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Den 30. desember 2020 gikk et stort leirskred  
ca. kl. 04:00 om morgenen midt i et boligområde 
i Gjerdrum kommune. 20 % av kommunens 
innbyggere måtte evakueres til egne evakuerte- og 
pårørendesentre. Et sykehjem måtte evakueres 
samtidig som de hadde et pågående koronautbrudd 
å håndtere. Flere av kommunens nøkkelpersoner var 
selv personlig berørt av raset. Kommunen hadde et 
akutt behov for hjelp. RVTS Øst kom tidlig inn i arbeidet 
med å bistå Gjerdrum kommune med den psykososiale 
oppfølgingen. Mer om dette i kapittel 1. 

Første halvår 2021 har for øvrig stått i pandemiens 
tegn. Oslo kommune var nedstengt til langt ut på våren 
– med påbud om hjemmekontor for alle virksomheter 
der dette var mulig. Unntakstilstanden ble etter hvert 
en normaltilstand. Vi har opprettholdt driften gjennom 
å arbeide digitalt. På mange måter kan vi sies å ha 
fortsatt omstillingen fra 2020 og utviklingen av vår 
digitale undervisning. 

Vi fortsetter å utforske nye varianter av digital 
kompetansestøtte og nye muligheter til å være en 
tjeneste for tjenestene. 

I denne halvårsstatusen gir vi noen smakebiter fra 
vår aktivitet i årets første seks måneder. Dette er en 
underveisrapportering med utvalgte høydepunkter, før 
en fullstendig rapportering ved årets slutt. Jeg vil også 
minne om vår digitale årsrapport 2020 som du finner 
på: https://arsrapport.rvtsost.no/

Takk for innsatsen til ansatte og samarbeidspartnere. 
Takk til tjenestene som bruker oss, og takk til 
myndighetene som finansierer oss. Og takk til Stiftelsen 
Pilar som utøver klokt eierskap.

Med vennlig hilsen,
 

Toril Araldsen
Senterleder RVTS Øst

Senterleders hilsen sommeren 2021

https://arsrapport.rvtsost.no/
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1
RVTS Østs krisestøtte til Gjerdrum

1.1 
Akuttfasen

Ca. kl. 04:00 den 30. desember 2020 gikk det fatale 
leirskredet i boligområdet Nystulia på Ask i Gjerdrum 
kommune. En rekke boenheter ble tatt av raset, og i 
løpet av kort tid ble det iverksatt en stor evakuering 
som omfattet ca 20 % av kommunens innbyggere. 
Ti personer omkom i hendelsen, mange ble skadet, 
ytterligere et betydelig antall hadde svært dramatiske 
opplevelser ifm. raset og den påfølgende evakueringen. 
Hele lokalsamfunnet ble indirekte eller direkte rammet.

RVTS Øst var i dialog med lederen for kriseteamet 
i Gjerdrum og nabokommunene samme dagen som 
raset gikk. Om morgenen på nyttårsaften mottok vi 
en formell forespørsel fra kriseledelsen i Gjerdrum 
om bistand for å understøtte den psykososiale 
responsen. De neste 10 dagene var vi til stede med 
ressurser på Ask (kriseledelsen), og ved evakuert- og 
pårørendesenteret på Clarion hotell ved Gardermoen. 
Våre bidrag omfattet mange ulike tiltak:

• Strategisk og operativ bistand til de som ledet den 
psykososiale responsen i Gjerdrum, og ved Evakuert- 
og pårørendesenter (EPS) og pårørendesenteret på 
Gardermoen

• Strategisk og operativ bistand til dem som hadde 
ansvar for oppfølging av barn/unge i akuttfasen og 
over i første del av normaliseringsfasen

• Avlastningssamtale med kritisk personell/grupper 
fra Gjerdrum som hadde vært utsatt for ekstreme 
belastninger i tidlig fase 

• Etablering og drift av psykososialt støtteteam for 
personellet på pårørendesenteret og annet kritisk 
personell på Clarion (bemannet med tre psykologer 
som rullerte fra RVTS Øst – tjenesten var tilgjengelig 
hver dag fra 8 til 21)

• Dialog med og rapportering til myndighetsnivå 
regionalt og nasjonalt, bistand ifm. mobilisering av 
eksterne ressurser

Vår primære rolle i denne delen av hendelsen var  
å understøtte og bistå det lokale og regionale hjelpe-
apparatet i den psykososiale delen av responsen. 

