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Skal man snakke til hele mennesket 
kan man ikke bare bruke språket og tankene. 
Det handler også om å snakke til erfaringene 
og opplevelsen av å være sammen 
- om alt det som ikke er språklig.
           



Vi jobber for å sette 
traumebevisst kunnskap 

ut i traumebevisst praksis.

Vi vil belyse, berøre og 
bevege til MenneskeMøter 
som forstår mennesker i lys 

av hva de har opplevd.

RVTS Sør - for, i 
og sammen med 

tjenestene.
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Vi skal være 
relevante, troverdige, 

kunnskapsbaserte, 
innovative, 

prosessorienterte og 
verdiforankret. 

Det skal merkes at 
vi er i barnehøyde.



2021 ble et lærerikt og travelt år. Pandemien preget våren med tilpasninger til hjemmekontor og 
formidling på digitale flater, mer enn det vi hadde håpet på. Høsten ble historisk travel på grunn 
av alt vi så veldig gjerne ville ha gjennomført av forpliktelser og utsettelser fra nedstegningen 
– for både 2020 og 2021. 

Likevel ble året både fullt av innovasjon, nyskapning, og – ikke minst – fagutvikling.
 
Vår strategi; «Til Tjeneste – med menneskemøtekompetanse» forplikter oss, også når 
rammebetingelsene utfordrer oss. Pandemien har gitt oss som nasjon utfordringer med 
å se, møte og hjelpe de mest sårbare barn og familier – når skoler, fritidstilbud og viktige 
støttetjenester har blitt stengt ned. 

Vårt samfunnsoppdrag er å formidle kompetanse og støtte tjenestene. Disse tjenestene 
skal sikre en robust ansattgruppe og ha et lærende felleskap, hvor de til tider må løse svært 
komplekse utfordringer. Da må vi ha tjenester med en reflekterende praksis, hvor de er opptatt 
av å utvikle seg og sørge for kvalitet på tjenestene de leverer, i møte med dem de skal hjelpe. 

Vi realiserer en betydelig del av oppdraget vårt gjennom samarbeid med andre – Statsforvalterne, 
RVTSene, Samarbeid Sør, for å nevne noen. Med et økende fokus på digitalisering har samarbeid 
med andre blitt enda viktigere å få til på en god måte, og i så henseende har nedstenging og 
digitale treffpunkt hjulpet oss med å finne sammen på en måte som også kan inspirere til 
tettere samhandling i årene som kommer.

TIL TJENESTE 
– selv når rammebetingelsene utfordrer



Vi er til tjeneste for tjenestene, også når verden der ute endrer seg. Vi stopper 
ikke opp, vi tilpasser driften for å utøve vårt mandat som satt av tilskuddsbrevet. 

Vi har i 2021 hatt RVTS Sørs høyeste produksjonstempo siden vi startet i 2008, tross en 
nedstengt vår. Vi har strukket oss, noen ganger til det ytterste, for å sørge for at planer blir 
gjennomført til tjeneste for tjenestene. 

Jeg ønsker å rette en stor takk til de ansatte, som har valgt å gi sine beste bidrag for å komme 
i mål i 2021. For et godt lag vi har. Vi ser at de ansatte opplever en høy grad av mening, og en 
lojalitet for organisasjonen vår, i følge arbeidsmiljøundersøkelsen vi gjennomførte i 2021.
 
Noen hendelser står ut som ekstra spesielle i året som har gått. Vi har hatt RVTS Sør-
historiens første kompetansepakke til alle SFOer i Norge, og ikke minst for alle skoler 1-13. 
trinn, gjennom et større samarbeid med UDIR. I tillegg har vi hatt den nasjonale konferansen 
«De er alle våre barn», om Skadelig Seksuell Atferd. Vi satte i gang det største langsiktige 
kompetansehevingsprogrammet vi noen gang har hatt, MenneskeMøteAkademiet med Vennesla 
og Iveland. Programmet skal gå over fire år, på tvers av tjenestene, og inkludere over 800 
barnehjelpere. Og året ble avsluttet med at vår fagleder Heine Steinkopf fikk godkjent til PhD 
på sin banebrytende forskning på traumebevisst omsorg: «Being the instrument of change».

2021 har utfordret organisasjonen vår på mange måter, og jeg mener vi har brukt tiden godt og 
fått et digitalt løft som vi vil høste frukter av i tiden som kommer. Vi opplever et tjenesteapparat, 
som på tross av smittebegrensninger er opptatt av å gi våre innbyggere best mulig tjenester og 
bidra til gode menneskemøter. De har virkelig imponert oss i hvordan de både har klart å løse 
sine oppgaver, samtidig som de har vært motiverte for vår faglige bistand.

Vi tar med oss all nyttig lærdom og troen på videre godt og viktig arbeid inn i 
2022, hva enn året måtte bringe.
 

Martin Mølsæter 
Senterleder RVTS Sør 

Foto: Liv Unni Tveitane



Parallelt med at RVTS Sør gjennom ti år har implementert 
traumebevisst omsorg og praksis i tjenestene i vår region 
har vi drevet et kontinuerlig utviklings- og evalueringsarbeid. 
Dette arbeidet er tydeligst vist gjennom forskningsprosjektet 
vårt ved en barnevernsinstitusjon i Buskerud, som nå har 
resultert i tre forskningsartikler publisert i internasjonale 
tidsskrift, og en avhandling ved Universitetet i Bergen. 
https://bora.uib.no/bora-xmlui/handle/11250/2831004

Dette prosjektet understreker at traumebevisst praksis først 
og fremst er et tankesett, en forståelsesramme som metodikk 
må forstås ut ifra. I tillegg er det en praksis som krever stor 
grad av refleksivitet, både individuelt og organisatorisk. 
Praksisen fordrer en gjennomgående holdning som handler 
om å forsøke å forstå seg selv i møte med hjelpetrengende 
barn og ungdom. Refleksiviteten som kreves i traumebevisst 
praksis kan sammenholdes med kvalitetsmarkører for alt 
arbeid med mennesker. Dette arbeidet har stimulert vår 
forståelse av kvalitet i vår virksomhet som kompetansesenter, 
og av hvordan vi kan sikre at alle våre leveranser og interne 
prosesser har høy kvalitet. 

Er RVTS Sør sine kompetanseprogrammer og innsatser av en 
slik kvalitet at de er praktisk nyttig for tjenestene? 
Bidrar de til at brukerne opplever å få bedre og mer treffsikker 
hjelp?

Det er et selvfølgelig behov for å kunne dokumentere at tiltak 
og innsatser har effekt, og aller helst å kunne vise til effekt 
«helt ut», der hvor brukerne er. I dette ønsket om å kunne 
dokumentere effekt brukes ulike evalueringsrutiner og 
tilbakemeldingsprosedyrer, som ofte er enkle spørreskjema 
om fornøydhet og opplevelse av læringsutbytte. Dessverre 
gir disse redskapene oss lite informasjon om det vi ønsker 
å vite; om tiltakene faktisk har effekt eller betydning 
for brukeren. Dette er en kjent problemstilling for 
alle virksomheter som driver kompetanseheving. 
Virkeligheten er for kompleks til å kunne 
«måles» med de redskaper og rutiner som 
er tilgjengelige eller mulige for denne type 
virksomheter. Måling av effekt i et landskap 
av stor kompleksitet er svært krevende. 
Et mulig alternativ er å endre fokus fra måling 
av effekt til måling av kvalitet.   

En evalueringsagenda.
EPICURE (Stige, Malterud & Midtgarden, 2009) er en 
evalueringsagenda utviklet for å vurdere kvalitet i kvalitativ 
forskning. Redskapet er utviklet for å støtte en refleksiv dialog 
mellom forfatter og fagfelle (publikum), mellom student og 
veileder. Refleksivitet er beskrevet som det overordnete 
premisset for denne agendaen.  

Kan et redskap som er utviklet med utgangspunkt i vurdering 
av kvalitet i forskning «overføres» til praksis for kompetanse-
sentre? Vi tror det er både mulig og interessant. Vi tror 
også dette kan være interessant som en kvalitetsmarkør for 
virksomhetene som er målgruppe for kompetansesentrene 
(psykisk helsevern, barnevern, skole/oppvekst m.m). 

EPICURE er en oppskrift på/veiledning i å organisere en 
refleksiv dialog, innad i tjenesten, og mellom kompetanse-
bedriften og mottakertjenesten. Første del av akronymet, 
EPIC beskriver i hovedsak forhold som styrker troverdighet 
ved tiltaket, mens andre del beskriver forhold som er 
relevante for praktisk nytteverdi. Det er mulig å tenke at denne 
agendaen representerer et metanivå for kvalitetsvurdering. 
Dersom vi oppnår tilstrekkelig grad av kvalitet i alle ledd av 
vår kompetansevirksomhet, er det rimelig å kunne forvente 
at våre innsatser er nyttige og vil ha betydning for brukerne. 

Dette har i 2021 vært en sentral satsing for RVTS Sør, og vil 
fortsette å være det i årene som kommer. Vi vil synliggjøre 
hva kvalitet er, og forplikte oss på kvalitet i alle ledd i vår 
organisasjon. 

Heine Steinkopf
Fagleder RVTS Sør
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«Til tjeneste – med 
menneskemøtekompetanse», 

er ambisjonen i vår Strategimelding for 
2020-2024. 

Strategien er førende for senterets prioriteringer og et godt 
styringsverktøy for realisering av årets tilskuddsbrev. Et 
strategisk mål for perioden er at alle kommuner i vår region 
skal ha mottatt fag- og tjenestestøtte fra RVTS Sør, spesielt 
de kommunene som er definert som sårbare eller har store 
utfordringer.

RVTS Sør har som ambisjon å være en verdsatt og etterspurt 
blant målgruppene våre. Vi vil være en proaktiv aktør som 
bidrar til at tjenestene utvikler sin praksis i god kvalitet og 
i tråd med oppdatert kunnskap innenfor det som er vår 
spisskompetanse. RVTS Sør vil ta en sentral rolle for å 
iverksette vedtatt politikk innenfor våre fagområder. 

Vi vil derfor forvalte samfunnsoppdraget på en effektiv, 
innovativ og kvalitetsbevisst måte. Alt vi gjør, gjør vi med 
utgangspunkt i verdigrunnlaget vårt og de arbeidsformene vi 
har valgt å benytte. Vi vil bidra til kvalitetsutvikling av praksis 
og tjenester som arbeider med flyktninghelse, tvungen 
migrasjon, vold, overgrep, psykologiske traumer, psykososial 
beredskap og selvmordsforebygging i vår region.

Vi har en ambisjon om at vår kompetanse og tjenestestøtte 
fører til god kvalitet i tjenester, kommuner, fylkeskommuner, 
helseforetak og andre virksomheter. Vi tenker at kvalitet i 
tjenester vil gi gode tjenester og god praksisutøvelse til 
beste for innbyggerne i vår region. Det er kvalitet som skaper 
merverdi for befolkningen RVTS Sør snur derfor fokus fra 
måling av effekt til kvalitet i alt vi gjør.  

1.1 Samfunnsoppdraget  – realiseres hver dag 

I henhold til oppdraget skal RVTS Sør bidra til å styrke 
kompetansen og kvaliteten i de relevante tjenestene og andre 
nærliggende sektorer i, og overfor, senterets målgrupper. 
Våre kompetanseområde er innenfor områdene
1. Traumer og traumatisk stress, inkludert fokus på veteraner 
 og deres familiers helse og psykososial beredskap.
2. Vold og overgrep.
3. Forebygging av selvmord og selvskading.
4. Flyktninghelse og tvungen migrasjon.

Våre samlede årsverk er fordelt mellom de fire fagområdene, 
og senteret har i 2021 bidratt til å styrke den regionale 
kompetansen på vold-, traume- og selvmordsfeltet. Vi har 
benyttet ulike virkemidler for å få det til,blant annet solide 
programmer, konsepter og digitale løsninger.
RVTS Sør mener barn og ungdoms oppvekst og erfaringer 
er grunnlaget for god psykisk helse. Derfor vil vi i alle våre 
programmer ha et særlig søkelys på å styrke barnets og 
ungdommens relasjonelle erfaringer, i alle de sammenhenger 
hvor de lever sitt liv. RVTS Sør har en ambisjon om å være i 
barnehøyde – med «et særlig blikk for barn og unge og deres 
familier». 

RVTS Sør har i mange år hatt et særskilt fokus på denne 
gruppen. Det betyr at vi særlig har prioritert tjenester som 
retter seg mot barn, unge og deres familier.

Vi har også gjennom vår digitale satsing under pandemien 
valgt å kommunisere spesielt omkring de til tider svært 
strenge smitteverntiltakene som har hindret barns 
normale aktiviteter, og hvordan vi anbefaler at man kan 
møte barn under slike forhold (se kapittel om formidling). 
Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse (2019-

1.0 Formål, arbeidsområder og målgrupper



2024) og ny Barnevernreform (oppvekstreform) har styrket 
ambisjonen vår. Vi vil forsterke vår innsats til de kommunale 
tjenestene – og da spesielt helse- og omsorgstjenestene i 
kommunene. Vi bør treffe på lavest mulig nivå i kommunen 
slik at Innbyggerne merker det på praksis, og i utformingen 
av tjenestene. 
Det er i årets oppdrag særlig bedt om at senterets sentrale 
satsingsområder skal fokusere på «lederforankring, 
koordinert kompetansestøtte, og tverrfaglig og tverretatlig 
samordning og samarbeid». RVTS Sør har over mange år jobbet 
målrettet for at alle tjenester som forespør kompetanse- og 
tjenestestøtte får bistand til å sikre lederforankring og støtte 
til å tenke tverrfaglig og tverretatlig i egen kommune.

Senteret har et lederprogram som følger våre tjeneste-
støtteoppdrag. Programmet sikrer forankring og stimulerer til 
tverretatlig samarbeid, samt mobiliserer til at ny kompetanse 
implementeres i tjenester og kommuner. Lederstøtten 
vurderes som avgjørende. Lederstøtten vurderes som 
avgjørende for at kommunen evner å etablere ny praksis

Senteret har hatt som mål å øke andelen virksomhetsinte-
grerte oppdrag som varer over tid, fordi vi ser at det øker 
sannsynligheten for at ny kompetanse endrer praksis og 
tjenesteinnhold i kommunene. Våre MMA-program er særlig 
egnet for å få dette til. (Se ellers info om MMA-programmet 
under kap. 1.5.1)

RVTS Sør sin prosjektorganisering sikrer kvalitet på vår 
portefølje og sørger for stadig forbedring og videreutvikling 
av prosjektene våre. For å ivareta dette har vi faste 
fagutviklingsdager og såkalte inneuker hvor vi arbeider med 
intern læring og utvikling innenfor vår portefølje.
For å realisere hele samfunnsoppdraget er samarbeid med 
andre ressurs- og kompetansesentre helt avgjørende. (Se 
rapportering på samarbeid med andre i pkt. 1.2, 1.3 og 1.4 
i rapporten).

1.2 Samarbeid med Statsforvalteren 
I henhold til årets oppdrag har kompetansesentrene i sør 
etablert en samarbeidsavtale (rutine) som beskriver struktur 
og form på samarbeidet, herunder ansvar og oppgavefordeling 
(avtalen oversendt Hdir). Årets aktivitetsplan har prioritert 
områder vi har samarbeidet om. 

For å avdekke behov for faglig støtte har vi dette året skaffet 
oss oversikt over hvilke kommuner kompetansesentrene 
og statsforvalteren har vært i og type kompetansestøtte 
kommunene har fått. 
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I tillegg er informasjon om de ulike kommunene innhentet 
fra noen utvalgte datakilder som beskriver tilstand og 
utfordringsområder.

I løpet av 2021 har vi en viss oversikt over styrker og 
utfordringer kommunene i vår region og hvilke kommuner vi 
bør tilby fagstøtte og gi særlig oppmerksomhet til. I tråd med 
oppdrag i årets tilskuddsbrev er målet om å kunne tilby rask 
og treffsikker fagstøtte med utgangspunkt i gode analyser 
forbedret.

Regionalt forum for psykisk helse barn og unge 
(0-24 forumet)
Forumet har i 2021 realisert årets aktivitetsplan. Forumet 
har årlig møteplan 4-6 møter. I tillegg avholdes møter i 
arbeidsgrupper som realiserer de enkelte aktivitetene, i 
henhold til oppdrag fra eier. Årlig Tilskudd- og oppdragsbrev 
til kompetansesentrene. Årlig oppdragsbrev til Statsfor-
valtningen. KS samarbeider om hensiktsmessige aktiviteter.

Aktivitetsplan for 0-24 forumet 2021-2023:

Regionalt forum for rus og psykisk helse
Regionalt forum har faste møter (4-6 møter pr. år.)
Statsforvalterne Agder, Vestfold og Telemark, Helseforetakene 
i regionen, A-larm, NAPHA, RVTS Sør samt KORUS sør er 
deltagere i forumet.

Felles kurs og konferanser i region sør arrangert av Forum 
for rus og psykisk helse i 2021:

Årets Handlingsplanfestival i 2021
På årets Handlingsplan festival deltok over 120 
ledere og fagpersoner fra kommuner i regionen. 
Formålet med festivalen var å bidra til inspirasjon 
i det viktige og vanskelige arbeidet med å sette 
handlingsplaner ut i livet. Statsforvalterne i 
regionen og samarbeid Sør arrangerer festivalen 
og har etablert en prosjektgruppe som planlegger, 
gjennomfører og evaluerer den årlige festivalen. 0-24 
forum er styringsgruppe for prosjektgruppen.Se mer 
informasjon: www.handlingsplanfestivalen.no

1.2.1 Samarbeid om læringsnettverk 
med statsforvalteren i 2021

Samarbeid om Barnevernreformen – Vestfold 
og Telemark, Oslo Viken 
Samarbeid med statsforvalteren Vestfold/
Telemark
Samarbeid med Statsforvalteren i Vestfold Telemark 
om å sikre at ledere i barneverntjenestene i Vestfold 
og Telemark fikk kunnskap om barnevernreformens 
innhold og mulige konsekvenser for tjenestenes 
arbeid med forebyggende hjelpetiltak og foster-
hjemsomsorgen.  

