
tjenester og spesialist-
helsetjenesten.

2.0 Særskilte oppgaver og 
satsninger

Det skal sikres at rapporteringen 
på en kortfattet og oversiktlig måte 
inneholder informasjon om
alle oppgaver finansiert med 
tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet 
og Bufdir.

I resten av listen følger kort 
rapportering, samt krysshenvisning 
til mer utførlig rapportering på hele 
listen over særskilte oppgaver og 
satsinger for RVTS-ene.
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Tiltak Mål Status

2.1 Sentrale planer

2.1.1 Opptrappingsplan mot vold og 
overgrep

RVTS-ene er sentrale aktører for 
flere tiltak i Opptrappingsplan mot 
vold og overgrep.

Punkt 12 i Plan for regionalt 
samarbeid region øst.
Ref. pkt: 11.1 Opptrappingsplan mot 
vold og overgrep

2.1.1.a Endringer i helselovgivningen RVTS-ene skal bistå tjenestene i å 
forebygge, avdekke og avverge vold 
og overgrep.

I rute. Vi er i ferd med å utvikle 
et nytt undervisningsprogram 
som møter de aktuelle 
kompetansebehovene i kommunene.
Ref. pkt: 7. Aktivitet rettet mot 
kommunale tjenester.

2.1.1.c Økt kompetanse i helse- 
og omsorgstjenestene om vold og 
overgrep

Å øke helsepersonells kompetanse 
om vold mot barn og styrke arbeidet 
med overgripere i helsetjenesten.

I rute. Punkt c må sees i 
sammenheng med punkt d under.

2.1.1.d Utøvere av vold og overgrep 
(inkl. SSA)

RVTS-ene skal i 2021 blant 
annet videreføre nettverksarbeid 
og samarbeidet med relevante 
aktører, slik som Ressursenhet 
V27 ved Betanien sykehus. 
Herunder understøtte relevante 
prosjekter, som etableringen 
av spisskompetansemiljøer i 
alle regioner, et arbeid som 
koordineres av V27 og Helse Fonna/
Habiliteringstjenesten.

I rute. I rute. Vi deltar i det 
nasjonale RVTS-nettverket, og bidrar 
til nettstedet seksuellatferd.no.
I 2021 har vi gitt kompetanse 
til barnevern, helsevesenet, alle 
nivåer i skole/barnehage og 
habiliteringstjenesten, Bufetat, 
politi, kriminalomsorg og 
spesialisthelsetjenesten.
Vi har hatt undervisning om 
verktøyene Trafikklyset, PROFESOR, 
e-læring og skoleveilederen (utviklet 
av RVTS Midt), AIM 3-utredning, AIM 
3-behandling og Play it right.
Ref. pkt: 11.1.2 Helse- og 
omsorgstjenestens arbeid med 
overgripere 

2.1.1.e Kunnskapsmoduler om rus 
og vold

KORUS og RVTS skal benytte 
grunntilskudd fra Helsedirektoratet 
til felles implementeringsarbeid og 
tjenestestøtte i egen region. I tillegg 
skal sentrene ta del i gjensidig 
kunnskaps- og erfaringsdeling 
på tvers av regioner og bidra til 
videreutvikling av nettstedet  
rusogvold.no.

I rute. Punkt 13 i Plan for regionalt 
samarbeid region øst.
RVTS Øst, KORUS Øst og KORUS 
Oslo har opprettet prosjektgruppe 
med eget mandat. Vi deltar i 
redaksjonsgruppen til nettressursen 
rusogvold.no.
Ref. pkt: 11.1.3 Kunnskapsmoduler 
om rus og vold

2.1.1.f Tverrsektoriell 
kompetansestrategi

RVTS-ene kan bli invitert til å bidra 
i arbeidet med en tverrsektoriell 
kompetansestrategi om vold og 
overgrep, som er et sentralt tiltak i 
planen.

Utsatt. RVTS Øst er ikke invitert inn 
i dette arbeidet.

Tiltak Mål Status

2.1.2 Opptrappingsplan for barn og 
unges psykiske helse

Regionale og nasjonale 
kompetansesentre skal bidra i 
arbeidet med å implementere 
Opptrappingsplan for barn og 
unges psykiske helse, og sikre 
videre kunnskapsspredning og 
kompetanseoppbygging om barn og 
unges psykiske helse.