Etter akuttfasen og i første del av normaliseringsfasen 
ble det viktig å finne ut hvilke eksisterende strukturer 
kommunen ville kunne bruke for å gi best mulig 
behovsrettet bistand. Det var blant annet behov for  
å koordinere arbeidet med psykososial støtte. 

Det ble derfor raskt opprettet et psykososialt 
koordineringsteam, bestående av ledere fra alle 
tjenestene innen helse og omsorg, oppvekst og psykisk 
helse. Teamet hadde jevnlige møter hvor RVTS Øst 
deltok. I møtene var det et særlig fokus på å avklare 
videre behov for bistand, samt koordinere vårt arbeid 
opp mot andre hjelpeinstanser.    

Etter akuttfasen jobbet vi videre langs flere akser: 

• Utforming av informasjonsmateriell 
 På forespørsel fra kommunen ble det utarbeidet 

informasjonsmateriell om krisereaksjoner og 
mestring av kriser og katastrofer. Dette ble lagt  
ut på kommunens nettsider.  

• Psykososial støtte til personell 
 Det ble gjennomført «defusing»-samtaler med 

medlemmer av kriseteam og de som hadde ansvar 
for oppfølging av de mest berørte av raset. Det 
ble også undervist om normalreaksjoner, samt 
gjennomført individuelle samtaler med medlemmer 
av krisestaben. Noen enkeltpersoner ble fulgt opp 
med flere samtaler.  

• Undervisning og veiledning 
 Vi ga støtte i form av undervisning og veiledning 

til de psykososiale teamene som ble opprettet 
for skole og barnehage. Vi deltok i foreldremøter, 
personalmøter og gjennomførte undervisning 
og veiledning for ansatte i barnevernet, PPT og 
helsestasjon.

 Det ble gitt veiledning og støttesamtaler til personell 
som bemannet kommunens hjelpetelefon. Det ble også 
gjennomført flere møter med fastlegene, hvor det ble 
undervist om normale krisereaksjoner samt hvilken rolle 
fastlegene skulle ha i den psykososiale oppfølgingen.

• Rådgivning til ledelse 
 Vi bisto kommunens ledelse i den psykososiale 

oppfølgingen med generell støtte, råd og veiledning. 
Fokuset har særlig vært på organisering, ledelse 
og koordinering. I tillegg er det gitt bistand til flere 
tjenesteledere i avdeling for helse, mestring og 
omsorg om hvordan å koordinere det psykososiale 
arbeidet. Vi har også bistått med gjennomføring av 
ledersamling, med formål om erfaringsutveksling og 
læring om ledelse av og i kriser.

1.2 
Veien videre

Skredkatastrofen og en pågående pandemi har gitt 
store belastninger både på kommunens befolkning 
og ansatte. Hjelpebehovene har økt blant flere 
brukergrupper, og kommunen har fortsatt behov for 
hjelp og støtte fra eksterne miljøer, som RVTS Øst. 
Et relativt omfattende kompetanseutviklingsprogram 
er under planlegging og skal gjennomføres høsten 
2021 og våren 2022. Programmet vil ha en felles 
del hvor alle tjenestene skal være samlet og en del 
hvor en skreddersyr tilbudet til den enkelte tjeneste. 
Programmet vil også inneholde lederstøtte og 
implementeringsbistand i de ulike tjenestene. 
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2
Digital kompetansestøtte  
og organisasjonsutvikling

Smittevern måtte ivaretas, og vår kompetansestøtte 
måtte fortsatt basere seg på kontinuerlige endringer; 
fra heldigitalt, via hybridvarianter til delvis fysiske 
tilbud. Vi hadde imidlertid erfart at nettbasert 
kompetansestøtte er en ypperlig måte å spre kunnskap 
på til nytte for tjenestene. 