Målgruppe
Alle ledere og teamledere i kommunal barne-
verntjeneste digital samling over to halve dager 

der ledere kunne komme med innspill og spørsmål underveis. 
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Innhold
Undervisning om barnevernreformens, ny barnevernlov, 
samt EMD sakenes innhold og mulige konsekvenser for 
tjenestenes arbeid med forebyggende hjelpetiltak og 
fosterhjemsomsorgen. 

Ønsket resultat
Spre kunnskap om barnevernreformen. 

Evalueringsform Questback viser stor nytte av å ha 
tilstrekkelig kunnskap for å gjøre vurderinger for praksis og 
utforming av tjenester samt forstå føringen og betydningen 
av tverrfaglig internt i kommunen.

Samarbeid om Læringsnettverk – Oslo og Viken
I Samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken om å 
sikre at de ulike læringsverkene fungerer etter planen 
og benytter midler fra Statsforvalteren til det beste for 
tjenestene. Kommunal barneverntjeneste som mottak 
tilskudd til læringsnettverk Statsforvalteren i Oslo og 
Viken, kompetansesentrene har jevnlige møter for å følge 
opp arbeidet med læringsnettverk. Vi går da gjennom alle 
læringsnettverkene som har søkt om bistand fra sentrene og 
sjekker ut om arbeidet fungerer etter planen.  Digitale møter, 
hvert halvår.

Samarbeidet over tid skal sikre oppfølging av nettverkene 
som er startet opp og sannsynliggjøre godt utbytte av disse 
over tid.

Samarbeid og arbeidsdeling mellom kompetanse-
miljøer – Oslo og Viken  
Samarbeid med statsforvalteren i Oslo /Viken
I Samarbeidet med Statsforvalteren i Oslo og Viken om å 
sikre at ledere i barneverntjenestene har kunnskap om hva 
de ulike kompetansesentrene (RVTS Sør, RBUP Øst og Sør, 
RVTS Øst, KORUS øst og sør, NAPHA og NUBU), kan bidra 
med til kommunalt barnevern for å realisere oppdatert og 
kvalitet i praksis og tjenesteutforming samt benytte når ny 
barnevernlov skal realiseres i opptrappingsperioden.  

Målgruppen 
Målgruppen er ledere og teamledere i kommunal barnevern-
tjeneste.  

Innhold
De ulike kompetansesenter deriblant la frem hva sentrene 
kan bidra med i form av tjenestestøtte, forskning, kurs og 
undervisning.  

Gjennomføring 
Dagswebinar, der ledere kunne komme med innspill og 
spørsmål underveis. 

Ønsket resultat
Informere tjenestene om kompetansesentrene.  

Evalueringsform
Questback rapporterte om økt kunnskap om hvilken 
kunnskap de kan hente fra hvilke senteret. 

Traumesensitivt tilsyn 
Samarbeid med Statsforvalteren om traumesensitivt tilsyn 
Statsforvalteren i Oslo og Viken inngikk et samarbeid med 
RVTS Sør og RVTS Øst, om å gjennomføre kompetanse-
hevingsprogrammet «traumesensitivt tilsyn» for sine ansatte 
på fagområdet barnevern, med oppstart høsten 2020. 
Covid-19 har ført til utsettelser og programmet antas å 
sluttføres sommeren 2022.

Ledelsen hos Statsforvalteren er ansvarlig for implemen-
teringen av ny kunnskap. 
· Legge til rette for deltakelse
· Følge opp deltakerne
· Etablere læringsarenaer (forum for faglig diskusjon og 
 fordypning)
· Definere mål på individ- og organisasjonsnivå

Målsetting med programmet
I våre opptaksområder møter vi ofte brukere som er blitt 
traumatisert etter erfaring med vold, overgrep og/eller 
omsorgssvikt. Mange av institusjonene og barnevern-
tjenestene som Statsforvalteren fører tilsyn med har fått 
opplæring i traumekompetanse de senere årene. Det er 
viktig at Statsforvalteren i Oslo og Viken kjenner til dette 
fagområdet. Programmet vil ta utgangspunkt i traume- og 
utviklingskompetanse og formidle essensen i traumesensitivt 
arbeid. Det vil være fokus på problemstillinger og tema som 
er spesielt aktuelle for Statsforvalterens oppdrag. Vi har 
utviklet programmet sammen med en spesialrådgiver for 
RVTS Øst og en spesialrådgiver fra RVTS Sør. Dette er de 
samme spesialrådgiverne som gjennomfører programmet 
sammen med Statsforvalteren.

Ønsket merverdi 
· Refleksjon over egne verdier, felles kultur, felles forankring 
 og grunnlaget for arbeidet Statsforvalteren utfører.
· Utvikle felles forståelse og handlingskompetanse basert 
 på traume- og utviklingsforståelse. 
· Kunne vurdere om tjenestene tar høyde for at barn/unge/
 familier kan være utsatt for store belastninger. 
· Kjenne til prinsippene i traumebevisst omsorg/
 traumesensitiv omsorg.
· Kunne anvende traumekompetansen i møte med brukere 
 (samtale, intervju og observasjoner).

Målgruppe
Målgruppen er kommunal barneverntjeneste og barneverns-
institusjoner. Representanter fra ledernivå i organisasjonen 
er forpliktet til å delta i undervisningen.
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Innhold
«Traumesensitivt tilsyn» følger to hovedspor med henholdsvis 
plenumsundervisning og veiledning i gruppe for de to 
teamene (kommunalt barnevern og barneverninstitusjon). 

Gjennomføring i 2021
Programmet var planlagt for to plenumdager og to halve 
dager (av tre timer). På grunn av Covid-19 og et opphold i 
programmet, gjennomføres de resterende to halve dagene 
som to hele dager, foreløpig planlagt 11. februar og en 
avslutningssamling våren 2022.  Arbeidsformen støttes med 
prosessledelse i plenum og gruppeveiledning.

Deltakere
Barnevernavdelingen hos Statsforvalteren totalt om lag  25 
– 30 medarbeidere fordelt på to team: Teamet som fører 
tilsyn med institusjoner og teamet som fører tilsyn med det 
kommunale barnevernet.

Obligatorisk fremmøte og forberedelse
Deltakerne forpliktet seg til å gjennomføre hele kurset. 
Fravær fra undervisningen regnes som fravær i arbeidet 
ellers. Gjennomført kursprogram bekreftes med kursbevis. 
Deltakerne vil få tilgang til undervisningsmateriell og 
annet aktuelt forberedelsesstoff ved å gå inn på en egen 
læringsportal for programmet: www.traumesensitivt.no

Evaluering
Det vil bli foretatt en evaluering av programmet i samarbeid 
med Statsforvalteren i 2022.

Samarbeid om Barnevernreformen 
– Vestfold og Telemark, Oslo Viken 
Samarbeid med Statsforvalteren Vestfold /Telemark
Samarbeid med Statsforvalteren i Vestfold Telemark om å 
sikre at ledere i barneverntjenestene i Vestfold og Telemark 
fikk kunnskap om Barnevernreformens innhold og mulige 
konsekvenser for tjenestenes arbeid med forebyggende 
hjelpetiltak og fosterhjemsomsorgen.  

Målgruppe
Alle ledere og teamledere i kommunal barneverntjeneste 
deltok på en digital samling over to halve dager der ledere 
kunne komme med innspill og spørsmål underveis. 

Innhold 
Undervisning om Barnevernreformen, ny Barnevernlov, 
samt EMD-sakenes innhold og mulige konsekvenser for 
tjenestenes arbeid med forebyggende hjelpetiltak og 
fosterhjemsomsorgen.  

Ønsket resultat
Spre kunnskap om Barnevernreformen 

Evalueringsform
Questback viser stor nytte av å ha tilstrekkelig kunnskap 
for å gjøre vurderinger av praksis og utforming av tjenester, 
samt forstå føringen og betydningen av tverrfaglighet internt 
i kommunen.

Samarbeid om læringsnettverk – Oslo og Viken
Samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken om å 
sikre at de ulike læringsnettverkene fungerer etter planen, 
og benytter midler fra Statsforvalteren til det beste for 
tjenestene. De kommunal barneverntjenestene som mottar 
tilskudd til læringsnettverk fra Statsforvalteren i Oslo og 
Viken, har sammen med RVTS Sør, RBUP Øst og Sør, RVTS Øst 
jevnlige møter for å følge opp arbeidet med læringsnettverk. 
Vi går da gjennom alle læringsnettverkene som har søkt om 
bistand fra sentrene og sjekker ut om arbeidet fungerer etter 
planen.  Digitale møter, hvert halvår. Samarbeidet over tid 
skal sikre oppfølging av nettverkene som er startet opp og 
sannsynliggjøre godt utbytte av disse over tid.

Samarbeid og arbeidsdeling mellom kompetanse-
miljøer – Oslo og Viken  
Samarbeid med Statsforvalteren i Oslo /Viken
Samarbeid for å sikre at ledere i barneverntjenestene 
har den nødvendige kunnskapene om hva de ulike 
kompetansesentrene (RVTS Sør, RBUP Øst og Sør, RVTS 
Øst, KoRus øst og sør, NAPHA og NUBU) kan bidra med 
til kommunalt barnevern, for å realisere utøvelse av en 
oppdatert praksis og tjenesteutforming med god kvalitet, 
samt hvordan sentrene kan benyttes når ny Barnevernlov 
skal realiseres i opptrappingsperioden.
  
Målgruppen 
Ledere og teamledere i kommunal barneverntjeneste.  

Innhold
De ulike kompetansesenterne la frem hva sentrene kan bidra 
med i form av tjenestestøtte, forskning, kurs og undervisning.
  
Gjennomføring
Dagswebinar hvor ledere kunne komme med innspill og 
spørsmål underveis. 

Ønsket resultat
Informere tjenestene om kompetansesentrene.  

Evalueringsform
Questback rapporterte om økt kunnskap om hvilken 
kunnskap de kan hente fra hvilke sentre. 



1.3 Samarbeid med relevante fagmiljøer 
   og arbeidsdeling mellom nasjonale 
   og regionale sentre 

1.3.1 Samordning av kompetansesentre i 
      Stiftelsen Pilar 

RBUP Øst og Sør, RVTS Øst og RVTS Sør har siden 
2018 samordnet sine sentre for å bygge et robust 
kompetansesentersamarbeid for region øst og sør. PILAR 
sin ambisjon er å være et innovativt faglig felleskap og en 
premissleverandør for tjenesteutvikling på psykisk helse- 
og rusfeltet. Sentrene har søkt sammen for å få økt kraft 
sammen, og for å utvikle en felles forståelse av våre 
oppgaver, utnytte faglige synergier og ikke minst være en 
profesjonell eier ved å ha tilgang til en infrastruktur som 
sikrer en effektiv styring og drift. 

Felles administrasjonsstøtte til sentrene
Stiftelsen har i det siste skapt merverdi gjennom en 
samordning av de administrative støttetjenestene innenfor 
økonomi, HR og IT. Vi har utnyttet ressursene mer effektivt, 
forbedret og effektivisert arbeidsprosesser samt styrket 
kvaliteten innenfor disse områdene. 

Kommunikasjon 
RVTS Sør har i 2021 bistått Pilar med å utvikle en fullverdig 
strategisk, visuell identitet bestående av profilhåndbok med 
alle profilverkøy som trengs for å være en helhetlig og tydelig 
avsender – både internt og eksternt. Med profilverktøy mener 
vi logo, typografi, profilelementer, farger, foto og merkantile 
maler. Arbeidet har pågått over tid, men ble ferdigstilt og tatt 
i bruk i 2021.

Samordnede fagområder
Barnevernstrategi 2021-2025
I 2021 år har Stiftelsen Pilar skapt resultater av vår felles 
barnevernstrategi. Strategien har en ambisjon om å styrke 
kompetansen og kvaliteten i de tjenestene barnevernet yter. 
Vi skal være en tjeneste for tjenestene, og skal bistå ledere 
og ansatte i kommunalt og statlig barnevern ved å tilby 
kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling, samt undervisning 
og kunnskapsformidling.

Stiftelsen har ambisjoner om å bli det foretrukne sentret når 
myndighetene (Bufdir) ønsker råd eller bistand til å realisere 
kompetanseløftet i barnevern, inkludert ny barnevernsreform.

- Læringsnettverk. 
 I samarbeid med statsforvalterne i region øst og sør er 
 læringsnettverk realisert i enda flere kommuner dette året. 
 Sammen støtter vi ledere og ansatte i kommunalt og statlig 
 barnevern i kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling, samt 
 gir undervisning, ferdighetstrening og implementerings-
 støtte når ny praksis skal etableres

- Prosess- og fagstøtte. 
 Vi har tilbudt kompetanse innenfor det som er spiss-
 kompetansen ved hvert senter. De enkelte lærings-
 nettverkene velger fagområdene de ønsker å forbedre 
 og sammen har vi klart å innfri kompetansebehovene. 
 Totalt tilbyr vi en helhetlig og robust portefølje innenfor 
 barnevernfaglige kompetanse.

- Vi realiserer et deloppdrag knyttet til helsekartlegging 
 av barn i barnevernet.                       
 Vi har i 2021 sammen utformet et anbud til Bufdir for å 
 bistå i helsekartlegging av barn i barnevernet. Formålet
 med en helsekartlegging av barn som vurderes flyttet 
 ut av hjemmet er å bidra til at barneverntjenesten får 
 tilstrekkelig kunnskap om barnets helse for å kunne 
 beslutte barnevernstiltak, herunder eventuelt plasserings-
 sted i barnevernet, samt gi grunnlag for oppfølging av 
 barnet i tiltaket. Deler av dette anbudet er gitt Stiftelsen 
 Pilar v/RBUP og RVTS Sør. Det er etablert en arbeids-
 gruppe med fagpersonell som sammen skal realisere 
 oppdraget i 2022. 

Samarbeid om innsats til barneverntjenestene 
Som et ledd i kompetansesatsingen «Kommunalt barnevern» 
kan barneverntjenestene samarbeide om å søke om bistand 
til læringsnettverk fra sentrene i Pilar.  

- Kommunale læringsnettverk. 
 RVTS Sør samarbeider med RBUP Øst og Sør om lærings-
 nettverk for tjenestene Larvik, Tønsberg og Holmestrand. 
 Målsettingen for læringsnettverket er å utvikle en 
 organisasjonskultur som støtter hele tjenesten og hver 
 enkelt ansatt i å nå kompetanse og kvalitetsmål vi har blitt 
 enige om. Programmet går over ett år, og gjennomføres ved å 
 tilby hele ledergruppen fellessamlinger, veilednings-
 samlinger samt hjemmearbeid. 

- Traumesensitivt tilsyn. 
 RVTS Sør samarbeider med RVTS Øst om kompetanse-
 programmet «Traumebevisst tilsyn» på oppdrag fra Stats-
 forvalteren i Oslo og Viken. 

 Målet med programmet er at medarbeidere hos Stats-
 forvalteren kan anvende traumekompetansen i møte med 
 brukere (samtale, intervju og observasjoner). På den 
 måten skal de bedre kunne vurdere om tjenestene tar 
 høyde for at barn/unge/familier kan være utsatt for store 
 belastninger. 

Felles strategi for implementeringsstøtte til tjenester
Stiftelsen Pilar har utformet et forslag til en felles strategi 
for implementeringsstøtte og har sammen lagt planer 
for å utvikle ulike måter å gi solid og kunnskapsbasert 
implementeringsstøtte til tjenester som etterspør dette.
Sentrene har utviklet ulike konsepter, moduler og program 
for slik implementeringsstøtte. Ved å samarbeide og dele 
erfaringer vil vi kunne tilby en sammensatt, kunnskapsbasert 
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og robust portefølje på implementering.Sentrene vil i 2022 
videreutvikle påbegynt samarbeid om en felles strategi for 
implementeringsstøtte til tjenester i våre to regioner. 

Dialog med Hdir og øvrige direktorater
Hvert enkelt senter samarbeider med Hdir og øvrige 
direktorater de får oppdrag fra. Stiftelsen Pilar har utviklet 
en felles struktur for årlig rapportering, søknader om midler 
samt økonomisk rapportering.  Stiftelsen ser fordeler med 
denne samordningen og ønsker seg en sterkere samordning 
av direktoratene som gir våre sentre oppdrag. Det vil gi en 
forbedret kvalitet og forutsigbarhet for driften og for hvordan 
vi skal styre ressursene og tildelte midler mer effektivt. 

1.3.2. Samarbeid med RVTSene 
       – «Vi vil og får det til sammen»

I 2021 har RVTS-ene brukt tid på å implementere rutine – og 
samarbeidsbeskrivelsen; «RVTS – En Moderne Familie», som 
beskriver, strukturerer og visualiserer samarbeidsreisen i tråd 
med vår strategi om å fremstå som én samlet nasjonal faglig 
ressurs.  Med utgangspunkt i dette dokumentet har vi jobbet 
med å tydeliggjøre våre samarbeidsverdier og -kultur, og ikke 
minst strekke oss mot å sikre samordning av ressurser, 
læring på tvers, solid prosjektstyring og samskaping RVTS-
ene imellom. 

