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Innledning | Senterleder har ordet  

 

Et tilbakeblikk på 2021 

2021 har vært et spesielt år der mye av samarbeidet med tjenestene har måttet 

foregå på digitale flater. Vi har likevel oppretthold et høyt aktivitetsnivå og i stor grad 

gjennomført planlagte aktiviteter i et samarbeid med tjenestene, andre 

kompetansesentre og statsforvaltere. 

 

Sammendrag av måloppnåelsen 
Regionsenter for barn og unges psykiske 

helse, Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og 

Sør) er en tjeneste for de kommunale og 

statlige tjenestene – og for folkehelsearbeidet i 

kommunene. Vårt samfunnsoppdrag er å 

styrke kompetansen og kvaliteten i alle 

tjenester som arbeider med barn og unges 

psykiske helse, inkludert barnevern. Oppdraget 

løser vi primært i samarbeid med tjenestene 

om kvalitetsutvikling, etterutdanning, 

tjenesteutviklende forskning og gjennom å 

tilrettelegge for en kunnskapsbasert praksis i 

tjenestene.  

2021 har vært et spesielt år der mye av 

samarbeidet med tjenestene har måttet foregå 

på digitale flater. Vi har likevel oppretthold et 

høyt aktivitetsnivå og i stor grad gjennomført 

planlagte aktiviteter i samarbeid med 

tjenestene, andre kompetansesentre og 

statsforvaltere. 

 

 

Omfang og innretting  
Av våre samlede økonomiske ressurser var 

anslagsvis 75 % rettet mot kommunene i 2021, 

20 % mot spesialisthelsetjesten og 5 % mot 

statlig barnevern. Innsatsen mot kommune 

fordeler seg med ca. 55 % mot kommunale 

helsetjenester, 25 % kommunalt barnevern og 

20 % mot skole og barnehage. RBUP bruker 

anslagsvis 50 % av ressursene på̊ 

tjenestestøtte, 25 % på̊ utdanning og annen 

kompetanseheving, 15 % på̊ forskning og 

kunnskapsoppsummering og 10 % på̊ 

formidlingsarbeid. Disse tallene viser at RBUP 

har god innretting på arbeidet.   

 

 

 

«Effekt helt ut» 
I 2021 startet vi arbeidet med å utvikle en 

realiseringplan for strategiperioden 2021-2025. 

Målene i strategiperioden er forankret i 

samfunnsoppdraget, sentralt planverk samt 

sentrale satsinger i henhold til føringer i 

tilskuddsbrevet. 

Realiseringplanen viser hva vi skal gjøre i 

årene fremover for å nå målene i den nye 

strategien med tittelen “Effekt helt ut”. For at vi 

i større grad skal kunne ta utgangspunkt i 

objektive data for å beskrive oppnådde 

resultater samt mer systematisk beskrive 

hvordan vi benytter egne funn og andre 

evalueringer til å forbedre egen innsats har vi i 

2021 gjennomført et stort utviklingsprosjekt kalt 

«RBUP-monitor». Monitoren er en digital, 

dynamisk rapportløsning. Løsningen bidrar inn 

i arbeidet med kvalitetsforbedring og 

tjenesteutvikling i organisasjonen ved å 

systematisere arbeidet med evaluering og 

rapportering. Sammenstilling og visualisering 

av disse dataene legger til rette for at RBUP 

kan bruke dataene aktivt i planlegging og 

videreutvikling av ulike tjenesteområder. RBUP 

vil dermed kunne arbeide mer målrettet og 

systematisk med å opprettholde kvaliteten på 

tjenester som leveres og med å forbedre egen 

innsats. I tillegg vil dataene være grunnlag for 

årlig rapportering. Arbeidet med RBUP-monitor 

og veien videre er beskrevet på s.12. 

  

  Stiftelsen Pilar 

 
Senteret RBUP Øst og Sør er ett av  tre sentre i 

Stiftelsen Pilar sammen med RVTS Øst og RVTS 

Sør. 
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Om organisasjonen  

Våre medarbeidere er stolte av arbeidsplassen 

sin og ser verdien av den tverrfaglige 

kompetansen i organisasjonen. I 2021 

gjennomførte vi en arbeidsmiljøundersøkelse 

som viser at RBUP er en arbeidsplass der 

medarbeiderne trives og har et stort  

 

 

 

faglig engasjement. Vi har på flere måter 

forsøkt å dempe den negative effekten av 

utstrakt bruk av hjemmekontor, og lykkes godt 

med det. Det er imidlertid ingen tvil om at vi ser 

fram til å fysisk være sammen igjen på jobben. 

Medarbeiderne forteller at arbeidsoppgavene i 

RBUP er meningsfulle, og vi ser alle frem til å 

ta fatt på arbeidsoppgavene som venter i 2022. 
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Vår ambisjon:  

tjenestestøtte i alt vi gjør 

 
RBUPs viktigste oppgave er å yte hjelp til dem 

som arbeider på barn og unges arenaer. Vårt 

arbeid skal gi effekt helt ut ved å hjelpe ansatte 

og ledere å omsette kunnskap til ny praksis. 

Dette skal vi gjøre gjennom kvalitetsutvikling 

som bidrar til varig praksisendring og 

undervisning og formidling som gir økt 

kompetanse til tjenestenes ansatte. For å 

understøtte dette arbeidet skal vi drive 

kunnskapsoppsummering og forskning som er 

nyttig for tjenestene. På denne måten strekker 

vi oss mot å være et komplett 

kompetansesenter.  

 

Vi vil bidra til bedre kvalitet i tjenestene 

gjennom samarbeid og læring. Det gjør vi når 

vi møter tjenestene og deler kunnskap og 

erfaringer. Denne gjensidige læringen gir 

merverdi og skaper kvalitet i samarbeidet. Vi 

søker mot å bli oppfattet som en profesjonell, 

kunnskapsrik, trygg, åpen og inkluderende 

organisasjon. Vi ønsker å være en verdsatt og 

etterspurt utviklingspartner for tjenestene.  

 

Sammen med de andre kompetanse- 

sentrene nasjonalt og i våre regioner skal vi 

opptre samlet, og gi den faglige støtte ledere 

og ansatte i kommuner, 

spesialisthelsetjenesten og statlig barnevern 

trenger. 

 

 Prioriteringer  

• Vi skal forstå og ta utgangspunkt i 

tjenestenes behov 

 

• Vi skal sørge for at vårt arbeid gir 

effekt helt ut 

 

• Aktivitetene våre skal være i tråd med 

Opptrappingsplanen for psykisk helse 

 

 

Målgrupper 

 

Våre målgrupper er fagpersonell og ledere i 

kommunale helse- og omsorgstjenester, 

spesialisthelsetjenesten, kommunalt 

barnevern, statlig barnevern og familievern, 

barnehager, skoler og myndigheter. 

 

 

Vår kjernekompetanse 

• Kunnskap om barn og unges psykiske 

helse og velferd 

 

• Kunnskapsbasert praksis 

 

• Tverrfaglig samhandling 

 

• Implementeringskunnskap  
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Organisasjonen RBUP | Om oss

 

Et komplett kompetansesenter 
 

 
RBUP har ambisjoner om å være et komplett 

kompetansesenter. Vi har alle byggesteinene 

for å få dette til.  

 

 

Vi er synlige for tjenestene når vi driver 

kvalitetsforbedringsprosjekter, undervisning og 

formidling. For å sikre kvaliteten på disse 

aktivitetene baserer vi oss på 

kunnskapsoppsummeringer og vi innretter vår 

forskningsaktivitet der vi har identifisert 

kunnskapshull. Vi må i større grad sikre at 

kvalitetsforbedringsarbeid, undervisning og 

formidling baseres på kunnskaps-

oppsummering og forskning, men også at 

kunnskapsoppsummering og forskning rettes 

mot de områdene av kunnskapsbasert praksis 

som er særlig relevante for tjenestene og for 

vårt oppdrag. Dette kan handle både om effekt 

av tiltak, kunnskap om brukeres behov og om 

tilegnelse og opprettholdelse av generelle 

terapeutferdigheter. Vi skal ha en tydelig 

kompetanseprofil innenfor barn og unges 

psykiske helse, og ha kunnskap om 

tjenestenes faglige innhold, utforming, 

organisatoriske behov og handlingsrom. 

 

RBUP er ett senter bestående av ulike 

spisskompetanseområder. Ledelsen har et 

særlig ansvar for å prioritere, styre og vise 

retning slik at strategien realiseres. Et 

forutsigbart og transparent lederskap vil være 

avgjørende for engasjement og tillit i 

organisasjonen.  

 

Hensiktsmessig organisering og samarbeid på 

tvers av arbeidsformer vil bidra til at målene i 

strategien lar seg gjennomføre. Samtidig vil 

senterets rammevilkår og tjenestenes behov 

være faktorer som påvirker hvorvidt RBUP når 

sine strategiske mål. 

 

 

 

For å oppnå dette jobber vi med å: 

• Prioritere fellestid i organisasjonen for å 

mobilisere alle ansatte i realiseringen av 

strategien 

 

• Utforme kompetanseprofil og identifisere 

fremtidige kompetansebehov, både på 

ansatt- og organisasjonsnivå (det vil si plan 

for rekruttering, intern opplæring og 

kvalitetssikring) 

 

• Styrke internundervisning slik at alle 

ansatte har og forvalter samme 

kjernekompetanse 

 

Videreutvikle strukturer for samarbeid på 

tvers av seksjoner for å sikre 

kunnskapsdeling og kvalitet i vårt eget 

arbeid 

 

• Jobbe aktivt med RBUPs system for 

internkontroll og kvalitetsutvikling. 

 

• Bruke Samarbeidsutvalget aktivt i 

realiseringsarbeidet 

 

• Sikre godt lederskap for å skape retning og 

styring, og for å prioritere årlige aktiviteter 

 

• Videreføre lederutvikling for å fremme godt 

lederskap 
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Organisasjonen RBUP | Om oss 

 

Senterets håndtering av pandemien 

I 2021 har det vært viktig for RBUP å fokusere på å kunne tilby et tilnærmet ordinært tilbud til 

våre målgrupper. Mye av hverdagen har vært styrt fra hjemmekontor, men vi har blant annet 

jobbet med å styrke digitale leveranser og kommunikasjonsarbeid. 

 

 

 

 

 

Videreutvikling og styrking av vårt 

digitale tilbud 
Det har vært lagt vekt på å styrke våre digitale 

tilbud, både innen undervisning, kurs og 

tjenestestøtte – samtidig som vi har sikret 

smittevernforsvarlig drift ved fysisk 

gjennomføring. Vi har gode lokaler som har gitt 

rom for noen fysiske samlinger, men det meste 

har gått har likevel måttet foregå digitalt.  

 

 

 

Kunnskapsformidling 
Til forskjell fra 2020 gikk vi inn i 2021 med en 

større trygghet i gjennomføringen av digitale 

tjenester, der kunnskapsformidling gjennom 

digitale kanaler ble vektlagt. Året startet med et 

stort utviklingsprosjekt knyttet til  

kommunikasjon og formidling. RBUP har 

jobbet mye med kunnskapsformidling via 

nettsider, sosiale medier, filmproduksjon og 

videre arbeid med kunnskapsressursene: 

Tiltakshåndboka, In Sum og PsykTestBarn. 

 

Ekspertgruppe om psykososial 

beredskap og oppfølging, Covid-19 
RBUP har vært representert i 

Helsedirektoratets ekspertgruppe nedsatt av 

regjeringen. Her har RBUP blant annet bidratt 

med innspill til tiltak hvor innsatsen for barn og 

unge bør styrkes som følge av Covid-19. 

RBUP presenterte og leverte innspill til tiltak på 

universelle arenaer og ved indikert 

forebyggende arbeid. 

Innspillet ble overlevert Helsedirektoratet 7. 

mai 2021. 

 

 

Innspill til høring om smittevernloven 

(portforbud) 
Stiftelsen Pilar ga innspill til høring om 

smittevernloven (portforbud) i januar 2021, 

med særlig fokus på konsekvenser for barn og 

unge. Høringsnotatet pekte spesielt på hvilke 

tiltak som var tenkt kompenserende for barn 

som utsettes for omsorgssvikt, vold og 

overgrep i hjemmet.  
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Organisasjonen RBUP | Om oss 

 

 «Effekt helt ut» 

I tilskuddsbrevet for 2021 fikk kompetansesentrene et forsterket oppdrag knyttet til 

rapportering, der vi også skal beskrive hvordan senteret benytter funn fra egne og andre 

evalueringer til å forbedre egne innsatser. Det skal pekes på hva senteret anser som de 

viktigste oppnådde resultater fra tilskuddsåret og på bakgrunn av dette sannsynliggjøre 

effekter.  

 

RBUP-monitor 
RBUP har i 2021 arbeidet med standardisering 

av kursevalueringer som sendes ut til 

kursdeltakere i etterkant av gjennomførte kurs. 

Formålet med standardiseringen har vært å 

etablere en felles svardatabase på tvers av alle 

kurs, som oppdateres 2-4 ganger i året. 

Svardataene sammenstilles og presenteres på 

en visuell og dermed lett tilgjengelig måte i 

rapporten RBUP-monitor. 

RBUP-monitor er en digital, dynamisk 

rapportløsning. Løsningen bidrar inn i arbeidet 

med kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling i 

organisasjonen ved å systematisere arbeidet 

med evaluering og rapportering. Pr. i dag er 

RBUP-monitor basert på data fra kurs- og 

tjenestestøtteområdet i RBUP. Sammenstilling 

og visualisering av disse dataene legger til 

rette for at RBUP kan bruke dataene aktivt i 

planlegging og videreutvikling av ulike 

tjenesteområder. RBUP vil dermed kunne 

arbeide mer målrettet og systematisk med å 

opprettholde kvaliteten på tjenester som 

leveres og med å forbedre egen innsats. I 

tillegg vil dataene være grunnlag for årlig 

rapportering til RBUPs oppdragsgivere. 

 

Kursdata i RBUP-monitor 
Monitoren viser nøkkeltall for kursvirksomheten 

i RBUP og gir blant annet innsikt i hvem vi 

møter på kursene våre (kommune, 

tjenestested og profesjon), hvor mange vi når 

ut til, hvordan de har hørt om oss, og hvor høyt 

vi scorer på spørsmål om nytte, faglig relevans 

og dekning av læringsmål. Resultatene gjøres 

tilgjengelig for hele organisasjonen, og kan 

brukes både til å synliggjøre suksesser og 

opprettholde kvaliteten på kursene vil tilbyr, og 

til å identifisere hvilke forbedringsmuligheter 

som burde prioriteres. 

Første versjon av RBUP-monitor ble publisert 

7. desember 2021 med svardata fra 192 

kursdeltakere fra ni gjennomførte kurs høsten 

2021. Resultater fra RBUP-monitor vil legges 

ved i neste års rapportering til oppdragsgivere. 

 

Veien videre 
I 2022 vil vi fortsette arbeidet med 

standardisering av data fra både 

kursevalueringer, undervisningsprogram og 

tjenestestøtteoppdrag. Når en felles 

svardatabase på tvers av alle 

tjenestestøtteoppdrag er etablert, kan dataene 

sammenstilles og presenteres i RBUP-monitor 

sammen med data fra kursevalueringer, og 

resultatene kan brukes på samme måte som 

resultatene fra kursevalueringer. Dette vil 

utvide muligheten RBUP har til å benytte seg 

av RBUP-monitor som 

beslutningsstøtteverktøy i det systematiske 

arbeidet med å evaluere egen innsats og jobbe 

mer strategisk. 

Videreutvikling av dette arbeidet, både internt 

og til bruk i tjenestestøtteoppdrag, vil bidra til å 

kunne måle RBUPs effekt helt ut. 
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Organisasjonen RBUP | Om oss 

 

Brukermedvirkning 

RBUP har en strategi for brukermedvirkning 

som skal sikre at en felles praksis 

forplikter oss til å ivareta 

brukerperspektivet og utnytte 

brukerkunnskap. Strategien 

operasjonaliserer 

begrepene bruker, 

brukermedvirkning, og 

brukerkunnskap, samt 

beskriver en sjekkliste 

for brukermedvirkning 

som skal gjennomgås 

for alle prosjekt og 

tjenesteutviklingsoppdrag. 

Medvirkning skal være 

integrert i arbeidsprosesser 

fra planlegging til evaluering. 

Det stiller også krav til oss med 

hensyn til hvordan vi bygger 

intervensjoner sammen med 

tjenestene som sikrer medvirkning. 

Medvirkning i og fra tjenestene etableres som 

partnerskap i tjenestestøtteprosjekter og 

gjennom samarbeid i referanse- og 

ressursgrupper knyttet til utdanninger og 

prosjekter. 

 

 

Samutvikling – GuideMe 
RBUPs forskningsprosjekter skal være 

praksisnære og tjenesteutviklende, og vi 

etterstreber at alle prosjekter skal gjøres i 

samutvikling med tjenestene. 

Forskningsprosjektet GuideMe er et eksempel 

på et slikt samutviklingsprosjekt. GuideMe er et 

samarbeidsprosjekt som har til hensikt å 

videreutvikle og evaluere verktøyet Skolehelse, 

som er utviklet sammen med brukere og 

tjenester. Skolehelse skal hjelpe 

skolehelsetjenesten med å følge retningslinjen 

for tjenesten og oppnå hensikten med den. Det 

er fokus på anbefalingene om helsesamtale på 

8. trinn og samarbeid med skolen. I tillegg er 

det et mål at prosjektet fører til økt kunnskap 

om effektiv implementering av retningslinjer og 

ungdoms bruk av helse- og velferdstjenester. 

Det legges også til rette for videreføring av 

effektive elementer i nasjonal infrastruktur. 

GuideMe er et samutviklingsprosjekt med 

tjenester og brukere, noe som innebærer at 

ungdom, helsesykepleiere og deres ledere, 

samt lærere/skoleledere har vært 

med på å utvikle innholdet. 

Brukerorganisasjoner er 

også involvert i arbeids- 

og styringsgruppe i 

prosjektet. 

 

 

Regionalt råd 
Regionalt råd er 

et rådgivende 

organ for RBUP 

og skal bidra til å 

styrke samarbeidet 

med tjenestene. Rådet 

skal blant annet uttale seg 

om: 

• Prioriteringer i forhold til virksomheten 

som RBUP skal drive/stimulere til  

• Andre saker som det får seg forelagt 

via senterleder 

• Saker av betydning for RBUPs 

virksomhet som rådet selv ønsker å ta 

initiativ til. 

I tillegg til at Statsforvalteren og Voksne for 

Barn er representert med ett medlem hver, er 

KS/kommunene og alle helseforetak med 

BUP-enheter i regionen representert med 9 

medlemmer hver. Det avholdes til vanlig to 

møter i året, og i 2020 har tema for møtene i 

hovedsak vært innspill og drøfting av RBUPs 

nye strategi 2021-2025. 

 

 

Undervisningsråd 
Spesialistprogrammet utvikles og driftes i 

samarbeid med representanter for 

tjenesteledere fra hele landet, 

brukerorganisasjoner og andre relevante 

kompetansesenter. Representantene møter 

årlig i Undervisningsråd hvor 

undervisningsplaner og modellen drøftes.  
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Systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling 
På vei mot kunnskapsbasert tjenestestøtte

 

 

 

 

Inntaksteam 

Tjenestene når RBUP gjennom våre nettsider, 

på e-post eller ved å ringe. Alle henvendelser 

blir registrert og behandlet i inntaksteam, hver 

14. dag. 

 

I 2021 har RBUP mottatt 116 nye forespørsler 

fra tjenestene. Av disse er 80 kategorisert som 

henvendelser om kurs og opplæring i 

tjenestene, 20 som bistand til kvalitetsarbeid, 

13 som forespørsler om læringsnettverk i 

barneverntjenester, 1 som forespørsel om 

oppdatert forskning og 2 som bistand til 

evaluering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av henvendelsene som gjelder bistand til 

kvalitetsarbeid, er det flere som ønsker bistand 

til å lage og gjennomføre en utviklingsplan for 

tjenesten eller for flere tjenester i kommunen.  

Vi møter ledergruppenes forespørsler på en 

systematisk måte, med støtte i prosjekt- og 

prosessverktøy fra godtjenestestøtte.no. Det 

innledende arbeidet resulterer i utkast til en 

prosjektplan, som alltid knytter an til 

kommunens planverk og behov i tjenesten og 

befolkningen.  
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02 Kvalitetsforbedring og tjenestestøtte| Inntaksteam  

 

 

Opplæring og undervisning i tjenesten 

Av de 80 henvendelsene til Inntaksteam om 

opplæring og undervisning i tjenestene, førte 

55 til gjennomførte kortvarige opplæringstiltak i 

tjenestene (fra 2 timers innlegg på fagdag til 2-

3 opplæringsdager), mens ytterlige 10 avtaler 

ble inngått om gjennomføring eller sluttføring 

av kortvarige oppdrag i 2022.  

Når vi arbeider på oppdrag fra tjenesten, treffer 

vi kompetansebehovene slik tjenestene 

definerer dem, og vi møter flere ansatte fra 

samme arbeidsplass til felles læring. Det er en 

gjensidig vekselvirkning mellom kursene vi 

holder i RBUP, og kurs og opplæring som 

etterspørres fra tjenestene. RBUPs 

kurskatalog gir en oversikt over hva vi kan 

bidra med, og tilbakemeldingene fra tjenestene 

hjelper oss til å utvikle kurskatalogen i tråd 

med innmeldte behov.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs i regi av RBUP 

Dette året har vi arbeidet med å standardisere 

vårt kurstilbud, og kunne publisere samlet 

kurskatalog for 2022 i november. Dette vil gi 

tjenestene en bedre oversikt over hva de kan 

forvente å få fra RBUP, og god mulighet for 

planlegging. Vi mottar flere forespørsler fra 

tjenesteledere om å få gjennomført kursdager i 

deres tjeneste eller kommune. I tillegg til 

kursdagene i RBUP er det gjennomført et 

betydelig antall kursdager i tjenestene (se 

mindre tjenestestøtteprosjekter under). 