Våren 2021 har vi for alvor begynt å ta i bruk vårt 
nye studio, som gir anledning til å spille inn lengre 
forelesninger, korte filmer og live-sendte seminarer. 
Vi har også regissert, filmet og klippet til en rekke 
filmer med eget utstyr, blant annet til nettressursene 
rusogvold.no, psykososialberedskap.no, samt i 
utviklingsarbeidet av utveier.no, se pkt 2.3.3.

2.1
Tilpasning til nye behov

I RVTS Øst har vi et vedvarende fokus på 
organisasjonsutvikling. Det siste året har vi arbeidet 
mot å bli en enda bedre prosjektorganisasjon. De 
ansatte har fått undervisning om prosjektledelse, 
og ledergruppen har tydeliggjort sine roller som 
prosjekteiere. Vi har også styrket arbeidet med 
kommunikasjon og digitalisering med å rekruttere inn 
riktig kompetanse for å utvikle oss på dette feltet.
Vi arbeider med å utfordre tjenestene til å tenke 
implementering av kunnskap når de ber om vår 
bistand til å drive kompetanseutvikling. Derfor har vi 
nå rekruttert inn en medarbeider for å styrke dette 
arbeidet. Vi har nå en liten, dedikert ressursgruppe for 
implementering både overfor våre prosjektledere og 
overfor tjenestene. 

Økt arbeidsmengde, behov for mer variert fagbakgrunn 
i kombinasjon med permisjoner, pensjonering og bytter 
av jobb, har gjort at vi også i perioden har rekruttert 
flere nye spesialrådgivere. Nå er vi en betydelig 
styrket organisasjon, med ny og bred kompetanse 
innen vold og overgrep, traumatisk stress og 
selvmordsforebygging. 

Vi har hatt stor pågang fra tjenestene. Vi erfarer at det 
høye trykket vi opplevde fra tjenesteapparatet i fjor 
høst, har vedvart i 2021. 

2.2
Digitale arbeidsprosesser 
 
Før pandemien hadde vi allerede definert utvikling av 
digitale produkter som en del av vår kjernevirksomhet, 
og arbeidet styres hovedsakelig av område for 
kommunikasjon og digitalisering. Denne strategiske 
prioriteringen kom oss til nytte i 2021.

Vi har også gått til innkjøp av nye norskutviklede 
digitale systemer som hjelper oss til mer effektive 
og brukervennlige arbeidsprosesser. Eksempler er 
Learnlab, Checkin og SocialBoards. Checkin kan 
beskrives som et «fremtidens påmeldingssystem» 
som er et brukervennlig komplett digitalt system for 
håndtering av påmeldinger, kursadministrasjon og salg. 
Det er personvernsikkert, og sømløst, fordi det kan 
integreres med en rekke andre plattformer. Det har 
forenklet vår kursadministrasjon og nettbutikk, og er  
et system i stadig utvikling.

I 2020 måtte vi alle sammen trene oss på å hjelpe hverandre på to 
meters avstand. I første halvår av 2021 kunne vi begynne å møtes 
igjen, men samfunnet sto fortsatt i en pandemi. 

http://rusogvold.no
http://psykososialberedskap.no
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2.3.1 
Psykososialberedskap.no – nettressurs for krise-  
og katastrofehåndtering 
Vi har videreført vårt arbeid med å levere kompetanse 
knyttet til pandemien til de ulike tjenestene: barnevern, 
kommune og spesialisthelsetjeneste, sykehjem, 
ledere av tjenestene og befolkning. Like etter 
nedstengningen i 2020, lanserte vi en revidert versjon 
av psykososialberedskap.no, med et særlig fokus på 
pandemien. I første halvår 2021 er nettressursen 
videreutviklet slik at vi nå tilbyr skreddersydde tilbud 
til digital undervisning og enkelttilbud. Vi jobber 
nå med å inkludere flere interaktive muligheter på 
psykososialberedskap.no. Det er også besluttet, i 
RVTS’ ledergruppe, at psykososialberedskap.no fra 
og med 2021 er en felles nasjonal nettressurs for 
krise- og katastrofehåndtering. RVTS Øst ivaretar 
redaktørrollen og den tekniske delen. 