Noen samarbeidsprosjekter i 2021 
1. MenneskeMøteAkademiet Ålesund levert programmet 
 sammen med RVTS Midt
2. Nasjonalt Selvmordsforebygging og selvskading på nett 
3. BarnehøydeWebinaret 2021– sammen med RVTS Øst/
 Vest
4. Rus & Vold prosjektet – Nasjonalt og sammen med RVTS 
 Vest ift. Avholdt Ung
5. «Nasjonale Distribusjonsavtaler» med de andre RVTS-ene 
 om Livsmestringsprogrammet i skoler og barnehage 
 LINK og veilednings- og opplæringsprogrammet TBO–F 
 Traumbevisst opplæring og gruppeveiledning av foster-
 foreldre i det kommunale barnevernet
6. Fagsamling for SMISO/NOK- sentrene i Øst & Sør – 
 sammen RVTS Øst
7. Traumesensitivt tilsyn – statsforvaltere i region Øst og Sør 
 – sammen med RVTS Øst
8. Regionalt nettverk for kommunepsykologer gjennomført 
 av RVTS Sør OG RVTS ØST: Et webi-nar 10. juni 21 med 
 temaet migrasjon, kultur og traumer etter tortur. 
 Målgruppen var kommunepsykologer med interesse 
 for feltet, med ønske om et forsterket fokus på dette i 
 kommunehelsetjenesten. Det var 32 deltakere fra hele 

 landet på webinaret. Dette sees også i sammenheng med 
 pkt. 2.9 Overgrep og tortur.  

Noen videreføringer i 2021
Utprøving av Trauma and Development Education 
Monitor (TANDEM) 
TANDEM PRE/POST er utviklet og brukes i sammenheng 
med et kompetanseprogram. Det fylles ut ved oppstart 
og ved avslutning av programmet, slik at man kan se om 
kompetansenivået i gruppen har endret seg fra før til etter.

Planer for 2022
- RVTS Sør besluttet i 2021 å benytte TANDEM i imple-
 mentering og evaluering av noen av sine kompetanse-
 programmer, herunder ARA BYGLANDSFJORD, HF.

- RVTS Sør vil i 2022 utvikle nye databaser for datainn-
 samling. Målet på sikt er at vi sikrer en datafangst som 
 kan bli utgangspunkt for videre forskning på traumebevisst 
 praksis.

1.3.3. Samarbeid med NKVTS 

I 2021 har RVTS-ledere gjennomført samarbeidsmøter med 
ledergruppa på NKVTS for å berede grunnen for en formalisert 
samarbeidsavtale. RVTS-ene og NKVTS ønsker å styrke 
den strategiske alliansen, styrke det faglige samarbeidet 
innen vold- og traumefeltet og utvikle oss som foretrukne 
samarbeidspartnere for tjenestene og myndigheter. Sam-
arbeidsavtalen som vil bli vedtatt i begynnelsen av 2022 skal 
ivareta oppgaver som gitt i tilskuddsbrev og angi områder 
for samarbeid, utveksling av kompetanse og muligheter for 
felles kunnskapsformidling. Videre ønskes en utvikling av 
arenaer for faglige diskusjoner, både mellom partene og med 
tjenestene. 

Samarbeid om en facebook-gruppe
NKVTS og RVTS-ene fortsetter å jobbe sammen i en 
Facebookgruppe der vi deler egenproduserte saker og kurs, 
og oppmuntrer til å dele oss imellom. Dette skaper også 
et godt kollegialt klima, der vi kan dra nytte av hverandres 
spisskompetanser, som kommer våre brukere til gode.
Vi ser at samarbeid kommer til å bli en viktig faktor også 
framover, noe vi ønsker velkommen. Det står klart for oss 
at vi sammen blir vi både sterkere og bedre, samtidig som 
vi ved å være tro mot, og tydelige på, våre egne profiler 
sentrene imellom styrker oss i samskapningsprosessene. Vi 
har lært mye om samarbeid i 2021, erfaringer vi tar med oss 
videre i 2022.
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Følgende aktiviteter i 2021
Veteraners familier: Psykisk helse og hverdagsliv 
etter utenlandsoperasjoner (VEFAM)
RVTS Sør vil bidra med datainnsamling i forskningsprosjekt 
ledet av NKVTS – «Veteraners famili-er: Psykisk helse og 
hverdagsliv før, under og  etter tjeneste i internasjonale 
operasjoner». 
Undersøkelsen har som mål å få kunnskap som er relevant 
for Forsvarets arbeid med å begrense skadevirkninger på 
innsatspersonell og deres nærstående ved deltakelse 
i internasjonale operasjoner. Et annet sentralt mål 
er å innhente kunnskap som er relevant for skole og 
velferdstjenestenes oppfølging av familier hvor mor eller far 
har deltatt i utenlandsoperasjoner.

Innledende samarbeid er gjennomført i 2021 og data-
innsamling med intervjuer av veteran, ektefelle/samboer, 
barn og veteranens venner gjennomføres påfølgende år. 

Samarbeid om NKVTS’ forskning på etterlatte etter 
22.juli 

RVTS Sør har påbegynt et samarbeid med forskergruppen ved 
NKVTS hvor vår rolle er å innhente informasjon fra etterlatte 
etter 22.juli. Intervjuer vil videreføres i 2022.

1.3.4 Samarbeid med Bufetat.

Samarbeid med Bufetat om undervisning i nye lover 
og Barnevernreformen 
Samarbeid med Bufetat for å sikre at spisskompetansemiljøet 
fosterhjem region sør har kjennskap til barnevernreformens, 
ny Barnevernlov og EMD-sakenes innhold og mulige 
konsekvenser for Bufetats arbeid med fosterhjemsomsorgen. 
Målgruppen er ansatte i spisskometansemiljøet .

Gjennomføring 
Digital samling over en halv dag hvor det var mulig å komme 
med innspill og spørsmål. 

1.3.5 Samarbeid med Universitetet i Agder
(UiA)

RVTS Sør har hatt et mangeårig samarbeid med UiA og har 
også dette året bidratt med undervisning og veiledning til 
studenter. Vi har arrangert fagdag for sosionomstudenter, 
undervisning for tredjeårs sosionomstudenter samt bidratt 
med faglige innlegg og delmoduler til ulike bachelor- og 
masterprogram.

RVTS Sør har i 2021 utviklet egen modul om «samtaler med 
barn» som skal i inkluderes i masterutdanningen innenfor 
barnevern. Modulen skal gjennomføres for første gang våren 
2022.

Et konkret eksempel på samarbeid i 2021:
Undervisning på videreutdanning i psykososial helse 
for barn og unge, v/pedagogikk og lærerutdanningen
RVTS Sør har gitt veiledning/rådgivning og samhandling 
med studenter/ansatte ved UiA, herun-der råd og veiledning 
til studenter på master- og doktorgradsnivå. RVTS Sør har 
også undervist på pedagogikkstudentenes «lærerstevne», og 
deltatt på stand på Lærerstevnet.    
                     
Målgruppe
Studenter og ansatte i relevante grunn-, videre- og etter-
utdanninger. 

Innhold
Undervisning om LINK, om folkehelse og livsmestring i skolen, 
om barns behov og utvikling og om selvmordsforebygging. I 
tillegg etterspørres kompetansen vår stadig og vi involveres i 
deres undervisningsprogram på ulike studier. I veiledning av 
masterstudenter ønsker gjerne kommunene vi har arbeidet 
med bli brukt som informanter i forskningsprosjektene. På 
den måten kan vi bidra som bindeledd mellom akademia og 
førstelinjetjenestene. 
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Ønsket resultat
Gi oppdatert kunnskap innenfor fagfeltet og bidra til at 
studentene søker ytterligere kunnskap til bruk i sine 
masteroppgaver og lignende. Økt samhandling med relevante 
samarbeidspartnere i UH-miljøet.

1.3.6 Internasjonalt samarbeid

Samarbeid med Susan Hart 2020
RVTS Sør har videreført samarbeidet som ble inngått våren 
2019 med psykolog Susan Hart. Hart mottok i 2018 sin PhD 
fra Ålborg Universitet, har skrevet flere bøker og artikler og 
holder kurs i neuroaffektiv utviklingspsykologi. Samarbeidet 
består av digitalisering og utprøving av kartleggingsverktøyet 
Nevroaffektiv Analyse (NAA) og formidling av traumeforståelse.

Revidering og videreutvikling av kartleggingsverktøyet NAA
I 2021 har RVTS Sør, i samarbeid med Susan Hart og 
Marianne Berntsen, sluttført revidering og videreutviklet 
NAAs digitale utgave. Verktøyet bygger på nevroaffektiv 
utviklingspsykologi hvor tiltak planlegges ut fra en kartlegging 
av nærmeste emosjonelle utviklingssone. Kartleggingsverk-
tøyet er oversatt til dansk, norsk og engelsk, og digitalisert 
med egen nettside. Universitetet i Ålborg er i gang med en 
stor valideringsstudie av NAA.

RVTS Sør har, som en del av implementering av Menneske-
MøteAkademiet, besluttet å tilby opp-læring i NAA til ressurs-
personer og veiledere. Høsten 2021 ble NAA presentert 
på første samling for MMA- veiledere i Vennesla og Iveland 
kommuner.

Susan Hart bidrar med kronikker og intervju som publiseres 
på RVTS Sør sin webside.
I november 2021 gjennomførte Hart i samarbeid med 
RVTS Sør et todagers videregående kurs i traumeforståelse 
for deltakere fra blant annet kommunale hjelpetjenester, 
skole, barnehage, Bufetat, flyktningetjeneste og spesialist-
helsetjeneste. 

I forbindelse med kurset er det utarbeidet pedagogisk 
materiell – fem kort med illustrasjoner og tekst for å 
understøtte undervisningen i «Den treenige hjernens 
kompasser». Kortene er også oversatt til dansk av Susan 
Hart. Kurset ble evaluert med svært gode tilbakemeldinger.

EU-prosjekt – Solution by Inclusion
Effektivt samarbeid og kunnskapsutveksling mellom 
europeiske fagmiljøer for reduksjon av frafall i videregående 
skole. 

«Solution by Inclusion» er et EU-finansiert transnasjonalt 
samarbeidsprosjekt. Danske Unglivsmestring er initiativtakere 
og prosjektet er finansiert av Erasmus-stiftelsen. Intensjonen 
med prosjektet er å redusere drop-out i videregående 
opplæring med 20 prosent i løpet av prosjektperioden 
som går fra 2020-2023. Målgruppen er ansatte og elever 
i videregående opp-læring i Danmark, Malta og Italia. 
Deltakerne er «Unglivsmestring» i Ålborg, Ålborg universitet, 
Trandium videregående skole, en skole i Italia, en skole 
på Malta og RVTS Sør fra Norge. RVTS Sør bidrar med 
fagressurser, og skolene prøver ut tiltak. Ålborg universitet 
skal forske på prosjektet. 

Konkret innhold og gjennomføring 
Danske Unglivsmestring ønsket RVTS Sør sin deltakelse 
på bakgrunn av vårt program LINK, livsmestring i norske 
klasserom. Det var ønskelig at deler av opplegget ble 
oversatt til engelsk og dansk, for deretter å prøves ut på 
skolene. Ålborg universitet skal forske på om tiltaket kan 
føre til økt skoletrivsel og redusert frafall i videregående 
opplæring. I 2021 ble en komprimert og tilpasset versjon av 
lærerveiledningen til LINK oversatt til engelsk. Det ble videre 
bestemt at tre elevsamlinger skal oversettes til engelsk i 
løpet av 2022. 

Ønsket resultat
RVTS Sør ønsker at LINK skal spres og forskes på. Dessuten 
er det en gevinst i at vi knytter oss til internasjonale fagmiljøer 
som vi kan samarbeide med også etter at dette prosjektet er 
avsluttet. Vi samarbeider også med «Robuste Børn» i Århus. 
Et planlagt besøk til dem i 2021, måtte utgå på grunn av 
koronasituasjonen.  

Evalueringsform
Ålborg universitet skal forske på prosjektet. 
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1.4 Regionalt samarbeid - Samarbeid Sør

Pandemien har utfordret samarbeidet vårt i 2021. Vi har ikke 
fått til like stor grad av fysiske møter på tvers av sentrene og 
det fordres når samarbeid skal holdes levende.
Vi er imidlertid fornøyde med at vi i 2021 har gjennomført 
våre møter, i henhold til årlige møteplaner, herunder sam-
arbeidsmøter, faste ledermøter, regionale nettverksmøter og 
møter med Statsforvalterne i regionen. Vi har gjennomført 
planlagte tjenestestøtte oppdrag og ikke minst avviklet vår 
årlige erfaringssamling «hver gang vi møtes «, med stort hell.
I samarbeid med Statsforvalterne er årets Handlingsplan 
festivalen gjennomført for over 100 ledere i kommuner i 
regionen.  Les mer her: www.handlingsplanfestivalen.no

I henhold til oppdrag om regionalt samarbeid har sentrene 
i Samarbeid Sør videreført gjeldende samarbeidsavtale og 
årlig aktivitetsplan som har forpliktet samarbeidet i 2021.
Samarbeidsplanen (aktivitetsplanen) angir hvilke konkrete 
kommunerettede tiltak sentrene har samarbeidet om og 
hvilken strategi en har for samordnet tjenestestøtte. (pkt.1.1)

Samarbeidsavtalen inkl årets aktivitetsplan med stats-
forvalterne i regionen er videreført. (se pkt. 1.2.) Årets 
aktivitetsplan har sikret at vi har vurdert utfordringsområder 
påpekt i rapporter knyttet til 0-24 arbeidet, herunder 
system-atisk samarbeid rundt evaluering av egne tilbud, 
og forankring og operasjonalisering av regionalt planverk i 
virksomhetene. (se ellers pkt.1.2.) Regional samarbeidsavtale 
og aktivitetsplan for 2021 er lastes opp i Helsedirektoratets 
samhandlingsrom for ”Regionalt arbeid”  

1.4.1. Samarbeidsavtalen og aktivitetsplanene 
       sikrer styring og resultat
Samarbeidsavtalen og vår årlige aktivitetsplan og de etablerte 
samarbeidsgrupper for områdene vi samarbeider om, er en 
hardfør rigg for samarbeidet. 

Samarbeid Sør har faste møter (årshjul) som sikrer fremdrift, 
resultatoppnåelse. Det er faste ledermøter samt egne 
senterledermøter for å sikre solid lederforankring.

I samarbeidet inngår andre ressurs- og-kompetansemiljø, 
herunder nasjonale sentre, NAPHA, Statsforvalterne, KS, 
Spesialisthelsetjenesten og andre regionale ressurs-og 
kompetansemiljø.

Samarbeid Sør har årshjul for faste møter med Stats-
forvalteren, herunder «0-24 forum», og regionalt forum for rus 
og psykisk helse. I disse to regionale forumene deltar blant 
annet Statsforvalterne, kompetansesentrene i Samarbeid 

Sør, NAPHA, Spesialisthelsetjenesten, brukerrepresentant, 
helseforetak og lignende.

Årets aktiviteter 
Samarbeidsaktivitetene er gjennomført i henhold til årsplanen 
i Samarbeid Sør. Det er sendt rullerende rapporteringer til 
Helsedirektoratet på status i det pågående arbeidet samt 
rapportert henhold til frister. 

I 2021 har det vært en markant økning av digitale løsninger 
for tjenestestøtte. Kun enkelte av aktivitetene ble utsatt. Året 
har gitt oss kunnskap om hva som kan digitaliseres og hva 
som ikke egner seg for digital kompetanseformidling.

Dialog med eier og andre direktorat
Dialogmøter med Hdir samt ved digital rapportering på eiers 
kvalitetsindikatorer. Vi vet at Hdir og andre direktorat kan 
hente ut oppdaterte avtaler og rapporter fra det regionale 
samarbeidet i deres digitale rom for rapportering https://
sh.helsedirektoratet.no/kompetansesentre/samarbeid. 
Det ble referatført etter regionalt dialogmøte i november, 
at Senterlederne og Statsforvalterne ønsker ledere fra Hdir 
til stede i dialogmøtene slik at en kan snakke strategisk 
sammen og dele ambisjoner for fagområder og oppdrag 
fremover. 

Vår solide struktur og aktivitetsplan har sikret fremdrift og 
resultat selv i en ustabil driftsituasjon, med pandemi. Det 
gjør Samarbeid Sør, bærekraftig.

1.4.2.  Årets resultater på samarbeidsområder 

Tidlig inn og bedre tverrfaglig innsats 
Drift i regionale BTI/BTS-team  
I BTI-teamet har gjennomført nettverkssamlinger BTI-kommuner 
i Buskerud og Vestfold/Telemark. Kompetanse-sentrenes har 
tilrettelagt erfaringsutveksling mellom deltakerkommunene, 
bidratt med faglige innlegg på forespørsel og informert om 
bistand kommunene kan få fra kompetansesentrene. 

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 vi vært invitert til BTI-Agders nettverkssamlinger. 
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. 

191. Regional samarbeidsavtale og aktivitetsplan for 2021 er lastes opp i 
Helsedirektoratets samhandlingsrom for ”Regionalt arbeid”.
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Implementering av modellen tar lang tid og krever et vedvarende 
arbeid. Handlingsveiledere og verktøy til arbeidsprosessene er 
benyttet. Evalueringen har inkludert kvalitative intervjuer med 
utvalgte brukere 

BTI Agders prosjektperiode er nå over og erstattes av 
«Helhetlig rammeverk», hvor prosjektgruppen bestående av 
ledere fra de ferdigstilte prosjektene BTI Agder, Nye mønstre 
– trygg oppvekst og Godt begynt. Alle kommunene i Agder er 
invitert. 