 

Året ble igjen preget av pandemi og 

smittevernhensyn. Av 126 planlagte kursdager, 

ble 95 gjennomført, mens 31 ble utsatt eller 

avlyst på grunn av manglende påmelding. Av 

95 kursdager i RBUP, var 31 rettet mot 

tjenestenes arbeid med sped- og småbarn.  

 

I vårsemesteret ble alle kursdagene 

gjennomført digitalt. I høstsemesteret hadde vi 

planlagt for en kombinasjon av fysiske og 

digitale kursdager. Vi fikk færre påmeldte enn 

ventet til begge deler – både fordi deltakere 

ikke kunne reise til Oslo, og antagelig fordi det 

finnes en «digital trøtthet» når det gjelder kurs 

og opplæring (vi erfarte at påmeldte deltakere 

kansellerte sin påmelding når vi sendte 

melding om at kurset ville gjennomføres 

digitalt). På den andre siden fikk vi påmeldte til 

digitale kurs fra andre deler av regionen enn vi 

ellers har, i tillegg til deltakere fra andre deler 

av landet. 
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02 Kvalitetsforbedring og tjenestestøtte| Oppdrag 

 

Mindre tjenestestøtteoppdrag 

RBUP har hatt 65 aktive «mindre tjenestestøtteoppdrag» i 2021, hvorav 62 har vært 

opplæringstiltak i tjenestene, på forespørsel fra tjenestene. Det dreier seg om alt fra 

bidrag på fagdager i tjenestene (noen timers innsats) til opplæringsprogrammer over 

flere dager, med tilknyttet veiledning. 

 

 

 

• 35 av oppdrag har vært på sped- og småbarnsfeltet. 13 av disse har vært 5 dagers opplæring 

til kommuner og helseforetak i Newborn Behavioral Observation (NBO), som dreier seg om å 

veilede foreldre og gjøre dem sensitive overfor nyfødtes signaler (noen påbegynt i 2020 og 

fullført i 21, andre påbegynt i 2021, og fullføres i 2022). 5 av dem har vært opplæringsdager 

om de minste barna i barnehagen, blant annet med mål av barnehagekvalitet.  

 

• 9 av oppdragene har hatt overskrift kultursensitivitet og arbeid med minoritetsetniske grupper 

 

• De resterende fordeler seg over et bredt spekter av temaer om barn og unges psykiske helse 

(barn som pårørende, barn med nevroutviklingsforstyrrelser, opplæring i 

behandlingsmetodikk, mm.) 

  

 

  

 

 

Fylkesvis fordeler prosjektene seg som følger: 
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02 Kvalitetsforbedring og tjenestestøtte| Konsultasjonsteam 

 

 

Om tjenestestøtteprosjektene 

 

Det må bemerkes at opplæringstiltak til 

organisasjoner som kan være landsdekkende, 

er registrert der de avholdes, ofte i Oslo og 

Viken. 55 av opplæringstiltakene har vært i 

egen region, 10 utenfor regionen. Av disse er 7 

opplæringer i NBO (se over), som er gitt i hhv. 

Rogaland (1), Vestland (2), Trøndelag (2), 

Nordland (1) og Troms og Finnmark (1). På 

denne måten bidrar RBUP til Sped- og 

småbarnsarbeidet i andre regioner.  

 

I 2021 har porteføljen av større 

tjenestestøttende prosjekter økt. Vi har 

innledet samarbeid med i alt 11 

kommuner/spesialisttjenester i 

konsultasjonsteam, der vi utreder tjenestenes 

behov og begynner å lage en prosjektplan 

sammen med dem. 6 av disse 

konsultasjonsteamene er videreført som 

prosjekter i 2021, andre sluttføres først i 2022. 

Vi har videreført vårt samarbeid med 

kommuner i 4 andre prosjekter, som strekker 

seg over et par år (og noen enda lenger, pga. 

utsettelser i forbindelse med pandemien). Da 

inngår utviklingstiltakene i en plan, og det 

arbeides parallelt med leder- og prosesstøtte, 

kompetanseutvikling og rutineutvikling. Når vi 

kan samarbeide med kommuner på denne 

måten, enkeltvis eller i læringsnettverk, erfarer 

vi at også utbyttet av kompetansetiltak blir 

større.  

 

Konsultasjonsteam 

Som et ledd i arbeidet med å bistå kommuner i 

kvalitets- og tjenesteutvikling, har vi i 2021 

laget rutiner for våre konsultasjonsteam. Når 

tjenestene henvender seg, er det behov for å 

kartlegge hvordan vi kan samarbeide om å nå 

tjenestens/kommunens mål.  

 

 

Konsultasjonsteamene settes sammen av 

medarbeidere med ulik kompetanse, på hhv. 

struktur, prosesser og psykisk helsefag. Det 

gjennomføres prosesser der utviklingsønsker 

og kompetansebehov nedfelles i en plan. I 

arbeidet tas verktøyene i Godtjenestestøtte.no 

i bruk, eksempelvis «avklaring i samarbeid 

med tjenesten». Ved avslutning av 

konsultasjonsteamet har vi svar på Hvorfor 

gjennomfører vi dette prosjektet; Hva er ønsket 

resultat og merverdi for tjenesten/kommunen; 

Hva må gjøres for å nå målene; Hvordan vil vi 

gjennomføre; Hvilke styrker og ressurser skal 

vi bygge på; Hvordan skal prosess, resultat og 

samarbeid evalueres. Planene som utarbeides 

utgjør grunnlaget for tjenestens prosjektplan, 

og for samarbeidsavtalen mellom 

tjenesten/kommunen og RBUP.  

 

I 2021 har vi arbeidet med 11 konsultasjons-

team. I 6 av disse videreføres arbeidet i 2022, 

mens 5 har ført til utarbeidelse av 

prosjektplaner og samarbeidsavtaler med 

kommuner og spesialisthelsetjenester. 
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02 Kvalitetsforbedring og tjenestestøtte| Evalueringsteam 

 

 

Evalueringsteam 

Vi har arbeidet med to forespørsler om bistand til evaluering i 2021, en fra Frambu 

kompetansesenter for sjeldne diagnoser og en fra 4 barneverntjenester (og 11 kommuner) i 

Vest-, Midt og Øst-Telemark. 

 

 

Frambu kompetansesenter for sjeldne 

diagnoser  

Prosjektgruppen på Frambu ønsket veiledning 

både på implementering og evaluering av en 

intervensjon for søsken som pårørende, med 

mål å forebygge psykiske helseplager, som 

skal gjennomføres i kommunale tjenester. 

Frambu har hatt mange samarbeidspartnere i 

arbeidet, bl.a. Universitetet i Oslo, 

Autismeforeningen og Foreningen for 

hjertesyke barn.  

«Team Frambu i RBUP» har bestått av 

forskere og kliniker med implementerings- og 

evalueringskompetanse, og erfaring fra 

lignende prosjekter. Målet i første fase har 

vært å lage en plan for implementering av 

intervensjonen «SIBS» i kommunale tjenester. 

Prosjektgruppen på Frambu vil selv evaluere 

tiltaket, og kommer eventuelt tilbake med 

spørsmål om evaluering. Så langt har det vært 

gjennomført 6 rådgivende samtaler, hvorav 

flere på Teams og telefon.  

 

 

 

Kommunale læringsnettverk for 

barneverntjenesten  

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark ønsket 

å evaluere etableringen av et ressursteam for 

4 barneverntjenester. Ressursteamets mandat 

er å styrke tjenestenes innsats på 

fosterhjemområdet, ett av flere tiltak i 

læringsnettverket disse tjenestene utgjør. 

I den gjensidige utforskningsprosessen mellom 

de fire barnevernlederne, prosjektleder og 

RBUPs medarbeidere, laget RBUP et forslag til 

et system for evaluering med fire 

informantgrupper; barnet/den unge selv, 

fosterforeldre, biologiske foreldre og 

kontaktperson i barneverntjenesten. Hver av 

disse informantgruppene skal i dette systemet 

fylle ut et kort skjema med fire spørsmål 

månedlig. På denne måten vil tjenesten få 

tidlig informasjon hvis det er i ferd med å 

utvikle seg problemer, og kunne sette inn tiltak. 

Det har vist seg arbeidskrevende å utrede 

konsekvenser og få på plass alle praktiske 

forhold rundt et slikt system. Det er et 

ambisiøst og spennende prosjekt, som vi i 

RBUP kommer til å følge over tid.   
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02 Kvalitetsforbedring og tjenestestøtte| Eksempler 

 

 

Tjenestestøtte – hva kan det være? 

 

Flere av forespørslene i 2021 dreier seg om å lage utviklingsplaner for det kartleggende og 

behandlende arbeidet i kommunale tjenester. Tjenestene stiller spørsmål som:  

 

 

 

«Hva er god kartlegging og behandling i en lavterskeltjeneste? Hvilke typer metodikk bør vi beherske 

for å møte vanskene blant våre barn/unge og familier?» 

 

«Hvordan kan vi utvikle felles praksis hos oss – og hvordan kan det bli lettere å være ny hos oss?» 

 

«Hvor lenge skal vi jobbe med sakene, og hvordan kan vi bli bedre på avslutninger?»  

 

«Hvordan skal overgangen mellom oss og andre tjenester i kommuner og spesialisthelsetjeneste 

være?»  

 

«Hvordan lykkes med det forebyggende arbeidet og den tidlige innsatsen, og demme opp for behovet 

for omfattende tjenester senere i forløpet?».  

 

 

 

 

 

 

Bistand til systemarbeid 
Behovet for å lage gode forløpsbeskrivelser og 

å lage rutiner som støtter behandlerne går 

igjen. Det fremmer tydelighet, reduserer 

uønsket lokal variasjon i behandlernes praksis, 

og bidrar til å sette eksisterende kompetanse 

inn i et godt system. RBUP har over år utviklet 

ferdigheter i å bistå med slikt systemarbeid, 

som bidrar til «tydeligere tjenester», for 

befolkningen, for samarbeidspartnerne i 

kommuner og spesialisttjenester og for de 

ansatte. Parallelt støtter RBUP tjenestene med 

kompetansetiltak og faglige innlegg, som 

forankres i utviklings- og kompetanseplanene i 

tjenestene. I lavterskeltjenester kan det f.eks. 

være kartleggingsmetodikk og om 

korttidsbehandling. I dette arbeidet bidrar 

ansatte i RBUP, som har spesielt god 

kunnskap om kartleggings- og 

behandlingsarbeid, og forskere som f.eks. kan 

bistå med kunnskap om virksom behandling for 

ulike typer psykiske helseproblemer. 

Tjenestene på sin side kan velge å la noen av 

sine medarbeidere opparbeide seg fordypet 

kompetanse ved å delta i opplæringsløp over 

ett eller to år i RBUP. 
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02 Kvalitetsforbedring og tjenestestøtte| Eksempler 

 

Lillestrøm kommune 

- Å fremme godt arbeidsmiljø i ny avdeling gjennom felles fagutvikling  

 
 

I nye Lillestrøm kommune ba Avdeling psykisk helse og familiestøtte om bistand fra RBUP. 

Utgangspunktet for samarbeidet var at ledergruppen ønsket å ha et kompetansesenter i ryggen når 

lavterskeltjenestene i tre kommuner skulle bli en samlet avdeling med et godt arbeidsmiljø. Drømmen 

var å få til et spennende utviklingsarbeid, «en samskapende innovasjon», som andre ville ønske å 

høre om. Avdelingslederne ville velge veien gjennom fagutvikling og faglig fellesskap for å fremme 

arbeidsmiljøet. RBUP ble invitert inn i arbeidet som utviklingspartner, «blikk utenfra», garantist for 

forskningsbasert praksis og som forvalter av faglige ressurser som kunne tas i bruk f.eks. i fagdager. 

 

Første skritt var å lage en 2-årig utviklingsplan for tjenesten i samarbeid mellom avdelingsledelsen og 

RBUP. Det første året skulle det direkte arbeidet med barn/unge og familier vektlegges, det andre året 

ville de konsentrere seg om sitt indirekte arbeid, altså med måten de ga veiledning og konsultasjoner 

til ansatte i andre tjenester i kommunen, og til foreldre. 

  

Det har vært møter mellom ledergruppen og prosjektteamet i RBUP en til to ganger pr semester, der 

tema har vært aktivitets- og fremdriftsplan. I tillegg har vi møttes for å planlegge fagdager med 

innledere fra RBUP, 1-2 pr semester. Mellom våre møter og aktiviteter har tjenesten drevet et 

målrettet utviklingsarbeid, med organisering av læringspartnere, utviklingsmål for medarbeidere og 

temabaserte fagmøter. Parallelt har det blitt utviklet rutiner og forløpsbeskrivelser, som støtter 

behandlerne i arbeidet. Gjennomføringen ihht prosjektplanen har blitt påvirket av den pågående 

pandemien, og behovet for å ivareta smittevern, med flere utsettelser. Det har likevel ikke påvirket 

opplevelsen av progresjon og utviklingsglede i tjenesten. Ved evalueringsmøtet i juni 2021 sa 

avdelingens leder bl.a.;  

 

 
«Når man skal bygge en organisasjon, er det mange man kan oppsøke for å få hjelp. Vi har vært heldige som har 

fått hjelp av noen som kombinerer fag- og organisasjonskompetanse. Det gir legitimitet. At RBUP hadde 

kunnskap om kommunal forvaltning har vært viktig.» 

  

«Det er utrolig hvor mye vi har fått til! Jeg er overrasket. Jeg vil si at vi har fått sjukt bra resultater fra 

medarbeiderundersøkelsen i Lillestrøm våren 2021 – vi er blant topp 5 i kommunen når det gjelder arbeidsmiljø» 

 

 

 

 

 

 

Helsetjenesteforskning viser at utbyttet for barn/unge og familier som bruker psykiske helsetjenester er 

direkte korrelert med arbeidsklima i enheten (Glisson 2011). Med dette som bakgrunn, er det 

sannsynlig at vårt samarbeid med Avdeling psykisk helse og familiestøtte har gitt effekt helt ut. 
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 02 Kvalitetsforbedring og tjenestestøtte| Eksempler 

 

Drammen kommune 

- Å sikre et godt barnevern for de minste barna i kommunen   

  

I nye Drammen kommune har vi gjennomført et kompetanseutviklingsprosjekt i samarbeid med 

barnevernstjenesten basert på deres mål om et godt barnevern for de minste barna i barnevernet. 

Sammen med barnevernstjenesten utarbeidet vi en kompetanseutviklingsplan i 2020. Vurderinger av 

behov i befolkningen, kompetanse i tjenesten og i samarbeidende tjenester, samt målet om å skape 

forutsetninger for godt samarbeid innad i kommunen lå til grunn. 

 

Arbeidet ble organisert i en to-trinns opplærings- og implementeringsmodell. På første trinn 

gjennomførte vi 3 temadager for mer enn 100 deltaker, fra både barnevernet og relevante 

samarbeidende tjenester, som helsestasjon og BUP. Temaene var tidlig utviklingspsykologi og sensitiv 

foreldreomsorg. Hensikten var å styrke det felles kunnskapsgrunnlaget innen spedbarnsfeltet. Grunnet 

Covid-situasjonen ble disse dagene gjennomført på zoom. På andre trinn deltok ca. 20 utvalgte 

medarbeidere fra barnevernstjenesten. Disse skal ha et særlig ansvar for arbeidet med de minste 

barna og deres familier. Denne gruppen har fått opplæring i bruken av en standardisert 

observasjonsmetode for foreldre-barn samspill. Anvendelsesområdet for standardisert 

samspillsobservasjon vil både være kartlegging og utredning, men også evaluering av iverksatte tiltak 

for å bedre foreldre-barn samspillet. Det ble gjennomført faste veiledningsdager, en gang i måneden 

gjennom høstsemesteret, for å sikre god anvendelse og implementering av metoden. Deltakerne fikk 

feedback og veiledning på gjennomføring og skåring av video-opptak av foreldre-barn samspill. På 

forespørsel fra tjenesten ble det også utarbeidet et standardskriv om selve samspillsmetoden, samt 

mal for beskrivelse av gjennomføring og analyse av samspillet til bruk i barnevernsrapporter. På 

denne måten har vi arbeidet systematisk og i tråd med funn og anbefalinger hentet fra 

implementeringsforskning.  

 

Erfaringer fra prosjekter som disse, bidrar til kunnskaps- og rutineutvikling i RBUP. Vi tar med oss 

erfaringskunnskapen, kombinerer den med forskningskunnskap om implementering og organisering, 

samt med tilbakemeldinger og innspill fra tjenestene. På denne måten er vi i ferd med å utvikle en 

kunnskapsbasert tjenestestøtte-praksis. Dette er en tydelig dreining vekk fra at enkeltmedarbeidere fra 

en tjeneste deltar på et metodekurs på RBUP til at tjenesteleder er aktivt involvert i planlegging og 

implementeringen av nye metoder i tjenesten. Våre kurstilbud på metodeopplæringer som dette vil i 

større grad være til nyansatte som har behov for å lære metodene som tjenesten har i sin 

verktøykasse. 
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02 Kvalitetsforbedring og tjenestestøtte| Eksempler  

 

Eksempler på konsultasjonsteam 

 

BUP spedbarnsteam 
Vi har hatt flere henvendelser fra ledere av BUP spedbarnsteam som ønsker råd og innspill på sine 

kompetanseplaner for å bygge robuste team. Dette behovet understøttes i Riksrevisjonens 

undersøkelse av psykiske helsetjenester dokument 3:13 (2020-2021), som viser at nesten 30 % av 

BUP lederne mener at poliklinikken de leder benytter behandlingsmetoder som har et for svakt 

kunnskapsgrunnlag. Vi ser også dette behovet i lys av at spedbarnsteam i BUP er blitt lagt ned de 

senere år eller at teamene utvider målgruppen til å gjelde barn mellom 0 til 10-12 år, eller til å bli 

generalist-team slik som i tidligere tider. Teamene ber RBUP om råd når det gjelder relevante og 

kunnskapsbaserte utredningsmetoder og tiltak. RBUP har et standard-tilbud på inntil 3 

konsultasjonsmøter. Her er teamene blitt oppfordret til å gjøre en del kartleggingsarbeid på hvilken 

kompetanse som finnes både innad i eget team, men også i relevante tjenester i førstelinjetjenesten i 

eget nedslagsfelt. På denne måten har spedbarnsteamene fått bedre kjennskap til hvilken erfaring og 

kartleggings- og tiltakskompetanse helsestasjoner, kommunalt barnevern og andre lavterskeltiltak har 

og hvilken type problematikk de lokale tjenestene møter mest på. Nye kompetanseplaner legges 

basert på dette store bildet hvor RBUP åpner opp for å bistå med konkrete opplæringstilbud ved 

behov.  

 

Avdelingsledelsen i BUP-innlandet 

«Vi har mangler i tjenestetilbudet til foreldre og barn med samtidige nevroutviklingsforstyrrelser og 

atferdsforstyrrelser»  

RBUP mottok i 2021 denne henvendelsen fra Avdelingsledelsen i BUP Innlandet: 

 

Hei, vi i BUP Innlandet er på leting etter tiltak for gruppen med ulike utviklingsforstyrrelser og samtidig 

atferdsforstyrrelse. Vi har flere poliklinikker, og hvor tiltak av denne typen er etterlengtet. Jeg ser at DUÅ er en 

intervensjon som vil treffe godt. Om flere BUP-er her skulle satset på implementering av ulike typer 

foreldregrupper her: Når blir det muligheter for kurs? Vil det være mulig å få foredragsholdere hit til Innlandet om 

vi samler nok deltagere? Vil RBUP også støtte opp med implementeringsstøtte og veiledning underveis? Hvilke 

andre behandlinger kan vi overveie for nevro/atferdsforstyrrelser? 

 

 

 

Spørsmålene fra avdelingsledelsen ble utforsket og besvart i tre møter, og det er laget en plan for et 

prosjekt som også involverer det nasjonale samarbeidet om programmene i De Utrolige årene. 

Konkret skal medarbeider fra RKBU Vest sammen med DUÅ-mentor i RBUP bidra i forberedelser, 

opplæring og veiledning i DUÅs foreldreprogram til 20 ansatte i de forskjellige enhetene i Innlandet 

BUP i 2022. Opplæringen vil bli organisert som en etterutdanning i regi av Universitetet i Tromsø, og 

foregå på Innlandet. Eventuelt vil også ansatte i kommuner kunne delta sammen med de BUP-

ansatte. 

Foreldreprogrammet i DUÅ har dokumentert effekt på samspill foreldre/barn når barna har ADHD og 

atferdsforstyrrelser. Når alle deltakerne i opplæringen har gjennomført minst en foreldregruppe vil det 

bli vurdert om den såkalte ADHD-sløyfen skal legges til.  
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Ny visuell profil, ny logo og 

nye nettsider 

 
I januar 2021 startet kommunikasjons-teamet 

utviklingsarbeidet med nye nettsider og ny 

visuell profil. Byrået Netlife ble valgt som 

samarbeidspartner, i skarp konkurranse med 

seks andre inviterte byråer.  

Internt var tankearbeidet med å friske opp 

RBUPs logo i gang allerede våren 2020. I 

denne prosessen ble behovet for nye nettsider 

stadig tydeligere. Tiden var moden for en mer 

fremoverlent og ryddig hjemmeside, med god 

struktur og søkefunksjon. Budskapet om hva 

RBUP kan bidra med, og samarbeide om, 

måtte tydeliggjøres på en mer helhetlig visuell 

og tilgjengelig måte. Valget falt på en 

headless-CMS-arkitektur (Sanity) som gir en 

moderne javascript-basert frontend samt en 

god backend for redaktører. 