2.3.2 
Snakkemedbarn.no – nettressurs og simulering for 
øving på samtaler
Siden lanseringen av nettstedet i 2018 har vi jobbet 
med videreutvikling av flere avatarer og innholdet på 
nettstedet, implementering og synliggjøring. Høsten 
2020 ble det igangsatt arbeid med å oversette alt 

innholdet på nettstedet, samt simuleringen, til samisk. 
Det er et mål å lansere den samiske oversettelsen 
av simuleringen og nettside i løpet av 2021. Vi vil 
også lansere en ny avatar i løpet av høsten. Denne er 
utviklet i samarbeid med Pro Sentret og temaet er bytte 
av seksuelle handlinger mot goder.

2.3.3
Utveier.no – nasjonal ressurs- og veiledningsfunksjon 
om radikalisering
I første halvdel av 2021 har vi hatt stor 
utviklingsaktivitet med utveier.no. I den reviderte 
versjonen vil et særlig fokus være å sikre at 
kommunene får den informasjonen de har etterspurt 
i den nasjonale kartleggingen av kommunenes 
behov for informasjon om temaet. Det legges vekt 
på oppdatert faglig innhold, med filmintervjuer med 
en rekke erfarne fagfolk og ressurspersoner, korte 
artikler og et nytt visuelt uttrykk. RVTS Øst har 
hovedansvaret for utviklingsarbeidet, som gjøres i nært 
samarbeid med RVTS-enes fagnettverk. Revideringen 
av Utveier er presentert for Helsedirektoratet og 
Justisdepartementet. Det er enighet om at arbeidet 
er en del av arbeidet med å sikre at tiltak 2.1.2 
i Handlingsplan mot radikalisering og voldelig 
ekstremisme følges opp.

Socialboards gjør det mulig å kommunisere direkte 
med alle eksterne brukere av alle våre digitale 
løsninger, enten det er nettsider, sosiale medier, e-post 
eller andre former for digitale samhandlingskanaler. 
For å sikre god kvalitet på den digitale undervisningen 
anser vi interaktivitet som nødvendig. LearnLab er et 
digitalt, pedagogisk læringsverktøy som er laget for å 
fasilitere dypere læring, og er en delingsplattform for 
pedagogisk innhold. Det gjør interaktivitet mulig på 
helt nye måter, og har vist seg svært velegnet i ulike 
former for undervisningsaktivitet. Det sikrer aktivitet 
blant deltakerne, og har store fordeler, f.eks. er det lett 
å dele film, gjennomføre korte spørreundersøkelser og 
generelt skape variert undervisning.  

Med våre varierte undervisningsmetoder kan vi bedre 
møte målgruppens ulike behov og læringsstiler. Et nytt 
begrep vi har tatt i bruk er landingsside. Dette er et 
lukket undervisningsområde som er å finne på våre 
nettressurser, og som skreddersys for ett spesielt 
undervisningsopplegg. På landingssidene har vi lagt 
opp til både synkrone og asynkrone læringsøkter. Kun 
kursdeltakerne får tilgang til landingssiden. Her finner 
de kursets program, undervisningsfilmer, Zoom-linker, 
forhåndsinnspilt undervisning m.m. Slike landingssider 
har vi benyttet på kurstilbud som grunnkurs for 

kriseteam, digitalt introduksjonskurs til Play it right og 
som en del av sinnemestringskurs for Brøset. Vi har 
mottatt gode tilbakemeldinger fra våre målgrupper på 
denne formen for undervisning.

Vår erfaring, som også støttes av den lille forskningen 
som finnes, er at våre målgrupper ønsker seg både 
digitale og fysiske tilbud i fortsettelsen. Derfor 
planlegger vi for fortsatt å kunne tilby kompetanse-
støtte digitalt, men i en kombinasjon med  
fysiske tilbud.