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 arbeidsgruppen var en viktig 
suksessfaktor, og at samarbeid med 
og tilpasning av opplegget til «bestiller-
kommuner» må videreføres. Arbeidet 
videreføres i 2022. 

BTI/BTS anses som gode modeller for 
tidlig innsats, med trinnvise tiltak og 
evalueringer, og samtidig involvering 
fra flere tjenester. Modellen er 
krevende å implementere Strukturen 
passer meget godt for realisering av målene 
med barnevernsreformen. Særlig utfordrende har 
det vist seg å få med skolene i BTI-arbeidet. 

ROT-team i Tidlig inn 
Det er gjennomført månedlige teams-møter med 
KORUS RBUP, BUFETAT og RVTS Sør. Det har vært et 
planleggingsmøte for å gjennomføre en fagdag/veiledning 
med TI-kommuner. Denne fagdagen er utsatt til 2022 p.g.a 
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. 

Læringsnettverk BTI /BTS
RBUP og RVTS har årlige møter om nye nettverk og om 
prioriteringer av nettverk fra kompetansesentrenes side. Vi 
utveksler informasjon og erfaringer fra nettverk som er i drift, 
og eventuelt om nettverk der forløpet ikke følger oppsatt 
plan. 
To nettverk i fylket har vært i drift i 2021, ett bestående av 4 
tjenester for 11 kommuner, og ett bestående av 3 tjenester i 
like mange kommuner.

BTI modellen evalueres som robust og bærekraftig og 
representerer «en rigg» som kan benyttes når nye fag- og 
tjenesteutviklingsområder skal realiseres i kommuner og 
tjenester.



Felles portefølje for samtale metoder med barn iht 
forskrift
Samarbeid Sør etablerte en samarbeidsgruppe for å beskrive 
vår felles portefølje i samtalemetoder. Gruppen ferdigstilte 
arbeidet i høst. Vår felles portefølje vil bli presentert på våre 
nettsider og det er allerede gjennomført kursdager slik at 
kommuner og tjenester blir kjent med våre ulike metoder for 
samtaler, digitalt. Gruppen har nådd sin målsetting og lagt 
planer for hvordan dette kan knyttes til tjenestestøtteprogram 
og bli en del av vår samordnet innsats til kommunene våre 
i regionen. 

Ungdata
I 2021 arrangerte Samarbeid sør i samarbeid med 
Stasforvalteren i Agder, digital fagdag om livsmestring 
og forebygging av selvskading og selvmord. Vi hadde 100 
deltakere fra 34 kommuner. RVTS Sør bidro også med 
innlegg om selvskading og selvmord på oppstartsseminar i 
Vestfold og Telemark på konferanse arrangert av KORUS – 
Sør og Vestfold og Telemark Fylkeskommune (usikker på om 
dette skal stå).  

Samarbeid Sør arrangerte to Ung data Junior-konferanser 
høsten 2021, 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.  
Vi har i 2021 bidratt til fagdager og konferanser som har 
belyst tema som undersøkes i ungdataundersøkelsen.

Program for folkehelse - folkehelseteamet
Samarbeid Sør samarbeider om å realisere dette oppdraget 
og har gjort det siden 2017.Sentrene er samlet sett 
representert i samarbeidsorgan/utvalg i Agder og Vestfold 
/Telemark og Buskerud. (Buskerud har fortsatt sitt eget 
samarbeidsorgan innenfor Viken).

Samarbeid Sør leverer samordnet og koordinert kompetanse-
støtte til pågående prosjekter og tiltak i kommuner samt bidrar 
med evalueringskompetanse, på forespørsler fra kommuner 
og programfylker. Vi har har en samarbeidsgruppe som 
består av representanter fra alle sentrene (folkehelseteamet) 
Vi har faste møter for å sikre oppdatert status på pågående 
arbeid og sørge for synergiene i samordning av forespørsler 
fra kommunene slik at vi kan levere helhetlig og koordinert 
kompetansestøtte.

Noen konkrete aktiviteter i 2021.
- Mange kommuner deltar i prosjektet «Sammen Mot». 
 Samarbeid sør har bidratt med kompetansestøtte. 
- Styrking av folkehelsearbeidet innad i kommuner og på 
 tvers av kommuner (BTI/tidlig Inn). Samarbeid Sør har 

 levert BTI -innsats til kommuner i begge programfylkene.
- Sentrene har deltatt inn til folkehelseinnsatser i 
 barnehager og skoler samt bistått i evaluering av et spill 
 prosjekt (gaming).
- Vi gir veiledning og støtte til programfylkene og enkelt 
 kommuner.
- Programfylkene i regionen (Agder, Vestfold/Telemark, 
 noe i Viken) har et stort mangfold og variasjon i tiltak 
 og fått kompetansestøtte til tiltaksutvikling, evaluering, 
 samhandling mellom kommuner og vil etter hvert 
 etterspørre implementeringsstøtte for varig drift etter 
 prosjektperioden.
- Mange av kommunene har i 2021 ønsket bistand til 
 evaluering av tiltaksprosjektene før de skal implementeres 
 som varige folkehelsetiltak i kommunen

Samarbeid Sør har i 2021 planlagt hvordan bistå med 
kurs - og implementeringsstøtte samt evalueringsstøtte til 
kommuner, i samarbeid med programfylkene i 2022. 

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 sine 2 store og 
langvarige innsatser i 2 kommuner. Begge oppdragene går 
over 2 år og omfatter flere av tjenestene i kommunen inkl 
frivillighet. 

I disse oppdragene har vi etablert prosjektgruppe bestående 
av fag- og ressurspersonell fra alle tre sentrene og vi 
gjennomfører innsatsen sammen. Vi har tilbydd kommunene 
fagkompetanse innenfor våre spisskompetanseområder, 
lederstøtte, implementeringsstøtte og veiledning med mål 
om å implementere tverrfaglig og tverrsektorellt samarbeid.
Begge innsatsene pågår og kommunene gir svært gode 
tilbakemeldinger 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.

Samarbeid Sør har på bakgrunn av evalueringer planer for 
nye samordnende innsatser med oppstart våren 2022.
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Felles kommunikasjonsstrategi  
«Samarbeid Sør fortsatt et viktig tema for formidlingsarbeidet 
dette året med egen kommunikasjonsstrategi, aktivitetsplan 
for hele året, og arbeid med, og lansering av, ny webside. 
Det ble også opprettet en intern Facebook side for bedre 
samarbeid og samhandling.

Handlingsplanfestivalen ble hovedfokus for kommunikasjon 
- som det største, felles arrangementet under Samarbeid 
Sør. Festivalen fikk sin egen logo, webside (www.
handlingsplanfestivalen.no) for påmelding og informasjon, 
og en film fra selve arrangementet som ble publisert 
internt og eksternt. Målet med denne satsingen var å 
promotere og etablere festivalen som et årlig trekkplaster 
for kommuneledelse med ansvar for handlingsplanarbeid. 
Samarbeid Sør profilen kom til sin rett på alle fysiske og 
digitale flater og skapte en sterk avsenderidentitet
   

Websiden til Samarbeid sør (www.samarbeid-sor.no) ble 
ferdigstilt og publisert i 2021.

Det ble også arrangert vår årlige erfaringssamling på Farris 
bad i desember. Her var samtlige samarbeidsgrupper 
representert, og der ble blant annet presentert resultater 
fra årets kommunikasjonsarbeid og lagt planer for videre 
kommunikasjonsstrategi i samarbeid med de forskjellige 
samarbeidsgruppene. Dette er et veldig nyttig treffpunkt for 
å samarbeide om behov og visjoner.»
Samarbeidsor.no:
    
NAPHA godt inkludert i samarbeid sør
NAPHA deltar i samarbeidet vi har med Statsforvalterne, de 
deltar på vår årlige erfaringssamling, de inngår i ledermøter 
og er med i regionale møter med Helsedirektoratet. Deres 
mangeårige arbeid med FACT/ACT, har gitt oss god kunnskap 
og innsikt i ACT/FACT modellen for voksne og har gitt oss en 
viss forbeholdenhet til oppdraget knyttet til Fact Ung som 
eier har formulert i de årlige Tilskudds brevene. Vi håper 
dette løses i løpet av 2022. 

NAPHA og deres nasjonale funksjon har gitt merverdi også 
i 2021.

FACT Ung, ingen leveranser i 2021
Samarbeid Sør har ikke kunnet gi noen leveranser i henhold 
til oppdraget for 2021.

RBUP som har deltatt i en arbeidsgruppe i regi av Hdir og 
har informert om planleggingsarbeidet og aktivt spilt inn 
betydningen av at flere regionale sentre bør delta i forarbeidet.
Samarbeid Sør har en struktur i det regionale samarbeidet 
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som kan benyttes ved er eventuelt oppdrag knyttet til FACT 
ung. Oppdraget har ikke hatt leveranser i 2020 og 2021.

Felles arbeidsform når vi tilbyr samordnet 
tjenestestøtte - profesjonelle prosessledere
Også i 2021 er det flere medarbeidere fra sentrene i 
Samarbeid Sør gjennomført et prosjekt- og prosesslederkurs 
(3 samlinger á 2 dager). Formålet med denne skoleringen 
er for å sikre at vi benytter en arbeidsform som gjør at vi 
fremstår og oppleves som koordinerte og samordnet når vi 
SAMMEN leverer tjenestestøtte til tjenester i regionen. Se 
www.godtjenestestøtte.no
Denne kompetansehevingen har vært avgjørende for at vi 
sammen gir solid tjenestestøtte når vi samarbeider med 
tjenester og har gjort samskapningen bærekraftig.

Regionale tverrfaglige ACT/FACT-nettverk for voksne 
(pkt 2.2.3)
I tråd med Tilskudds brevet pkt. 2.2.3; Sentrale satsninger, 
samarbeider samarbeid Sør med Statsforvalteren, NAPHA, 
NK-ROP og helseforetak om «videreføring og etablering av 
regionale nettverk for å understøtte nødvendig rus, vold- 
og traumekompetanse, samt kompetanse i oppfølging og 
forebygging av selvskading og selvmordsproblematikk.

Statsforvalteren i Agder er koordinerende samarbeidspartner 
i dette prosjektet, og er den aktive part med tanke på å 
videreføre nevnte samarbeid med nettverk for de regionale 
FACT/ACT-teamene. Det er gjennomført de 2 årlige 
nettverkssamlinger – vår og høst 

Det ble avhold en konferanse om pakkeforløp høst 2021. 
Konferansen var finansiert gjennom forum for rus – og psykisk 
helse i regi av Samarbeid Sør. Samarbeid Sørv/ KORUS og 
NAPHA var hovedarrangører, og hovedfokus var samarbeid, 
både mellom spesialisthelsetjeneste og kommune, og 
mellom de tjenestene og brukerne. Konferanse var begrenset 
til 100 deltakere pga pandemi. Vi har en solid organisering 
for dette nettverket som har pågått over mange år. 

Samarbeider om regionale nettverksgrupper 
I henhold til oppdrag 2.1.5. skal sentrene drive Regionale 
tverrfaglige nettverk innen psykisk helse-og rusarbeid –faglig 
støtte og samhandlingskompetanse til psykologer, annet 
fagpersonell og ledere.
Nettverket har jevnlige møter hvor de tilføres kunnskap og 
får veiledning på rolle og ansvarsområder. På bakgrunn 
av smittevernsituasjonen rundt COVID-19, har en valgt å 
gjennomføre webinarer i 2021, et på våren og et på høsten. 
Det første webinaret hadde ungdom, psykisk helse og rus 

som tema, det andre samtaler med barn. Målgruppen 
var kommunalt ansatte innen psykisk helse. I tråd med 
mandatet ble det lagt opp til presentasjoner, gruppearbeid 
og erfaringsutveksling. Samarbeidet med nettverket 
gjennomføres i en kombinasjon mellom digitale og fysiske 
møter 

For 2022 er det planlagt samarbeidsmøte i regi av Samarbeid 
Sør for planlegging av det videre arbeidet. Dette nettverket 
skaper merverdi for de kommunale tjenestene.

1.5 Rapportering på realisering av 
   samfunnsoppdraget

RVTS Sør har som andre hatt et krevende driftsår på grunn 
av pandemien, men vi har evnet å realisere våre oppdrag 
med god kvalitet til beste for tjenestene i vår region.

-  I 2021 har vi gjennomført 541 tjernetsestøtteoppdrag 
 med tilsammen  26663 deltagere. De fleste av disse ble 
 gjennomført siste halvåret av 2021. Arbeidsmengden har 
 vært stor og komprimert over en kort periode. 

-  I 2021 har 31 nye kommuner og 190 barnevernsansatte 
 deltatt på kurslederopplæring i TBO-F. Programmet er 
 svært etterspurt og godt evaluert av tjenestene. Senteret 
 har avtale med nye kommuner i 2022.  

-  Senteret har mobilisert tjenesteledere for jobbing 
 med handlingsplaner i egen kommune gjennom vår årlige 
 Handlingsplanfestival (www.handlingsplanfestivalen.no).

-  Vi har gjennomført alle våre planlagte konferanser og 
 undervisningsdager ved å kombinere fysiske og digitale 
 løsninger for gjennomføring. 

- Senteret har sikret realisering av særskilte oppgaver og 
 satsninger i henhold til oppdrag. 

- Vi har jobbet med intern fagutvikling med spesielt fokus 
 på kvalitet ved bruk av ulike evalueringsmetoder og 
 kvalitetsagenda EPICURE. 

- RVTS har styrket samarbeidet vi har med andre ressurs- og 
 kompetansesentre. Samarbeid med andre er gjennomført 
 i henhold til årlige aktivitetsplaner og har sørget for 
 realisering av prioriterte og likelydende oppdrag. 



Et par betraktninger
Det er flere måter å være en tjeneste for tjenestene på
I samarbeid med kommuner og tjenester har vi dette året 
gjort nyttige erfaringer om når digitale løsninger fungerer 
godt, og når vi må jobbe fysisk sammen med tjenester og 
samarbeidspartnere for å få til reelle resultat og god kvalitet. 
Vi har evaluert dette sammen med tjenester og har nå mye 
erfaringskunnskap om når vi MÅ samarbeide fysisk med 
tjenestestøtteoppdrag for å sikre god nok kvalitet.

Kvalitet i alt vi gjør skaper reell endring av praksis og 
utvikling av tjenestetilbud
RVTS Sør tilbyr kompetanseprogram med solid kunnskaps-
grunnlag og med implementeringsstøtte i tråd med oppdatert 
implementeringsforskning. Våre kompetanseprogram er 
basert på oppdatert kunnskap innenfor vårt spisskompe-
tanseområde. 

MenneskeMøteAkademiet (MMA) er et programkonsept som 
har blitt en viktig merkevare for RVTS Sør. Selv om 2021 har 
vært preget av pandemien, har vi fått mange nye forespørsler 
om dette kompetanseprogrammet som vil bli levert i 2022. 
Nøkkelen her er nok at programmet innehar didaktiske 
virkemidler og arbeidsformer som styrker kvalitet og fremmer 
implementering. RVTS Sør er opptatt av å sikre at det i forkant 
av kursgjennomføringen er lagt ned et solid forankringsarbeid 
i tjenestens ledelse, at tjenestens behov blir møtt og at øvrige 
satsinger i tjenesten blir samkjørt med vår innsats.

MMA går over ett til to år og inneholder opptil 15 dags-
samlinger.  Tjenestene får gjennom programmet hjelp til å 
utvikle gode systemer for fagutvikling og prinsipper for å være 
en lærende organisasjon. 
 
Alle våre programmer blir kontinuerlig evaluert gjennom 
tilbakemeldinger fra deltakerne, blant annet ved bruk av 
fokusgruppeintervju, tilbakemeldingssystemet TANDEM, 
andre gruppeintervjuer samt Questback. Senteret har i løpet 
av 2021 påbegynt et arbeid for å benytte den kvalitative 
evalueringsmetoden EPICURE i kombinasjon med de øvrige 
evalueringsmetodene vi benytter. RVTS Sør har inngått avtale 
med PWC for å evaluere et av våre prosjekter i 2022.
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1.5.1. Tjenestestøtte og kvalitetsforbedring 
        med stor grad av implementeringsstøtte

MenneskeMøteAkademiet (MMA)
RVTS Sør tilbyr et helhetlig kompetansehevingsprogram 
som er virksomhetsintegrert og har lang varighet. Vi kaller 
det  MenneskeMøteAkademiet. Dette programmet er et av 
senterets varemerker fordi det gir størst effekt med helhetlige 
og virksomhetsintegrerte kompetansehevende tiltak. MMA 
går over ett til to år og inneholder opptil 15 dagssamlinger. 
MMA inkluderer også å hjelpe tjenestene med å utvikle 
gode systemer for fagutvikling og prinsipper med å være en 
lærende organisasjon.

MMA er et tjenestestøtteprogram som inneholder følgende 
kjerneelementer:
- Implementeringsstøtte for å bidra til at ny kunnskap 
 omsettes til kvalitetsforbedring av praksis. 
- God forankring i tjenestens øverste ledelse. 
- Egne lederstøtteprogram
- Alle ansatte får fem til åtte dagssamlinger. 
- Tilbud om opplæring av lokale implementeringsdrivere  
 som kan drive intern fagutvikling og veiledning.
- Veien videre (se neste punkt i rapporten). 