I rute. Opptrappingsplan for 
barn og unges psykiske helse 
(2019–2024) gir en generell 
ramme og et fundament for RVTS 
Østs prioritering av satsinger og 
kompetanseutvikling rettet mot barn- 
og unge-tjenester i kommunene og 
spesialisthelsetjenesten.
Ref. pkt: 11.2 Opptrappingsplan 
for barn og unges psykiske helse 
(2019–2024)

2.1.2.a Tverrsektoriell veileder for 
psykisk helsearbeid for barn og 
unge

Blant tiltakene i Opptrappingsplan 
for barn og unges psykiske helse er 
utviklingen av en ny tverrsektoriell 
veileder for psykisk helsearbeid 
for barn og unge. Veilederen 
skal inkludere arbeid med 
rusproblematikk, vold og overgrep.

Utsatt. RVTS Øst er ikke invitert inn 
i dette arbeidet.

2.1.2.b Ungdata Sentrene skal i samarbeid med 
Korus og RKBU/RBUP bistå 
kommunene med formidling og 
analyse av Ungdata og Ungdata 
junior.

I rute. Punkt 8 i Plan for regionalt 
samarbeid region øst. RVTS Øst 
samarbeider med KORUS Øst og 
KORUS Oslo om Ungdata-oppfølging.
Ref. pkt: 11.2.1 Ungdata

2.1.3 Handlingsplan for forebygging 
av selvmord

RVTS-ene er sentrale aktører 
for flere tiltak i regjeringens nye 
handlingsplan.

Ref. pkt: 11.3 Handlingsplan for 
forebygging av selvmord (2020–
2025): Ingen å miste

2.1.3.a Folkeopplysningskampanje 
om forebygging av selvmord

Folkeopplysningskampanjen vil 
bygge på erfaringer og innsats som 
er gjort, og RVTS-ene vil i 2021 bli 
bedt om å bidra til realiseringen av 
tiltaket.

I rute. RVTS Øst bidrar med 
undervisning til kommunene i 
folkeopplysningskampanjen som 
NSSF har gjennomført i tidligere 
Østfold fylke dette året. 
Vi følger Helse Vest sin 
kampanje med deltakelse i deres 
prosjektmøter.

2.1.3.b Forum for selvmordsforebyg-
ging

Hdir vil etablere og drifte et 
nasjonalt forum for forebygging av 
selvmord. RVTS vil inviteres som 
en av flere sentrale medlemmer i 
forumet.

I rute. Forumet er etablert 
og representeres av leder fra 
RVTS Midt. Vår representant 
er spesialrådgiver fra Ahus i 
selvmordsforebyggende nettverk.

2.1.3.c Hvordan møte barn 
og unge om selvskadings- og 
selvmordsinnhold på internett?

Sentrene skal i 2021 gjennomføre 
kartlegging av behov hos relevante 
tjenester, og utarbeide en felles plan 
for nødvendig kompetanseheving 
hos sentrene selv og gjennomføring 
av kompetansehevingstiltaket i 
regionene.

I rute. Prosjektgruppe er etablert 
med mandat fra RVTS-ledergruppe. 
Prosjektet ledes fra RVTS Sør. To 
spesialrådgivere fra RVTS Øst deltar 
i arbeidsgruppen, ref. pkt. 11.3.4.
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Tiltak Mål Status

2.1.3.d Veiledning i utvikling av 
kommunale handlingsplaner

RVTS-ene skal støtte tjenestene 
i deres arbeid med å utarbeide 
og implementere planer ut fra 
den enkelte kommunes behov, 
organisering, ressurser og 
kompetanse og bidra til lokalt og 
regionalt samarbeid og samordning 
av det selvmordsforebyggende 
arbeidet.

I rute. I all undervisning ut 
til de kommunale tjenestene 
informeres det om den kommunale 
handlingsplanen. 
Vi bistår kommuner som henvender 
seg og viser til den digitale 
veilederen og gir råd i planarbeidet 
deres.

2.1.3.e Videreutvikling og 
implementering av veiledende 
materiell for kommunene

RVTS-ene skal samarbeide med 
Helsedirektoratet om videreutvikling 
og implementering av Veiledende 
materiell for kommunene om 
forebygging av selvskading og 
selvmord (lansert i 2017) og 
veilederen Etter selvmordet 
– Veileder om ivaretakelse av 
etterlatte ved selvmord (utgitt 
2011).

I rute. Spesialrådgiver fra RVTS 
Øst deltar i arbeidsmøtene med 
myndighetene og bidrar med 
kunnskap og gjensidig informasjons- 
og kunnskapsformidling til 
selvmordsforebyggende nettverk. 

2.1.3.f Selvmords-forebyggende 
kompetanse og samarbeid

Regjeringen vil sørge for 
at somatiske enheter har 
selvmordsforebyggende kompetanse 
og samarbeid med psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling om pasienter med 
somatiske tilstander.