2.3 
Videreutvikling av nettressurser

Vi erfarer at arbeid med nettsider, apper mv. – handler 
om kontinuerlig endring og forbedring. Målgruppene 
ønsker seg mer og annet innhold, tekster må faglig 
oppdateres, budskap må endre form for å være rele-
vant og treffsikkert for de som bruker dem. Teknologien 
med sine brukergrensesnitt endrer seg, og må stadig 
forbedres for å sikre relevans og nytte. Våren 2021 
har vi foretatt noen forbedringer i struktur, webdesign 
og innhold på flere av våre nettressurser, inkludert 
traumebehandling.no, traumesensitivt.no, rettentil.no. 
Følgende nettressurser er spesielt prioritert i perioden:

http://Psykososialberedskap.no
http://Snakkemedbarn.no
http://Utveier.no
http://traumebehandling.no
http://traumesensitivt.no
http://rettentil.no
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3
Andre aktiviteter i perioden

I perioden har vi gjennomført flere spennende nye 
prosjekter. Podkasten «Samuel trenger hjelp» er et godt 
eksempel på nyutvikling, både faglig og teknologisk, 

se pkt. 3.5. Podkastserien omhandler temaene om-
sorgssvikt og overlevelse. Vi trekker også frem andre 
eksempler på vår aktivitet i årets første halvår:

3.1
Pandemi-respons 

RVTS Øst besluttet raskt å gjøre om krisenettstedet 
psykososialberedskap.no til en ressurs hvor hjelpere 
og ledere som utøver psykososial ivaretakelse i 
offentlig virksomhet og frivillige organisasjoner, skulle 
få lett tilgang til relevant, oppdatert og lettfattelig 
pandemi-kunnskap. Det ble laget en rekke artikler, 
undervisningsmateriell og filmer om krisearbeid under 
en pandemi. Temaene inkluderer stressmestring, 
psykisk helsevern under en pandemi, psykologisk hjelp 
til koronarammede, sårbare grupper, forebygging av 
familiekonflikter og vold samt hvordan barn og unge 
rammes hardt av pandemien.

Lederkurset for sykehjemsledere som vi utviklet i  
samarbeid med Sykehjemsetaten i Oslo kommune er 
nå tilpasset og tilgjengeliggjort for alle landets syke-
hjem gjennom psykososialberedskap.no. Lederkurset 
setter søkelys på hvordan en organisasjon kan fore-
bygge negativt stress og bidra til å bygge robusthet hos 
sitt personell. Fokuset er på kunnskap, organisering 
og rutiner. Kurset består av fire moduler, som hver for 
seg tar opp psykososial beredskap på ulike nivåer i en 
organisasjon. Materiellet er en kombinasjon av under-
visningsfilmer, intervjuer med ansatte fra sykehjem og 
gruppeoppgaver spesielt tilpasset ledere ved sykehjem.

Under hele pandemien har vi oppdatert og skrevet nye, 
aktuelle artikler om pandemirelaterte temaer, ettersom 
det har kommet inn nye forskningsartikler og bedre 
belysning av pandemiens konsekvenser for ulike deler 
av det norske samfunnet. Samtidig har vi ivaretatt og 
utviklet kompetansegrunnlaget generelt innen kriser  
og katastrofer.

Undervisningen innen psykososial beredskap ble gjort 
digital og videreutviklet. Pandemirelatert problematikk 
er tatt inn i kursene. Psykososialberedskap.no brukes 
nå aktivt i tilknytning til undervisning, blant annet for 
kriseteam i landets kommuner.

3.2
Helhetlig arbeid for veteraner fra  
internasjonale operasjoner
RVTS Øst har spisskompetanse og en koordinerende 
rolle på veteranområdet. Vi leder også nasjonale nett-
verksmøter om veteranarbeidet. Et spørsmål som ofte 
dukker opp, er: Hvordan nå frem med kunnskap om ve-
teraner fra internasjonale operasjoner, på en lettfattelig 
og tilgjengelig måte? Det er derfor viktig for oss i vårt 
arbeid å sikre å ivareta dette. I perioden har vi hatt stor 

utviklingsaktivitet på dette fagområdet, i tett samarbeid 
med både kommunalt nivå, veteranorganisasjoner  
og Forsvaret.