Ny nettside for implementeringsstøtte i etterkant av MMA 
– «Veien videre»
I 2021 har senteret utviklet en nettside for implemen-
teringsstøtte for ledere og aktuelle MenneskeMøte-veiledere 
i tjenester som gjennomfører eller har gjennomført RVTS 
Sørs program i menneskemøtekompetanse. 

Nettsiden «Veien videre» består av relevante utviklings-
områder for utviklings- og traumebevisst praksis. Hvert 
utviklingsområde inneholder en øvelsesbank som er verktøy 
til å vedlikeholde og utvikle kompetansen tilegnet gjennom 
RVTS Sørs program i menneskemøtekompetanse. 

Sentralt i læring er egenaktivitet, og gjennom øvelser innenfor 
de ulike utviklingsområdene skal tjenesten finne inspirasjon 
til å aktivt arbeide med å utvikle og integrere kompetanse hos 
de ansatte. Det legges opp til å repetere fagstoff, reflektere, 
øve og dele historier. 
I tillegg til utviklingsområdene er det en samling av nyttige 
e-læringsverktøy som også kan være til hjelp for å gå fra teori 
til praksis. «Veien videre» ligger som ressurs på nettsiden til 
alle MMA kompetanseprogrammene, og det er opprettet en 
redaksjonsgruppe som skal revidere og vedlikeholde siden. 

Nedenfor presenteres eksempler på slike MMA-program. 
Ålesund kommune: Trygge fagfolk – trygge barn 
(2019 -2021)
Trygge fagfolk – trygge barn er et kompetanseprogram 
for barneverntjenesten i nye «store Åle-sund», som er en 
sammenslåing av tre kommuner. Bakgrunnen for at vi har 
bidratt i Ålesund, var at en leder i Ålesund kommune hadde 
fått høre om vårt MMA-program i Tønsberg. RVTS Sør og RVTS 
Midt har vært sammen om gjennomføring av programmet for 
barnevernet i den nye storkommunen Ålesund. 

Målsetting
Målsettingen har vært å utvikle et godt samarbeid og 
kvalitetsutvikling av barnevernet i sammenslåtte kommuner, 
og utvikle en felles kultur og kunnskapsbase i det barnefaglige 
arbeidet. 

Gjennomføring
I 2019 – 2021 har det blitt gjennomført et lederprogram 
med alle lederne og fagpersonene for boligene. Totalt har 
åtte ledere deltatt. Det har også vært gjennomført syv 
dagssamlinger med alle ansatte og ledere (60 deltakere). 
Programmet ble avsluttet høsten 2021, på grunn av 
utsettelser knyttet til pandemien. Samarbeidet med RVTS 
Midt har bidratt til god fagutvikling mellom disse to sentrene 
i dette programmet. 

Sandefjord kommune: På lag (2019-2021) 
Kompetanseprogram for bo-tjenestene i Sandefjord kommunes 
helse- og omsorgstjenester. Målsettingen har vært å utvikle 
et godt samarbeid mellom bo-tjenestene i sammenslåtte 
kommuner hvor det er gjennomført lederprogram høsten 2019 
– samt program med alle ansatte våren/høsten 2020/2021. 

Målsetting
Tjenestene i kommunen ønsket å utvikle en felles kultur og 
kunnskapsbase i arbeidet med brukerne i boliger for psykiske 
utviklingshemmede, psykiatri og rus.

Gjennomføring
Programmet startet i 2019 og har fortsatt for alle ansatte og 
ledere vår/høst 2020. Det ble ferdigstilt våren 2021. Totalt 
har 11 ledere deltatt. Programmet vil evalueres ved at to 
masterstudenter vil innhente data fra ansatte og ledere om 
effekten av programmet ut i tjenestene.

Vennesla og Iveland kommune: Barn og oppvekst 
(2021-2024)
RVTS Sør har inngått et samarbeid med barn- og oppvekst-
sektoren i Vennesla (inkludert Iveland  kommune) om gjennom-
føring av MenneskemøteAkademiet. 
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Programmet er planlagt i tett dialog med den lokale prosjekt-
gruppen, samt i dialog med ledere i oppvekstsektoren i 
Vennesla og Iveland kommuner. I oppvekstsektoren arbeider 
det om lag 800 ansatte fordelt på skoler, barnehager 
(offentlige og private), voksenopplæring, barnevern, PPT og 
helsestasjon.
 
Målgruppe
Alle som jobber med barn og unge i Vennesla og Iveland 
kommuner.

Ønsket resultat 
Som en del av deres handlingsplan mot vold i nære relasjoner 
har Vennesla kommune og Iveland kommune ønsket et 
kompetanseprogram som sikrer at alle ansatte som jobber 
med barn og ungdom har en felles faglig plattform som 
skaper handlekraft i systemet. 

De er opptatt av å få til en «felles kultur» med kompetente 
ansatte som har kunnskap, og som handler til barnets beste, 
i tråd med Vennesla kommunens rutiner – slik at «privat 
praksis» unn-gås. 

Involvering av målgruppen
Alle ansatte inkludert ledere har fylt ut TANDEM pre (et 
kartleggingsverktøy for traumebevisst praksis) som brukes 
som hjelpemiddel og dialogverktøy i samskaping av innhold 
i programmet.

Gjennomføring
Programmet har vært utsatt på grunn av pandemien, 
men er nå i oppstartsfasen. RVTS Sør har deltatt på to 
interne ledersamlinger og en samling med rådgivere samt 
gjennomført todagers veiledersamling. Kick-off med alle 
ansatte ble gjennomført med stor suksess i slutten av 
oktober.

Programmet vil bestå av fem heldagssamlinger med alle 
ansatte, mellomarbeid mellom samlingene på hver enkelt 
enhet, deltakelse på foreldremøter, fem workshoper i 11-12 
ulike læringsnettverk. 

Om lag 40 ressurspersoner vil få opplæring som ressurs-
personer/menneskemøteveiledere og det gis lederstøtte 
til alle ledere og rådgivere med en todagers samling og 
deltakelse på kommunens interne ledersamling gjennom 
hele prosjektperioden. 

Programmet har en egen nettside med informasjon om 
programmet, samlingene og ressurser. I tillegg har pro-
grammet en nettside for implementeringsstøtte – «Veien 
videre» som ledere og veiledere har som ressurs for lokalt 
implementeringsarbeid, i etterkant av programmet

Evalueringsform 
TANDEM-pre er gjennomført. Evalueringen følges opp med 
TANDEM-post.
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Lister: Folkehelse og livsmestring (2020-2021)
«Lister – Folkehelse og livsmestring» er en interkommunal 
satsing i fem kommuner i regionen. Ønsket er å heve kvaliteten 
i tjenester rettet mot barn, unge og deres familier. Dette er 
et opp-følgingsprosjekt etter ListerLøftet (2013-2017), hvor 
en ønsker å bevare og videreutvikle kompetansen tilegnet 
gjennom ListerLøftet.

Målsetting
Målet er å heve kvaliteten i tjenester rettet mot barn, unge og 
deres familier. De har behov for faglig påfyll og opparbeiding 
av gode strukturer for å ivareta og videreutvikle kompetansen 
på fagområdet folkehelse og livsmestring.

Gjennomføring
Prosjektet består av tre delprosjekt: 
– Lederstøtte for alle ledere i regionen. 
– Opplæring av superbrukere og ressurspersoner i regionen.
– Dagskurs for nyansatte. I 2020-2021 bidrar RVTS Sør med 
opplæring.

Involvering av målgruppen øker grad av samskaping
Prosjektet er organisert med en arbeidsgruppe som i stor 
grad er «selvdreven». Denne består av ansatte i ulike etater i 
de fem kommunene og på flere nivåer i kommunestrukturene. 
RVTS Sørs representant har deltatt på arbeidsgruppemøter 
og ansatte ved senteret har bidratt med faginnhold på 
samlinger. Videre skal regionen drifte dette selv ved hjelp 
av superbrukerne, som skal ha interkommunale oppgaver 
knyttet til prosjektet, og ressurspersonene, som er tilknyttet 
den enkelte arbeidsplass. Prosjektet gjennomføres med to 
dagers lederstøtte, tre dagers opplæring for superbrukere og 
ressurspersoner, og en dags opplæring av nyansatte. 
RVTS Sør har hatt en mer tilbaketrukket rolle i dette 
prosjektet enn vi vanligvis har. 

Kombinasjon av BTI-modellen og kompetanseprogram
I dette arbeidet har vi prøvd ut hvordan RVTS Sørs 
kompetanseprogram og BTI-modellen for samhandling kan 
kobles sammen på en konstruktiv måte.

RVTS Sør har vært leverandører av fagstoff og prosessarbeid, 
mens kommunene selv har «eid» og styrt prosjekter. I tillegg 
– og parallelt – har vi fått henvendelser fra de enkelte 
kommunene med ønske om ytterligere styrking for ansatte, 
særlig inn mot førstelinjen. Vi skal derfor holde kurs for 
ansatte i skole og barnehager i Sirdal, ansatte i barnehager 
og støttetjenester i Lyngdal og skoler i Kvinesdal. Lyngdal 
og Audnedal kommuner ble sammenslått ved årsskiftet 
2019/2020, noe som har påvirket de to pågående 
prosjektene i disse kommunene.

Ønsket resultat
Lister-prosjektet ønsker å øke kvaliteten i tjenester rettet 
mot barn. Dette er en type implementeringsarbeid som gir 
erfaringer, og er et frampek på hvordan vi kan videreutvikle 
implementeringsstøtten i samhandling med kommunale 
tjenester. 

Evalueringsform
Etter de fleste samlingene har det vært gjennomført 
evaluering av den konkrete samlingen. Arbeidsgruppa 
vurderer hva slags evaluering de ønsker å gjøre i etterkant 
av prosjektet som helhet. Evalueringen bør knyttes til 
målsettingen prosjektet har. Tandem kombinert med Epicure 
kan være en egnet arbeidsform.

Lyngdal kommune: Traumebevisste skoler (2019-2021)
Målsetting
Målet med kompetansehevingsprogrammet er å gi 
god opplæring til lærere, skolens øvrige personale og 
skoleledelse, for å bidra til at alle barn og unge, men særlig 
de som har opplevd belastende livsutfordringer, gis gode 
opplæringsvilkår. I tillegg er det et mål å bygge god kultur 
mellom skolene, et «vi-fellesskap» gjennom felles fagdager 
for alle ansatte, og et felles lederprogram for rektorer og 
inspektører fra alle de involverte skolene. 
Ettersom «Traumebevisste skoler i Lyngdal» kun retter seg 
mot skoler, mens «Sammen om barn i Audnedal» retter seg 
mot skoler, barnehager og helsetjenesten i kommunen, har 
vi valgt dels å koble dem sammen, og dels holde dem adskilt. 

Gjennomføring
Majoriteten av programmet ble gjennomført i 2019. På 
grunn av pandemien ble prosjektet utsatt til våren 2021. 
Parallelt med samlingene for de ansatte har vi hatt egne 
ledersamlinger for å sikre god forankring og bidra til 
implementering og støtte i endringsarbeidet. Vi gjennomførte 
et digitalt ledermøte i perioden da skolene holdt stengt, og 
har – etter ønske fra rektorene selv – utsatt siste fysiske 
ledersamling til vårsemesteret 2021.

Skien kommune: MenneskeMøteAkademiet  (2020-2021)
Prosjektet er bestilt av oppvekstenheten i Skien, og 
gjennomføres i tråd med MenneskeMøteAkademiet-
programmet. De involverte tjenestene i prosjektet er barne-
vernstjenesten, spesialpedagogiske tjenester, miljøarbeidere 
i skolen, miljøarbeidere på boliger for enslige mindreårige og 
forebyggende helse (helsestasjoner). 

Målsetting
Tjenestene henvendte seg samlet med ønske om kompe-
tanseheving på traumebevisst praksis. De ville få til bedre 
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samhandling og øke kompetansen på denne tematikken, 
og håpte at en samling av tjenestene skulle bidra til lettere 
samarbeid og økt kjennskap til tjenestetilbudet til barn og 
unge. En viktig side ved programmet er at alle lærer det 
samme, og gjennom prosesser også vil kunne samarbeide 
med andre tjenester.

Gjennomføring
Programmet gjennomføres med to adskilte løp for ansatte, 
på grunn av størrelsen (om lag 200 ansatte). Parallelt 
gjennomføres fire ledersamlinger med alle lederne samlet, 
som går over en periode på ca. 1,5 år. Ansatte gjennomfører 
samlingene Kick Off (fagdag), forankring for forandring (to 
dager), Traumeforståelse og traumebevist praksis (to dager), 
Vivat (to dager) og egenomsorg og kollegastøtte (en dag). 
Siste samling var i september 2021

Blå Kors Chatsenter (2020-2022)
RVTS Sør startet i 2020 et samarbeid med Blå Kors Chatsenter 
i Kristiansand. Dette er en nasjonal Chat-tjeneste som tilbyr 
anonyme chatsamtaler til ungdom gjennom «snakkommob-
bing» og «snakkompsyken». Blå Kors har også lokalt tilbud 
om samtale for ungdom som trenger støtte fra trygge voksne 
gjennom «ungprat». 

Samarbeidet er en gjensidig avtale hvor RVTS Sør leverer 
et kompetanseprogram og Blå Kors bidrar faglig inn med 
sin kompetanse i relevante prosjekter ved RVTS Sør. 
Kompetanseprogrammet fokuserer på videreutvikling av 
et godt arbeidsmiljø, utvikling av en felles faglig plattform 
og faglige perspektiver hentet fra traumeforståelse og 
traumebevisst omsorg. Dette har vært et spennende prosjekt 
hvor vi må bruke vår fagforståelse inn i en kontekst hvor de 
fagansatte ved Blå Kors ikke møter ungdommene fysisk, men 
kun kommuniserer gjennom chat. I 2021 har vi også utvidet 
samarbeidet til å gjelde Alarmtelefonen (se neste punkt).

Alarmtelefonen – Digitale menneskemøter og egenivare-
takelse (2021-2022)
Alarmtelefonen er barnevernets nasjonale kontaktsted 
for barn og unge. De tar imot henvendelser fra barn via 
telefon og en egen chat-tjeneste. RVTS Sør har sam-
arbeidsavtale med alarmtelefonen hvor en sentral del 
er at de ansatte i barnevernstilbudet skal få RVTS Sørs 
kompetansehevingsprogram bygget på menneskemøte-
kompetanse og egenivaretakelse. Det er lagt opp til at 
programmet skal gjennomføres og tilpasses i samarbeid med 
tjenesten og i tråd med de tilpasningene som må gjøres for en 
digital tjeneste. Det er også avtalt at RVTS Sør skal bistå med 
å gjennomføre erfaringsutveksling med Blå Kors Chattsenter, 
som også har avtale med RVTS Sør. I 2021 er det gjennomført 

samlinger både for alarmtelefonen og workshops hvor både 
Blå Kors og Alarmtelefonen har deltatt.

Næromsorg Oppfriskning MMA (2021-2022) 
Næromsorg Oppfriskning er en privat barneverntjeneste som 
ønsker å etablere traumebevisst praksis i tjenesten.

Målsetting og ønsket resultat
Tjenesten ønsker å styrke overordnet forståelse i næromsorg 
om traumebevisst praksis, kulturforståelse og vold i nære 
relasjoner. De ønsker også å få etablert en vedvarende 
verdistyrt praksis i organisasjonen.

Gjennomføring
Samling med hele personalet, to samlinger med ledelsen, 
undervisning/dialog om kulturforståelse. Egne samlinger med 
ledelsen for å gi lederstøtte og sikre forankring av innsatsen. 
Programmet gjennomføres i samarbeid med ledelse både når 
det gjelder innhold og struktur, i forkant og fortløpende, og 
avsluttes i 2022.

Evalueringsform
Tilbakemeldinger fra ledelse. 

Rødbysetra-kompetanseprogram MMA (2021-2022)
Rødbysetra er et avlastningstilbud i privat barnevern. Tjenesten 
ønsket et kompetanseprogram MMA, i traumebevisst praksis 
og forståelse i henhold til oppdrag i tilskuddsbrev. De ønsket 
at programmet skulle gi økt kompetanse i traumer og 
traumebevisst praksis. Det ble foretatt en grundig drøfting 
sammen med ledelse og lederteam om hvilke behov de 
ønsket dekket, og hvilke utfordringer de trengte bistand til å 
påvirke og endre. 

Målgruppe
Medarbeidere og ledere i tjenesten  

Gjennomføring
I 2021 ble innsatsen gjennomført digitalt på grunn av 
smittesituasjonen Digitale møter med ledelse og lederteam, 
samt digital undervisning to x tre timer. I 2022 er det planlagt 
fysiske samlinger.

Kristiansand kommune: Sjøstrand og Voiebyen skoler 
– «På lag for barna» (2020-2022)
«På lag for barna» er et MMA Skole-kompetanseprogram 
med fokus på barns og voksnes ressurser, på samhandling 
og forståelse av barn – inkludert de barna som har opplevd 
traumer, vold og seksuelle overgrep. 
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Målsetting
Å gi god opplæring til lærere, skolens øvrige personale og 
skoleledelse for å bidra til at alle barn og unge, men særlig 
de som har opplevd belastende livsutfordringer, gis gode 
opplæringsvilkår. 

Gjennomføring
Kompetansehevingsprogrammet startet høsten 2020. 100 
ansatte fra skole og skolefritidsordning har deltatt på fem 
samlinger i 2021. På en av samlingene var også foreldre 
invitert med. Det har vært fokusert på fagstoff, forståelse 
rundt, og praktisk tilnærming til, ressurser, lek, livsmestring, 
utvikling, relasjonelt samspill, avdekking og forebygging av 
vold, seksuelle overgrep, selvmordstanker og selvskading, 
samt hvordan ny forståelse kan bli en del av ny praksis. I 
programmet har de ansatte også jobbet med LINK (www.
linktillivet.no) og Snakkemedbarn (www.snakkemedbarn.no)
Kompetanseprogrammet blir avsluttet vinteren 2022.