I rute. RVTS Øst har initiert et 
samarbeidsprosjekt med flere 
helseforetak for å utarbeide 
undervisningsmateriell om 
selvmordsforebygging i somatiske 
enheter.

2.1.4 Ny handlingsplan om vold i 
nære relasjoner

Det er sannsynlig at RVTS-ene i 
2021 blir bedt om å bidra i arbeidet 
med gjennomføring av ny plan.

I rute. Ny plan er lansert i august. 
Vi har satt oss inn i planen og hvilke 
føringer den gir for vår innsats.
Ref. pkt: 11.4 Ny handlingsplan: 
«Frihet fra negativ sosial kontroll og 
æresrelatert vold» (2021–2024)

2.1.5 Ny handlingsplan om negativ 
sosial kontroll og æresrelatert vold

Det er sannsynlig at RVTS-ene i 
2021 blir bedt om å bidra i arbeidet 
med gjennomføring av ny plan.

I rute. Ny handlingsplan ga ikke 
nye oppdrag for RVTS, men vi følger 
opp arbeid fra forrige plan med 
nettverk, konferanser og opplæring 
av endringsagenter.

2.1.6 Ny handlingsplan for kjønns- 
og seksualitetsmangfold

Det er sannsynlig at handlingspla-
nen vil inkludere temaer knyttet til 
vold og overgrep, og at RVTS-ene 
blir bedt om å bidra i arbeidet med 
gjennomføring av ny plan.

Utsatt. Vi er ikke blitt bedt om å 
bidra ennå.

2.1.7 Handlingsplan mot 
radikalisering og voldelig 
ekstremisme

RVTS-ene skal videreføre 
arbeidet knyttet til Handlingsplan 
mot radikalisering og voldelig 
ekstremisme, og fortsette 
dialogen og samarbeidet med 
Helsedirektoratet på temaområdet.

I rute. RVTS Øst driver et 
omfattende nettverksarbeid, 
veiledning og konsultasjon, 
deltar i mentoropplæring og i det 
europeiske RAN-nettverket.
Ref. pkt: 11.5 Handlingsplan 
mot radikalisering og voldelig 
ekstremisme

Tiltak Mål Status

2.1.7.a Tverrfaglig ressurs- og 
veiledningsfunksjon på fagfeltet 
radikalisering – oppstartsfase 
2020–2022

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

I rute. Ny interaktiv nettside (ny 
versjon av utveier.no) er snart klar 
for lansering. 

2.1.8 Regjeringens handlingsplan 
mot menneskehandel

Ref. pkt: 11.6 Regjeringens 
handlingsplan mot menneskehandel

2.1.8.a Tiltak 15 (BFD) RVTS-ene skal bidra til å 
gjøre kjent Bufdirs nasjonale 
veiledningsfunksjon for 
tjenesteapparatet i saker 
med mindreårige ofre for 
menneskehandel.

I rute. RVTS Øst omtaler dette i 
sin undervisning for tjenestene og i 
nettressursen menneskertilsalgs.no.

2.1.8.b Tiltak 17 (HOD) RVTS-ene skal gi veiledning og 
bidra til kompetanseheving for 
tjenesteytere på traumer, vold og 
overgrep, flyktningehelse og tvungen 
migrasjon.

I rute. RVTS Øst har i 2021 hatt 
undervisning for tjenestene og den 
store digitale konferansen «Ungdom 
utnyttet til kriminalitet».

2.1.9 Handlingsplan mot voldtekt – 
tiltak 10

RVTS-ene skal integrere kunnskap 
om voldtekt og seksuell vold i sine 
eksisterende kompetanse-tiltak for 
krisesentrene.

I rute. RVTS Øst har tatt opp dette i 
sin dialog med krisesenterlederne.

2.1.10 Nasjonal 
helseberedskapsplan. Versjon 3.0

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

I rute. RVTS Øst har et omfattende 
arbeid på dette feltet, med 
kursportefølje for kriseteam og 
opplæring i kriseledelse. I 2021 er 
det gjennomført rekordmange kurs. 
Vi har bistått Gjerdrum kommune og 
UD etter evakueringen fra Kabul. 
Ref. pkt: 11.7 Nasjonal 
helseberedskapsplan – arbeid med 
psykososial beredskap

2.2 Sentrale satsinger Gjennom utøvelse av 
samfunnsoppdraget skal senteret 
understøtte sentrale satsinger 
og bidra til lokalt og regionalt 
utviklingsarbeid.

2.2.a 0–24-samarbeidet Statsforvalteren har det 
koordinerende ansvaret for denne 
satsingen i regionen.