 

RBUPs nye visuelle profil 
I arbeidet med ny grafisk profil valgte vi å kalle 

det overordnede konseptet Relasjon. Fordi det 

fanger essensen i jobben vår. Vår viktigste 

oppgave er å bistå de som arbeider på barn og 

unges arenaer. Alle våre aktiviteter og alt vi 

gjør er en støtte til arbeidet som foregår i 

tjenestene, og det er i dette samspillet, og i 

denne relasjonen, gullet oppstår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vårt nye logosymbol består av tre ulike 

geometriske former som du finner igjen i de tre 

hovedinngangene på nettsiden; få  

hjelp av RBUP, kurs og utdanning og 

kunnskapsressurser. De tre formene 

overlapper hverandre og symboliserer vårt 

ønske om å være tett på tjenestene. Denne 

overlappen gir oss i tillegg en emosjonell 

dimensjon i form av et stort hjerte for barn og 

unges psykiske helse. 

Den nye profilen og de nye nettsidene ble 

publisert i starten av mai 2021. RBUP har nå 

en verktøykasse som er rik på virkemidler og 

variasjon. Dette bidrar til at vi fremstår 

helhetlig, tydelig og tilgjengelig i møte med 

ansatte, ledere og medarbeidere innenfor 

feltet. 

Korona-tiden har vist oss at det er viktig å ha 

en visuell profil som fungerer godt på ulike 

digitale flater og som tåler dagens krav og 

forventninger. Det har vi nå. 

 

Nye nettsider 
Nettstedet har en forenklet navigasjon, bedre 

søkefunksjonalitet og har blitt betydelig 

forbedret med hensyn til responstid, 

brukervennlighet og universell utforming. Målet 

er å gjøre RBUP og kunnskapen vi besitter og 

formidler lettere tilgjengelig for alle. 
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03 Kommunikasjon og kunnskapsformidling | 

 

Trafikk på nettsteder og sosiale medier 

 

RBUP skal være en synlig aktør på feltet barn og unges psykiske helse, også i sosiale 

medier. Gjennom våre kanaler ønsker vi å dele oppdatert kunnskap, gi et godt og oversiktlig 

bilde av våre tjenester og være tilgjengelig for våre samarbeidspartnere 

 

Facebook 

Facebook har vært et satsningsområde i 2021, 

gjennom videoproduksjon og mer systematisk 

deling.  

Målet med bruk av video er å gjøre RBUP 

enda mer synlig og tilgjengelig for målgruppen. 

Gjennom film har vi mulighet til å formidle 

komplekst fagstoff kort og konsist, vise 

bredden i tilbudet vi har på RBUP, og vi ønsker 

at målgruppen skal få mulighet til å bli bedre 

kjent med RBUPs ansatte. Gjennom video har 

vi også kunnet dele erfaringer og kunnskap fra 

deltakere på kurs og utdanninger og andre 

samarbeidspartnere.   

Vi har dette året produsert filmer til Facebook 

innen fire kategorier, RBUP utdanning, RBUP 

aktuelt, RBUP verktøy og «Tre korte om…». 

Under temaet RBUP utdanning har vi delt vårt 

undervisningstilbud. Vår målgruppe har blitt 

bedre kjent med videreutdanning i sped- og 

småbarns psykiske helse, kontorfaglig 

utdanning og vår helt nye utdanning av 

terapeuter i traumebehandling for små barn og 

deres familier, Child-Parent Psychotherapy. Vi 

har laget to filmer for leger i spesialisering og 

deres ledere, to filmer om den tverrfaglige 

utdanningen intersubjektiv psykodynamisk 

terapi, en film om videreutdanning i 

familieterapi og en film om vår nyoppstartede 

videreutdanning tverrfaglig nevroutdanning. 

 

 

 

I kategorien RBUP aktuelt har vi delt innhold 

om våre kurs, aktuelle eventer og merkedager. 

Vi har laget to filmer om RBUP i forbindelse 

med verdensdagen for selvmordsforebygging 

og verdensdagen for psykisk helse.  

Under temaet RBUP verktøy har vi laget filmer 

om samtaleverktøyet HEVD og URO-metoden. 

Denne kategorien utvides i starten av 2022 

med filmer om metodene ASQ (Ages and 

Stages Questionaire), NBO (Newborn 

Behavioral Observation) og ADBB (Alarm 

Distress Baby Scale). 

I kategorien «Tre korte om.» presenterer vi 

utdrag fra våre forskningsprosjekter, og i 2021 

har vi produsert filmer om prosjektet Trygg før 

3 og om P-faktoren.  

Alt videoinnholdet er kategorisert på vår 

Facebookside. Dette for å gjøre det lett å 

navigere i videobiblioteket, lete fram lignende 

innhold og få et godt overblikk over våre 

tjenester.  

 
 

Vi la ut 145 innlegg på Facebook i 2021, av 

disse var 29 innlegg egenproduserte videoer. 

Innleggene har nådd ut til  

574 044 personer, i 2020 var tallet 180 544. 

 

Følgere: 

2019: 5379 

2020: 5950 

2021: 7315 
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03 Kommunikasjon og kunnskapsformidling | Trafikk på nettsted og sosiale medier 

 

 

Instagram 

Instagram har hatt en liten økning i følgere fra 

2020 til 2021 og en økning på 85,9% i kontoer 

nådd. Vi ser at videoinnholdet vårt når ut til et 

større antall ikke-følgere enn bildeinnlegg, og i 

tiden fremover vil vi jobbe mer planmessig med 

denne kanalen. Det pågår arbeid med å 

konkretisere en strategi for Instagram. 

 

Vi har postet 30 innlegg og 28 stories på 

Instagram i 2021, i hovedsak videoinnhold.  

 

Følgere: 

2020: 600 

2021: 775 

 

 

 

Nyhetsbrev 

I 2021 sendte vi ut 8 nyhetsbrev.  

 

Nyhetsbrevet har 12650 abonnenter og åpnes 

gjennomsnittlig av 35 % av mottakerne.  

I løpet av 2021 har vi gjennomført ulike tester 

ved utsendelse, for å undersøke hva 

mottakerne ønsker seg og for å vurdere 

tidspunkter for å motta informasjon fra oss. 

Nyhetsbrevet formidler aktiviteter innen alle 

våre arbeidsformer, promoterer våre digitale 

kunnskapsressurser, og informerer om kurs og 

utdanninger hos oss. 

 

 

 

 

 

Tilbeste.no 

Tilbeste.no er en felles fagblogg for RBUP og 

RKBUene. Siden lenker også til sentrenes 

digitale verktøy og kunnskapsressurser. 

Tilbeste hadde 11.800 besøk i 2021. 

I 2021 bidro RBUP med 10 fagrelevante 

artikler til tilbeste.no (se oversikt under over 

mediebidrag på s. 79). Nettstedet har også et 

nyhetsbrev, som sendes automatisk, og en 

Facebookside med 800 følgere. Det pågår et 

felles arbeid med videreutvikling av felles 

landingsside for RBUP og RKBUene, dette er 

beskrevet nærmere på s. 66.  

 

 

 

Undervisningsfilmer 
I 2021 har vi startet en satsning på 

egenprodusert undervisningsfilm. Vi har laget 

fire filmer om vold, med temaene «vold i nære 

relasjoner», «Hvordan vold påvirker samspillet 

mellom mor og barn», «Fedre med 

voldsproblemer», og «Foreldresamarbeid i 

familier der det er, eller har vært vold». Vi har 

videre spilt inn tre filmer om spedbarn og gråt 

og fem filmer om søvn.  

Målet er å utvide vårt filmbibliotek med filmer 

av høy faglig kvalitet og med et format som 

passer både innholdet i filmen og målgruppen. 

Vi har stort fokus på hvor filmene skal brukes, 

at de skal kunne brukes av mange, at de skal 

være lette å ta med ut på tjenestestøtte-

oppdrag og at de skal bidra til å skape 

dynamikk i digital undervisning. 
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03 Kommunikasjon og kunnskapsformidling | Kunnskapsressurser 

 

 

RBUPs kunnskapsressurser 

 

 

IN SUM  
Database for systematiske oversikter om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og 

velferd (insum.no) 

 

Tilgang på oppdatert, oppsummert forskning 

av god kvalitet er en forutsetning for at 

tjenester for barn og unge, myndigheter og 

RBUP, sammen med øvrige 

kompetansesentre, skal kunne utøve 

kunnskapsbasert praksis. IN SUM gjør relevant 

oppsummert forskning lett tilgjengelig på nettet 

uten å stille krav til spesialkompetanse på 

litteratursøk eller kjennskap til alle relevante 

kilder. De systematiske oversiktene som er 

indeksert i IN SUM fungerer også som 

datagrunnlag for vårt beslutningsstøtteverktøy, 

Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske 

helse.  

IN SUM henter månedlig de nyeste 

systematiske oversiktene fra Cochrane 

Database of Systematic Review, Campbell 

Library, PsycINFO, MEDLINE, Embase, Web 

of Science, Folkehelseinstituttet og Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering 

(SBU). Ny forskning fanges opp hver måned 

av vårt oppdateringssøk og indekseres 

fortløpende i databasen. Vi er i dag helt 

oppdaterte på den siste forskningen på feltet 

og sikrer dermed våre målgrupper tilgang på 

nyeste kunnskap.  

I løpet av året har vi lest og sortert 11 577 

publikasjoner på tittel- og abstract- nivå. Etter 

dublettsjekk ble 390 systematiske oversikter 

inkludert sammenlignet med 184 året før. 

Databasen inneholder nå over 2000 

systematiske oversikter.  

IN SUM fortsatte i 2021 sitt samarbeid med 

Kavlifondet, som bruker litteraturen fra IN SUM 

som kunnskapsgrunnlag i utlysning av 

forskningsmidler i sitt helseforskningsprogram. 

IN SUM bidrar dermed til å styre 

forskningsressurser dit det er størst behov for 

dem innen feltet. 

 

  

 

6 367 unike brukere  

og 21 837 sidevisninger  

i 2021 
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03 Kommunikasjon og kunnskapsformidling | Kunnskapsressurser 

 

Tiltakshåndboka  

Et oppslagsverk over forskning på barn og unges psykiske helse (tiltakshandboka.no)   

 

 

 

Tiltakshåndboka er utviklet for ansatte i 

tjenester som berører barn og unge, for 

myndigheter ved utvikling av ny politikk eller 

retningslinjer, og for brukerne og deres familier 

selv. Barn og unge bør få tilbud om det tiltaket 

som med størst mulig sannsynlighet vil hjelpe 

dem og som gir færrest mulig ulemper. Da er 

det avgjørende at fagfolk har lett tilgang på 

pålitelig forskningsbasert kunnskap.  

 

 

Barn og unge bør få tilbud om 

det tiltaket som med størst 

mulig sannsynlighet vil hjelpe 

dem og som gir færrest mulig 

ulemper 

 

Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske 

helse er utviklet for å støtte tjenestene i å 

jobbe kunnskapsbasert og formidler 

oppsummert forskning om effekt av tiltak for 

barn og unges psykiske helse (herunder også 

tilstander hos sped- og småbarn, og tiltak i 

barnevernet). Håndboka gir ikke bestemte 

anbefalinger om behandlingsvalg, men legger 

til rette for informerte beslutninger ved å 

synliggjøre hva systematisk forskning forteller 

om nytte og ulemper ved ulike 

behandlingsalternativer.  Kapitler i Håndboka 

blir forsøkt oppdatert årlig (eller annethvert år) 

og nye tilstandskapitler blir utviklet på oppdrag  

 

 

 

 

fra Helsedirektoratet, eller etter vurdering om 

behov i tjenestene. Hittil er det publisert totalt 

20 kapitler i Håndboka; 11 kapitler på effekt av 

behandling for ulike tilstandsgrupper hos barn 

og unge, og  

 

9 kortere kapitler på effekt av tiltak på tvers av 

tilstandsgrupper. Et helt nytt kapittel på 

spiseforstyrrelser ble publisert i 2021. 10 av 

tilstands- og tiltakskapitlene ble oppdaterte i 

løpet av året (angstlidelser, bipolar lidelse, 

sped- og småbarn, tvangslidelse, 

traumelidelse, oppmerksomt nærvær 

(Mindfulness), e-helse, 

familieterapi/foreldreveiledning, fysisk aktivitet, 

og leketerapi).  

 

I tilskuddsbrevet for 2021 fikk RBUP Øst og 

Sør og RKBU Midt, Nord og Vest et nytt 

oppdrag fra Helsedirektoratet. Oppdraget 

bestod i å undersøke hvordan de fire sentrene 

fremover kan samarbeide om nødvendig 

videreutvikling, vedlikehold og implementering 

av Tiltakshåndboka. Det ble etablert en 

arbeidsgruppe med medlemmer som jobber 

med kunnskapsressursene fra alle fire sentre. 

Som svar på oppdraget ble det utarbeidet et 

notat som også ble utvidet til å gjelde alle fire 

kunnskapsressursene. Dette ble levert i mai og 

inneholdt forslag til hvordan sentrene skal 

samarbeide videre. Det ble deretter avholdt et 

to dagers seminar i Tromsø i desember 2021 

for å jobbe videre med dette. 

 

  

 

86 763 unike brukere og 

29 347 sidevisninger i 

2021 
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03 Kommunikasjon og kunnskapsformidling | Kunnskapsressurser 

 

 

PsykTestBarn  

Oppsummert forskning om måleegenskaper ved kartleggingsverktøy (psyktestbarn.no) 

 

Det elektroniske tidsskriftet PsykTestBarn er 

utviklet i samarbeid med RKBUene og 

oppsummerer forskning om måleegenskaper 

ved tester og kartleggingsverktøy for barn og 

unge.  

 

I utredning og kartlegging av barn og deres 

foreldre i Norge i dag benyttes en rekke 

metoder og instrumenter. Mange av disse 

mangler dokumentasjon på de psykometriske 

egenskapene for den norske versjonen av 

testen. PsykTestBarn bidrar til å støtte 

utredning og kartleggingsarbeid i tjenestene 

ved å oppsummere det vi vet fra forskning om 

testenes reliabilitet, validitet og normgrunnlag 

basert på studier fra Skandinavia. Dette 

synliggjør hvor godt dokumentert metodene er 

og er med på å fremme valg av best egnet test 

for et gitt formål og målgruppe.  

I 2021 publiserte vi fem nye oversiktsartikler på 

følgende kartleggingsverktøy: KATES-Barn -

kartlegging av traumatiske erfaringer, Social 

Communication Questionnaire (SCQ), 

Marschak Interaction Method (MIM), Youth 

Self Report (YSR) og Olweus spørreskjema 

om mobbing for elever.  

 

Vi avholdt et to dagers skriveseminar i Halden 

for å rekruttere og lære opp forfattere, med et 

digitalt webinar i forkant. 19 personer deltok, 

og seks nye artikler ble igangsatt. Av 

formidlingssaker i 2021 publiserte blant annet 

medlemmer av redaksjonsrådet et leserinnlegg 

i Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Målet 

med innlegget var å informere om at det bør 

stilles strengere kvalitetskrav til tester som 

brukes for barn og unge i Norge.  

 

  

  

 

 

  
 

74 431 brukere og 

31 557 sidevisninger i 

2021 
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Langsgående 

undervisningsprogram 
 

 

RBUP har en betydelig portefølje av 

undervisningsprogram som strekker seg over 

et år eller mer. Våre undervisingsprogram skal 

være en tjeneste for tjenestene og svare på 

oppdrag om drive kompetansebygging og 

styrke tjenestene (jf.1.5 i tilskuddsbrevet). Slik 

skiller undervisningsprogrammene seg fra 

andre tilbydere av utdanninger og undervisning 

ved at samfunnsoppdraget er grunnleggende 

forskjellig. Alle våre langsgående 

undervisningsprogram utvikles, revideres og 

fornyes i dialog med tjenestene og i tråd med 

føringer gitt i de årlige tilskuddsbrevene. 

Programmene, læringsmålene og metodikken 

skal understreke og fremheve det praksisnære.  

 

 

Læringsmål  
Et overordnet læringsmål er å utdanne robuste 

klinikere som arbeider kunnskapsbasert og har 

forståelse for både tjenestenes og 

profesjonenes samfunnsoppdrag. Tjenestene 

etterspør våre undervisningsprogram i sin 

bestrebelse på å sikre tilstrekkelig og forsvarlig 

kompetanse. Det overordnede målet er alltid 

kunnskapsbasert praksis i tjenestene, sømløs 

samhandling i og mellom tjenestene og bedre 

resultater gjennom god implementeringsstøtte. 

Undervisningsprogrammene er også en 

aktivitet som svarer på oppdraget om å gjøre 

sentrale rapporter, satsninger og veiledere 

kjent i tjenestene. Gjennom de langsgående 

undervisningsprogrammene bidrar vi til at 

tjenestene i økt grad gir barn og unge eierskap 

til og medvirkning i prioriteringer og valg som  

 

 

 

 

 

 

 

 

er viktige i deres liv. Vi bidrar til at fagfolkene i 

tjenestene er tryggere og mer kompetente i 

samarbeid og samhandling. Vi er medvirkende 

til fagutvikling som styrker tjenesteutøvernes 

evne til å analysere og utrede hjelpe- og 

omsorgsbehov, fatte beslutninger og iverksette 

tiltak både i møte med den enkelte og 

familiene og i møte med samarbeidspartnere 

og andre tjenester.  

 

Kompetansebehovet i tjenestene er i endring. 

Kommunale tjenester har fått nye oppgaver. 

Noen ansatte har behov for utrednings- og 

behandlingskompetanse på spesialistnivå, 

andre, langt flere, har behov for ny 

behandlingskompetanse og kompetanse i 

endringsarbeid. Dette gjenspeiles i både 

målgruppe og deltakere i undervisnings-

programmene (jf. tilskuddsbrev 2.0 og 

Opptrappingsplan for barn og unges psykiske 

helse (2019-2024) og Tverrsektoriell veileder 

for psykisk helsearbeid for barn og unge).  

 

 

I dialog med tjenestene 

BUPleder-forum ble opprettet i etterkant av 

Helse Sør Østs BUP-prosjekt, ledet av 

Elisabeth Arntzen Dette er et forum for 

BUPledere i Helse Sør-Øst. Gruppen møtes to 

ganger i semesteret, og RBUP fasiliterer 

møtene og har to faste representanter i 

gruppen. I 2021 har gruppen vært spesielt 

opptatt av utfordringene i å skaffe og beholde 

forsvarlig og kompetent personale samtidig 

som de opplever en eksplosiv økning av 
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henvisninger, spesielt av barn med 

spiseforstyrrelser. Flere BUPer har forsøksvis 

gitt kontoransatte utvidet arbeidsområde slik at 

ansatte med klinisk kompetanse får frigjort tid 

til kliniske oppgaver og driften blir mer effektiv.  

Vårt 2-årige undervisningsprogram for 

kontoransatte er et bidrag fra RBUP til 

tjenestene for å møte behovet for 

kompetanseheving hos kontoransatte. 

Programmet er tilpasset oppgavene i BUP og  

vi har et tilsvarende program tilpasset 

kontorpersonale i kommunale barn- og unge-

tjenester. I de kliniske undervisnings-

programmene har vi utvidet temaet om 

spiseforstyrrelser blant annet som følge av 

disse signalene fra BUPene. Studieledere 

deltar i konkrete tjenestestøtteprosjekt. 

Gjennom dette arbeidet får vi, i tillegg til å bidra 

til tjenesteutvikling i den aktuelle tjenesten, 

dialog med ansatte i ulike tjenester og erfaring 

med hvor “skoen trykker” og hva som kan 

være “suksessvariabler” i ulike tjenester.  

 

 

Målgrupper og deltakere 

Målgruppen for undervisningsprogrammene er 

ansatte i spesialisthelsetjenesten og 

kommunale tjenester for barn unge og familier. 

Alle deltakere må ha minst 50% veiledet klinisk 

arbeid parallelt med undervisningsprogrammet. 

Deltakerne bringer med film av eget klinisk 

arbeid for å knytte undervisningstemaene nært 

klinikk og arbeide med å illustrere tema, 

begrep og problemstillinger slik de kan vise 

seg i praksis.  

 

 

Lederforankring  
Ved inntak til undervisningsprogrammene 

tegner vi en trepartskontrakt der leder, deltaker 

og RBUP gjensidig forplikter seg til å 

samarbeide om den enkelte deltakers 

progresjon og læringsutbytte. Slik sikrer vi 

lederforankring i kompetansebyggingen ved at 

tjenestelederne er en ansvarlig part i alle 

forløpene. Alle programmene er åpne for 

tverrfaglig deltakelse.  

 

 

 

 

 

 

 

I spesialistundervisningsprogrammet er 

undervisningen organisert både i tverrfaglige 

og tverretatlige grupper og i profesjons-

spesifikke grupper. I de to-årige 

videreutdanningene i terapimetoder kommer 

om lag 2/3 fra andre tjenester enn spesialist 

helsetjenesten.  

 

Alle programmene skiller seg fra tilbud om 

liknende utdanninger ved at vi har et uttalt 

barnefokus og forankrer all undervisning i 

utviklingspsykologisk kunnskap. Alle gruppene 

er tverrfaglige. Deltakerne kommer fra ulike 

tjenester og tjenestenivå.  
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04 Kompetanseutvikling i tjenestene | Undervisningsprogram   

 

Spesialistundervisningsprogrammet 

 

 
Programmet er et unikt tilbud til tjenester for 

barn, unge og familier med utfordringer når det 

gjelder psykisk helse og rus, og går over fem 

semestre. Brukerkunnskap, samvalg og 

samarbeid er gjennomgående temaer i de tre 

programdelene (profesjonsgrupper, tverrfaglig 

samarbeid og terapeutisk arbeid), som til 

sammen skal bidra til spesialistkompetanse 

hos deltakerne. Deltakelsen er kontraktfestet 

med tjenesteleder, som også sørger for at 

deltakeren har relevant og veiledet praksis. 