3.2.1
Horten kommune – e-læring
Horten kommune inviterte RVTS Øst til å bistå i deres 
arbeid med å utvikle et e-læringsprogram om veteraner, 
for veterankontakter i kommunene, kommunalt ansatte, 
fastleger, helsepersonell og andre som møter veteraner  
i sitt arbeid. Kommunen ønsket å bruke KS læring  
sin plattform til å nå ut til alle landets kommuner  
og andre interesserte. I tillegg til oss bidro også  
Forsvarets veteran tjeneste i prosjektet. Innholdet som ble 
utviklet, er godt kvalitetssikret gjennom en bred bruker-
medvirkning i referansegrupper med represen tanter fra 
blant annet veteran organisasjonene, kommunal og offent-
lig sektor, Helsedirektoratet, Bufdir/Bufetat, spesialist-
helsetjenesten, statsforvalter, Forsvaret og NAV.

E-læringen gir kunnskap om veteranene generelt, utfor-
dringer veteraner og deres familier kan oppleve, samt 
om veteraners helse og veteraner som en ressurs. Den 
gir også informasjon om kommunens rolle i anerkjen-
nelse og ivaretakelse av veteraner og deres familier.

3.2.2
Ny nettressurs om veteraner
Samtidig med e-læringen utviklet RVTS Øst en egen 
nettside om veteraner: veteran.rvtsost.no, hvor  
e-læringen ligger lett tilgjengelig for alle brukere. 
Nettsiden har også lettfattelig kunnskap om veteraner 
og direkte tilgang til påmelding til RVTS Øst sine 
spesialtilpassede kurs for fastleger, psykologer, annet 
helsepersonell, kommunale beslutningstakere og 
andre som arbeider mot veteranene selv og/eller deres 
familier. Den teknologiske løsningen som ble brukt, gir 
enkle og «sømløse» overganger mellom nettressursen, 
hjemmesiden og kurspromotering.

3.3
Play it right – samtaleverktøy 

Vi har gjennom vårt arbeid med å undervise ansatte 
i målgruppene erfart at tjenestene mangler samtale-
verktøy for å snakke med barn og unge om seksualitet. 
Som et resultat av dette, inngikk vi et samarbeid med 
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) om å 
utvikle et verktøy som kan understøtte samtaler med 
barn og unge om temaet. «Verktøykassen» Play it right, 
som inneholder ulike oppgaver og konkrete hjelpe-
midler for igangsettelse av samtaler og felles dialog,  
er en konkret fysisk kasse som omhandler spørsmål og 
problemstillinger knyttet til seksualitet. 

Som nevnt har pandemien fortsatt preget første halvdel av 2021, 
men dette har, som beskrevet, gjort det mulig for oss å utforske 
ulike former for aktiviteter hvor det nettbaserte er en viktig 
komponent.

http://Psykososialberedskap.no
http://veteran.rvtsost.no
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Konkret består hjelpemidlene av syv ulike kort stokker 
som tar for seg viktige temaer knyttet til seksualitet, 
porno, kropp, hygiene, følelser, selvbilde, samtykke, 
bruk av internett og mentalisering. Videre inneholder 
den et samtaletermometer som gir muligheten til 
non-verbal kommunikasjon under samtalen, og som gir 
deltakerne mulighet til å gi tilbake meldinger om hvor-
dan de oppfatter samtalens utvikling underveis. Den 
inneholder også «reguleringsterninger» med konkrete 
øvelser som kan iverksettes ved behov for selvregule-
ring. Verktøykassen inneholder også en håndbok med 
ulike temaer knyttet til seksualitet, med bidrag fra 22 
forfattere. Målgruppen for verktøykassen er ansat-
te i tjenester som for eksempel kriminalomsorgen, 
NOK-sentrene, Statens barnehus, barnevern,  
spesialisthelsetjenesten, helsesykepleiere, 
habiliterings tjenester og skoler som ønsker et verktøy 
for god dialog om seksualitet, kropp og grenser.