Utsatt. Punkt 10 i Plan for regionalt 
samarbeid region øst. Samarbeidet 
er tema på møtene mellom 
statsforvalterne og de regionale 
senterledere. Men vi har ikke blitt 
bedt om å bidra.

2.2.b Tidlig Inn og Bedre Tverrfaglig 
Innsats

Kompetansesentrene skal samordne 
sitt arbeid med Korus-ene som har 
det regionale samordningsansvaret 
for den tverrsektorielle satsningen.

I rute. Punkt 4 og 5 i Plan for 
regionalt samarbeid region øst. 
Samarbeidet er ledet av henholdsvis 
KORUS Øst og KORUS Oslo.

2.2.c KS-Læringsnettverket – God 
samhandling for barn og unge

Kompetansesentrene oppfordres til 
å bidra med kunnskapsformidling 
til KS-nettverkene og å se 
læringsnettverkene i sammenheng 
med øvrige relevante nettverk i 
regionen.

Utsatt. Punkt 7 i Plan for regionalt 
samarbeid region øst. RVTS Øst 
deltok aktivt i KS-nettverket for 
fire bydeler i Oslo. Men etter at 
pandemien satte fysiske møter 
på vent, har vi ikke blitt invitert til 
videre arbeid.
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2.2.d Tverrfaglige aktivt oppsøkende 
behandlings- og oppfølgingsteam 
etter ACT- og FACT-modellene for 
barn, ungdom og voksne

RVTS-ene skal bidra til utviklingen 
av tverrfaglige oppsøkende 
behandlings- og oppfølgingsteam, 
med utgangspunkt i sentrale 
komponenter fra ACT/FACT-
modellen, inkludert team for utsatte 
barn og unge og deres familier – 
FACTung.

Utsatt. Punkt 15 og 16 i Plan 
for regionalt samarbeid region 
øst. Dette har vært tema på 
samarbeidsmøter med NAPHA og de 
regionale kompetansesentrene, vi 
har ennå ikke blitt bedt om å bidra.

2.2.e Vold og overgrep som del 
av "program for folkehelsearbeid i 
kommunene"

Ved deltakelse i samarbeidsorgan 
skal sentrene, sammen med andre 
kompetansemiljøer, bistå med ulike 
former for kompetansestøtte og 
evalueringsstøtte.

Utsatt. Punkt 9 i Plan for regionalt 
samarbeid region øst. RVTS Øst 
har i 2021 ikke blitt bedt om 
å delta i samarbeidsorgan for 
folkehelsearbeid i kommunene.

2.2.f «Rask psykisk helsehjelp» RVTS-ene skal understøtte 
nødvendig volds- og 
traumekompetanse i 
tjenestene etter behov, samt 
kompetanse i oppfølging og 
forebygging av selvskading og 
selvmordsproblematikk.

Utsatt. NAPHA har hovedansvar 
for satsingen «Rask psykisk 
helsehjelp». Vi er ikke blitt bedt om 
å bidra.

2.2.g Pakkeforløp Psykisk helse Sentrene skal bistå tjenestene 
i implementering av de faglige 
anbefalingene i forløpene 
med relevant opplæring og 
kompetansehevende tiltak på RVTS 
sine kompetanseområder.

I rute. Punkt 11 i Plan for 
regionalt samarbeid region øst. 
RVTS Øst har vært involvert i 
utviklingen av pakkeforløpet. Vi 
har et prosjekt om samhandling 
med kommunene, og alle våre 
prosjekter i spesialisthelsetjenesten 
understøtter pakkeforløpene.

2.3 Forebygging av selvmord og 
selvskading

Senteret skal bidra til økt 
kompetanse i tjenesteapparatet 
om å forebygge, avdekke, avverge 
og følge opp selvskadings- og 
selvmordsproblematikk.

Punkt 17 i Plan for regionalt 
samarbeid region øst.

2.3.a Samlinger i regionen Statsforvalteren skal bistå RVTS i 
tilretteleggingen av samlingene.

I rute. Statsforvalteren Innlandet 
holder årlig en slik samling der RVTS 
Øst bidrar.

2.3.b Samarbeid LEVE Om utvikling av sorgstøttetilbud. I rute. RVTS Øst har holdt kontakt 
med LEVE gjennom året, og det er 
avtalt veiledning i januar 2022.

2.3.c Samarbeid VIVAT Om kurset «Førstehjelp ved 
selvmordsfare» og spredning av 
SafeTALK.

I rute. RVTS Øst reklamerer 
for kursene, og har avholdt to 
førstehjelpskurs i samarbeid med 
VIVAT.