 

 

Undervisningsprogrammet er utviklet og driftes 

i samarbeid med representanter for 

tjenesteledere fra hele landet, 

brukerorganisasjoner og andre relevante 

kompetansesentre. Nye retningslinjer og 

føringer fra helsemyndighetene inkluderes 

løpende i programmet. Slik bidrar vi med 

implementeringen av disse og gjør dem kjent i 

tjenestene. Henvisningene til og arbeidet med 

slike dokumenter er også et svar på vårt 

oppdrag om å utdanne klinikere som er seg 

bevisst sitt samfunnsoppdrag og støtter seg til 

oppdatert forskning i sin praksis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisningsprogrammet er åpent for seks 

ulike profesjoner (Barnevernspedagoger, leger 

(LIS), pedagoger, psykologer, sosionomer og  

sykepleiere). Læringsmål og 

undervisningsplaner er godkjent for de ulike 

profesjonene som spesialist-

undervisningsprogram. For kull 2021-23 (som 

startet januar 2021) er innhold og læringsmål 

for legegruppen omarbeidet og tilpasset 

kravene i ny LISmodell, 2-årig 

psykoterapiutdanning i psykodynamisk 

orientert psykoterapi for barn og unge.  

 

Spesialistprogrammet går over fem semestre 

og har tre moduler (Barn og unges psykiske 

helse med profesjonsgrupper, tverrfaglig 

samarbeid og terapeutisk arbeid). 

Brukerkunnskap, samvalg og samarbeid er 

gjennomgående temaer.  

Undervisningsprogrammet fornyes og utvikles 

blant annet i årlige møter med 

undervisningsråd som består av 

representanter for tjenesteledere fra hele 

landet, brukerorganisasjoner og andre 

relevante kompetansesentre. 

 

 

I 2021 hadde Spesialistundervisings-

programmet totalt i overkant av 100 deltakere 

(fordelt på to kull). Opp mot 90% arbeidet i 

spesialisthelsetjenesten. Deltakerne kommer 

fra hele landet, men godt over halvparten fra 

Helse Sør-Øst (31 av 50 deltakere) Kullet 

2018-20 (56 deltakere) skulle hatt avslutning i 

desember 2020. Denne ble utsatt til februar 

2021 av smittevernhensyn.  
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04 Kompetanseutvikling i tjenestene | Undervisningsprogram   

 

Tverrfaglig nevroutdanning 

 

Høsten 2021 startet vi en to-årig, 

samlingsbasert, tverrfaglig nevroutdanning på 

RBUP, med 26 deltakere (15 pedagoger, 6 

leger og 5 psykologer). Deltakerne arbeider i 

habiliteringstjenester for barn og unge, barne- 

og ungdomspsykiatriske klinikker og 

pedagogisk-psykologiske tjenester. Det er 

nedlagt et betydelig arbeid i innhenting av 

kunnskapsgrunnlag, i studieplaner og 

undervisningsplaner, og en ny tverrprofesjonell 

kollegagruppe har arbeidet seg sammen.  

 

De to første samlingene ble gjennomført 

høsten 21. Introduksjonsdagene ble åpnet for 

flere deltakere, som fikk et overblikk over barns 

normale nevroutvikling (dag 1) og over 

nevroutviklingsforstyrrelser (dag 2). Deltakerne 

i utdanningen fordypet seg i temaene og i de 

profesjonsspesifikke oppgavene, i sine 

profesjonsgrupper. 

 

Vi har også gjennomført digitale heldagskurs 

(6) og halvdagskurs (2) i de viktigste temaene 

innen nevro-feltet, med 40-60 deltakere hver 

gang. Dette tilbudet vil vi videreføre, for å gi 

tjenestene lett tilgang til kunnskap som er viktig 

både i kommunale og spesialisttjenester. 

 

I tillegg er det gjennomført en erfaringssamling 

for ansatte i nevroteam i BUP, og både i Asker 

kommune (Familie- og nettverkstjenester) og 

Eikelund videregående skole er det holdt 

fagdager om nevroutviklingsforstyrrelser  

 

Evaluering av aktiviteten og 

måloppnåelse 
Oppstart av nevroutdanning ser ut til å fylle et 

faglig behov, og vi mottar stadig forespørsler 

om oppstart av nye kull. Vi vurderer 

nevroutdanningen å være et faglig tyngdepunkt 

for RBUP i kompetanseøkning på 

nevroutviklings-forstyrrelser hos barn og unge. 

Vi når ut til både kommunale tjenester og 

spesialisthelsetjeneste, og det faglige innholdet 

i denne deles bredt ved at enkelte kursdager i 

utdanningen er fritt tilgjengelig for interesserte 

fagfolk. Vi har satset tungt på digital omstilling, 

oppnådd gode resultater i form av stor 

deltakelse og fått gode evalueringer på disse 

tilbudene. Vi bør tilby en blanding av digital og 

fysisk plattform for å nå bredt ut og få effekt av 

innsatsen vår helt ut i tjenestene.  
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04 Kompetanseutvikling i tjenestene | Undervisningsprogram   

 

Undervisningsprogram på sped- og småbarnsområdet  

 

 

RBUP har 4 ulike videreutdanningstilbud på området sped-og småbarn: 

• Psykisk helse i svangerskap og barseltid (3 semestre) 

 

• Utdanning i behandlingsmetoden Child Parent Psychotherapy (CPP, 3 semestre i tillegg til 

veiledningstilbud i 4 semestre etter endt utdanning) 

 

• Opplæring i Newborn Behavioral Observation (NBO, 1 semester)  

 

• Videreutdanning i sped-og småbarns psykiske helse (4 semester, utdanningstilbudet gis både 

i Oslo og i Kristiansand/Arendal).  

 

 

 

Totalt har vi hatt ca.300 deltakere på disse 

langsgående fordypningene i 2021. Deltakerne 

kommer fra hele landet. Interessen for 

videreutdanningen i psykisk helse i 

svangerskap og barseltid er stor og økende. 

 

Gjennom 2021 har det derfor pågått 

undervisning på 3 kull, dvs. 2 kull ble avsluttet i 

løpet av 2021 og et nytt kull startet opp høsten 

2021.Totalt har vi hatt 70 deltakere i 2021, 

primært jordmødre, men også noen 

helsesykepleiere, psykologer og leger. Målet er 

å fange opp og gi gode tiltak til denne 

målgruppen så tidlig som mulig, aller helst i en 

tidlig fase av graviditeten. Et stort antall barn i 

Norge lever med foreldre med psykiske 

problemer og psykiske lidelser og målet er å 

forebygge og intervenere på et tidlig tidspunkt 

(jmf Opptrappingsplanen). Totalt har vi nå hatt 

11 kull på denne videreutdanningen som er det 

eneste tilbudet av sitt slag i Norge.  

 

Gjennom 2021 har vi også jobbet med 

evaluering og revidering av den 2-årige 

videreutdanningen i sped-og småbarns 

psykiske helse og utviklet nye fordypninger i 

tråd med sentrale nasjonale føringer: 

 

 

Revidert versjon av 2-årig 

videreutdanning for sped- og små  

Videreutdanningen i Sped- og småbarns 

psykiske helse er et utdanningstilbud som har 

eksistert siden 2006. Vi gjennomførte en stor 

35spørreskjemaundersøkelse i 2021 hvor om 

lag 300 tidligere deltakere svarte på spørsmål 

om opplevd relevans og nytte for egen praksis, 

styrker og svakheter og videre forslag og 

ønsker for innholdet i et slikt utdanningstilbud. 

Tilbakemeldingene på relevans og nytte var 

svært gode og betydningen av tid til 

fordypning, refleksjon og veiledning i tverrfaglig 

team ble fremhevet. Utdanningen vil fortsatt 

være tverrfaglig og tverretatlig, og vil gi en 

fordypning i teori og metode, utredningsverktøy 

og klinisk kompetanse. Målgruppen er ansatte i 

helsestasjons-tjenesten, kommunale psykiske 

helsetjenester, BUP, barnevern, samt andre 

som jobber med sped- og småbarn. Ca.20 

deltakere er påmeldt nytt kull som starter opp 

januar 2022. 
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04 Kompetanseutvikling i tjenestene | Undervisningsprogram   

 

Nye undervisningsprogram på sped- og småbarnsområdet i 2022 
 

 

1-årig fordypning i behandlingsarbeid i 

graviditet og sped- og småbarnstid 

Utdanningen er en klinisk fordypning for 

erfarne terapeuter. Det vil være fokus på 

behandlingsarbeid i graviditet og sped- og 

småbarnstid når foreldre har psykiske lidelser 

og/eller personlighetsproblematikk. Oppstart er 

planlagt høsten 2021. Tilbudet er utviklet som 

svar på stor etterspørsel fra klinikere som 

tidligere har gått den 2-årige videre-

utdanningen i sped-og småbarns psykiske 

helse, særlig fra BUP spedbarnsteam. 

1-årig fordypning i barnevernarbeid 

med risikoutsatte sped- og 

småbarnsfamilier 

Fordypningen bygger på føringer i ny 

barnevernsreform (fra 2022), samt nye 

kommende nasjonale retningslinjer på 

utredning og tiltak rettet mot sped- og småbarn 

i risiko for omsorgssvikt. Målgruppen er 

ansatte i barnevernet med særlig ansvar for 

sped- og småbarnsfamilier 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva er effekten av disse undervisningsaktivitetene? 

Alle våre langsgående undervisningsprogram har faste rutiner for deltakerevaluering. Vi henter inn 

data gjennom elektroniske spørreskjema. Flere av programmene gjennomfører fokusgruppeintervjuer 

ved avslutning av programmet. Vi spør om læringsutbytte, vurdering av forelesere og gruppelærere, 

om faglig innhold og om klinisk relevans/nytte. Programmene får gjennomgående svært høye skårer 

fra deltakerne. Både deltakere og ledere vi er i dialog med rapporterer at programmene har to ulike 

typer effekt:  

 

✓ Tjenester endrer rutiner som følge av at medarbeider deltar på våre undervisingsprogram (for 

eksempel innført Bio-Psyko-sosial-kasusformulering som et verktøy og mer og rutinemessig 

bruk av Tiltakshåndboka).  

 

✓ Deltakerne og deres ledere melder også tilbake om praksisendring hos den enkelte deltaker. 

De er tryggere, har klarere rolleforståelse. Blant annet rapporterer de at de jobber mer 

systematisk og bevisst med å ta barn, unge og familier med i prioriteringer og valg i forløpet.  
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Forskningsprosjekter i RBUP 
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05  Oppsummere og drive forskning | Prosjekter 
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05  Oppsummere og drive forskning | Prosjekter 
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05  Oppsummere og drive forskning | Annen aktivitet 

 

Annen aktivitet knyttet til overordnet mål om å drive praksisnær og 

tjenesteutviklende forskning og kunnskapsoppsummering 

 

 

• Videreført samarbeidet med kommunalt 

barnevern knyttet til Familien i fokus, NFR-

støttet prosjekt, 2017-2021 

• Bidratt inn i flere norske og nordiske 

samarbeidsprosjekter (Ungsinn, Mind my 

Mind, SMART) 

• Sluttføre forskningsprosjektet Mestrende 

Barn ved å veilede PhD student og 

publisere artikler på dataene som er 

samlet inn. I 2021 har fokuset vært på om 

Mestrende barn tiltaket har hatt effekt på 

barns skolefungering. 

• Bistått Bufdir i utvikling og drift av 

spisskompetansemiljøer i Bufetat 

• Det har blitt igangsatt et stipendiatprosjekt 

i samarbeid med Bufetat Øst.  

o Prosjektet Utvikling og evaluering 

for trygghet og sikkerhet i 

barnevernsinstitusjoner. RBUP 

bidrar som biveileder av 

stipendiaten ved Bufetat Øst 

• Forskningsstøtteteamet på RBUP har 

videreutviklet rutiner og 

datainnsamlingsløsninger for forskning 

som sikrer høy datakvalitet og etterlevelse 

av krav til personvern 

• Identifisert felleselementer i effektive tiltak 

for å muliggjøre forskning om 

endringsmekanismene som ledd i å bygge 

bedre bro mellom forskning og praksis og 

dermed nå flere barn og unge med effektiv 

hjelp 

• Prosjektet Circle of Security – Virgina 

familiemodellen (COS-VF) ble avsluttet i 

2021, men publisering på dataene pågår. 

Doktorgrad ble avlagt ved Universitetet i 

Oslo 15. desember 2021. Formålet med 

prosjektet har vært å identifisere behov, 

barrierer og faktorer som fremmer bruk av 

COS-VF blant terapeuter og evaluere 

terapeutenes COS-VF som metode for 

videreutvikling 

 

Også i 2021 har vi jobbet målrettet med å 

utnytte innsamlede data på 

forskningsprosjekter på sped-og 

småbarnsområdet som formelt er avsluttet. 

Dette gjelder på følgende prosjekter: 

• Mamma Mia: et internettprogram for å 

forebygge perinatal depresjon og 

fremme subjektivt velvære. 

Resultatene fra studien viser at 

Mamma Mia er et lovende internett-

basert selvhjelpsprogram. Programmet 

ble i 2021 lisensiert av 

Helsedirektoratet. Det har det vært 

jobbet med å omsette kunnskapen i 

videreutvikling av Mamma Mia som en 

app, bistå næringslivspartner og 

internasjonale aktører 

(helsemyndigheter og forskere) med 

kunnskapsoverføring og organisere i 

drift den nye, internasjonale studien av 

Mamma Mia («MaMi Trial II»). Det er 

påbegynt to artikler i 2021. 

• Utvikling og tilknytning hos fosterbarn 

ved 8-års alder. Dette er en 

oppfølgingsstudie av tidligere studie på 

same barna ved 2-3 års alder. En 

artikkel med bakgrunn i 8-års data er 

under vurdering i et vitenskapelig 

tidsskrift. Det er planlagt å skrive 

ytterligere to artikler i 2022.  

• Kartleggingsverktøy i kommunen 

(KVIK). Det er levert en 

masteroppgave i Fysioterapi ved 

OsloMet og en artikkel om 

sammenhengen mellom tidlige 

søvnproblemer og senere utvikling er 

sendt inn til et internasjonalt 

vitenskapelig tidsskrift.  
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| Samarbeid og nettverk 

 

 

 

1.2 Samarbeid med Statsforvalteren 

 

Region Sør 

 
I tråd med Tilskuddsbrevene til sentrene har 

Samarbeid Sør (RBUP, KoRus Sør, RVTS Sør 

og NAPHA) et pågående samarbeid med 

Statsforvalterembetene i regionen. I vår 

samarbeidsavtale inngår følgende 

samarbeidsområder:  

• 0-24-forum for barn og unge (Statsforvalter 

i Agder, Statsforvalter i Vestfold og 

Telemark, RVTS Sør, KoRus Sør, RBUP, 

KS) 

• «Handlingsplanfestivalen» - en todagers 

samling for kommunale ledere om 

realisering og samordning av kommunale 

handlingsplaner som gjelder psykisk helse, 

forebygging av vold og overgrep, samt 

skadelig bruk av rusmidler.0-24 forumet er 

styringsgruppe for handlings-planfestivalen 

• Samarbeid om realisering av 

barnevernsreformen (oppvekstreformen) 

• Samarbeid om læringsnettverk for 

barneverntjenestene 

 

Samarbeid om barnevern 

Hovedoverskriften for samarbeidet mellom 

Statsforvalterembetene og kompetanse-

sentrene i 2021 har vært forberedelser og 

informasjonsarbeid om barnevernsreformen, 

samarbeid om læringsnettverk for 

barneverntjenestene, og gjensidig 

informasjonsutveksling. 

Følgende er gjennomført i 2021: 

Halvårlige samarbeidsmøter med embetene i 

hhv. Oslo og Viken (gjelder gamle Buskerud) 

og Vestfold og Telemark, med spesiell 

innretning mot kompetansesentrenes RBUP og 

RVTS sine bidrag i læringsnettverkene for 

barneverntjenestene. Med bakgrunn i 

tilsynsdato og annen informasjon om  

tjenestene, blir vi enige om prioriteringer og om  

 

tiltak vi kan gå sammen om for å bistå  

tjenestene i å lage og gjennomføre gode 

prosjektplaner for læringsnettverkene. RBUP  

og RVTS er representert på Statsforvalternes 

årlige nettverksmøter for barneverntjenestene.  

 

Region Øst 

I 2021 ble statsforvalterne i Oslo og Viken og  

Innlandet inkludert i i det forpliktende 

samarbeidet mellom kompetansesentrene i 

regionen. I region øst  inngår, i tillegg til 

statsforvalterne, RBUP, RVTS Øst, KoRus Øst, 

KoRus Oslo og NAPHA som likestilte 

samarbeidspartnere i videreutvikling og 

oppfølging av en samarbeidsplan. 

For øvrig er det utpekt ansvarlige i 

organisasjonene for gjennomføringen av de 

enkelte punkter i planen. Planen skal revideres 

årlig etter at sentrene og Statsforvalter har 

mottatt tilskuddsbrev. Planen angir hvilke 

oppdrag og prosjekter det samarbeides om, 

mål og tiltak, samt status for arbeidet.  

Det ble avholdt fire ledermøter for å oppdatere, 

følge opp og evaluere  forpliktende plan for 

samarbeid som tydeliggjør hvilke konkrete 

tiltak det samarbeides om i regionen. 

Samarbeid om barnevern 

I 2021 har RBUP og RVTS hatt regelmessige 

møter med Statsforvalterens i Oslo og Viken 

ansvarlige for barnevernområdet. Målet har 

vært å delta i Statsforvalterens 

opplysningsarbeid til barnevernlederne, og å 

samarbeide om prioriteringer og oppfølging av 

for barneverntjenestene i fylket.  

 

Følgende aktiviteter er gjennomført: Bidratt på 

Statsforvalterens webinar for barnevernledere 

med tema Barnevernreform og kommende 

endringer i lovgivning
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Samarbeid og nettverk | Nasjonale og regionale samarbeid 

 

1.3 Samarbeid med relevante fagmiljøer og arbeidsdeling mellom 

nasjonale og regionale sentre som mottar tilskudd over 

statsbudsjettets kap. 765 

 

I 2021 har RBUP samarbeidet med følgende relevante fagmiljøer:

RBUP og Nasjonalt utviklingssenter for 

barn og unge (NUBU)  

Det har i 2021 vært et samarbeid mellom 

NUBU og RBUP som en del av 

Kjernebarnevernsprosjektet 

(felleselementbasert foreldreveiledning ved 

omsorgssvikt og mishandling). Hensikten har 

vært å utvikle et observasjonssystem til bruk i 

foreldreveiledningen. Vi samarbeider også 

med NUBU og RKBU Vest om prosjektet 

Grunnmodellen (se tabellen over), finansiert av 

Bufdir. 

 

 

Nasjonalt Nettverk for 

Implementeringsforskning (NIMP) – RBUP 

og NKVTS 

NIMP er et nettverk som samler norske 

forskere, praktikere, byråkrater, politikere og 

andre som er interesserte i 

implementeringsforskning og 

implementeringskunnskap. NIMP fremmer 

deling av implementeringskunnskap i Norge, 

tilrettelegger for samarbeid, og setter 

forskningsbasert implementeringskunnskap på 

dagsorden i forbedring av helse- og 

velferdstjenester i Norge.  

RBUP sitter i styret til NIMP, som er et 

samarbeid med NUBU, NKVTS, Universitetet i 

Stavanger, Universitetet i Sørøst-Norge og 

Lillestrøm Kommune.  

 

 

 

 

 

 

 

Nettverk for forskningsstøtte og 

forskningsadministrasjon, NUBU, NKVTS 

og RBUP 

Et nettverk for erfaringsutveksling innen 

forskningsstøtte og forskningsadministrasjon 

etablert av Forskningsstøtte ved RBUP og 

NUBU i 2019. Nettverket har nå medlemmer 

fra RBUP, NUBU, NKVTS, Folkehelseinstituttet 

og to fakulteter ved Universitet i Oslo og møtes 

3-4 ganger i året. I 2021 har nettverket blant 

annet drøftet etiske og praktiske 

problemstillinger knyttet til forskningsprosjekter 

i skolen. Nettverkets medlemmer identifiserer 

felles utfordringer og jobber for løsninger 

sammen. Som resultat av samlingen om 

forskning i skolen inviterte for eksempel 

Nettverket de Regionale komiteer for 

medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK 

sør-øst) til et møte for avklaringer knyttet til 

krav om foresattes samtykke på vegne av barn 

og unge og ungdoms rett til medvirkning. Dette 

er eksempel på en sak som er viktig for våre 

målgrupper, men som er vanskelig for mindre 

forskningsenheter å løfte på egenhånd.  

 

 

Felles redelighetsutvalg for NUBU, NKVTS 

og RBUP 

I 2021 utarbeidet NUBU, NKVTS og RBUP et 

mandat og retningslinjer for etablering av et 

felles Redelighetsutvalg for forskning. For 

mindre forskningsenheter er det formålstjenlig 

å gå sammen om å lage felles 

redelighetsutvalg for å styrke utvalgets 

legitimitet og unngå problemer knyttet til 

spørsmål om habilitet og sammenblanding av 

roller. Utvalget har en uavhengig og 

rådgivende rolle i saker som gjelder mulige 

brudd på anerkjente forskningsetiske normer, i 

henhold til Forskningsetikkloven.  
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Samarbeid og nettverk | Samarbeid med relevante fagmiljøer  

 

 

 

 

RBUP og Regional Kompetansetjeneste - 

Medfødte russkader (RK-MR) ved Sørlandet 

sykehus  

RBUP har deltatt  i referansegruppen til 

Regional Kompetansetjeneste - Medfødte 

russkader (RK-MR) ved Sørlandet sykehus og 

er samarbeidspartner på en forskningssøknad 

på PhD-midler for å se på effekten av 

intervensjonen som brukes i RK-MR. Den har 

form av psykoedukasjon til foresatte, nettverk 

og fagfolk i førstelinje.  