Ønsket resultat
Bidra til at alle barn og unge, men særlig de som har opplevd 
belastende livsutfordringer, gis gode opplæringsvilkår.

Evalueringsform
Benytte Tandem eventuelt fokusgruppeintervju knyttet til bruk 
av agenda EPICURE.
 
Stridsklev skole – «Livsmestring og folkehelse», Porsgrunn 
kommune (2021-2022)
«Livsmestring og folkehelse» er et MMA Skole-kompetanse-
program med fokus på barns og voksnes ressurser, på 
samhandling og forståelse av barn, inkludert de barn som har 
opplevd traumer, vold og seksuelle overgrep. 

Målsetting
Å gi god opplæring til lærere, skolens øvrige personale og 
skoleledelse for å bidra til at alle barn og unge, men særlig 
de som har opplevd belastende livsutfordringer, gis gode 
opplæringsvilkår. 

Gjennomføring
Kompetansehevingsprogrammet startet høsten 2021. 50 
ansatte fra skole, spesialavdeling og skolefritidsordning har 
deltatt på tre samlinger i 2020. Samlingene har vært både 
fysisk, digital og i form av en webcast.  Det har vært fokusert på 
fagstoff, forståelse rundt, og praktisk tilnærming til, ressurser, 
lek, livsmestring, utvikling, relasjonelt samspill, avdekking og 
forebygging av vold, seksuelle overgrep, selvmordstanker og 
selvskading, samt hvordan ny forståelse kan bli en del av ny 
praksis. Kompetanseprogrammet fortsetter i 2022. 
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Kirkens Bymisjon Vestfold: Gode menneskemøter 
(2020-2021)
«Gode menneskemøter» (MMA) er et kompetansehevings-
program med fokus på reflekterende praksis hos ansatte. 
Kirkens Bymisjon Vestfold er en ideell organisasjon 
bestående av et bredt sammensatt tilbud til hovedsakelig 
voksne brukere. Det er om lag. 50 deltakere i programmet.

Målsetting
Et viktig mål for programmeter å utvikle et felles språk og 
verdiforankring hos ansatte ved de ulike tiltakene.
Gjennomføring

«Gode menneskemøter» består dels av et program for alle 
ansatte, og dels av et lederstøtteprogram for lederne i de 
forskjellige avdelingene. Oppstart våren 2020 og avslutning 
i løpet av 2021.

Kirkens Ungdomsprosjekt (Kup) Kristiansand (2018-2021)
RVTS Sør har hatt et lengre samarbeid med Kirkens 
Ungdomsprosjekt i Kristiansand, som tilbyr gruppetilbud til 
sårbare ungdom og unge mødre. Kup er unike ved at de har 
klart å koble svært dyktige fagfolk med over 50 frivillige som 
gjør det mulig å gi tilbud til veldig mange ungdom i kommunen.
Senteret har bidratt inn i arbeidet med egne grupper for jenter 
og gutter med minoritetsbakgrunn som har som målsetting 
å hindre utenforskap. I 2021 har RVTS Sør gjennom-ført 
fire samlinger for alle ansatte. Disse har hatt fokus på 
traumebevisst praksis i praksis og har hatt som målsetting 
å bygge en kultur som sikrer god kvalitet på alle tilbudene i 
Kup.

I tillegg har RVTS Sør i 2021 bidratt faglig inn i et arbeid 
for å beskrive «Kup-metoden». Kup har eksistert i 30 år 
og har svært god erfaring med gruppetilbud over tid for 
sårbar ungdom. Målet med dette arbeidet er å beskrive 
suksessfaktorer for å lykkes med denne type arbeid slik at 
andre kommuner også kan starte opp noe tilsvarende.

Evalueringsform
Hver samling er blitt evaluert og drøftet med ledelsen. Avtalen 
kan bli videreført i 2022, men det er ikke avklart.

Humana barnevern – «Trygge fagfolk» i Arendal og 
Kristiansand (2020-2021)
Humana Barnevern ønsket å utvikle en reflektert og 
traumebevisst praksis hos trygge fagfolk i sin organisasjon. 
Flere av de ansatte har allerede kunnskap om traumebevisst 
omsorg og traumefor-ståelse, men ledelsen ønsket bistand 
til å sikre at kunnskap, forståelse og praktisk anvendelse blir 
implementert på alle nivå. RVTS Sør har gjennomført MMA-
programmet samt en ekstra inspirasjonssamling med hele 
Humana.

Målsetting
Kompetanseprogrammet handler om å utvikle trygge fagfolk 
som er handlingskompetente, relasjonskompetente og 
traumebevisste i sin yrkespraksis. RVTS Sør og Humana 
Barnevern er blitt enige om å bygge opp kompetanseut-
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viklingsprogrammet «Trygge fagfolk», et MMA. Sentralt i 
avtalen er at innhold, metodikk og gjennomføring skal skje i 
et tett samarbeid mellom avtalepartene og at det åpnes opp 
for justeringer underveis dersom partene blir enige om dette.

Gjennomføring:
Programmet ble gjennomført ved å gi undervisning og work-
shops til medarbeidere som var utpekt av ledelsen som interne 
kompetansutviklere. Det ble gitt korte unde-rvisningsøkter 
fra RVTS Sør, mens hovedvekten av programmet bestod av 
at deltakerne øvde på å undervise selv. Mellom samlingene 
fikk de i oppdrag å gjennomføre konkrete undervisningsdager 
med eget personale. Prosjektet ble gjennomført som tre 
todagers samlinger, en fellessamling samt en eventuell 
«vendereise» hvis behov, i etterkant av evaluering. Det 
ble gjennomført grundige samtaler med ledelse, samt 
kontinuerlig tilbakemeldingskontakt med ledelsen både i 
Kristiansand og i Arendal.

Evaluering 
En gruppe intervjuer samt dialog med ledelsen om i hvilken 
grad de har nådd sitt mål om en reflektert og traumebevisst 
praksis hos sine fagfolk.

Læringsnettverk: Kommunalt barnevern
Læringsnettverk Vestfold og Telemark – Larvik, Tønsberg 
og Holmestrand 
Læringsnettverkene skal øke implementeringskunnskap og 
kompetanse i å gjennomføre implementeringsprosesser 
i egen tjeneste. Ledergruppen har utviklet programmet 
sammen med en seksjonsleder for RBUP Øst og Sør og en 
spesialrådgiver fra RVTS Sør. Dette er de samme spesial-
rådgiverne som gjennomfører programmet, sammen med 
barnevernledere og teamleder. 

Målgruppe
Ledere og teamledere i kommunal barneverntjeneste.                        

Innhold
Implementeringskunnskap og kompetanse i å gjennomføre 
implementeringsprosesser.

Gjennomføring
Tre dager med plenum prosessledelse, samt tre dager 
veiledning. Det har vært gjennomført tre samlinger. På 
bakgrunn av- koronarestriksjoner, samt tjenestenes slitenhet, 
har vi inngått en avtale om å utsette resten av programmet til 
2022. (Dagsamlinger 4. mars, 10. juni og 4. oktober), hvor 
hovedfokus er implementering av føringer i ny Barnevernlov. 
Prosjektgruppe(barnevernledere og RVTS/RBUP) møtes etter 
avtale fire ganger per år.

Ønsket resultat 
Øke graden av implementering av ny kompetanse i tjenestene.

Evalueringsform
Arbeidet evalueres kontinuerlig i forbindelse med nettverks-
møtene og av prosjektgruppen som møtes fire ganger årlig. 

Barnevernreformen (Oppvekstreformen) 
– Skien og Porsgrunn 
I samarbeid med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, 
sikre at ledere i barneverntjenestene i Vestfold og Telemark 
får kunnskap om barnevernreformens innhold og mulige 
konsekvenser for tjenestenes arbeid med forebyggende 
hjelpetiltak og fosterhjemsomsorg.  

Målgruppe
Ledere og teamledere i kommunal barneverntjeneste.
  
Innhold
Undervisning om barnevernreformen, ny Barnevernlov, samt 
EMD-sakenes innhold og mulige konsekvenser for tjenestenes 
arbeid med forebyggende hjelpetiltak og fosterhjemsomsorg.
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Gjennomføring
Digital samling over to halve dager, en halv dag med tema 
forebyggende tiltak og en halv dag om fosterhjemsomsorgen. 
Ledere kunne komme med innspill og spørsmål underveis. 

Ønsket resultat
Spre kunnskap om barnevernreformen. 

Evalueringsform
Questback.

Samarbeid med Statsforvalteren om traumesensitivt tilsyn 
Ny kunnskap til Statsforvalteren 
Statsforvalteren i Oslo og Viken inngikk et samarbeid 
RVTS Sør og RVTS Øst, om å gjennomføre kompetanse-
hevingsprogrammet «Traumesensitivt tilsyn» for sine ansatte 
på fagområdet barnevern, med oppstart høsten 2020. På 
grunn av Covid-19 har det vært utsettelser og programmet 
antas å sluttføres sommeren 2022.

Ledelsen hos Statsforvalteren er ansvarlig for implemen-
teringen av ny kunnskap. 
· Legge til rette for deltakelse
· Følge opp deltakerne
· Etablere læringsarenaer (forum for faglig diskusjon og 
 fordypning)
· Definere mål på individ- og organisasjonsnivå

Målsetting med programmet
I våre opptaksområder møter vi ofte brukere som er 
blitt traumatisert etter erfaring med vold, overgrep 
og/eller omsorgssvikt. Mange av institusjonene og 
barneverntjenestene som Statsforvalteren fører tilsyn med 
har fått opplæring i traumekompetanse de senere årene. Det 
er viktig at Statsforvalteren i Oslo og Viken kjenner til dette 
fagområdet. Programmet vil ta utgangspunkt i traume- og 
utviklingskompetanse og formidle essensen i traumesensitivt 
arbeid. Det vil være fokus på problemstillinger og tema som 
er spesielt aktuelle for Statsforvalterens oppdrag. 

Ledergruppen har utviklet programmet sammen med en 
spesialrådgiver for RVTS Øst og en spesialrådgiver fra RVTS 
Sør. Det er de samme spesialrådgiverne som gjennomfører 
programmet sammen med Statsforvalteren.

Ønsket resultat
Økt refleksjon rundt egne verdier, felles kultur, felles forankring 
og hva som er grunnlaget for arbeidet Statsforvalteren 
utfører. Utvikle felles forståelse og handlingskompetanse 
basert på traume- og utviklingsforståelse.
Konkret:

· Kunne vurdere om tjenestene tar høyde for at barn/unge/
 familier kan være utsatt for store belastninger. 
· Kjenne til prinsippene i traumebevisst omsorg/
 traumesensitiv omsorg.
· Kunne anvende traumekompetansen i møte med brukere 
 (samtale, intervju og observasjoner).

Målgruppe
Kommunal barneverntjeneste og barnevernsinstitusjoner. 
Representanter fra ledernivå i organisasjonen er forpliktet til 
å delta i undervisningen.

Innhold
«Traumesensitivt tilsyn» følger to hovedspor med henholdsvis 
plenumsundervisning og veiledning i gruppe for de to 
teamene (kommunalt barnevern og barneverninstitusjon).

Gjennomføring i 2021
Programmet var planlagt for to plenumdager og to halve 
dager (av tre timer). På grunn av Covid-19 og et opphold i 
programmet gjennomføres de resterende to halve dagene 
som to hele dager, foreløpig planlagt 11. februar og en 
avslutningssamling våren 2022.  Arbeidformen støttes med 
prosessledelse i plenum og gruppeveiledning. 

Evaluering
Det vil bli foretatt en evaluering av programmet i samarbeid 
med Statsforvalteren i 2022.

Deltakelse
Barnevernavdelingen hos Statsforvalteren, totalt om lag 25 
– 30 medarbeidere fordelt på to team: Teamet som fører 
tilsyn med institusjoner og teamet som fører tilsyn med det 
kommunale barnevernet.

Obligatorisk fremmøte og forberedelse
Deltakerne forplikter seg til å gjennomføre hele kurset. 
Fravær fra undervisningen regnes som fravær i arbeidet 
ellers. Gjennomført kursprogram bekreftes med kursbevis. 
Deltakerne vil få tilgang til undervisningsmateriell og 
annet aktuelt forberedelsesstoff ved å gå inn på en egen 
læringsportal for programmet: www.traumesensitivt.no.  

Kurslederopplæring i TBO-F til 190 medarbeidere og 31 
kommuner 
Kompetansebyggingen gjennomføres i samarbeid med 
kommunale barnevern og læringsnettverk, både i region Sør 
og fra andre deler av landet, som en forberedelse seg til nye 
oppgaver fra Bufetat til kommunale barnevern i 2022. 
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TBO-F het opprinnelig RPC – Resource parents corriculum 
og er et undervisningsopplegg for fosterforeldre utviklet av 
NCTSN. RVTS Sør gjorde en større revidering av TBO-F i 2020-
21, der materiellet ble oppdatert både faglig, kontekstuelt, 
visuelt og på brukervennlighet. Det reviderte materiellet ble 
lansert i januar 2021.

RVTS Sør opplever stor interesse for TBO-F når det gjelder 
oppgaven kommunale barnevern skal ha i opplæring og 
oppfølging av fosterforeldre, og mange læringsnettverk 
ønsker kurslederopplæring. RVTS Sør tilbyr en 2+1-dagers 
kurslederopplæring i region Sør, men opplever interesse og 
forespørsler om opplæring også fra andre deler av landet. 

Flere regioner har nå sertifiserte kursledere.

Vi har derfor i 2021 arrangert kurslederopplæring i region 
Nord sammen RVTS Nord og i region Øst sammen med RVTS 
Øst. Målet er at RVTS Nord og RVTS Øst skal overta videre 
kurslederopplæring i TBO-F i region Nord og Øst.

Selve kurslederopplæringen gjøres i samarbeid med 
barnevernsansatte som driver TBO-F-kurssamlinger og 
gruppeveiledning. Vi har fire dedikerte barnevernsansatte 
som kursholdere i kurslederopplæringen i TBO-F, som 
bringer inn erfaring og kontekstuell kunnskap. Opplæringen 
er spisset mot at barnevernsansatte skal bli utrustet til 
selv å gjennomføre TBO-F kurs- og veiledningssamlinger for 
fosterforeldre.

I 2021 har vi hatt todagers digital kurslederopplæring for 
Grenland Læringsnettverk, todagers fysisk kurslederopplæring 
for Læringsnettverket Sharf og Salten Læringsnettverk, og en 

dags (dag tre) opplæring for Agder Læringsnettverk og Midtre 
Buskerud Læringsnettverk. De barnevernsansatte som har 
gjennomført kurssamlingene i TBO-F melder på dag tre i 
opplæringen tilbake at det er krevende, gøy, engasjerende 
og meningsfullt, og at det i stor grad blir godt mottatt av 
fosterforeldrene som deltar på kurssamlingene.

Resultatoppnåelse i 2021
190 barnevernsansatte fra 31 kommuner har deltatt på 
kurslederopplæring i TBO-F i 2021: Øvre Eiker, Modum, 
Lier, Numedal, Siljan, Porsgrunn, Skien, Vestmar, Bamble, 
Fredrikstad, Halden, Moss, Sarpsborg, Rakkestad, Arendal, 
Lindesnes, Grimstad, Kristiansand, Farsund, Lyngdal, 
Flekkefjord, Hægebostad, Vennesla, Kvinesdal, Froland, 
Valle, Sirdal, Bodø, Meløy, Saltdal, Tromsø
Det ligger planer for kurslederopplæring i flere kommuner i 
2022.

1.5.2 – Fagutvikling og undervisningsaktivitet

RVTS Sør har tidligere år gjennomført en rekke undervisnings- 
og konsultasjonsaktiviteter ute i tjenestene i region Sør. Dette 
har i hovedsak vært tjenesteintern aktivitet, men også noen 
åpne tilbud om kurs. Dette året ble i så måte annerledes 
grunnet Covid-19. Vi har så langt det har vært mulig, flyttet 
våre kurs til digitale plattformer, disse er nærmere omtalt 
under punkt 2 «Kommunikasjons- og profilarbeid ved RVTS 
Sør». Vi har også måttet avlyse eller utsette en del planlagte 
kurs og arrangement.
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LINK og MMA skole (2021-2022)
LINK står for Livsmestring i norske klasserom. Det er et 
dynamisk pedagogisk verktøy som skal være aktuelt og 
faglig oppdatert, for bruk i grunnskole og videregående 
opplæring. Vi ønsker i så stor grad som mulig å presentere 
LINK som del av vårt skoleprogram. MMA skole er basert 
på våre MMA- program, men med nødvendige tilpasninger til 
målgruppen, både med tanke på form og innhold. 

Skoleprogrammet er tidligere blitt gjennomført på alle skoler 
i Lyngdal, Audnedal og Grimstad. I 2021 er skoleprogrammet 
blitt gjennomført på skoler i Kristiansand, Porsgrunn og 
Kvinesdal, og Flekkefjord vgs. starter opp vinteren 2022.  
Skoler og kommuner uttrykker stort behov for 
kompetanseheving innenfor det tverrfaglige temaet 
«Folkehelse og livsmestring». Vi ønsker å bidra med relevant 
kunnskap, forståelse, ferdighetstrening og praktiske verktøy. 
I dette ligger også bruk av snakkemedbarn.no. «Jeg vet» er 
også tenkt inn i dette arbeidet. For å sikre implementering 
og solid kompetanseheving, ønsker vi å samhandle med 
tjenestene. Kommunene/skolene er med på å utvikle 
prosjektskissene, og vi jobber sammen over 1,5 til to år.  