2.4 Personell som har deltatt i 
internasjonal tjeneste for Norge

RVTS-ene skal bidra i oppfølgingen 
av Meld. St. 15 (2019–2020) Også 
vi når det blir krevet – Veteraner i vår 
tid.

Ref. pkt: 11.8 Også vi når det blir 
krevet – Veteraner i vår tid.

Tiltak Mål Status

2.4.a Oppfordre og understøtte 
kommuner

– slik at disse utvikler og tar i bruk 
kommunale eller interkommunale 
handlingsplaner.

I rute. RVTS Øst har slike 
oppfordringer i veterannettressursen 
som er lansert i år.

2.4.b Videreutvikle standardiserte 
kurs og opplæringspakker

Videreutvikle standardiserte kurs 
og opplæringspakker så de kan 
tilpasses lokale behov.   

I rute. RVTS Øst har i 2021 i 
samarbeid med Forsvarets sanitet 
gjennomført to kurs for legere og 
psykologer, og ett kurs for andre 
helsearbeidere.

2.4.c Innarbeide tematikken i 
relevante kompetansehevingstilbud 
innen psykososial beredskap, 
traumer og vold

I rute. Vår nettressurs 
om veteraner er omtalt og 
tilgjengelig i nettressursen 
psykososialberedskap.no og 
veteranarbeid omtales der det er 
relevant.

2.4.d Sikre samarbeide og 
samordning på tvers av regionale 
fagnettverk

RVTS Øst har spisskompetanse 
og en koordinerende rolle på 
veteranområdet, og sentrene skal 
videreføre sitt samarbeid med mål 
om likeverdige og godt koordinerte 
tilbud på tvers av regionene og 
effektiv ressursutnyttelse.

I rute. RVTS Øst tar regelmessig 
initiativ til møter med de andre 
RVTS-ene, deltar i nasjonale nettverk 
og organiserer regionale nettverk. 

2.5 Sinnemestring – arbeid rettet 
mot voldsutøvere

Arbeidet med spredning av 
sinnemestringsmodellen i samarbeid 
med Brøset Kompetansesenter skal 
videreføres.

I rute. Brøset har i 2021 hatt to kull 
med opplæring hos RVTS Øst. RVTS 
Øst har bistått med undervisning. 

2.6 Los-funksjon Å hjelpe berørte med å finne fram 
til riktig hjelp. Det er i 2021 10 år 
siden terrorangrepene. Dette vil bli 
markert nasjonalt og regionalt, noe 
som kan utløse behov for støtte fra 
RVTS.

I rute. RVTS Øst har gjennom 
støttegruppen et synlig tilbud, og har 
behandlet i 19 saker i 2021. RVTS 
Øst har bistått ved tiårsmarkeringen, 
og var til stede på Utøya 22/7. Vi 
har bistått ved årets samling for 
overlevende.

2.7 Flyktningehelse og tvungen 
migrasjon

RVTS-ene skal bidra til likeverdige 
helse- og omsorgstjenester for 
flyktninger og asylsøkere.

I rute. RVTS Øst har bidratt aktivt 
i redaksjonen til flyktning.net. Vi 
har gitt kompetanse og veiledning 
til ansatte i boliger for enslige 
mindreårige flyktninger. Vi driver 
aktivt nettverksarbeid for relevante 
ansatte i kommunene.
Ref. pkt: 7.2 Nettverk – Hjelp som 
Nytter

2.8 Forebyggende familiearbeid i 
eksil (Bufdir)

RVTS-ene skal bidra til 
kompetanseheving i 
tjenesteapparatet om hvordan det 
kan arbeides med familier som 
strever med tilpasning i Norge.

I rute. RVTS Øst holdt i 2021 digitalt 
kurs om forebyggende familiearbeid 
i eksil i samarbeid med ansatte ved 
RBUP.
Ref. pkt: 7.8 Selvmordsforebygging 
for kommuner og andre tjenester
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2.9 Overgrep og tortur RVTS-ene skal gi veiledning og 
kompetanseheving om avdekking 
og oppfølging av torturofre, og 
opprettholde et samarbeid med 
odontologiske kompetansesentre 
(TOO-oppdraget).

I rute. RVTS Øst og RVTS-ene 
har utarbeidet en felles strategi. 
Et sentralt punkt er hvordan 
styrke rehabiliteringstilbudet til 
torturoverlevere. RVTS Øst har 
utviklet kurs om sammenheng 
mellom traume og kropp. Ansatte fra 
TOO har deltatt.