 

RBUP og Regionssenter for 

habiliteringstjenesten for barn og unge 

(RHABU) 

Barn og unge med funksjonsnedsettelser har 

forhøyet risiko for særlig å utvikle milde til 

moderate angst- og depresjonstilstander. 

Samtidig får de mindre hjelp enn andre barn og 

unge med psykiske helseproblemer. RBUP og 

RHABU har derfor etablert en 

samarbeidsgruppe som har tatt initiativ til å 

sette ned to arbeidsgrupper, med mandat om å 

lage en rapport som omhandler hhv. anbefalt 

kartleggingsmetodikk og anbefalte tiltak for 

barn og unge med samtidige 

funksjonsnedsettelser og psykiske 

helseproblemer. Arbeidet med kartleggings-

metodikk er fullført. Prosjektgruppe tiltak ledes 

av RBUP med representanter fra både BUP og 

barnehabiliteringen. Brukermedvirkning er en 

del av mandatet. Nasjonal kompetansetjeneste 

for psykisk utviklingshemming/ autisme og 

psykisk helse er representert i arbeidsgruppen, 

og det er nær kontakt med fagmiljøet for  

 

 

 

 

ADHD, Tourette og narkolepsi ved Ullevål 

sykehus. Målet er å utvikle et produkt som kan 

brukes som faglig anbefaling. Vi håper også at 

den kan legges til grunn dersom 

Helsedirektoratet velger å lage en faglig 

retningslinje. Den samlede rapporten 

planlegges ferdigstilt i løpet av 2022. Hdir 

holdes løpende orientert. 

 

RBUP og Nasjonalt kunnskapssenter om 

vold og traumatisk stress (NKVTS)  

Det har vært regelmessige informasjonsmøter 

mellom RBUP og NKVTS på traumerelevant 

arbeid med de yngste barna. Vi har 

samarbeidet med NKVTS som bistår Gjerdrum 

kommune med kartlegging av PTSD blant 

beboerne i kommunen i forbindelse med at 

Gjerdrum kommune også ønsket å kartlegge 

symptomer hos barn mellom 0-5 år. En 

nyansatt psykolog i kommunen har fått 

veiledning av en av våre CPP-trenere. 

 

RBUP, RBKU Midt, RKBU Vest, RKBU Nord, 

FHI, NUBU og NBUP 

Sentrene samarbeider om planlegging og 

gjennomføring av Barn- og ungekongressen. 

Hovedformålet med kongressen er å skape 

oppmerksomhet rundt vårt arbeid med barn og 

unge generelt, psykisk helsevern og 

barnevern. Dette ønsker vi å oppnå ved å, 

annethvert år, arrangere en felles kongress i 

Bergen. 
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Samarbeid og nettverk | Regionale samarbeid 

 

1.4 Regionalt samarbeid – samarbeidsavtale og forpliktende plan 

 

Region Øst 

RBUP Øst og Sør, RVTS Øst, KORUS Øst, 

KORUS Oslo og NAPHA  

De regionale kompetansesentrene er gjennom 

tilskuddsbrevet 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) samt statsforvalterne i Oslo og 

Viken og Innlandet 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 ressursutnyttelse 

oppnås og unødvendig overlapping unngås. 

Målet er å være lett tilgjengelige for 

kommunene og andre brukergrupper, samt 

fremstå samlet og oversiktlig for disse. 

Sentrene har i 2021 hatt fem 

koordineringsmøter. Fra 2021 er 

statsforvalteren i hhv Innlandet og Oslo og 

Viken fast representert på disse møtene.  

 

Evalueringsrapport 

RBUP Øst og Sør, RVTS Sør 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.  

Kommunikasjonssamarbeid  

I 2021 har kommunikasjonsansatte ved RBUP 

Øst og Sør, RVTS Øst, NAPHA, KORUS Øst 

og KORUS Oslo jevnlig møttes, for å se på 

felles kommunikasjonsprosjekt 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. 

 

Region Sør 

RBUP Øst og Sør, RVTS Sør, KoRus Sør og 

NAPHA 

Kompetansesentrene i fornyet i 2019 sin 

femårige samarbeidsavtale (2019-2023). 

Målene for vårt samarbeid er å fremstå tydelig 

og samordnet for kommunene, å synliggjøre 

hverandre, å lære om, av og sammen med 

hverandre, og å bidra sammen i felles 

oppgaver (jfr. Tilskuddsbrevene). For å oppnå 

disse målene samarbeider vi i felles prosjekter 

med kommuner, vi drifter forskjellige stabile 

arbeidsgrupper (BTI/BTS – Tidlig inn, Ungdata, 

Program for folkehelse/folkehelsearbeidet, 

Kommunikasjonssamarbeid, 

Godtjenestestøtte.no) og prosjektbaserte 

arbeidsgrupper (Opplæring i samtaler med hhv 

barn og foreldre; Kommunenes arbeid med 

levekårsutsatte familier). Hvert år samles 

deltakerne i samarbeidsprosjekter fra de 

respektive sentrene til en felles 

erfaringssamling. Nytt i 2021 er at også 

kommunalsjef i samarbeidskommune Øvre 

Eiker, deltok og bidro på erfaringssamlingen. 

Denne formen for direkte medvirkning fra våre 

brukere ga et løft, og er en praksis vi vil 

videreføre. 

Til tross for begrensningene pandemien har 

gitt oss, er alle planlagte møter i hhv. 

styringsgruppe, ressursgruppe og 

arbeidsgrupper er gjennomført i 2021, de fleste 

digitalt. Det samme gjelder for våre 

samarbeidsaktiviteter med kommunene, 

mange av dem er gjennomført digitalt, mens 

noen er blitt utsatt. 

Sentrenes samlede portefølje for opplæring 

i samtalemetodikk  

Samarbeid Sør etablerte en samarbeidsgruppe 

for å beskrive vår samlede portefølje i 

samtalemetoder (jf. Opptrappingsplan for barn 

og unges psykiske helse (2019-2024), kap. 4.2 

Tidlig innsats). Gruppen ferdigstilte arbeidet 

høsten 2021. Opplæringstilbudene bygger mye 

på et felles kunnskapsgrunnlag, men er 

forskjellige med hensyn til målgruppe, mål for 
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opplæringen, mm. Det samlede tilbudet vil bli 

presentert på våre nettsider, med oversikt over 

opplæringens omfang, arbeidskrav, 

implementering og forventede resultater i 

kommunene. 

Vurdering: Gruppen har nådd sine mål. Det er 

laget planer for hvordan opplæring kan gis som 

tjenestestøtte fra det enkelte senter, og 

hvordan opplæring kan knyttes inn i større 

prosjekter og bli en del av vår samordnede 

innsats til kommunene i regionen.  

Samordnede innsatser om tjenestestøtte til 

kommuner 

Det er en ambisjon for Samarbeid Sør å øke 

andelen av samordnede innsatser til 

kommuner som etterspør store 

virksomhetsintegrerte kvalitets- og 

tjenestestøtteinnsatser. I 2021 har Samarbeid 

Sør videreført store og langvarige 

samordnende innsatser i hhv. Kongsberg og 

Øvre Eiker kommuner. I disse to 

samarbeidsoppdragene har vi etablert 

prosjektgruppe bestående av fag- og 

ressurspersonell fra alle tre sentrene, og vi 

gjennomfører innsatsen sammen. Vi har gitt 

faglige bidrag, lederstøtte, prosess-veiledning 

og støtte til gjennomføring av prosjektplanen. I 

midtveis-evalueringene gir kommunene svært 

god tilbakemelding på at vi sammen leverer 

den kompetansen kommunen trenger, og at de 

opplever at samarbeidet sikrer koordinering og 

opplevelse av helhet og sammenheng for 

kommunen. 

På tampen av 2021 ble vi enige om å gå 

sammen om et samarbeidsprosjekt med 

Lindesnes kommune. Målet for kommunen er å 

styrke forebyggende og tidlige innsatser, å 

arbeide sammen og koordinert, og å redusere 

behovet for behandlende og omfattende 

innsatser.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbeid mellom  

RBUP og RKBUene 

RBUP har et tett og godt samarbeid med de 

andre RKBUene, hvor senterlederne har 

regelmessige møtepunkter med hverandre. For 

nasjonale satsningsområder som sped- og 

småbarn, og De Utrolige Årene har vi egne 

møter årlig, hvor målet er å samordne aktivitet 

så langt det lar seg gjøre. På tvers av sentrene 

er det mange store samarbeidsprosjekter til 

arbeidsformene forskning, undervisning og 

tjenestestøtte. Av større prosjekter kan vi blant 

annet nevne ECHO, Trygg før 3, Bufdirs 

kompetanseprogram for kommunalt barnevern 

og IDDEAS. 

 

I 2021 har sentrene samarbeidet om et utvidet 

oppdrag fra Helsedirektoratet knyttet til å 

utvikle implementeringsstøtte til kommuner og 

fylkeskommuner i forbindelse med Program for 

folkehelsearbeid, se punkt 2.2. Sentrale 

satsninger.  
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2.0 Særskilte oppgaver og satsninger 

2.1. Sentrale planer 

 

2.1.1 Prop. 121 S (2018-2019) 

Opptrappingsplanen for barn og 

unges psykiske helse (2019-2024) 

RBUP bidrar til å realisere og implementere 

opptrappingsplanen, som også er førende for 

vår strategi «Effekt helt ut» (2021-2025). 

Utfordringsbildet som er beskrevet i planen er 

utgangspunktet for våre innsatser når det 

gjelder å fremme barn og unges livskvalitet, 

psykiske helse og opplevelse av mestring, 

tidlig innsats, samt støtte og behandling. 

Planen beskriver på mange måter RBUPs 

kjerneoppdrag.  

For å kunne jobbe mer målrettet med planen i 

2022 har RBUP invitert Helsedirektoratet til et 

fellesmøte for alle ansatte i begynnelsen av 

januar 2022 for å få en status på arbeidet samt 

en kort presentasjon av sentrale satsninger i 

2022. 

 

 

 

 

 

 

RBUPs kunnskapsressurser 
Tiltakshåndboken til RBUP (beskrevet over), er 

nevnt i Opptrappingsplanen for barn og unges 

psykiske helse (2019-2024). Håndboken gir 

oppsummert kunnskap om effekt av 

behandlingsformer for barn og unge. 

Håndboken er basert på nasjonale 

retningslinjer, systematiske oversikter og 

arbeidet med pakkeforløp, og er et verktøy for 

beslutningsstøtte til bruk i vurderinger om 

behandling. 

 

 

 

 

 

 

I 2021 har RBUP jobbet på følgende måter for 

å ivareta tiltak i opptrappingsplanen. Her 

sortert etter kapitlene i planen: 

 

Fremme barn og unges psykiske helse, 

livskvalitet og opplevelse av mestring, noen 

eksempler: 

• Stor studie om barnehagekvalitet for de 

minste barna (Trygg før tre) er sluttført i 

2021, med avslutningskonferanse i 

desember. Kvalitet i barnehage, med vekt 

på relasjoner og læringsmiljø, er svært 

betydningsfullt for alle barn, og spesielt for 

barn i utsatte situasjoner. (noe mer om 

Trygg før tre). Mange opplærings-innsatser 

til barnehager i denne forbindelse, blant 

annet digitale, både når det gjelder barn 1-

3 års utvikling og behov, og når det gjelder 

mål på barnehagekvalitet (Class), som gjør 

det mulig for barnehagene å drive et 

systematisk utviklingsarbeid. Planlagt 

videreført som implementerings-prosjekt i 

2022. 

• Barnehage- og skolemoduler; Et 

utviklingsprosjekt i RBUP, med 

systematisk involvering av barn/unge, 

ansatte i skoler og barnehager og andre 

kompetansemiljøer. Målet er å bidra med 

kunnskap om psykisk helse og læring, 

betydning av relasjoner barn-voksen i 

barnehagen og elev-lærer i skole, 

foreldresamarbeid, mm. Piloter i både 

skoler og barnehager er gjennomført i 

2021. 

• Betydning av vedvarende lavinntekt for 

barn og unges psykososiale utvikling: 

Konsept for fagdag som hjelp i 

kommunenes plan- og tiltaksarbeid utviklet 

i samarbeid med prosjekter i kommuner, 

fylkeskommuner og kompetansesentrene 

KoRus Sør og RBUP. Pilotert i 2021, klart 

for spredning i 2022. 
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Tidlig innsats, noen eksempler 

• Familiestøttende tiltak; studie om effekt og 

nytte av programmene ICDP og 

foreldreprogrammet i De Utrolige årene for 

minoritetsetniske foreldre. Opplæring til 

gruppeledere i de samme to 

programmene, etter avtale med kommuner 

• Samarbeid med kompetansesentrene 

RVTS og KoRus om satsinger som Tidlig 

inn, BTI/BTS, Modellkommune og andre 

systematiske måter å arbeide med tidlig 

oppdagelse 

• Opplæring i samtaler med hhv barn/unge 

og foreldre om uro eller bekymring knyttet 

til barnas situasjon 

o Opplæring i Uro-metoden til 

kommuner, både 

veilederopplæring (trening på 

strukturert og forberedt samtale for 

tidlig og åpent samarbeid) og 

treneropplæring (for å kvalifisere 

personell til å gi veilederopplæring 

i egen kommune). Henvisninger og 

anbefalinger av tilbudene fra 

senterne KoRus og RVTS 

• Tjenestestøtte til kommuner, som ønsker å 

lykkes enda bedre med sine forebyggende 

innsatser (eksempelvis Lindesnes 

kommune, Aurskog-Høland kommune) 

 

Barn og unges behov for støtte og 

behandling:  

• Barn og unges innflytelse på tjenester og 

tjenesteutvikling er tema i våre 

tjenestestøttende innsatser. 

Brukermedvirkning og samvalg er tema i 

våre langsgående utdanningsprogrammer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vi underviser og gir veiledning i 

samtaleverktøyet «Hva er viktig for deg?» 

(HEVD), som bidrar til å sette barn og 

unges mål i sentrum i behandling i 

kommunale tjenester og 

spesialisthelsetjenester 

• Hjemmebasert tiltak til familier med barn 6-

24 måneder i barnevernet; pilotering av 

ABC-tiltaket i 7 barnevernstjenester hvor 

resultatene formidles gjennom artikler som 

inngår i et PhD-prosjekt. 

• RBUP har et omfattende opplæringstilbud i 

behandlingsarbeid. Vi tilbyr også 

opplæring i kartleggings- og 

behandlingsarbeid i tjenestene. Dette gir 

muligheter for felles fagutvikling for hele 

team, for at behandlerne får støtte i rutiner 

og materiell, og at tjenestetilbudet blir klart 

kommunisert både til befolkningen og til 

samarbeidspartnerne.  

• Kunnskapsbaserte tjenester – drift og 

opplysningsarbeid om 

kunnskapsressursene fra 

kompetansesentrene (Ungsinn, 

Tiltakshåndboka, INSUM og Psyktestbarn) 

 

Forskning, kunnskap og kompetanse: 

• Kompetanse og ledelse: Alle RBUPs 

tjenestestøttende innsatser tar 

utgangspunkt i at vi skal fremme 

kunnskapsbasert praksis og kvalitet i 

tjenestene. I arbeidet for å støtte 

tjenestene tar vi bl.a. i bruk Forskrift om 

ledelse og kvalitetsforbedring, og vi 

arbeider parallelt med lederstøtte, 

oversiktsarbeid, kompetansetilførsler og 

rutineutvikling. Slikt parallelt arbeid er også 

i tråd med implementeringsforskning. 
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Tverrsektoriell veileder for psykisk 

helsearbeid for barn og unge  

RBUP har blitt invitert av Helsedirektoratet inn i 

arbeidet og bidratt  både i innsiktsarbeidet og i 

referansegruppen for veilederen. I tillegg til å 

bidra med faglige perspektiver, har RBUP 

kunnet bidra med erfaringer fra våre mange 

kontakter med kommunale tjenester gjennom 

tjenestestøtteprosjekter. 

 

 

Mer kunnskap om effektiv 

behandling og pasientopplevd 

kvalitet – Tiltakshåndboken.no 

Tiltakshåndboka er utviklet for å støtte 

tjenestene i å jobbe kunnskapsbasert og 

formidler oppsummert forskning om effekt av 

tiltak for barn og unges psykiske helse. 

Tiltakshåndboka gir ikke anbefalinger om 

behandlingsvalg, men legger til rette for 

informerte beslutninger i praksis ved å 

synliggjøre hva systematisk forskning forteller 

om nytte og ulemper ved ulike 

behandlingsalternativ. Tiltakshåndboka er 

dermed et verktøy for å støtte brukerens rett til 

informasjon og samvalg. Dette er i tråd med 

prinsippene som ligger til grunn for en 

pasientsentrert helsetjeneste. Alle mulige utfall 

inkluderes i våre oppsummeringer, også de 

som angår pasientopplevd kvalitet der de 

finnes. 

I 2021 var også Tiltakshåndboka gjenstand for 

mye positiv omtale i Riksrevisjonens 

undersøkelse av psykiske helsetjenester, og 

omtales nettopp som ett av flere virkemidler 

eller verktøy som skal bidra til 

kunnskapsbasert behandling.  

Tiltakshåndboka har, i tillegg til presentasjon 

av effekt av tiltak, overordnete tilstands- og 

tiltaksbeskrivelser så vel som ressurssider, 

som er egnet for både fagfolk og 

pasienter/pårørende. For beskrivelse og 

detaljrapportering om arbeidet med 

Tiltakshåndboka i 2021 s.28 

 

 

 

 

Ungdata 

Region Øst 
RBUP, RVTS Øst og KoRus Øst og KoRus 

Oslo er en samarbeidsgruppe knyttet opp mot 

Ungdata-undersøkelsen for bedre samhandling 

og effektiv ressursutnyttelse på regionalt nivå 

generelt og i kommunale tjenester spesielt. I 

region Øst er det en konkret målsetning om å 

samordne sentrenes virksomhet, og fremstå 

mer samordnet mot kommunene. 

 

Aktiviteten i øst har vært noe redusert i 2021 

på grunn av Covid-19 og instabilitet blant 

ansatte i samarbeidende sentre. Det har vært 

arrangert samarbeidsmøter, og RBUP har 

bidratt inn i disse for videre planlegging av 

oppgaver og arbeidsfordeling. 

Region Sør 

Samarbeid Sør arrangerte to Ungdata Junior-

konferanser høsten 2021, en for Vestfold og 

Telemark og en for kommunene i gamle 

Buskerud. Begge konferansene ble 

gjennomført digitalt, og var et samarbeid 

mellom Samarbeid Sør og NOVA. 

 

 

 

 

 

 



53 
 

 

 

Sentrale oppgaver og satsninger | Planer og veiledere 

 

 

Helsehjelp til barn i barnevernet 

 

FACT-Ung 

RBUP har deltatt i arbeidet med utredning om 

FACT-Ung i Norge i regi av Helsedirektoratet. 

To av våre medarbeidere har bidratt inn i 

arbeidet med rapporten som ble ferdigstilt 4. 

juni 2021. 

 

RBUP har bidratt inn med en 20 % ressurs i 

gruppen som arbeider med opplæringsplaner 

og undervisnings-moduler som en del av 

FACT-Ung modellen. Arbeidet fortsetter i 2022.  

 

Pakkeforløp Barnevern – 

kartlegging og utredning av psykisk 

helse og rus hos barn og unge 

Pakkeforløp psykisk helse og rus er tema i e-

læringsfilm i forbindelse med første samling i 

spesialistundervisningsprogrammet. I 

profesjonsgruppene arbeides det videre med 

tema og i drøftinger i gruppene henvises det 

jevnlig til pakkeforløpet. Dette er en av våre 

strategier for å bidra til implementering av god 

faglig praksis knyttet til pakkeforløp 

 

 

Modell for spesialisert, 

rutinemessig, tverrfaglig kartlegging 

(inkludert helsekartlegging) av barn 

som skal flyttes ut av hjemmet over 

lengre tid  

RBUP har deltatt i referansegruppe barnevern 

og helse for sak Utvidelse av Pakkeforløp 

barnevern og helse-kartlegging i regi av 

Helsedirektoratet (vår 2021). Her har RBUP  

spesielt bistått med vurderinger om bruk av 

verktøy for kartlegging av aldersgruppen 0-5 

år. Stiftelsen PILAR (her RBUP og RVTS Sør) 

bistår BUFdir med innspill på siste versjon av 

forslaget til den tverrfaglige helsekartleggingen 

og utvikling av metode for datafangst. Dette 

arbeidet startet før jul i 2021 og vil pågå noe i 

2022. 

 

Rundskrivet Samarbeid mellom 

barneverntjenester og psykiske 

helsetjenester til barnets beste  

I modulen “Tverrfaglighet og samhandling” i 

RBUPs spesialistundervisningsprogram er 

samarbeidet mellom barneverntjenestene og 

BUP et eget tema. En e-læringsfilm omhandler 

de ulike tjenestenes ulike samfunnsoppdrag og 

lovgrunnlag særlig med tanke på taushetsplikt, 

meldeplikt og rettighetene til barn i 

barnevernet. Alle profesjonsgruppene arbeider 

med dette tema. De sosialfaglige gruppene har 

et særlig fokus på temaet gjennom hele 

utdanningen. 