LINK 
RVTS Sør presenterer LINK på svært mange arenaer utover 
i vårt skoleprogram, og klarer ikke å imøtekomme alle 
forespørsler selv. Vi har derfor tidligere «utdannet» totalt om 
lag 25 kursledere i LINK som hjelper oss med spredning. 

I 2020 arrangerte vi LINK-kurslederkurs i samarbeid med 
RBUP Øst og Sør RVTS Øst og i 2021 har vi arrangert 
kurslederkurs sammen med 
RVTS Vest for 15 deltakere 
fra Stavanger PPT. Med på 
kurset hadde vi med lærer fra 
Kristiansand som delte sine 
erfaringer ved bruk av LINK. 

I 2021 hadde LINK 182.450 
sidevisninger og det ble 
registrert 38.698 brukere. 
LINK lig-ger forøvrig på 
Udirs nettsider som en 
ressurs i skolers arbeid med 
forebygging av selvskading 
og selvmord. Det jobbes på 
ledernivå i RVTS-ene med 
hvordan vi best mulig kan bidra 
til implementering av LINK i 
Norge. Vi har også samarbeid 
om LINK-kurslederkurs  i de 
andre regionene.

Barnehøydewebinaret 2021
Markering av 10-års jubileum for innføring av traumebevisst 
omsorg i Norge, ref. Barnehøydekonferansen 2011 hvor 
Howard Bath deltok og bidro til etableringen av traumebevisst 
omsorg i Norge. Profilerte talspersoner for traumeforståelse 
og traumebevisst praksis var invitert for å reflektere over 
hvordan veien videre kan være for traumebevisst omsorg og 
praksis i Norge.  

Målgruppe
Kommune; helse og barnevern/spesialisthelsetjeneste, 
privat, frivillighet. 

Innhold
Digital dagssamling. Korte innlegg med vekt på å inspirere 
og stimulere til traumebevisst omsorg og praksis.
  
Menneskemøteboken
Vi skriver, i samarbeid med Eva Dønnestad, på en lærebok 
i menneskemøtekompetanse for universitet og høyskoler, 
samt en pensumbok for våre programmer. Målgruppen er alle 
interesserte, men særlig studenter i barnevern og psykisk 
helse; sosionomer, barnevernspedagoger, psykologer, samt 
studenter i videreutdanninger innen psykisk helsefag. Boken 
vil også bli pensum for våre egne MMA-programmer. Kontrakt 
er inngått med Universitetsforlaget, og bøkene forventes 
utgitt i løpet av 2022.
  
Revidert psykoedukasjonspermen med nytt navn 
«Kofferten min og meg»
RVTS Sør har i flere år solgt en psykoedukasjonsperm i 

traumeforståelse som er besluttet revidert.
RVTS Sør opprettet derfor i 2020 en 
prosjektgruppe som fikk i mandat å revidere 
innhold og design på psykoedukasjonspermen 
med tilhørende nettside. Prosjekt-gruppen 
har gjennomførte en brukerundersøkelse i 
ulike tjenester som benytter seg av permen. 
Hele personalet er invitert inn for innspill 
gjennom interne drøftinger, og oppfordret 
til å oversende tips. Prosjektgruppen har 
hatt jevnlige møter og har også bestått av 
tverrfaglige undergrupper som har arbeidet 
med filmer og nettside. 

Permen, som i dag heter «Kofferten min 
og meg», med tilhørende nettside (www.
traumebevisst.no/kofferten-min), ble ferdig 
revidert høsten 2021. Lansering er planlagt 
over nyttår 2022. 
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Grunnkurs i traumeforståelse 2021 
Grunnkurset har stort fokus på utviklingstraumer og 
traumebevisst omsorg. Det passer for alle som jobber 
med barn, unge og voksne med slike erfaringer, for 
eksempel ansatte i barnevern, barnehage, skole, PPT, 
boliger for enslige mindreårige asylsøkere, flyktningmottak, 
fosterforeldre, kommunehelsetjeneste, samt ansatte i DPS 
og spesialisthelsetjenesten.

Vi planla å arrangere to todagers kurs i 2021 med totalt 
rundt 400 deltakere, fra de ovenfor nevnte tjenestene. Det 
første kurset med om lag 200 påmeldte i mars ble avlyst 
på grunn av pandemien. Det andre kurset ble gjennomført i 
september med halvert antall kursdeltakere (100) på grunn 
av smittevernregler. 

For å sikre nærhet til brukere har vi med Teater Avvik som 
spiller forestillingen «Meg og Mamma» – en forestilling som 
opprinnelig ble laget i samarbeid med KoRus Sør – inspirert av 
barn og unges beskrivelser av å vokse opp i dysfunksjonelle 
hjem. Teater Avvik skriver på sin hjemmeside: «Det er en 
røff forestilling for ungdom – og pårørende, samt fagfolk. 
Om kjærligheten mellom mor og sønn, alkoholens makt og 
avmakt». 

Som en konsekvens av avlysninger av fysisk kursvirksomhet 
i 2020, utviklet RVTS Sør en digital utgave av grunnkurset 
som et E-Læringsprogram: www.rvtssor.no/nettkurs. Totalt 
3857 har fått tilgang til kurset og 2169 har fullført dette 
siden lanseringen.

Veiledning, konsultasjon og småoppdrag
Kompetanseutvikling for kommunale kriseteam 
IS-2428 Mestring, samhørighet og håp. Veileder for 
psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer
Kommunen skal tilby psykososial oppfølging til mennesker 
i kriser og ved katastrofer. Mange kommuner velger å ha et 
kriseteam til å gjøre en slik oppfølging. 

RVTS Sør arrangerte i 2021 tre digitale samlinger for 
kommunale kriseteam. 

Temaene har vært kollegastøtte og egenomsorg, loggføring 
og dokumentasjon og barn og sorg. Alle samlingene har hatt 
foredrag og undervisning, erfaringsdeling knyttet til temaet 
fra et kriseteam og/eller erfaringsdeling i digitale grupper. 
Samlingene har i snitt hatt om lag 90 deltakere. Hver samling 
er blitt evaluert digitalt, og kriseteamene har spilt inn ønsket 
fagstoff til neste samling. 

Horten kommune, enhet for voksenhabilitering (2021)
Den kommunale habiliteringstjenesten for voksne vil utvikle 
traumebevisst forståelse i den mil-jøterapeutiske praksisen. 

Ønsket resultat
Styrke forståelse innen sin miljøterapeutiske praksis, utvidet 
forståelse av traumer og traumebevisst praksis. I tillegg økt 
kunnskap om egenivaretakelse. 

Gjennomføring
Planlegging av undervisningen ble gjort samarbeid sammen 
med koordinator for å sikre forankring og plan for videre 
arbeid. Det ble gjennomført to digitale samlinger av tre timer. 
Den digitale undervisningen ble fordelt på to tidspunkt med 
om lag en måneds mellomrom.

Evalueringsform
Tilbakemelding fra leder og koordinator to uker etter 
samlingene.

Veiledning flerfamiliegruppen for barn som har opplevd vold 
i familien (vedvarende)
Dette er en pågående veiledning for å styrke og støtte 
familievernet og ABUS’ innsats for barn og unge som 
lever med vold i familien. Veiledning gis til terapeutene i 
flerfamiliegruppen fire ganger i året, samt gjennom deltakelse 
på styringsgruppemøter to ganger i året. Veiledning gis på 
praksis, sak, struktur, samhandling og egenivaretakelse. 

Målsettingen med veiledningen er å ha et bevisst og faglig 
fokus på vold i nære relasjoner i familievernet og spesialist-
helsetjenesten.

Målgruppe
Alle medarbeidere ved familievernet og spesialisthelse-
tjenesten for barn og unge.

Evaluering
Masteroppgave skrevet om flerfamiliegruppen i 2018. Ellers 
tilbakemeldinger og dialog med terapeutene og leder for BUP 
og familiekontoret.

Traumekunnskap Arendal Internasjonale skole (2021)
Tjenesten ønsker å tilby de skoleansatte undervisning 
for å øke traumeforståelse i møte med skolebarna. Blant 
annet ønsker skolen en bedre forståelsen av barn som har 
dysregulert atferd i skolemiljøet. Kartlegging og planlegging 
med rektor og rådgiver i forhold til skolens behov.

Gjennomføring
Undervisning og dialogmøter. Innsatsen evalueres i dialog 
gruppe med rådgivere og rektor.
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Østlandsutstillingen – Overlevelsesstrategier i kunsten, og 
for kunstnere, 2021
Dette foredraget ble RVTS Sør oppfordret til, nettopp fordi 
det var et annerledes oppdrag. Man ønsket å utforske en 
ny arena. Kan kultursektoren benyttes når RVTS Sør skal 
formidle viktige politiske tema og emner som vi har et særskilt 
oppdrag knyttet til?  RVTS Sør ved fagleder Heine Steinkopf, 
deltok i paneldebatten med kunstnere og kunstinteresserte 
i Tønsberg-området.

Noen eksempler på andre undervisningsoppdrag i 
2021:  
- Foredrag på Østbytunet behandlingshjem. 
 Traumebevisst praksis i spesialisthelsetjeneste.
- Foredrag for oppvekststyret i Vennesla kommune. 
 Hjernens utvikling.
- Foredrag Schizofrenidagene, småbarnsdagen. 
 Menneskemøtekompetanse. Barnehager, skoler, PPT.
- Foredrag statsforvalterne Rogaland, Vestland og Agder. 
 Mobbing og traumer. 
- Foredrag på fagdag om miljøterapi i Vestre Viken 
 helseforetak. Hva er traumebevisst praksis? 

I 2021 har RVTS Sør gjennomført en rekke undervisninger, 
veilednings-, konsultasjons- og andre enkeltstående oppdrag 
i tjenester i vår region. 

1.5.3. Praksisnær og praksisrelevant forskning 

PhD: Traumebevisst praksis i barnevernsinstitusjoner 
– disputas
Fagleder Heine Steinkopf disputerte 3. desember 2021 
for graden dr.psychol. ved Universitetet i Bergen. Tittel 
på avhandlingen er «Being the instrument of Change». 
Avhandlingen tok for seg traumebevisst omsorg og praksis, 
og hvordan den overordnede teoretiske modellen ble  oversatt 
til praktisk handling i en barnevernsinstitusjon. Prosjektet 
var kvalitativt, og fokuserte på hvordan miljøterapeutene 
operasjonaliserte modellen, hvilke refleksjoner de gjorde seg 
underveis og hvordan de erfarte og opplevde modellen inn i 
sin kontekst.
Miljøterapeutene beskrev at å jobbe i tråd med TBO krever en 
høy grad av selvrefleksjon, det vil si bevissthet om sine egne 
reaksjoner og væremåter i møte med ungdommene. Videre 
beskrev de en praksis som handlet om å samarbeide med 
ungdommene, om å fokusere på «mennesket som metoden». 
Hvem miljøterapeuten er blir viktigere enn hva hun/han gjør. 
I doktoravhandlingen diskuteres ulike implikasjoner av dette, 
som å sørge for at mennesket  «fungerer bra» gjennom fokus 
på egen- og kollegaivaretakelse, og sørge for et eksplisitt 
fokus på organisasjonskulturen som en del av metodikken.
Veiledere for prosjektet var Dag Nordanger (RVTS Vest), 
Brynjulf Stige (UIB), Anne Marita Milde (UIB/Norce), og Anne 

Halvorsen (UIA).

Avhandlingen kan lastes ned via denne lenken: 
https://bora.uib.no/bora-xmlui/bitstream/
handle/11250/2831004/drthesis_2021_
steinkopf.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
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2.0 – Rapportering særskilte oppgaver og satsninger

2.1 Sentrale planer

Handlingsplanfestival – for realisering av 
handlingsplaner i kommuner i region Sør
Bakgrunn
Som et ledd i felles oppdrag med å implementere sentrale 
føringer og opptrappingsplaner, har RVTS Sør i samarbeid 
med Statsforvalteren i Agder og Vestfold og Telemark etablert 
en årlig samling for alle som skal realisere handlingsplaner 
i region Sør. Målsettingen var å arrangere en årlig festival 
som del i arbeidet med å samordne vårt likelydende oppdrag 
om å bidra til implementering av handlingsplaner i samarbeid 
med våre kommuner. Festivalbegrepet har vært et bevisst 
valg, da vi ønsket at dette arrangementet skulle formidle et 
viktig budskap både gjennom tradisjonelle og utradisjonelle 
måter. Gode erfaringer fra arrangørene og 170 deltakere 
det første året, gjorde at vi ønsket å videreføre festivalen 
og inkludere de øvrige kompetansesentrene i samarbeid Sør 
som medarrangører. 

Målgruppen for deltakere var kommunale ledere med 
beslutningsansvar, samt ledere med ansvar for planarbeid. 
Opptrappingsplanen mot vold og overgrep var sentral i 
programmet det første året.  
 
Handlingsplanfestivalen er nå etablert som en årlig 
hendelse i region Sør
Målsettingen var som tidligere et ønske om å samordne 
Statsforvalterens og kompetansesentrenes arbeid med 
felles oppdrag innen områdene psykisk helse, vold, rus 
og psykiske traumer, rettet mot kommunene. Våre årlige 
oppdragsbrev vil være styrende for valg av tema. Veiledere, 
retningslinjer og handlingsplaner er sentrale verktøy i dette 
arbeidet.  

Årets Handlingsplanfestival 2021
Festivalen hadde fokus på «Handlingsplan om vold i nære 
relasjoner» og «Handlingsplan om forebygging av selvmord 
og selvskading». Barneperspektivet formidlet av barneombud 
Inga Bejer Engh, rusperspektivet og brukerperspektivet var 
viktige bidrag, i tillegg til formidling av danser og artist Adil 
Khan. Deltakerne jobbet konkret med hva og hvordan de ville 
arbeide videre med dette i egen kommune. Årets festival ble 
godt evaluert av deltakere og arrangører og skaper større 
forventninger til neste års festival. Vi måtte begrense til 
100 deltakere kunne grunnet smittevernregler, men hele 31 
kommuner var representert, i tillegg til KS, politi, krisesentre 
og enkelte andre sentrale aktører.

Samarbeid Sør (de regionale kompetansesentrene og 
statsforvalterne) har besluttet at festivalen blir et årlig 
arrangement. Vi mener at festivalen kan inspirere og bidra 
til et godt arbeid med alle de handlingsplanene kommunene 
har ansvar for å realisere i egne kommuner. Vi ser i tillegg 
god effekt av samarbeidet mellom kompetanse-sentrene og 
statsforvalterne om felles oppdrag. 

2.1.1 Opptrappingsplan mot vold og overgrep 
      (2017-2021)

RVTS Sør har i mange år brukt betydelige ressurser på å 
jobbe inn mot kommunens helse- og omsorgstjenester, som 
ønsker å styrke sitt arbeid mot vold og overgrep gjennom 
vårt kompetansehevingsprogram MenneskeMøteAkademiet 
(som beskrives tidligere i rapporten, 1.5). Mange tjenester 
forteller oss i evalueringene at MMA-programmene øker 
sannsynligheten for effekt helt ut, og at programmet bidrar 
til endret praksis.

Lokale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner – 
lokalt og regionalt samarbeid og samordning 
RVTS Sør bistår kommuner som har behov for støtte og hjelp 
i utarbeidelsen av handlingsplan mot vold i nære relasjoner. 
Dette året har all veiledning foregått digitalt, og behovet fra 
kommunene handler både om innhold i planen, strukturering 
av selve planarbeidet og hjelp til gjennomføring av tiltak.  
For å nå bredere ut, og å sette godt handlingsplanarbeid 
på dagsorden, har vi både i 2020 og 2021 invitert til 
Handlingsplanfestival (som omtalt i forrige punkt) for 
kommunale ledere samt kommuneansatte med spesielt 
ansvar for planarbeid.

Økt kompetanse i helse- og omsorgstjenestene om 
vold og overgrep 
RVTS Sør sitter i Regionalt opplæringsteam Sør (ROT) 
sammen med KoRus og RBUP. Formålet med Tidlig Inn er 
at gravide og småbarnsfamilier får god hjelp på områdene 
rus, psykisk helse og vold, i en tidlig fase. RVTS Sør har 
ansvar for temadag om vold i nære relasjoner. Det har vært 
gjennomført jevnlige digitale ROT-møter dette året, men 
kommuner som skulle hatt opplæringsprogram har valgt å 
utsette oppstart til 2022.  
 
RVTS Sør er med i nasjonalt nettverk om eldrevold, som ledes 
av NKVTS. I nettverket, som dette året kun har hatt digitale 
møter, sitter representanter fra alle RVTS-ene, NKVTS, 
Bufdir og Vern for Eldre. Målet med arbeidet er økt fokus 
og kompetanse på eldrevold, ettersom forekomststudier fra 
vestlige land viser at mellom to og fire prosent av befolkningen 
over 65 år er utsatt for vold og overgrep.  



TryggEst
Metoden skal bidra til å avdekke og forhindre vold og 
overgrep mot risikoutsatte voksne, og er utviklet for å hjelpe 
kommunene med å ta vare på de mest sårbare voksne. 
TryggEst har til nå kun vært etablert i én kommune i vår 
region, og for dette teamet har vi arrangert en fagdag om 
æresrelatert vold (se omtalt i kapittel om negativ sosial 
kontroll). I tillegg har RVTS Sør dette året vært med i 
forberedende møter med en ny kommune som ønsker å bli 
TryggEst-kommune.   