Play it right ble lansert på et webinar sammen med 
KRUS i mars 2021. I år har vi arrangert varierte 
kurstilbud, som oftest digitalt. I samarbeid med KRUS 
har vi bl.a. gjennomført digital undervisning for 115 
ansatte i kriminalomsorgen. Vi har også holdt et åpent 
nettkurs om Play it right, og har i tillegg gjennomført 
digitale workshops som et tilbud til de som har gått til 
anskaffelse av verktøykassen. I workshop-ene sitter 
deltakerne sammen med en kollega/kollegagruppe, 
og bruker samtaleverktøyet aktivt gjennom praktiske 
øvelser. Kurset foregår via Zoom og læringsplattformen 
Learnlab. På vårparten gjennomførte vi to slike work-
shop-er for til sammen 130 deltakere. I tillegg har  
vi hatt en egen workshop for 60 ansatte ved  
NOK-sentrene. Samtaleverktøyet er svært etterspurt, og 
vi er blitt invitert til å presentere det på ulike webinarer, 
seminarer og konferanser.

3.4
Langsiktig samarbeid med Sykehuset 
Østfold om kompetanseutvikling

Samarbeidet mellom RVTS Øst og Sykehuset Østfold 
ble innledet i 2012 i forbindelse med gjennomføring av 
Tryggere Traumeterapeuter grunnprogram. Dette var en 
stor og omfattende satsning med mange deltakere fra 
sykehuset. I etterkant av dette har vi jevnlig hatt ulike 
samarbeid med Sykehuset Østfold blant annet gjennom 
Nettverksgruppe Traumebehandling som ble opprettet i 
2016 samt at vi jevnlig har deltatt i nettverksmøter for 
å evaluere status og drøfte strategi for implementering 
av traumekompetanse. I 2017/2018 samarbeidet 
traumenettverket og RVTS Øst om gjennomføring av et 
todagers ABC kurs traumebehandling med voksne.  

I tillegg ble det gjennomført et todagers lokalt ABC kurs 
traumebehandling med barn i 2018.

I 2020/2021 samarbeides det om gjennomføring 
av tredagers Grunnkurs i behandling av traumer og 
suicidalitet for alle døgnavdelingene i klinikken. Her 
er også Sykehuset Østfolds representant i selvmords
forebyggende nettverk involvert i samarbeidet. Arbeidet 
styres av en prosjektgruppe med representanter fra 
Sykehuset Østfold og RVTS Øst. Formålet med det  
aktuelle kurset har vært å gi behandlere og miljø-
personale i døgnavdelingene kompetanse om hvordan 
traumer og suicidalitet kan behandles i et korttids  
døgnperspektiv. Innholdet i undervisningen samskapes  
i prosjektgruppen for å få til størst mulig grad av 
skredder søm med tanke på lokale rammer  
og utfordringer.

Et sentralt mål med prosjektet er at kunnskap skal om-
settes til praksis. Det gjennomføres implementerings-
støtteseminar for seksjonslederne med fokus på 
hvordan få til implementering i egen seksjon.

Pandemien har krevd stor grad av tilpasning og  
fleksibilitet både fra RVTS Østs og Sykehuset Østfolds 
side. Kursdagene har måttet omstruktureres fra fysisk 
gjennomføring til å bli digitale, og undervisningen har 
også blitt utsatt flere ganger på grunn av behov for 
beredskap i sykehuset.

Nå gjenstår to av tre kursdager og den videre  
oppfølgingen med workshops, veiledning og 
implementerings støtte lokalt i seksjonene. Dette skal 
gjennomføres som et samarbeid mellom ressurs-
personer og ledere i seksjonene, traumenettverket, 
prosjektgruppen og RVTS Øst.

3.5
Podkastserie om omsorgssvikt  
og overlevelse

RVTS jobber kontinuerlig med å utforske nye måter å 
drive fagformidling på, og har nå testet ut mulighetene 
som ligger i podkastmediet. RVTS Øst lanserte 17. juni 
2021 sin første podkastserie «Samuel trenger hjelp». 
Det er en podkastserie i fire episoder laget i samarbeid 
med produsent Marthe Sveberg og Lyder produksjoner.
 