I møter med ansatte i barnevernstjenester og 

BUPer reises alltid problemstillingen om de har 

nok kunnskap om hvilken kompetanse og tiltak 

den andre tjenesten har i deres nedslagsfelt og 

hvordan sørge for å samarbeide fremfor å bli 

for like når det gjelder innholdet i 

«verktøykassen».  Vi hører ofte om sped-og 

småbarnsfamilier som får tilbud om de samme 

tiltakene når de kommer i kontakt med disse to 

tjenestene. 
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2.1.2 Prop. 12 (2016-2017) Opptrappingsplan mot vold og overgrep 

(2017-2021) 

 

Innen sped-og småbarnsområdet har RBUP en rekke aktiviteter som bidrar til å forebygge 

vold og overgrep. I 2021 har RBUP blant annet jobbet med

 

Produsert undervisningsfilmer 

Undervisningsfilmer om vold, til bruk for å 

styrke kompetansen om vold og overgrep ute i 

tjenestene. Filmene er ment som et 

utgangspunkt for å kunne tilby større 

undervisnings- og veiledningsoppdrag, hvor 

man utarbeider et skreddersydd, større 

opplegg (med drøfting, veiledning etc.) til de 

ulike helse- og omsorgstjenestene, barnehage 

og barnevern. Skreddersydd opplæring og 

veiledning utarbeides i samarbeid med de 

aktuelle tjenestene.  

 

Child Parent Psychotherapy 

RBUP har jobbet målrettet for å styrke 

behandlingstilbudet for små barn med 

traumeerfaringer gjennom å implementere det 

velutprøvde, amerikanske 

behandlingsprogrammet Child Parent 

Psychotherapy i Norge. RBUP har utdannet 

norske trenere i samarbeid med amerikansk 

mentor Chandra Ippen, og høsten 2021 startet 

det tredje kullet på CPP videreutdanning, hvor 

36 nye CPP-terapeuter fra hele landet blir 

utdannet av norske trenere. Gjennom 

evalueringer  i tjenestene, har vi fått 

tilbakemeldinger på at CPP dekker et stort 

behov i tjenestene. Både BUP, 

barnevernstjenesten, krisesentre kan nå tilby 

CPP til barn med traumeerfaringer sammen 

med sine foreldre.  

 

Seminar om komplekse traumer 

Gjennomført digitalt seminar om komplekse 

traumer hos små barn og deres familier ved 

Chandra Ippen, over to halve dager. En 

grunnleggende innføring om komplekse  

traumer, med ca. 250 deltakere fra ulike  

 

 

tjenester i 1. og 2. linjetjenesten, i tillegg til 

barnevern, barnehager etc.  

 

Attachment and Bio-Behavioral  

Catch-up 

Vært i sluttfasen i pilotering av ABC; 

Attachment Bio-Behavioral Catch-up, et 

hjemmebasert tiltak rettet til småbarnsfamilier i 

barnevernet med barn mellom 6 og 24 

måneder. Syv barnevernstjenester er med i 

prosjektet. Foreldre får direkte feedback og 

veiledning i samspillet med sitt barn gjennom 

fokus på å følge barnets initiativ i lek og 

utforsking, gi kjærlig omsorg når barnet 

signaliserer behov for dette og i å unngå 

skremmende atferd overfor barnet. 

 

Newborn Behavioral Observation 

RBUP har gitt 8 opplæringer i NBO; Newborn 

Behavioral Observation. Her får helsepersonell 

som arbeider med nyfødte frem til 3 måneders 

alder opplæring og veiledning i hvordan støtte 

foreldre til å lese den nyfødtes signaler. Et 

viktig aspekt er å møte uro og gråt på en 

sensitiv og god måte for barnet og dermed 

unngå at gråten eskalerer og øker risikoen for 

risting og annen skadelig håndtering. 

 

Nettbasert tiltak om søvn 

Utviklet og testet et nettbasert tiltak som 

helsepersonell kan benytte når de skal hjelpe 

foreldre som har sped-og småbarn med 

søvnproblemer (fra 6 måneders alder). 

Innholdet i tiltaket er utviklet i samarbeid med 

foreldre som har strevd med søvnproblemer 

hos egne barn og helsepersonell som arbeider 

med problematikken. Både foreldre og 

helsepersonell mener et slikt tiltak vil kunne 

forebygge vold og overgrep. 
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2.1.3 Handlingsplan for 

forebygging av selvmord 

(2020-2025) 

I alle de kliniske undervisnings-programmene 

er det et uttalt læringsmål å gi deltakerne 

kompetanse i å håndtere akutte situasjoner der 

forhindring av selvmord og egenskade. Det 

samme gjelder indiserte forebyggende tiltak i 

mindre akutte, men likevel risikofylte forløp. I 

kliniske drøftinger i profesjonsgruppene er 

dette et hyppige temaer.  

 

I Spesialistundervisingsprogrammet er dette 

særlig aktuelt i slutten av andre semester 

(eldre skolebarn) og i tredje semester 

(ungdomsalderen). Tredje semester er det 

obligatoriske arbeidskrav for alle knyttet til e-

læringsfilm om suicidalvurdering og 

risikovurdering. I undervisningen i 

profesjonsgruppene henvises det til 

Handlingsplanen som alle profesjoner har et 

ansvar for å kjenne til, for øvrig behandles 

temaet ulikt i henhold til profesjonenes ulike og 

særlige ansvar. 

 

 

2.1.4 Ny handlingsplan for 

kjønns- og 

seksualitetsmangfold (2021-

2024) 

Handlingsplanen er innarbeidet som nytt tema i 

Spesialistprogrammet i 2021 ved to e-

læringsfilmer i tredje semester. Alle ser de 

samme filmene, men tema behandles ulikt i de 

ulike profesjonsgruppene.  
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2.2 Sentrale satsninger 

 

 

0-24 samarbeidet – en innsats 

for barn og unge 

 
Samarbeidsavtale (2021-2024) for det 

regionale 0-24-forumet i sør ble signert i mai 

2021. Ambisjon og mål for forumet er å bistå 

kommuner i å finne treffsikre tiltak på alle 

innsatsnivåer. Konkret vil vi bistå i 

kommunenes analysearbeid (bl.a. basert på 

bruk av tilgjengelige datakilder som 

oppvekstprofiler, folkehelsebarometre, 

Ungdata-rapporter), og gi faglig støtte.  

 

Forumet møtes 4 ganger i året. Mellom 

møtene har forskjellige arbeidsgrupper i 

oppdrag å forberede fremlegg eller å 

gjennomføre oppdrag.  

 

I 2021 har vi: 

• Utarbeidet oversikt over kommuner 

med utfordringer, basert på data fra 

tilsynsrapporter, Ungdata, 

Oppvekstprofiler, 

Folkehelsebarometer, samt deltakelse 

i statlige satsinger (f.eks. BTI, 

Tjenestestøtteprogrammet for 

barneverntjenesten) og kontakt med 

kompetansesentrene. Oversikten skal 

brukes for å tilby tjenester og støtte til 

kommuner med særskilte behov i 

2022. 

 

• Gjennomført intern opplæring i 

Barnevernreformen i forumet 

 

• Bidratt i arbeidsgruppe og vært 

styringsgruppe for 

Handlingsplanfestivalen 

 

• Besluttet å konsentrere innsatsen mot 

sped- og småbarnsarbeidet i 2022, og 

påbegynt aktivitetsplan og 

avklaringsarbeid rundt roller og ansvar 

i de konkrete prosjektene. 

 

Tidlig inn og Bedre 

Tverrfaglig innsats 

 

Drift i de respektive regionale teamene 

har i hovedsak pågått parallelt i 2021, 

samtidig som vi har begynt å planlegge 

for samordning.  Det er hjelpsomt at en 

av KoRus-medarbeiderne er 

representert i begge regionale team.  

I 2021 har vi hatt representant i 

nasjonal arbeidsgruppe Tidlig inn. 

Arbeidsgruppene har som oppgave å 

vedlikeholde og videreutvikle 

programmet. Gruppen har arbeidet 

med justering av kursmanual og planer 

for jubileumsseminar i juni.  

 

 

• Regionale opplæringsteam i Tidlig 

inn 

Det er gjennomført månedlige teams-

møter med KoRus, RBUP, RVTS Sør 

og Bufetat. Det har vært et 

planleggingsmøte for å gjennomføre 

en fagdag/veiledning med TI-

kommuner. Denne fagdagen er utsatt 

til 2022 pga. Covid-situasjonen. Det er 

ikke blitt oppstart av nye TI-kommuner 

i Sør i 2021 da kommunene ikke har 

hatt kapasitet grunnet Covid. Det 

pågår et nasjonalt samarbeid for å 

lage nytt undervisningsmateriell på 

dag 3 som omhandler psykisk helse 

svangerskap og barseltid. Her 

samarbeides det også om å utvikle 

filmmateriell. 
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Tidlig inn og Bedre Tverrfaglig 

innsats fortsetter 

Drift i regionale BTI/BTS-team  

I BTI-teamet er nettverkssamlinger for BTI-

kommuner gjennomført i hhv. Buskerud og 

Vestfold/Telemark. Kompetansesentrenes rolle 

har vært både å tilrettelegge for erfarings-

utveksling mellom deltakerkommunene, å bidra 

med faglige innlegg på forespørsel og å fortelle 

om bistand kommunene kan få fra 

kompetansesentrene. Vurdering: BTI-

koordinatorene kan fort bli sittende alene med 

ansvar for en stor satsing. Gjennomføringskraft 

er avhengig av at kommunale ledere er koblet 

på, med kommunalsjef/ene i spissen. Det har 

vært til inspirasjon at noen kommuner har 

deltatt med mange representanter på 

nettverkssamlingene, slik at alle som har 

ansvar for at samhandlingsmodellen fungerer, 

er med. 

 

I Agder har RBUP vært invitert til BTI-Agders 

nettverkssamlinger, den siste i desember 21. 

BTI Agder har vært ett av tiltakene i Program 

for folkehelse, og har hatt følgeevaluering fra 

PWC, i tillegg til oppfølging med BTI-

undersøkelser fra KoRus Sør. Det siste året 

har vi fulgt med på resultatene fra evalueringen 

av resultater av implementeringen av BTI som 

samhandlingsmodell i Agder, etter hvert som 

de har blitt klare.  

 

Noen resultater 

Full implementering av modellen tar lang tid og 

krever et vedvarende arbeid. Man må bruke 

handlingsveiledere og verktøy som er utviklet 

regelmessig. Konkrete verktøy knyttet til 

arbeidsprosessene er nyttig. Evalueringen har 

inkludert kvalitative intervjuer med utvalgte 

brukere (ungdommer + foreldre til barn med 

bistand fra flere tjenester samtidig). Noen har 

fortalt om god nytte av stafettlogg, som gir dem 

oversikt over hvem som hjelper familien med 

hvilke tiltak, og en plan for å evaluere tiltakene 

fortløpende.  

 

BTI Agders prosjektperiode er nå over. 

Nettverket løses opp, og erstattes av det som  

 

 

 

 

 

kalles Helhetlig rammeverk, som har en 

prosjektgruppe bestående av ledere fra de 

ferdigstilte prosjektene BTI Agder, Nye 

mønstre – trygg oppvekst og Godt begynt, og 

der alle kommunene i Agder er invitert inn. 

Samarbeid Sørs tilbud til BTI/BTS-kommunene 

omfatter konsepter for forskjellige fagdager, 

som kommunene kan bestille. I 2020-21 har en 

arbeidsgruppe med medlemmer fra Agder 

fylkeskommune, Kristiansand kommune (Nye 

mønstre – trygg oppvekst), BTI Agder, samt fra 

KoRus og RBUP utviklet og pilotert et opplegg 

for kommunenes arbeid med levekårsutsatte 

familier. Pilotkommunene (Kristiansand, 

Froland og Åmli) har vurdert fagdagene som 

relevante og nyttige for sitt arbeid. 

Kompetansesentrenes medarbeidere vurderer 

at deltakelsen fra kommunene i arbeids-

gruppen var en viktig suksessfaktor, og at 

samarbeid med og tilpasning av opplegget til 

«bestiller-kommuner» må videreføres. Videre 

anbefaler de konkret deltakelse fra 

innbyggerne i kommunene, i form av 

interessegrupper, brukerorganisasjoner, el. 

Arbeidet videreføres i 2022. 

BTI/BTS anses som gode modeller for tidlig 

innsats, med trinnvise tiltak og evalueringer, og 

samtidig involvering fra flere tjenester. 

Strukturen passer meget godt for realisering av 

målene med barnevernsreformen. Samtidig er 

det en krevende modell å implementere. De 

gode resultatene kommer bare av langvarig 

innsats fra medarbeidere og ledere i flere 

tjenester. Særlig utfordrende har det vist seg å 

få med skolene i BTI-arbeidet. Det har 

sammenheng bl.a. med lærernes ansvar for 

hele grupper av barn, som må vektes i forhold 

til innsats for de enkelte som har bruk for en 

ekstra innsats. 

 

 

Læringsnettverket – God 

samhandling for barn og unge 

Det har ikke vært aktivitet i læringsnettverket 

God samhandling for barn og unge i regi  av 

KS i 2021. Kommunene kunne ikke samles på 

tvers, og ansvarlig rådgiver i KS sluttet.
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Program for folkehelsearbeid i kommunene 

 
Region Sør 

RBUP, KoRus Sør og RVTS sør og NAPHA 

har etablert et samarbeid rundt deltagelse og 

innsatser i program for folkehelse. Sentrene er 

representert i samarbeidsorgan/ utvalg i Agder 

og Vestfold/ Telemark. Samarbeid Sør leverer 

samordnet og koordinert kompetansestøtte til 

pågående prosjekter og tiltak i kommuner, 

samt bidrar med evalueringskompetanse på 

forespørsler fra kommuner og programfylker. 

Samarbeid Sør har ressursgruppe som består 

av representanter fra alle sentrene 

(folkehelseteamet) som har faste møter for å 

sikre oppdatert status på pågående arbeid og 

sørge for samordning av forespørslene fra 

kommunene slik at vi kan levere helhetlige og 

koordinert kompetansestøtte («en dør ut»). 

Flere kommuner deltar i prosjektet «Sammen 

Mot», og Samarbeid sør gir helhetlig 

kompetansestøtte til denne innsatsen. Mange 

kommuner arbeider med å styrke 

folkehelsesamarbeid på tvers innad i 

kommunen og på tvers av kommuner 

(BTI/tidlig Inn). Samarbeid Sør har 

samarbeidsgruppe (BTI /BTS) som ledet av 

KoRus leverer denne innsatsen til kommuner i 

begge programfylkene. 

Sentrene deltar i folkehelseinnsatser i 

barnehager og skoler, samt følger og bistår i 

evaluering av et spill prosjekt (gaming). 

 

Region Øst  

I det regionale samarbeidet i øst ble det i 

februar 2020 etablert en samarbeidsgruppe 

med alle sentrene i regionen (KoRus Øst, 

KoRus Oslo, RVTS Øst og RBUP Øst og Sør). 

RBUP bidro til etableringen, og RVTS Øst 

leder gruppen og har utformet en samlet 

oversikt over pågående arbeid i regionen.  

Samarbeid Øst er representert i alle 

samarbeidsorganene i Programfylkene i 

regionen, men det har vært redusert aktivitet 

pga. Covid-19. Samarbeidet representerer 

hverandre i møtene i de ulike programfylkene 

og har oppdatert status på det pågående 

arbeidet i de ulike programfylkene. RBUP 

samarbeider med programfylkene Østfold, 

Akershus og Oslo og deltar nå også i 

samarbeid med Innlandet, via innsatser fra 

KoRus Øst. med alle sentrene i regionen 

(KoRus Øst, KoRus Oslo, RVTS Øst og RBUP 

Øst og Sør). RBUP bidro til etableringen, og 

RVTS Øst leder gruppen og har utformet en 

samlet oversikt over pågående arbeid i 

regionen.  

Samarbeid Øst er representert i alle 

samarbeidsorganene i Programfylkene i 

regionen, men det har vært redusert aktivitet 

pga. Covid-19. Samarbeidet representerer 

hverandre i møtene i de ulike programfylkene 

og har oppdatert status på det pågående 

arbeidet i de ulike programfylkene. RBUP 

samarbeider med programfylkene Østfold, 

Akershus og Oslo og deltar nå også i 

samarbeid med Innlandet, via innsatser fra 

KoRus Øst.  

 

 

Implementeringsstøtte til kommuner 

knyttet til Program for folkehelse 
 

RBUP har hatt en koordinerende rolle for den 

videre utviklingen av et felles kursopplegg i 

2021. 23. juni 2021 ble det innvilget et 

tilleggstilskudd til RBUP/RKBU som blant 

annet skulle brukes til videre utvikling av et 

implementeringsstøtteverktøy. Ny 

prosjektgruppe med representanter fra alle de 

fire regionale sentrene ble reetablert høsten 

2021. Jobben med innholdsproduksjon er i 

gang, med utgangspunkt i rapporten 

«Kompetansestøtte til kommuner i Program for 

folkehelse» som ble levert til Helsedirektoratet 

31. desember 2020. Arbeidet fortsetter neste 

år, med plan om lansering høsten 2022. 
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Pakkeforløp Psykisk helse – 

Helsedirektoratet 

RBUP har regelmessig arrangert 

nettverkssamlinger for sped- og småbarnsteam 

i BUP, hvor pakkeforløp psykisk helse har vært 

tema. I 2021 ble planlagte samlinger avlyst 

grunnet Covid-19. 

 

 

Bufdirs kompetansesatsing for 

kommunalt barnevern 

Satsingen (2017-2024) er et kvalitets- og 

kompetanseløft, som skal bidra til at barn, 

unge og familier møter ansatte med høy 

kompetanse, og tjenester med høy kvalitet. 

RBUP bidrar i to av tiltakene, 

Tjenestestøtteprogrammet og Læringsnettverk 

for barneverntjenesten. 

Tjenestestøtteprogrammet er et 

samlingsbasert tjenesteutviklingsprogram, hvor 

hovedformålet er å skape positiv 

praksisendring i tjenestene på områdene 

undersøkelse, analyse, vurdering og 

beslutning, samt oppfølging av hjelpetiltak. 

Brukermedvirkning og traumeforståelse er 

gjennomgående perspektiver i programmet. 

Programmet gjennomføres i samarbeid mellom 

RBUP, RKBU Nord, Midt og Vest, samt RVTS 

Sør. RBUP har den nasjonale 

prosjektledelsen, med leder og koordinator (2 

hele stillinger), 4 prosessledere og regional 

koordinator blant sine ansatte. Nasjonale 

prosjektledelse har det overordnede ansvaret 

for organisering og samarbeid mellom de fem 

sentrene.  

Et betydelig arbeid er lagt ned i å revidere 

prosesslederpermen i 2021, slik at den er 

oppdatert med henblikk på oppvekstreform, ny 

barnevernlov og medvirkning. En arbeids-

gruppe med representasjon fra alle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sentrene har hatt ansvaret for oppdateringen. 

Fra RBUP deltok en av prosesslederne i 

arbeidet. Hun har hatt særlig gode 

forutsetninger for å bidra i arbeidet, med 

bakgrunn som tidligere leder for en av 

forsøkskommunene i reformarbeidet, og som 

«bruker» av prosesslederpermen. 

Prosesslederne på RBUP, nasjonal 

prosjektkoordinator og prosessleder hadde 

ansvar for å arrangere en to dagers 

boostersamling for samtlige prosessledere i 

programmet høsten 2021. Temaet var 

medvirkning fra barn/unge og foreldre.  

Arbeidet i klyngene av barneverntjenester 

I hele 2021 har det vært utfordringer med 

gjennomføring av planlagte samlinger på grunn 

av pandemien. Det har vært tett kontakt med 

barnevernlederne i de respektive 

deltakerkommunene, for å finne gode 

løsninger. Smittetrykk har vært ulikt i 

kommunene, og det har tatt tid å finne felles 

løsninger. Dette til tross har vi gjennomført 

store deler av det planlagte programmet.  

Samlingene for klynge 1, 2 og 3 ble 

gjennomført i løpet av 2021, fellessamling 1 og 

2 digitalt, fellessamling 3 fysisk. For alle tre 

klyngene gjenstår oppfølgingssamlingene, som 

vil bli gjennomført våren 2022.  

I tilknytning til kompetansesatsingen:  

RBUP samarbeider med Universitetet i 

Tromsø/RKBU Nord, RKBU Midt og RKBU 

Vest om gjennomføringen av Nasjonal 

videreutdanning i barnevernfaglig veiledning, 

og har 3 gruppeledere og 30 studenter i de 

regionale «klassene» i programmet. 

Utdanningen blir systematisk evaluert, og 

deltakerne rapporterer om godt læringsutbytte. 

 

Viser for øvrig til fullstendig rapportering i 

henhold til egen tilskuddsordning. 
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2.3 Regionale tverrfaglige nettverk innen kommunalt psykisk helse- 

og rusarbeid 

 

Arbeidet med regionale nettverk ble organisert 

av to arbeidsgrupper, en for Øst-regionen og 

en for Sør, samtidig som det mangeårige 

samarbeidet mellom RBUP og RKBUene ble 

videreført i 2021. De regionale arbeids-

gruppene har deltakere fra KoRus, RVTS, 

NAPHA, NPF og fra kommunalt ansatte i 

relevante tjenester.  

Det er avholdt tre digitale nettverkssamlinger i 

2021: to regionale samlinger for region øst og 

sør (vår & høst) samt én nasjonal samling 

(sommeren 2021): 

• 3.mars ble det avholdt et arrangement om 

«Ungdom & rus». Det var i underkant av 

100 påmeldte deltakere. Vi nådde ut til 

målgruppen (jf. tilskuddsbrevet for 2021) 

og deltakerne besto av ledere, psykologer, 

helsesykepleiere, sosionomer m.fl. 

yrkesgrupper. KoRus Sør bidro spesielt 

aktivt i utviklingen av programmet for 

denne samlingen og det var stor interesse 

for tematikken. 