2.10 Regionale tverrfaglige nettverk 
innen kommunalt psykisk helse- og 
rusarbeid

Nettverkene skal understøtte 
kommunenes arbeid med økt 
kvalitet og kompetanse og bidra 
til å gi god faglig støtte til lederne 
og bedre samarbeid på tvers av 
profesjoner.

I rute. Punkt 6 i Plan for regionalt 
samarbeid region øst. RVTS Øst 
har dette året gjennomført digitale 
nettverksmøter for flyktningarbeid 
og nettverk for psykologer i 
kommunene.
Ref. pkt: 7.2 Nettverk – Hjelp som 
Nytter og 7.3 Nettverk for psykologer 
i kommunen

2.11 Bistand til kommunene i 
utviklingen av rusarbeidet

RVTS-ene skal spesielt bidra til å 
styrke kompetanse og kvalitet i 
tjenestenes videre arbeid med rus- 
og voldsproblematikk.

Se punkt 2.1.1.1.e

2.12 Arbeid mot krisesentertilbudet 
i kommunene (Bufdir)

Arbeidet omfatter: Ref. pkt: 7.1.4 Krisesentrene

2.12.a Nasjonal og regional 
kompetanseheving og 
nettverksbygging for ansatte og 
ledere i krisesentertilbudet.

I rute: RVTS Øst har igjen stått i 
spissen for å arrangere nasjonal 
krisesenterkonferanse, og har re-
etablert regionalt ledernettverk.

2.12.b Integrere kunnskap om 
voldtekt og seksuell vold i arbeidet 
rettet mot krisesentre, jf. punkt
2.1.9

I rute: Dette er tema på nasjonale 
konferanser og i veiledning.

2.12.c Bistå kommunene i å 
tilrettelegge for et helhetlig og 
likeverdig krisesentertilbud

for alle målgrupper uavhengig 
av kjønn, funksjonsnedsettelser, 
seksuell orientering, kjønnsidentitet 
og kjønnsuttrykk, samt etnisitet, 
religion og livssyn, inkl. voldsutsatte 
med problematikk innen rus og 
psykiatri.

I rute: Likeverdige tjenester 
var temaet for den nasjonale 
krisesenterkonferansen 2021.

2.12.d Kompetanseheving rettet 
mot kommunene om deres ansvar 
etter krisesenterloven

Dette bør ses i sammen-heng med 
«Lokale handlingsplaner mot vold i 
nære relasjoner»

I rute: Se omtale av Tjenestestøtte 
kommune. 
Ref. pkt: 7 Aktivitet rettet mot 
kommunale tjenester

2.13 Sentrene mot incest og 
seksuelle overgrep (Bufdir)

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

I rute. RVTS Øst holdt samling for 
sentrene i region øst og region sør i 
desember 2021, og har gitt innspill 
til Bufdir om lavterskeltiltak.
Ref. pkt: 7.1.5 Støttesentre mot 
incest (NOK-sentre)

Tiltak Mål Status

2.14 «TryggEst», håndtering av vold 
og overgrep mot sårbare voksne 
(Bufdir)

TryggEst skal bidra til bedre 
forebygging og håndtering av 
vold og overgrep mot sårbare 
voksne, gjennom bevisstgjøring og 
samarbeid på tvers av etater og 
tjenester i kommunene. RVTS-
ene bistår kommuner som har 
eller skal etablere TryggEst med 
kompetanseutvikling.

I rute. RVTS Øst har god kontakt 
med Bufdir og med TryggEst-
kommunene i region øst. I 2021 
har vi hatt to store konferanser der 
søkelyset er satt på sårbare voksne.
Ref. pkt: 7.1.6 TryggEst

2.15 Jeg vet og Snakke med barn 
(Bufdir)

RVTS-ene skal bidra til å gjøre 
læringsressursen Jeg Vet (jegvet.no) 
kjent i kommunene, og til at de som 
treffer barn og unge gjennom sitt 
arbeid er trygge på å snakke med 
barn de er bekymret for. Snakke 
med barn (snakkemedbarn.no) skal 
videreutvikles i 2021.

I rute: «Jeg vet» markedsføres i 
vår undervisning om vold mot barn 
og unge. Snakkemedbarn.no har 
hatt en rivende utvikling med nye 
avatarer, samiske oversettelser, ny 
struktur på nettsidene, mer hjelp til 
implementering i ansattgrupper. 
Ref. pkt: 6.5 Nettressurs om 
veteraner og 7.1.3  
Snakkemedbarn.no

2.16 Barnevernsreformen og 
kommunenes ansvar (Bufdir)

Kompetansesentrene har på 
bakgrunn av sitt samfunnsoppdrag 
en viktig rolle i å bistå kommunene i 
virkemiddelutviklingen.