Det har vært en sterk vekst i podkastproduksjoner de 
siste årene, og det finnes en rekke fagpodkaster, blant 
annet innenfor psykisk helse. For RVTS Øst er det en 
ny måte å formidle fagkunnskap på. Vi har lang erfaring 
med å formidle fagkunnskap gjennom film, læringsnett-

steder og simulering, hvor vi hovedsakelig benytter fik-
tive historier. Podkast er et medium som gjør det mulig 
å gå i inn i komplekse problemstillinger på en nysgjerrig 
og engasjerende måte. Podkast åpner opp for nærhet 
til tema, for ro og refleksjon, og å kunne gå i dybden  
av temaet. 

Vi ønsket å lage en podkast som tar for seg kompleksi-
teten i våre temaområder, utforske problemstillinger  
og se på mulige løsninger. Vi ville fortelle en ekte,  
men anonymisert historie fra virkeligheten, ta tak i 
utfordringer og hekte på fagkunnskap, slik at den kan 
være til hjelp for alle som jobber med komplekse saker.

Podkasten handler om Samuel, men også om de andre 
hundretusener av barn og unge utsatt for omsorgssvikt 
og om hjelpeapparatet som skal være utrustet til å hjel-
pe barn som har det vanskelig. For, bare vi avdekker, 
finner riktige tiltak og gir riktig behandling, så skal det 
jo bli bedre? Men i realiteten er det ikke så enkelt,  
for det hender dessverre for ofte at hjelpen bidrar til  
at det går feil vei. Vi får stadig høre om dette i den 
offentlige debatten, og gjennom rapporter som for 
eksempel Svikt og Svik, institusjonsgjennomgangen fra 
Bufdir (2018), og fra saker behandlet i den europeiske 
menneskerettsdomstolen (EMD). I podkasten ønsker 
vi å sette fokus på hva som skjer når intensjonen er 
å hjelpe, men det likevel går i feil retning. Vi utforsker 
hvordan det er legge sitt eget liv i fremmede  
menneskers hender, og ikke minst hvordan det  
er å ha 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 i livet. Ikke minst får lytteren høre om men-
neskets enorme kapasitet til overlevelse og om håpet 
som ligger i reparasjoner og i nye relasjoner.

RVTS Øst har som mål å bidra til å utvikle tjenestene 
slik at de treffer best mulig for de som trenger dem.  
Vi ønsker å knytte kunnskap og praksis sammen,  
og å lære av erfaringene fra utsatte og hjelpere. Vi 
håper at de som har hørt podkasten vil sitte igjen med 
respekt, ydmykhet og økt forståelse for de som står 
midt oppi det.

Podkasten er gjort tilgjengelig i alle vanlige podkast-
kanaler, fra https://play.acast.com/s/samuel-tren-
ger-hjelp – og man kan også finne den på  
rvtsost.no/verktoy

3.6
Forebygging av selvmord og selvskading

RVTS Øst har videreført samarbeidet med helse-
foretakene om gode selvmordsforebyggende tiltak, 
blant annet gjennom selvmordsforebyggende nettverk.    

I tillegg har vi gjennomført flere digitale kurs og  
seminarer med mange deltakere. I februar arrangerte 
vi i samarbeid med Nasjonalt senter for selvmords-
forskning og -forebygging (NSSF) webinaret «Hvordan 
presenteres selvskade og selvmordstematikk på  
sosiale medier, og hva ligger til grunn for delingen?», 
som samlet over 300 deltakere.

I mars arrangerte vi sammen med RBUP Øst og Sør  
et nytt todagers kurs med tittelen «Digitalt kurs om iva-
retakelse av barn som pårørende når mor eller far stre-
ver med selvmordsatferd». På dette kurset inkluderer 
undervisningen vår filmer, refleksjonsøvelser, ferdighets-
trening og pårørendehistorier, og målet med tilbudet er 
at det blir gjennomført flere og kvalitets messig  
bedre barnesamtaler. Vi er også bidragsyter  
i folkeopplysningskampanjen som er rettet  
mot Østfold i regi av NSSF.

https://play.acast.com/s/samuel-trenger-hjelp
https://play.acast.com/s/samuel-trenger-hjelp
http://rvtsost.no/verktoy
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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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