 

• 1.juni ble det avholdt et nasjonalt 

arrangement med tema «Psykososiale 

konsekvenser av covid19 pandemien». 

Dette arrangementet var et samarbeid 

mellom RBUP og de andre RKBUene. 

Arrangementet hadde 170 påmeldte 

deltakere fra alle regioner, og samlingen 

ble omtalt i statsbudsjettet. 

 

• 30.november ble det avholdt 

nettverkssamling med tema «Hvordan bli 

tryggere på å snakke mer med barn og 

unge?» der metoder & samtaleverktøy 

etablert ved kompetanse-sentrene RBUP, 

KoRus og RVTS ble presentert for 

deltakerne. Arrangementet hadde 28 

deltakere fra Viken, Agder og Vestfold & 

Telemark. 50 % av deltakerne oppga å 

arbeide i psykiatri og rustjeneste, 25 % i 

psykisk helsetjeneste og 12,5 % ihhv. 

skolehelsetjenesten og rehabiliterings-

tjeneste. Vi nådde m.a.o. ut til målgruppen 

(jf. tilskuddsbrevet for 2021) og deltakerne 

besto av ledere, psykologer, 

helsesykepleiere, sosionomer, 

vernepleiere m.fl. 

 

Alle gjennomførte nettverkssamlinger har blitt 

evaluert med spørreskjema som sendes ut til 

deltakerne i etterkant av samlingene. 

Tilbakemeldingene har gjennomgående vært 

positive. Når det gjelder valg av tema, har vi 

tatt hensyn til tilskuddsbrevet samt aktuelle 

pågående samfunnsutfordringer (covid-19 

pandemien). 

 

Det har vært aktiv møtevirksomhet i 2021. 

Hensikten med møtevirksomheten/ 

samarbeidet har vært samordning og å unngå 

unødvendig overlapp i nettverksarbeidet - og 

på den måten bidra til synergieffekter og god 

ressursutnyttelse. Det har vært møter mellom 

koordinatorene fra RBUP/RKBUene på tvers 

av regionene der vi har diskutert felles 

utfordringer, regionale behov m.m. I de 

regionale arbeidsgruppene har vi arbeidet med 

valg av tematikk samt å sørge for at alle 

sentrenes kompetanseområder har kommet 

deltakerne til gode. I tillegg har vi vektlagt 

tematikk med tverrfaglig interesse. I 2021 har 

spesielt tematikken rus blitt løftet frem. 
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2.4 Bistand til kommunene i 

utviklingen av rusarbeidet 

Rusarbeid har vært et prioritert tema i de 

Tverrfaglige nettverkene innen kommunalt 

psykisk helse- og rusarbeid, se pnkt. 2.3.  

 

KoRusene har hatt det overordnede faglige 

ansvaret for temaet. Også i andre 

sammenhenger har vi trukket på kompetansen 

i KoRus, for å sikre nødvendige ressurser til 

kommunene på det rusfaglige området. 

Kompetansesentrene RBUP, KoRus og RVTS 

forvalter et felles ansvar for å trekke frem 

sammenhengene mellom våre 

kjernekompetanse-områder, som er hhv. 

psykisk helse, rusfag og vold/traumatisk stress. 

Eksempelvis har vi i fellesskap tatt initiativ 

overfor RVTS og Bufdir for å få utviklet en 

avatar til samtaleverktøyet Snakke, der det 

som tynger barnet er foreldres bruk av 

rusmidler. 

 

 

 

2.5 Kunnskapsutvikling om 

sosial ulikhets betydning 

Flere av tiltakene som RBUP utvikler og 

evaluerer tematiserer betydningen av sosial 

ulikhet for barn og unges psykiske helse og 

utvikling. RBUP har forskningsprosjekter som 

retter seg mot barn og ungdom i barnevernet, 

som er en særlig sårbar gruppe. Målrettede og 

effektive tiltak rettet mot denne gruppen, vil 

bidra til å redusere sosiale ulikheter. 

Forskningsprosjektene utvikler tiltak ut ifra 

både forskning, ansatte og brukeres erfaringer, 

gjennom systematisk brukerinvolvering ved 

samskapning (se tidligere tabell for informasjon 

om forskningsprosjekter). 

 

 

 

 

RBUP har et stort utviklingsprosjekt for å 

utvikle undervisningsmoduler på skole- og 

barnehageområdet. Skole og barnehage er 

viktige arenaer hvor alle barn er, og dermed en 

arena hvor det er viktig å styrke kompetansen 

om psykisk helse, og hvordan å jobbe 

systematisk helsefremmende. I RBUPs 

barnehage- og skolestrategi pekes det for 

eksempel på analyser av Ungdata-

undersøkelsen som viser at mobbing er mer 

utbredt blant unge med lav sosioøkonomisk 

bakgrunn og de deltar også oftere selv i 

plaging og utfrysning av andre (Ungdata, 

2018). Det å levere kunnskap om læringsmiljø 

og relasjonelt arbeid i skolen kan på den 

måten bidra til kunnskapsutvikling om 

betydningen av sosial ulikhet. Moduler knyttet 

til barnehage- og skolestrategien har vært 

under utvikling i 2021 og temaene knyttet til 

sosial ulikhet vil være sentrale. Arbeidet 

fortsetter i 2022. 

 

I Spesialistundervisningsprogrammet 

underviser vi om bruk av bio-psyko-sosial 

kasusformulering. Denne modellen er tema for 

e-læringsfilm i første semester. I arbeidet med 

modellen understrekes sosial ulikhets 

betydning for barn og unges utvikling og 

psykiske helse. Bio-psyko-sosial 

kasusformulering benyttes i 

profesjonsgruppene i drøfting av klinisk 

materiale i alle semestrene. Videre behandles 

temaet sosial ulikhet spesielt i egen e-

læringsfilm i andre semester om 

diagnostisering på akse V.  

I tilknytning til arbeidet med BTI/BTS har en 

arbeidsgruppe i 2020-21 utviklet og pilotert et 

opplegg for fagdager om kommunenes arbeid 

med levekårsutsatte familier; 

«Levekårsutfordringer og barn og unges 

psykososiale utvikling». Pilotkommunene har 

vurdert fagdagene som relevante og nyttige for 

sitt arbeid (se også pkt 1.4)  
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2.6 Kompetanse til å møte minoritetsbarn enslige mindreårige 

asylsøkere og deres familier 

 

RBUP har deltatt i flere prosjekter om barn i 

asylkjeden i sentersamarbeid med RVTS Øst 

og RVTS Sør: 

• Siste del av opplæring til ansatte 

Utlendingsnemnda (UNE) er 

gjennomført: to digitale 

undervisningsdager med temaene 

tilknytning, foreldrekapasitet, 

livsbelastninger, kommunikasjon med 

barn og unge.  

• Levert tjenestestøtte til Politiets 

utledningsenhet (PU) ved å samutvikle 

og gjennomføre avdelingssamlinger og 

ledersamlinger for å implementere 

barnefaglig veileder. Noen forsinkelser 

i forhold til fremdriftsplan, gjør at 

prosjektet videreføres i 2022.  

• Opplæring og veiledning til ansatte i 

boliger for EMA i Fredrikstad 

kommune er gjennomført (RVTS Øst 

har prosjektledelse og RBUP har 

bidratt i gjennomføring). 

• Gitt støtte til NOAS (Norsk 

organisasjon for asylsøkere) til deres 

utarbeidelse av en veileder for samtale 

om retur med barnefamilier i 

samarbeid med RVTS Øst 

Videre har RBUP: 

• Gjennomført kursdager/Veiledning til 

ansatte i bolig for EMA i Lillestrøm, 

kursdag 2 av 2 i 2021, program 

samutviklet med ledere og ansatte. Ett 

av temaene var samtaler om 

ungdommenes mål, og innarbeidelse 

av disse i tiltaksplanene 

(brukermedvirkning). 

• Foreldrekompasset: Bistå Fredrikstad 

kommune i utvikling av program for 

folkehelsearbeid- et universelt 

foreldrestøtteprogram gjennomført på 

helsestasjon, barnehagen og skolen 

fra juni 2018-des. 2021 

• Gjennomført 8 oppdrag i tjenestene 

(spesialisthelsetjeneste, kommunale 

tjenester og andre) med temaer som 

migrasjon og helse, utenforskap og 

psykisk helse blant 

minoritetsungdommer, 

kultursensitivitet i barnevern, og 

foreldreskap og barneoppdragelse i et 

flerkulturelt perspektiv (innlegg på 

fagdager, konferanser og samlinger for 

fagpersonell) gjennomført fysisk eller 

digitalt 

• Minoriteters og asylsøkeres situasjon 

og interkulturell kommunikasjon som 

tema i alle RBUPs utdanninger. 

• Gitt opplæring i Uro-metoden for tidlig 

og åpent samarbeid er videreutviklet 

med integrasjon av flerkulturelle 

perspektiver 

• Gjennomført 3 av 4 planlagte 

kursdager i RBUP, blant annet om vold 

mot barn i et minoritetsperspektiv i 

samarbeid med Alternativ til vold, og 

om familiegjenforening i asyl. Årsak til 

avlysning var manglende påmeldinger 

til kursdag om resiliens og mestring.  

• Deltatt i råd og utvalg, bl.a. i Bufdir og 

Hdir, og samarbeidet med kollegaer i 

andre kompetansesentra, bl.a. NAKMI, 

FHI og NKVTS, på minoritetsområdet. 

 

Effekt helt ut 
I tjenestestøtteprosjekter kan vi oppnå effekter 

som gir endringer i retningslinjer og rutiner i 

tjenesten. Når vi gir implementeringsstøtte, 

øker også sannsynligheten for effekt helt ut. 

Det er vanskelig å vurdere effekt av RBUPs 

innsats med kursdager og faglige innlegg i 

tjenestene. Vi erfarer at forelesninger om 

innvandreres og asylsøkeres situasjon i RBUP, 

skaper etterspørsel fra tjenestene, som ønsker 

at hele personalgrupper skal ta del i 

perspektivene som presenteres. Det øker også 

sannsynlighet for at praksis i tjenesten 

påvirkes, med gevinster for barn, unge og 

familier.
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2.7 Barnevernsreformen (Bufdir) 

Barnevernsreformen angår hele det 

kommunale tjenesteapparatet, og RBUP har 

bidratt i opplysningsarbeid og forberedelser på 

flere måter i 2021: 

• I Statsforvalternes møter med 

kommunene i sitt embete  

• I de regionale teamene for BTI/BTS, 

Folkehelseteamet og andre fora der 

samhandling og samarbeid, 

forebygging og tidlig innsats er tema.  

• I tjenestestøtteprosjekter som omfatter 

flere virksomheter i en kommune 

• I tjenestestøtteprosjekter med 

barneverntjenester 

• I læringsnettverkene som har samlet 

seg om fosterhjemsarbeidet 

RBUP har deltatt i ekspertgruppen for 

utarbeidelse av retningslinje for utredning av 

omsorgssituasjonen for barn 0-6 år i regi av 

BUFdir. Nasjonalt kontor for utprøving av 

familier for første gang (NFP) på RBUP har 

deltatt i ekspertgruppen for utarbeidelse av 

retningslinje for tiltak til barn 0-6 år. 

RBUP har utviklet en ett-årig fordypning i 

barnevernsarbeid rettet mot sped-og 

småbarnsfamilier. Et slikt tilbud er blitt meldt 

inn som behov blant barnevernsansatte med 

tanke på føringene i den nye 

barnevernsreformen. Etter planen starter 

fordypningen høsten 2022. 

 

2.8 Kommunale læringsnettverk for barnevernstjenesten (Bufdir) 

 

RBUP har bidratt i følgende læringsnettverk i 

et samarbeid med statsforvalterne: 

 

 

• Læringsnettverk: Ringsaker, Hamar, Stange, 

Løten, Elverum 

Tema: veiledning i fosterhjem, 3 

opplæringsdager 

• Læringsnettverk: Ringsaker, Hamar, Gjøvik, 

Lillehammer 

Tema: Godt barnevern for de minste barna.  

• Læringsnettverket Innlandet  

Tema: sped- og små 

• Læringsnettverk: Østre og Vestre Toten 

Tema: godt barnevern for de minste barna 

• Læringsnettverk Larvik, Tønsberg og 

Holmestrand 

Tema: Implementering  

• Læringsnettverk Vest-, Midt- og Øst-

Telemark (Nome, Midt-Telemark, Notodden, 

Hjartdal, Tinn, Seljord, Kviteseid, Nissedal, 

Fyresdal, Tokke og Vinje) 

Tema: Forpliktende samarbeid om 

barnevernreformen, delprosjekt Barn i 

fosterhjem 

 

 

 

 

• Læringsnettverk Grenland (Skien, 

Porsgrunn, Siljan og Bamble) 

Tema: Fosterhjemsarbeid. (Avsluttet, pga 

manglende kapasitet i tjenestene til å følge opp 

nettverket) 

• Læringsnettverk Follo (Vestby, Ås, Enebakk, 

Frogn, Nesodden) 

Tema: Fosterhjem + Forsvarlige 

barneverntjenester /hjelpetiltak 

• Læringsnettverk SHARF (Fredrikstad, 

Sarpsborg, Halden, Rakkestad, Moss) 

Tema: Fosterhjemsarbeid 

• Læringsnettverk SMART (Skiptvedt, Marker, 

Aremark, Råde, Hvaler, Våler) 

Tema: Høy kvalitet på kartlegging og 

hjelpetiltak  

Oppstart 2022 

• Læringsnettverk: Trysil og Engerdal, Åmot 

og Storelvdal 

Tema: avtalt innsatsområder 

Oppstart i 2022 

• Læringsnettverk: Sør- og Nord Odal, 

Kongsvinger, Solør 

Tema: avtalt innsatsområder 

Oppstart i 2022 
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Evaluering av eget arbeid  
Å sørge for godt utbytte av Læringsnettverk i 

barneverntjenesten, krever at lederne i hver av 

kommunene finner frem til et utviklingsområde 

og tema som både er felles og viktig for hver 

av dem. Derfor begynte vi i 2021 utvikling av 

en modul med implementeringskunnskap for 

virksomhetsledere, team-/avdelingsledere og 

prosjektledere i læringsnettverk. Målet er å 

dele og ta i bruk resultater fra ny forskning på 

implementering i arbeidet med 

læringsnettverkene, slik at vi sammen kan 

«rede grunnen» og gjøre vurderinger og 

forberedelser knyttet til medarbeider-faktorer, 

organisasjons-faktorer og lederfaktorer. 

Parallelt utvikler vi flere tematiske 

«programpakker» som kan tilpasses det 

enkelte nettverk (eksempelvis om familie- og 

nettverksarbeid og om samspillsvurderinger og 

samspillsveiledning i barneverntjenestene). 

 

 

2.9 Prioritering av 

barnevernstjenester (Bufdir) 

En viktig kilde til prioritering av 

barneverntjenester er samarbeidet med 

Statsforvalterens rådgivere i de halvårlige 

møtene vi har med hvert av embetene, (se 

pnkt.1.2). Sammen og hver for oss samler vi 

bakgrunnsinformasjon om kommunene og 

tjenestene (registerdata som Oppvekstprofiler, 

Folkehelsebarometer, Ungdata), opplysninger 

fra Statsforvalters tilsyn, opplysninger om 

deltakelse i ulike satsinger og programmer 

(Tjenestestøtteprogrammet, 

veiledningsordningen, mm.) og RBUPs (og de 

andre kompetansesentrenes) tidligere kontakt 

med og erfaringer fra tjenestene. Statsforvalter 

har avgjørende innflytelse på prioriteringer av 

bistand til læringsnettverk. 

I tillegg til arbeidet som utføres fra RBUP i 

Bufdirs kompetansesatsing for 

barneverntjenesten, samarbeider vi om 

kvalitets- og tjenesteutvikling i to 

barneverntjenester, Drammen (Godt barnevern 

for de minste barna) og Moss (Skape kultur for 

samarbeid med barn/unge, familie og nettverk i 

tjenesten). Begge disse prosjektene har en 

planperiode på rundt to år. 

Barneverntjenestene inngår i samarbeid vi 

innleder med flere tjenester i en kommune, 

f.eks. i Lindesnes (Familiens hus) og i 

Aurskog-Høland (Avdeling forebyggende 

tjenester og barnevern). Barnevernleders 

samarbeid med ledere for andre tjenester og 

virksomheter i kommunene er prioritert, bl.a. 

for å nå målene for Barnevernsreformen og 

Opptrappingsplanen for barn og unges 

psykiske helse (forebyggende innsatser og 

tidlig intervensjon, rett til helsehjelp for barn 

med tiltak fra barnevernet). 

 

 

  



65 
 

Sentrale oppgaver og satsninger | 

2.10 Forebygging av 

selvskading og selvmord og 

ivaretakelse av barn og unge 

som pårørende og etterlatte 

I RBUPs Spesialistprogram er det et uttalt 

læringsmål å gi deltakerne kompetanse i å 

håndtere akutte situasjoner ved 

selvmordsforsøk og egenskade. Det samme 

gjelder indiserte forebyggende tiltak i mindre 

akutte, men likevel risikofylte forløp. I 

Spesialistundervisingsprogrammet er dette 

særlig aktuelt i slutten av andre semester 

(eldre skolebarn) og i tredje semester 

(ungdomsalderen). I kliniske drøftinger i 

profesjonsgruppene er dette et tema. Tredje 

semester har tema ungdomsårene, 

suicidalvurdering og risikovurdering er e-

læringsfilm. I undervisningen i 

profesjonsgruppene henvises det til 

Handlingsplanen som alle profesjoner har et 

ansvar for å kjenne til, for øvrig behandles 

temaet ulikt i henhold til profesjonenes ulike og 

særlige ansvar. 

 

2.11 Innspill til veilederen 

Sammen om mestring 

RBUP har ikke blitt forespurt av 

Helsedirektoratet om å gi innspill til 

revideringsarbeidet i 2021.  

 

2.12 Utarbeidelse av 

støttemateriell – nye 

læreplaner 

Skole er en viktig arena for å jobbe 

forebyggende og helsefremmende, men også 

for å utjevne sosiale forskjeller. RBUP har 

utarbeidet en skolestrategi, der vi bl.a. har som 

mål å støtte skoleansatte ved å bidra til økt 

kompetanse om helsefremmende og 

forebyggende arbeidet for å fremme god 

psykisk helse og bidra til normalutvikling (se 

pnkt. 2.5). Støttemateriell er under utarbeidelse 

og utprøving i skoler, hvor både skoleledere, 

lærere og elever er inkludert. Det vil være 

mulig for skolene å velge både en kort 

innføring og fordypning i de ulike temaene. Det 

er lagt opp til at opplæring og veiledning skal 

følge skolenes planer og fellestid. Temaer det 

jobbes med i samarbeid med skolene er: 

Psykisk helse og livsmestring, foreldre-

samarbeid, emosjonsregulering, sosial-, 

emosjonell og kognitiv utvikling hos barn og 

unge, bekymringsfullt fravær i skolen samt 

hvordan møte minoritetsetniske familier på 

kompetente og kultursensitive måter 

Det er også startet opp et arbeid med å prøve 

ut Back2school (B2S); et tiltak som er utviklet 

og evaluert i Danmark, og som har som formål 

å forebygge bekymringsfullt skolefravær. 

Prosjektet er et samarbeid med de tre andre 

RKBU’ene og Aarhus universitet i Danmark. 

 

 

2.13 Bistand til formidling av 

relevante råd i forbindelse med 

koronapandemien  

RBUP har bidratt med formidling av relevante 

råd i forbindelse med koronapandemien 

gjennom våre nettsider. RBUP har underveis i 

pandemien hatt en egen side tilgjengelig på 

rbup.no hvor vi har henvist videre til kilder i 

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og 

andre for siste oppdaterte kunnskap og råd til 

befolkningen. RBUP har også benyttet eget 

nyhetsbrev og fagblogg til å dele informasjon. 

Våre kunnskapsressurser har bidratt til 

formidling av relevante råd gjennom 

pandemien, og kapitler i Tiltakshåndboken har 

blitt jevnlig oppdatert (se s. 28). Helt nytt i 2021 

var kapitlet om spiseforstyrrelser – noe som 

har vært og er etterspurt i løpet av årene med 

pandemi. Her publiserte vi også artikkel på 

forskning.no og egen fagblogg Til beste (se 

liste over publikasjoner og mediebidrag). 

Nettsiden psykososialberedskap.no (RVTS 

Øst) har også blitt delt i våre digitale kanaler, 

da dette er en relevant nettside for våre 

målgrupper.
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2.14 Nettbasert formidling 

I henhold til punkt 2.14 i tilskuddsbrevet for 

2021 og punktet nettbasert formidling i 

tilleggstilskuddet datert 23.6.2021 jobber 

kommunikasjonsrådgiverne på alle sentrene 

med et prosjekt med to hovedfaser:  

1. Innsikt for å innhente tjenestenes ønsker og 

behov når det gjelder både 

kunnskapsverktøyene/ressursene (Ungsinn, 

PsykTestBarn, In Sum og Tiltakshåndboka) og 

våre respektive nettsteder.   

2. Utvikling av felles portal/nettsted for 

samkjøring av innhold og tjenestene vi tilbyr.   

RKBU/RBUP-ene startet i 2021 arbeidet med å 

revitalisere samarbeidsnettstedet tilbeste.no, 

samt felles innsiktsarbeid for å finne ut hvordan 

vi best kan nå tjenestene med relevant og 

oppdatert kunnskap innen forskning, 

fagutvikling og tjenestestøtte. Det ble 

gjennomført til sammen 17 dybdeintervju med 

ansatte i tjenester som jobber med barn og 

unge om kjennskap og forventninger til  

 

 

sentrene og kunnskapsressursene; In Sum, 

PsykTestBarn, Ungsinn og Tiltakshåndboka. 