I rute: RVTS Øst har samarbeidet 
med tre læringsnettverk i 
barnevernstjenestene om 
traumesensitiv kunnskap til 
fosterhjem. 
Ref. pkt: 8.6 Kommunale 
læringsnettverk

2.17 Innspill til veilederen Sammen 
om mestring

Helsedirektoratet skal i 2021 
revidere IS-2076 Sammen om 
mestring, veileder i lokalt psykisk 
helsearbeid og rusarbeid for voksne.

Utsatt. Vi er ikke blitt bedt om å 
bidra.

2.18 Utarbeidelse av støttemateriell 
– nye læreplaner

Helsedirektoratet er i dialog 
med Utdanningsdirektoratet om 
utarbeidelse av støttemateriell 
knyttet til de nye læreplanene.

Utsatt. Vi er ikke blitt bedt om å 
bidra.

2.19 Bistand til formidling av 
relevante råd i forbindelse med 
koronapandemien

Helsedirektoratet ber 
kompetansesentrene innen psykisk 
helse, rus og vold bidra til å 
gjøre relevante råd og oppdaterte 
anbefalinger om ivaretakelse av 
sårbare grupper kjent og tilgjengelig 
for tjenestene.

I rute: RVTS Øst leder 
RVTS-enes arbeid med 
utviklingen av nettressursen 
psykososialberedskap.no for 
formidling av råd og anbefalinger til 
tjenestene.
Ref. pkt: 6.8 RVTS.no

2.20 Nettbasert formidling I 2021 skal RVTS-ene også gå i 
dialog om utvikling av en felles 
strategisk plan for sentergruppens 
formidlingsaktiviteter på nett.

I rute. Punkt 18 i Plan for 
regionalt samarbeid region 
øst. RVTS Øst deltar i regionalt 
kommunikasjonsforum. Gruppen 
har hatt en rekke møter i 2021, og 
arrangerte et felles regionalt møte 
om formidling våren 2021. 
Ref. pkt: 4.2.3 
Kommunikasjonssamarbeid



ÅRSRAPPORT 2021   |   RVTS ØST   |   5554

Tiltak Mål Status

2.21 Samarbeid med NKVTS om 
gjennomgang av nettressurser

Notatet skal gi et samlet bilde av 
tilgjengelige ressurser og peke på 
behov i tjenestene og muligheter 
framover.

I rute: En arbeidsgruppe ledet av 
NKVTS er opprettet, ressursene 
gjennomgått, rapporten er levert og 
gjennomgått med Helsedirektoratet. 
Ref. pkt: 4.5.1 NKVTS

2.22 Omforent rutine for fordeling av 
oppgaver

RVTS-ene skal i 2021 gå i dialog 
om en felles rutinebeskrivelse for 
fordeling av oppgaver på tvers av 
sentrene.

I rute: RVTS-lederne har hatt hyppige 
ledermøter gjennom året, og en god 
dialog om fordeling av oppgaver. 
En beskrivelse RVTS – En moderne 
familie er sendt Hdir 1.2.2021.
Ref. pkt: 4.4 Samarbeid mellom 
RVTS-ene

3.0 Direktoratenes oppfølging og 
dialog

Kontakten mellom Helsedirektoratet 
og RVTS skjer hovedsakelig gjennom 
nasjonale senterledermøter, 
virksomhetsledermøter, regionale 
møter og dialogmøter med det 
enkelte senter.

I rute: RVTS Øst har deltatt 
på alle de nevnte møter med 
Helsedirektoratet.

Sluttnoter

1 Ved oppstarten av høsten 2021 gjennomførte vi en enkel meningsmåling hvor brukerne av våre digitale flater svarte på spørsmål om hvorvidt 
de foretrakk digital eller fysisk undervisning. Så å si alle de 130 respondentene ga tydelig tilbakemelding om at de ønsket seg begge deler.

2 Vi teller alle kursdeltakere hver dag vi har undervisning, så tallet viser personer ganger undervisningsdager.
3 Fem personer ble drept og flere skadd i Kongsberg sentrum den 13. oktober.
4 Child and Adolescent Complex TraUma Society (CACTUS) er et fagnettverk for nasjonale og regionale kompetanse- og ressursmiljøer i 

Norge som driver forskning og kunnskapsutvikling på traumefeltet barn og unge. Alle medlemmene er sentrale i sine miljøer når det gjelder 
kompetanse på barn og utviklingstraumer.