RKBU-ene/ RBUP startet også arbeidet med 

del to i innsiktsarbeidet; en kvantitativ 

undersøkelse som skal spres til et bredere 

publikum. Målet med denne undersøkelsen er 

å finne ut hva tjenestene har behov for på et 

felles nettsted. Vi ønsker også kunnskap 

om hvordan vi kan nå tjenestene på best 

mulig måte og hvilken kjennskap de har til 

kunnskapsressursene og sentersidene. 

RBUP/RKBU har inngått en fellesavtale med 

Metro Branding/Seeds for både innsiktsdel og 

nettstedutvikling.   

Samarbeid om nettressurser 

Som et ledd i økt samarbeid mellom de fire 

sentrene om kunnskapsressursene Ungsinn, In 

Sum, Tiltakshåndboka og PsykTestBarn ble 

det avholdt et seminar for redaksjonene i 

Tromsø i desember 2021. Målet er å 

samarbeide om drift, vedlikehold, 

implementering og formidling av 

kunnskapsressursene. Det er utformet en 

skriftlig samarbeidsavtale mellom sentrene 

som beskriver sentrenes bidrag til 

PsykTestBarn og samarbeidet mellom 

sentrene.  
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2.15 Nasjonale funksjoner 

 

Drift og videreutvikling av Ungsinn.no: 

RKBU Nord 

Ungsinn inneholder systematiske 

kunnskapsoppsummeringer om enkelttiltak 

som er tilgjengelige i Norge, og drives av 

RKBU Nord. Flere forskere ved RBUP deltar 

som forfattere og med fagfelle-vurderinger av 

nye og reviderte oppsummeringer. I 2021 har 

vi bidratt som forfattere på en publisert 

Ungsinn artikkel, i tillegg er to artikler under 

arbeid. Vi har også bidratt med 

fagfellevurderinger av flere publiserte artikler. 

Drift og videreutvikling av 

PsyktestBarn.no: RBUP Øst og Sør 

RBUP har et koordineringsansvar for det 

elektroniske tidsskriftet PsykTestBarn, som 

oppsummerer forskning om måleegenskaper 

ved tester og kartleggingsverktøy for barn og 

unge. I 2021 er det publisert flere 

oversiktsartikler og arrangert forfatterseminar. 

For mer detaljert rapportering på arbeidet med 

PsykTestBarn se side 29. 

 

 

2.16 Nasjonale koordineringsoppgaver 

 

De utrolige årene (DUÅ) 

Arbeidet med DUÅ er organisert med en 

ledergruppe, med en representant for hvert av 

regionsentrene RKBU og RBUP, og en gruppe 

stabspersoner, med tilsvarende 

representasjon. Vi utnytter både leder- og 

mentorkapasitet på tvers av regionsgrensene.  

 

I 2021 har vi arbeidet spesielt med å innpasse 

DUÅ-programmene i den tjenestestøttende 

virksomheten, for å kunne bidra til tjenester i 

kommuner og helseforetak som har 

utviklingsbehov i det forebyggende og/eller 

behandlende arbeidet når barn viser 

vanskelig/utfordrende atferd. I år har vi i 

sentersamarbeid og sammen med 

assisterende avdelingssjef planlagt et 

tjenestestøtteprosjekt i BUP Innlandet, for 

gjennomføring i 2022-23. Enhetene som inngår 

i BUP Innlandet har ønsket å bedre 

tjenestetilbudet til barn med samtidige 

nevroutviklingsforstyrrelser og atferdsvansker.  

 

RBUP jobber i hovedsak med 

foreldreprogrammene, og i noen grad med 

skole- og barnehageprogrammene. Den 

regelmessige aktiviteten med oppfølging fra 

mentor i programmene til medarbeidere som 

driver DUÅ-veiledning i kommuner og 

helseforetak, har i det store og hele vært 

gjennomført etter planen i 2021. Hensynet til 

smittevern i pandemien har medført noe 

redusert aktivitet, både i foreldregrupper og i 

veiledning. Av 11 planlagte mentorveiledninger 

er 8 gjennomført, enten digitalt eller fysisk, 

mens tre ble avlyst. I tillegg har to 

medarbeidere veiledet studenter i DUÅs 

videre-/etterutdanningsprogram i regi av 

Universitetet i Tromsø, og vurdert videoene de 

har levert som en del av arbeidskravene i 

utdanningen. 
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Sped- og småbarnsarbeidet/-nettverket 

 

 

RBUP er tildelt oppgaven å koordinere og ha 

det faglige ansvaret for utviklingen av sped-og 

småbarnsområdet nasjonalt. RBUP og de tre 

RKBUene har regionale koordinatorer som 

samarbeider ut fra vår felles strategi; Nasjonal 

strategi for sped- og småbarnsarbeidet 2019-

2022. Vi har to representanter i 

koordinatorgruppen for å sikre god forankring 

av vår overordnede koordineringsoppgave. 

Koordinatorgruppen har i 2021 hatt jevnlige 

samarbeidsmøter på Teams og har 

gjennomført to heldagsmøter, et på Teams og 

et fysisk, hvor alle senterlederne deltok. Vi har 

også hatt gjensidige orienterings- og 

drøftingsmøter med Nasjonalt 

spisskompetansemiljø for sped- og småbarn, 

Bufetat Vest.  

Det er samlet skriftlige oversikter over 

sentrenes opplæringstilbud i ulike metoder 

som dekker både kartlegging, utredning og 

behandling av målgruppen sped- og små og 

deres familier. Videre er det laget oversikt over 

pågående forsknings-prosjekter på området. 

Gjennom gjensidig orientering om forespørsler 

fra tjenestene, planlagte seminarer og 

konferanser, får vi samordnet våre innsatser.   

 

På tvers av sentrene pågår det nå samarbeid 

om utvikling av undervisningsmateriell og 

standardisering av undervisning og veiledning 

på en rekke metoder som ASQ, ASQ:SE, 

Working Model of the Child Interview (WMCI), 

DC:0-5, Crowell og, Edinburghmetoden. Vi 

samarbeider også om markedsføring av våre 

tilbud, konferanser m.m.  

I 2021 arrangerte RBUP og RKBU Midt en 

digital konferanse, «Nå de små», med temaer 

relevante for alle tjenester som jobber med  

 

 

 

 

sped- og småbarn. Alle våre pågående 

forskningsprosjekter ble presentert, samt 

funnene fra de 2 rapportene fra det Nordiske 

prosjektet; De 100 første dagene i Norden. 

Konferansen hadde rundt 1000 deltakere og 

fikk gode tilbakemeldinger.  

RBUP/RKBU har påbegynt en plan med å 

revidere den nasjonale strategien for sped- og 

småbarns-satsningen på RBUP/RKBU og alle 

senterlederne er involvert i planene. Det skal 

gjennomføres en heldags workshop på 

arbeidet for alle ansatte ved de fire sentrene 

som arbeider med sped- og små i februar 

2022. Slik sikrer vi både «bottom-up» og «top-

down» forankring av det strategiske arbeidet 

på sped-og små nasjonalt. 

Kurs i RBUP: sped- og småbarn 

I 2021 har RBUP hatt en kursportefølje på 

ca.20 unike kurs på sped- og 

småbarnsområdet. Mange av våre kurs er 

opplæring i kartleggingsmetoder og 

samspillsobservasjon, blant annet ASQ og 

ASQ: SE, Crowell, Working Model og the Child 

Interview (WMCI) og Alarm Distress Baby 

Scale (ADBB). Dette er etterspurte kurs, særlig 

fra helsestasjoner og barnevernstjenester. I 

2021 har vi i økende grad gjennomført 

opplæring i disse metodene som del av 

tjenestestøtteoppdrag. Dette har gitt gode 

muligheter for å legge inn flere 

veiledningsdager som sikrer god forståelse, 

ferdigheter og trygghet i utøvelsen av 

metodene. Videre bidrar det til bedre 

implementering gjennom lederforankring og 

lederinvolvering ved at opplæringen inngår i 

kommunens kompetanseplaner. Ledere 

melder tilbake at disse tilbudene er av stor 

verdi for å sikre kvalitet i tjenestetilbudet og 

deltakerne fremhever at det gir økt trygghet og 

mestring i bruk av standardiserte metoder. 
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Barnehage – og skolebasert 

kompetanseheving 

RBUP har en egen strategi for barnehagefeltet. 

I 2021 har vi jobbet med utviklingen av 

opplæringsmoduler til barnehage og skole. 

Opplæringsmodulene består av 

opplæringsdager, refleksjonsoppgaver og vi er 

i gang med å utvikle undervisningsfilmer. Dette 

er gjort i samarbeid med tjenestene, og modul 

1 «Emosjonell støtte og utvikling i 

barnehagen» / «Emosjonell støtte og læring i 

skolen» er pilotert i barnehage og skole. 

I 2021 har vi videreutviklet vårt tilbud til 

barnehager gjennom tjenestestøtte. Dette er 

gitt som tverrfaglig opplæring i for eksempel 

bydel Nordre Aker hvor et utvalg av ansatte fra 

ulike tjenester har deltatt på felles 

kompetanseheving, men også som egen 

kompetanseheving til barnehager. Vi har 

videreført våre kompetansetilbud som ble gitt i 

2020 til både bydel Grorud og Nordre Aker. 

Forskningsprosjektet Trygg før 3 ble avsluttet i 

desember 2021, og er videreført som 

tjenestestøtteoppdrag både til bydel Østensjø, 

Bærum kommune og Lørenskog kommune. 

Tjenestestøtten består av både fagdager til 

ansatte, implementeringsstøtte, samt 

opplæringen av CLASS Toddler og Pre-K 

observatører. CLASS er et verktøy for å måle 

prosesskvalitet i barnehagen. Tjenestestøtten 

er i hovedsak gitt digitalt i året som har gått.  

 

Deltakelse i 3-årig Nordisk prosjekt- De 

1000 første dager i Norden 

Helsedirektoratet er partner i prosjektet og 

RBUP er samarbeidende partner. Prosjektet 

mottar støtte fra Nordisk ministerråd. 

Prosjektet avsluttes sommeren 2022 med en 

sluttkonferanse på Island 27.juni 2022. 

Formålet med prosjektet har vært å komme 

frem til anbefalinger om beste praksis innen 

svangerskapsomsorgen, primærhelse-

tjenesten, spesialisthelsetjenesten, og 

barnehagearenaen (barn 0-2 år), identifisere 

områder for forbedring, stimulere til at alle land 

i Norden jobber for å levere et offentlig helse- 

og sosialtilbud som gjennomgående er preget 

av “best practice”, samt å bygge et nordisk 

nettverk av fagpersoner som jobber for å sikre 

permanent høy kvalitet i tjenestetilbudet og 

felles forskningsprosjekter. To rapporter er 

publisert fra og det arbeides med en 

sluttrapport. Rapport 1 er en 

situasjonsbeskrivelse fra alle nordiske land, 

rapport 2 består av evalueringer av en rekke 

kartleggingsverktøy og tiltak som er i bruk i 

Norden). Rapport 2 konkluderer med stort 

behov for nordisk forskning på tiltak rettet mot 

barn 0-2 år. Det vises til at mange av tiltakene 

som benyttes mye ute i tjenestene for den 

yngste aldersgruppen har svak evidens eller 

totalt fravær av eksperimentelle og kvasi-

eksperimentelle effekt-studier. Dette gjelder 

blant annet COS-P og ICDP. 

 

Andre oppgaver på sped og 

småbarnsområdet 

• RBUP deltar aktivt i sentrale Nordiske 

fagnettverk. Vi har styrerepresentanter i 

Nordisk Marce som jobber for å fremme 

kunnskap og forskning på perinatal psykisk 

helse, og Nordisk forening for spedbarns 

utvikling (NFSU). I 2021 har vi vært med å 

arrangere Nordisk Marce-konferanse over 

2 dager i Oslo i RBUPs lokaler, og vi var 

medarrangører på årets NFSU-konferanse 

i København i november. Pre-

konferansens tema var hvordan vi kan 

jobbe kunnskapsbasert med å hjelpe de 

minste barna som har vært utsatt for vold 

og overgrep. Åtte fagpersoner fra RBUP  

bidro med faglige innlegg på 

konferansene. 

 

• RBUP deltar også i et nordisk samarbeid 

rundt utvikling og implementering av DC:0-

5 i de nordiske landene. DC:0-5 som er et 

kartleggings- og diagnoseverktøy for barn i 

alderen 0-5 år som ivaretar et helhetlig 

perspektiv av barnet og den konteksten 

barnet lever i. Fagnettverket DC:0-5 jobber 

tett med Zero to three som er utvikler av 

systemet. Det nordiske samarbeidet rundt 

implementeringen av DC:0-5 ble 

presentert på verdenskongressen for 

World Association for Infant Mental Health 

i Australia juni 2021. Målgruppen for DC:0-

5 opplæring er kommunepsykologer, BUP 

spedbarnsteam og Foreldre-barn sentre. 

Det er gjennomført en 3-dagers opplæring 
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med deltakere fra hele landet. Gjennom 

tjenestestøtteoppdrag mottar BUP Syd 

regelmessig veiledning på bruken av 

systemet.  

 

• RBUP har et aktivt samarbeid med 

Landsforeningen 1001 for å øke kunnskap 

om de første 1000 dagene blant brukere 

og beslutningstakere. Det er gjennomført 

flere møter med stortingskomiteer og 

stortingsrepresentanter, samt med ordfører 

i Oslo kommune. I tilknytning til den 

nordiske konferansen ble det arrangert et 

seminar dagen før konferansen for spesielt 

inviterte gjester der tema var 1001 første 

dager. Det var foredrag med nasjonale og 

internasjonale fagpersoner og brukere, 

samt brukerforeninger. Seminaret ble 

filmet og er tilgjengelig på YouTube under 

Landsforeningen 1001 i oktober.  

 

• RBUP deltar i referansegruppen for Barns 

Beste. 
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Nurse Family Partnership (NFP) - 

Familie for første gang (Bufdir) 

 

 

Nurse Family Partnership i Norge kalt Familie 

for første gang (NFP) har blitt prøvd ut i Oslo 

og Rogaland. Fase 2 av programmet: pilotering 

og følgeevaluering ble ferdigstilt i 2020. 

Følgeevalueringen gjennomført av 

Arbeidsforskningsinstituttet kunne vise til 

meget gode resultater. For 2021 fikk Bufdir 

derfor i oppdrag å planlegge for en utvidelse av 

programmet i samråd med BFD og forberede 

en effektevaluering av programmet (jf. Prop. 1 

S (2020-2021). Utvidelse og effektevaluering 

inngår som hovedelementene av programmets 

fase 3 og det er for 2021 bevilget 43,3 mill. 

kroner i tillegg til grunnfinansieringen på 18 

mill. kroner. 

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har gitt 

RBUP implementeringsansvar for utprøvingen 

av Nurse-Family Partnership-programmet.  

 

Nurse Family Partnership-programmet er et 

styrkebasert oppfølgingsprogram til 

førstegangsforeldre med sammensatte 

utfordringer. Oppfølgning foregår ved 

hjemmebesøk omtrent hver andre uke av en 

familiesykepleier (helsesykepleier eller jordmor 

med opplæring i NFP programmet samt flere 

observasjons og samspillsverktøy) fra tidlig 

graviditet og til barnet fyller to år. 

 

Første del av utprøvingen (fase 2) begynte i 

2015 og forløp frem til de første 150 rekrutterte 

deltakere hadde fullført eller avsluttet i 

programmet. Deltaker nummer 150 fullførte 

programmet medio 2021.  

 

Iht. Statsbudsjettet for 2021 og Opptrappings-

plan mot vold og overgrep 2017-2021, er det 

besluttet at Familie for første gang skal videre 

til fase 3, som omfatter utvidelse til flere 

kommuner og effektforskning, med en varighet 

fra 2021 frem tom 2027. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra januar 2021 ble det nasjonale NFP 

kontoret på RBUP styrket med flere stillinger 

for å sikre kapasitet til å ivareta aktiviteter og 

oppgaver i fase 3. I 2021 var det 7 årsverk 

fordelt på 8 stillinger knyttet til det nasjonale 

kontoret, (forskningskoordinator (100%), 

seniorrådgivere (2 a 100%), 

seksjonsleder/Nasjonal leder for NFP (100%), 

prosjektleder (100%), rådgiver digital 

datainnsamling (100%), konsulent til 

filmprosjekt (50%) og økonomirådgiver (40%). 

 

I siste del av 2020 ble rekrutteringsarbeidet av 

nye kommuner til fase 3 påbegynt og 

beslutning om hvilke kommuner som skulle bli 

vertskommuner, ble tatt i løpet av mai måned 

2021. 

 

Det ble etablert 3 nye programområder med 

følgende vertskommuner: Trondheim, Bergen 

og Kristiansand. De to første og etablerte team 

ble overført fra ansettelse i RBUP til ansettelse 

i henholdsvis vertskommune Sandnes (27. 

september 2021) og vertsbydel Bydel Gamle 

Oslo (01. januar 2022). 

 

Nasjonalt kontor for NFP/RBUP hadde ansvar 

for og gjennomførte, i samarbeid med 

vertskommunene, ansettelser av alle nye 

ansatte i NFP (31 stillinger). Det ble etablert et 

team på 8 stillinger pr programområde som 

består av 1 teamleder, 6 familiesykepleiere 

(både helsesykepleiere og jordmødre) og en 

teamkoordinator. I Rogaland økes NFP teamet 

derfor med to familiesykepleiere. I Oslo, Bydel 

Gamle Oslo er teamet utvidet til 10 stillinger 

med 1 teamleder, 8 familiesykepleiere (både 

helsesykepleiere og jordmødre) og 1 

teamkoordinator. Dette på grunn av økning fra 

to til fem bydeler og forventet større 

rekruttering av deltakere i programområdet. 
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De fem programområder er:  

• Oslo: Vertsbydel er Bydel Gamle Oslo og 

medvirkende bydeler er Søndre Nordstrand, 

Bydel Bjerke, Bydel Grünerløkka og Bydel 

Frogner 

• Rogaland: Vertskommune er Sandnes. 

Medvirkende kommuner er Stavanger, Time, 

Klepp, Gjesdal, Hå og Strand 

• Agder: Vertskommune er Kristiansand. 

Medvirkende kommuner er Vennesla, Lillesand, 

Birkenes, Lindesnes, Iveland, Arendal, Risør, 

Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Froland og 

Grimstad 

• Vestland: Vertskommune er Bergen. 

Medvirkende kommuner er Alvdal, Askøy, 

Vaksdal og Øygarden 

• Trøndelag: Vertskommuner er Trondheim. 

Medvirkende kommuner er: Malvik og  Melhus  

 

 

 

De nye programområdene har ikke rekruttert 

deltakere til programmet i 2021 men 

grunnopplæring uke 1, av samtlige nye 

teamledere og familiesykepleiere ble 

gjennomført i desember og teamene har derfor 

grunnlag for oppstart med rekruttering av 

deltakere fra januar. Pr 31.12.2021 er i alt 297 

familier rekruttert til programmet.  

Under pandemien med varierende restriksjoner 

ila 2021, har det vært fokus på å sikre  

 

 

 

 

oppfølgningen til deltakerne. Deltakerne har 

fått oppfølgning gjennom hele året i størst grad  

ved hjemmebesøk, men når behov, via digital 

plattform (video eller telefon). Det har videre 

vært høyt fokus på å gjennomføre utvidelsen til 

flere og større programområder. 

I løpet av 2021 er det gjennomført 5 

erfaringssamlinger med begge etablerte team 

og nasjonalt kontor (3 fysiske samlinger og 2 

samlinger på digital plattform). På samlingene  

jobbes det med faglig opplæring/oppdatering, 

samt erfaringsutveksling for å styrke 

implementering og utvikling.  

Det er gjennomført 6 teamleder samlinger (5 

fysisk og 1 digital).  

Videre er det gjennomført 1 ukes (av i alt 3 

uker) grunnopplæring av 25 nye 

familiesykepleiere og 3 nye teamledere.  

Datainnsamling gjøres ved alle hjemmebesøk, 

og det utarbeides datarapporter til teamene til 

bruk i veiledning for å guide klinisk praksis. 

Videre benyttes data til å sikre 

programtrofasthet i tråd med kjerneelementene 

for programmet og til rapporteringer.  

Digitalisering av datainnsamlingen er 

gjennomført og fra 18. oktober ble alle data 

samlet inn digitalt. 

Viser for øvrig til fullstendig rapportering i 

henhold til egen tilskuddsordning. 
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Tiltak for barn og unge som er 

utsatt for mobbing og barn og 

unge som mobber 

 

Sammen med Voksne for barn har RBUP 

samarbeidet om å videreutvikle og pilotere det 

universelle skoletiltaket Passport. Tiltaket har 

som formål å fremme livsmestring, godt 

klassemiljø samt positive og støttende 

relasjoner og er en videreutvikling av Zippys 

venner for eldre barn. Tidligere evalueringer av 

Zippys venner viste at tiltaket bl.a. førte til 

bedre klassemiljø og redusert mobbing. 

I RBUPs skolestrategi er arbeid med barns 

psykiske helse og herunder forebygging av 

mobbing prioritert. I videreføringen av 

strategien arbeides det med å utvikle 

opplæringsmoduler for skolepersonell der det 

skal arbeides med å viktige faktorer som kan 

forebygge mobbing (eks. emosjonsregulering, 

tilhørighet i klassen og positive relasjoner).    

I samarbeid med RKBU Vest (ansvarlig) og de 

andre RKBU’ene arbeides det med en felles 

strategi og innsats for barn og unge som er 

utsatt for mobbing og barn og unge som 

mobber. 
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