5 TANDEM er et nettbasert spørreskjema som skal være en felles ressurs og driftsstøtte for virksomheter som driver kompetanseprogrammer 
rettet mot å utvikle traumeforståelse og -kompetanse i tjenesteapparatet. Skjemaet representerer en forståelse av hva som er sentrale 
læringsmål i slike kompetanseprogrammer, og målet er at tjenestene får opplæring som er bedre tilpasset behovet og kompetansenivået i 
tjenesten.

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

7 Pilar er en eierstiftelse for de tre virksomhetene Regionsenter for barn og unges psykiske helse for helseregion øst og sør (RBUP), Regionalt 
ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging for helseregion øst (RVTS Øst) og Regionalt ressurssenter om vold, 
traumatisk stress og selvmordsforebygging for helseregion sør (RVTS Sør).

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

9 Rapporten «RVTS – En moderne familie» ble sendt Helsedirektoratet 1. februar 2021. Rapporten kan leses i sin helhet på vår hjemmeside: 
rvtsost.no/om-oss, og er også tilgjengelig på rvts.no.

10 Nasjonal konferanse for konsultasjons- og liaisonvirksomhet, psykiatriske vurderinger og tiltak i somatiske enheter.
11 National University of “Kyiv-Mohyla Academy”.
12 Nordsamisk, sørsamisk og lulesamisk.
13 E-læringen er tilgjengelig på KS Læring og RVTS Østs nettressurs om veteraner.
14 Utviklet av Direktoratsgruppen mot radikalisering og voldelig ekstremisme.
15 Verktøykassen «De tre gode hjelperne» inneholder en kortstokk med konkrete reguleringsøvelser, tre figurer laget i tre, stressballer/terninger 

med spørsmål til bruk i samtale, samt en plakat med bilde av «min motor», som er en tilpasset variant av toleransevinduet for barn.
16 KOM er Koordineringsenheten for Ofre for Menneskehandel i Politidirektoratet.
17 Nittedal, Ullensaker, Elverum, Grimstad, Porsgrunn.
18 Vi teller alle kursdeltakere hver dag vi har undervisning, så tallet viser personer ganger undervisningsdager.
19 Evakuerte- og pårørendesenter.
20 Mentorene i nettverket har som hovedoppgave å arbeide med personer som står i fare for å bli radikalisert.
21 Heggeli Barnehjem, Heggeli Familiehjem og Nanna Marie – senter for foreldre og barn.
22 The Neurosequential model of therapeutics (NMT). NMT er utarbeidet av Bruce Perry PhD.MD (2005).
23 ØFS består av spesialskoler på grunnskolenivå for barn og unge som bor på barnevernsinstitusjoner eller er innlagt på sykehus.
24 Utviklet av RVTS Sør og bygger på en kursrekke som ble utarbeidet av National child traumatic stress network (NCTSN).
25 Består av bydelene Nordre Aker, Vestre Aker, Frogner og Ullern.
26 Består av kommunene Gjøvik, Søndre Land, Nordre Land og Gran.
27 Temaer som belyses er kulturforskjeller og hvordan skape bevissthet om egen kultur, kunnskap om migranters prosess og migrasjonens følger, 

bruk av tolk og forskjellige måter å kommunisere på. 
28 Vi gjør oppmerksom på at det rapporteres særskilt på dette oppdraget til Helse Sør-Øst.
29 Nettverket består av representanter fra alle de store helseforetakene i helseregion sør og øst.
30 CAMS er et fleksibelt terapeutisk rammeverk som gjør at behandlere adresserer pasientens selvmordstanker eksplisitt og gjør det til del av det 

terapeutiske arbeidet å bearbeide pasientens selvmordstanker. Metoden er utprøvd og evaluert i flere studier, og viser god effekt.
31 Retningslinjene fra International Society for Traumatic Stress, ISTS, 2019.
32 Tilrettelagt tannhelsetilbud til tortur- og overgrepsutsatte og personer med sterk angst for tannbehandling (odontofobi).
33 «Trafikklyset», PROFESOR, «Skoleveilederen», AIM-3 og verktøykassen Play it right.
34 Bakgrunnen for prosjektet er en kunnskapsoppsummering som viser at barn som er pårørende til foreldre med selvmordsatferd har økt risiko 

på gruppenivå for å utvikle egen selvmordsatferd. Selv om dette er en kjent problemstilling, vet vi at barna i liten grad blir fanget opp og 
snakket med.

35 I tjeneste for Norge: Regjeringens oppfølgingsplan for ivaretakelse av personell før, under og etter internasjonal tjeneste. 

https://www.cactusnettverk.no/tandem/
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T: 22 58 60 00
post@rvtsost.no
rvtsost.no

Regionalt ressurssenter om 
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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