Innsats for ansatte i skoler
MenneskeMøteAkademiet har som mål å gi økt kompetanse 
til tjenester om vold og overgrep, og trygghet til å handle når 
mistanken melder seg. 

I MMA Skole har vi lagt inn en fast samling om vold, 
overgrep og omsorgssvikt, som flere hundre skoleansatte og 
hjelpetjenester rundt barn og unge har vært gjennom dette 
året. Tilbakemeldingene er at dette er en svært nyttig dag, 
og at både ledere og ansatte føler seg tryggere i møte med 
barn og elever som viser tegn på omsorgssvikt.

Utøvere av vold og overgrep  
RVTS-ene har også dette året hatt øremerkede midler til 
å bistå tjenestene med kompetanse på problematisk og 
skadelig seksuell atferd. Nytt av året har vært å inkludere 
kompetanse om barn og unge med voldsproblematikk.  
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Nasjonal konferanse om problematisk og skadelig 
seksuell atferd blant barn og unge 
«De er alle våre barn» 
Vårt største arrangement i 2021 var den nasjonale 
konferansen «De er alle våre barn», 19.-21. oktober 2021. 
I underkant av 250 fagpersoner fra hele landet deltok 
på hovedkonferansen, og rundt 110 av disse deltok på 
prekonferansen.  
 
Hovedkonferansens temaområder
- Første dag tok vi for oss det overordnede temaet 
 forebygging og avdekking av problematisk og skadelig 
 seksuell atferd. 
- Dag to rettet vi fokus mot gjenopprettende arbeid som 
 kan redusere skadeomfanget, samt hvordan være til 
 hjelp for barn og unge og deres familier når slik atferd, 
 eller bekymring for slik atferd, er avdekket. 

På prekonferansen satt vi søkelys på de yngste barna, samt 
barn og unge med særskilte utfordringer og sårbarhet. 
 
Til å belyse tematikken hadde vi pionerer innenfor fagfeltet 
fra England, Danmark, Sverige og Norge:
- Professor Simon Hackett fra University of Durham UK 
 deltok digitalt, men holdt til gjengjeld to svært relevante 
 og gode foredrag om sin flerårige forskning på barn og 
 unge med skadelig seksuell atferd. 
- JanusCentret gav oss et godt innblikk i deres 
 nettverksarbeid rundt barn med nedsatt funksjonsnivå og 
 tilnærmingen Mediasjon, der utsatt og utøver møtes til en 
 slags forsoning.
- Fra Sverige fikk vi gode foredrag om hvordan jobbe med 
 de minste barna som viser en grenseoverskridende 
 seksuell atferd. 
- De øvrige foredragsholderne engasjerte også med sine 
 innlegg, og konferansen må sies å ha vært en suksess 
 både for arrangører og for deltakere.

Se ellers nettsiden www.vaarebarn.no.

Et par tilbakemeldinger fra evalueringen:  

«Det var så mye spennende og bra, så klarer rett 
og slett ikke å plukke ut hva som var mest relevant, 
jeg.» 
 
«Flott arrangement. Presist og ryddig på alle 
måter. Fin bredde av ulike foredragsholdere.» 

 «Vi er strålende fornøyde med konferansen og 
håper dagene mobiliserer for videre arbeid med 
De er alle våre barn». 

 
Nettsiden
www.vaarebarn.no ble opprettet i forbindelse med konfe-
ransen. Her er informasjon om konferansen tilgjengelig. Her 
har vi også samlet artikler, rapporter, strategier og intervjuer 
som er relevant i forhold til tematikken. I tillegg utviklet vi 
en animasjonsfilm, et arbeidshefte og fem kampanjeplakater 
som ligger tilgjengelig for nedlasting på nettsiden.   
 
Animasjonsfilm «Hvor går grensa?» 
For å belyse hvor vanskelig det kan være å vite hvor grensene 
går for hva som er vanlig seksuell utforsking og lek, og over i 
det som kan kalles problematisk og skadelig seksuell atferd, 
har vi laget animasjonsfilmen «Hvor går grensa?». 
Filmen er laget i samarbeid med RVTS Nord og Qvisten 
Animation og ble lansert på konferansen. 

RVTS Sør har inngått avtale med Politiets nettpatrulje Agder 
om at de deler og gjør filmen tilgjengelig på sin facebookside.   
 



Arbeidshefte og kampanjeplakater 
Prosjektgruppen SSA Kreativ har laget et arbeidshefte til filmen 
og kampanjemateriell til bruk for alle tjenester som jobber 
med barn og unge. Arbeidsheftet inneholder grunnleggende 
kunnskap om hva skadelig seksuell atferd er, etterfulgt 
av alderstilpassede historier med refleksjonsoppgaver og 
aktuelt lovverk som passer til hver historie. I samarbeid med 
jurist i Agder politidistrikt fikk vi riktig paragraf og lovtekst 
knyttet til tre av situasjonene på plakatene, mens på de to 
siste opplyste vi om telefon- og chattetjenesten til Røde kors, 
www.korspaahalsen.no.  
 
Kommunikasjonsarbeid
Til konferansen ble det også gjort et godt stykke arbeid 
på kommunikasjon – både visuelt og i media. Vi hadde 
egen prosjektleder på det kreative og innleide mediefolk 
som sørget for pressedekning i både NRK Sørlandet og i 
Fædrelandsvennen, og som skrev fagartikler fra konferansen. 
I tillegg ble det laget pausefilmer, messevegg og egen grafisk 
profil.

I tillegg til den nasjonale konferansen har vi i 2021:  
- Deltatt i det nasjonale kompetansenettverket for arbeid 
 med barn og unge med problematisk og skadelig seksuell 
 atferd. 

- Bidratt til at seksuellatferd.no ble videreutviklet, i 
 samarbeid med de andre RVTS-ene. Her legges det ut 
 informasjon om alle kurs og annen oppdatert informasjon 
 om tematikken. I tillegg har vi gjennomført frokost-
 webinar som ble streamet direkte på våre facebooksider, 
 hvor formålet var å drøfte ulike temaer knyttet til SSA, og 
 gjøre dette fagområdet tilgjengelig for alle som er 
 interessert. Det har vært gjennomført fem frokost-
 webinarer i 2021, med mellom 300 og 800 deltakere.

- Sammen med ressursenheten V27 ved Bup Betanien 
 Bergen, arrangert fagdager om skadelig seksuell atferd 
 for ansatte ved barn og unges psykiske helse ved 
 Sørlandet sykehus og Telemark sykehus. Basis Pluss er 
 spesielt tilpasset ansatte i spesialisthelsetjenesten som 
 møter barn og unge som har utvist eller står i fare for 
 å utvise en problematisk eller skadelig seksuell atferd. 
 Fagdagene hadde vel 300 deltakere. 

- Vi har arrangert to AIM 3 Utredningskurs dette året. 
 Begge kursene var fulltegnet med 25 deltakere på hver.  
 På AIM Behandlingskurs var det 15 deltakere. På samtlige 
 AIM-kurs dette året har vi benyttet oss av ekstern 
 kursholder fra ressursenheten V27, Bup Betanien i 
 Bergen.   
▪ 
Andre prosjekter:
Viderefører samarbeid med Agder fengsel 
Samarbeidsprosjekt om kompetanseheving for ansatte. Vi 
gjennomførte flere møter med ledelsen i fengslene i Agder 
for å drøfte hvordan ansatte kan bli tryggere i møte med 
innsatte som er dømt for sedelighetsforbrytelser, og som 
ønsker å snakke om sitt lovbrudd. 

Høsten 2021 gjennomførte vi et dialogmøte med deltakerne 
som skal være med i dette pilotprosjektet. Prosjektet, 
består av ansatte fra Mestringsavdelingen i Froland fengsel 
og Mandal fengsel, og skal gjennomføres i sin helhet våren 
2022.  
 
Samarbeid med Agder Friomsorgskontor
Friomsorgen har behov for ekstern veiledning i gruppe, da de 
ønsker å forsterke sitt fokus på utviklings- og traumebevisst 
praksis. Prosjektet hadde oppstart i oktober med en «kick 
off»-samling for alle 40 ansatte ved kontorene i Kristiansand, 
Arendal og Lyngdal. 

Målet var å danne et felles fundament for vei-
ledningen og en faglig forankring for samarbeidet. 
Halvparten av de ansatte skal delta i gruppe-
veiledning som gjennomføres utover våren 2022. 
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Det er etablert tre veiledningsgrupper som månedlig 
får veiledning fra RVTS Sør. Fokuset er på utviklings- og 
traumebevisst praksis, gruppeprosesser og egen- og 
kollegaivaretakelse 

Målsettinger for veiledningen er laget i samarbeid med 
ledelsen ved Agder friomsorgskontor og handler overordnet 
om økt trygghet, bedre kjennskap til egne reaksjoner, 
konkrete verktøy i møte med domfelte og hvordan ta vare på 
seg selv i møte med situasjoner og personer som er svært 
krevende.  

Samtaler med barn: DCM grunn- og veilederopplæring 
i kommunale barneverntjenester 
RVTS Sør har siden 2012 tilbudt barneverntjenester i 
Vestfold og Telemark og Agder (siden 2014) grunnopplæring 
i samtaleverktøyet DCM (Dialogical Communication Method). 

Det er et stort behov i barneverntjenesten for bedre 
praksiskunnskap i samtaler med barn, dette viser blant 
annet NOU-rapporten «Svikt og svik». Denne avdekker både 
mangel på samta-ler med barn, og viser at der det foreligger 
samtaler er disse til dels av dårlig kvalitet. Det er et behov 
for samtale- og kommunikasjonskompetanse slik at barnets 
stemme blir bedre og mer synlig i saken. Ikke minst trengs 
det både trygghet og kompetanse på samtaler med barn 
omkring sensitive tema som bekymring om vold og overgrep.

Målet er at barnets stemme skal kunne anvendes som 
dokumentasjon i saken. Og satt i en faglig kontekst – også 
tydeliggjøre barnets beste, som er en lovpålagt verdi i Lov om 
barneverntjenester. 

Alle veilederne på Agder og i Vestfold inviteres årlig til en 
todagers fagsamling i regi av RVTS Sør. Det har fra høsten 
2019 til høsten 2021 deltatt 56 saks-behandlere på 
grunnopplæringen og syv på veilederopplæring i DCM.

RVTS Sør vil i 2022 videreføre arbeidet i nettverkene som 
er etablert, men avslutte grunnopplæringen i DCM. Planen 
er å utvikle et nytt konsept for samtaler med barn basert på 
erfaringer vi har gjort med DCM og det gode grunnlagsarbeidet 
som er utført gjennom Samarbeid Sør.

Kunnskapsmoduler om rus og vold 
KoRus og RVTS fikk i 2017 i oppgave å utvikle og 
implementere kunnskapsmoduler på området rus og vold for 
bruk i spesialisthelsetjenesten og i kommunene. Oppgaven 
var en del av tiltakene i Opptrappingsplan for rusfeltet 
(2016-2020), og er i tillegg forankret i Opptrappingsplan 
mot vold og overgrep (2017–2021). Arbeidet med utvikling 

av kunnskapsmoduler ble i hovedsak ferdigstilt i 2020, og 
lansert i januar 2021. 

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

Den felles arbeidsgruppen med KoRus Sør/RVTS Sør 
har hatt flere møter i 2021, og gjort rus og vold-nettsiden 
kjent i regionen gjennom informasjon på sentrenes 
nettsider og  Facebook, samt informert helseforetakene 
og Statsforvalteren i samarbeidsforum. Vi har ikke mottatt 
henvendelser direkte knyttet til modulene i 2021. Dog 
har vi jobbet videre med AvHoldt/AvHoldtUng som ble 
videreutviklet som et program til rus og vold-satsningen. 
Dette er et virksomhetsintegrert program hvor man jobber 
prosessorientert med de ansatte i tjenestene. Gjennom et 
sterkt fokus på menneskemøtekompetanse arbeides det 
aktivt med hjelpernes og tjenestens verdier og holdninger, 
kombinert med fagforståelse knyttet opp mot rus, vold og 
traumefenomenene. 

RVTS Sør har i 2020 og 2021 implementert kompe-
tanseprogrammet AvHoldt i følgende tjenester: CRUX 
Kalfaret behandlingssenter, Jegersberg Gård rehabiliterings- 
og kompetansesenter og CRUX Verksgata Behandlings-
senter, samt Sørlandet Sykehus, Avdeling for Rus og 
avhengighetsbehandling – Døgnenhet Byglandsfjord.  
(Programmene med CRUX er gjennomført i samarbeid med 
RVTS Vest). 

Som en del av arbeidet til den regionale samarbeidsgruppen 
i rus og vold arbeides det med en felles videreutvikling og 
gjennomføring av AvHoldtUng sammen med KoRus Sør i 
2022.
 
Aktivitetet 2021 
Brukerorientert samskaping – AvHoldt Jegersberg 
Gård – videreføring av prosjekt 
Jegersberg Gård er et rehabiliteringstilbud for rusavhengige 
og inngår i et interkommunalt samarbeidsprosjekt. Her 
tilbys det rehabilitering med fire virkningsfulle elementer: 
Tid, mentor, fellesskap og kvalifisering er det som 
bestemmer retningen for Jegersberg Gård og beboere som 
bor der.  RVTS Sør gjennomførte i 2019-20 et spennende 
prosjekt sammen med Jegersberg Gård. Dette er et aktivt 
samskapningsprosjekt med både beboere og ansatte, og 
innenfor rammen av AvHoldt-programmet, har det gitt oss 
som kompetansesenter et stort læringsutbytte. Prosjektet 
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ble evaluert svært positivt fra begge parter, og det er enighet 
om å samarbeide videre, da vi ser at begge parter har mye å 
lære av hverandre.   

Videreføres med en treårig samarbeidsavtale
Det ble i 2021 opprettet en samarbeidsavtale mellom RVTS 
Sør og Jegersberg Gård for 2021-2024. Gjennom det videre 
samarbeidet skal Jegersberg Gård og RVTS Sør i gjensidig 
samarbeid fortsette å styrke begge enhetenes kompetanse 
på traume, rus- og voldsfeltet, herunder brukermedvirkning 
og recovery. Dette skal søkes oppnådd gjennom blant annet 
felles interne fagdager, felles eksterne arrangementer, 
hospitering hos hverandre og gjennom å utvikle felles 
kurs/kompetanseutviklingspakker.  Det har i 2021 vært 
gjennomført en fagdag for alle beboere ved gården, og i 
tillegg arrangerte gården en fagdag for ansatte ved RVTS 
Sør. Ansatte og beboere ved gården har også medvirket 
på undervisningsdager i regi av RVTS Sør og blant annet 
Universitetet i Agder.  
 
Avholdt Ara Byglandsfjord (2020-2022)
ARA Byglandsfjord er en spesialisert døgnbehandlingsenhet 
for rusavhengige under Sørlandets sykehus HF. Avdelingen 
har omlag 35 ansatte. RVTS Sør gjennomfører i perioden 
2020-22 kompetanse-programmet AvHoldt for alle ansatte, 
samt eget lederprogram. Avdelingsleder samt fagsjef for 
ARA ved Sørlandets sykehus har også deltatt i deler av 
programmet. 
 
Kompetanseprogrammet gjennomføres etter mal fra AvHoldt-
prosjektene ved Loland behandlingssenter og Crux Kalfaret. 
Programmet er blitt noe forsinket grunnet smittesituasjonen, 
men planlegges sluttført i løpet av 2022. Det har i 2021 
vært avholdt tre fysiske dagssamlinger for ansatte, samt 
flere digitale ledersamlinger.  

«Gode menneskemøter Kirkens Bymisjon Vestfold» 
(2020-2021)
Kirkens Bymisjon Vestfold og RVTS Sør samarbeider 
om et MMA-kompetansehevingsprogram med fokus på 
reflekterende praksis hos ansatte.  

Kirkens Bymisjon Vestfold er en ideell organisasjon bestående 
av bredt sammensatte tilbud til i hovedsak voksne brukere. 
Et viktig mål for programmet er å utvikle et felles språk og 
verdiforankring hos ansatte ved de ulike tiltakene. 
Kompetanseprogrammet bygger på Menneskemøteakademiet 
og består av fellessamlinger samt et eget lederstøtteprogram. 
Programmet startet våren 2020 og var planlagt avsluttet 
i løpet av 2021, men er som følge av koronasituasjonen 
blitt utsatt flere ganger, noe som har vært uheldig for 

kontinuiteten i prosjektet. Det planlegges et møte på nyåret 
med ledelsen i bymisjonen, for planlegging av videre fremdrift 
av programmet. 

Rus og vold-prosjektet
Oppdraget realiseres i det regionale samarbeidsforumet for 
rus og psykisk helse  – «Voksenforumet». Statsforvalteren, 
helseforetak, NAPHA, RVTS Sør, KoRus, politiet og 
brukerrepresentant deltar i forumet som samarbeider 
om dette oppdraget. Forumet skal sammen arbeide med 
implementering av moduler fra det nasjonale prosjektet Rus 
og Vold. KoRus koordinerer forumet, og i henhold til deres 
tilskuddsbrev for 2022 skal de også være prosjektledere 
for dette arbeidet. RVTS Sør tilbyr sin spisskompetanse når 
moduler skal implementeres i tjenester.

Viser for øvrig til punkt 1.3 om samarbeid med Statsforvalteren 
og 1.4 om regionale samarbeid.



2.1.2 Prop.121 S (2018-2019) 
      Opptrappingsplan for barn og unges 
      psykiske helse (2019-2024)

Dette oppdraget i tilskuddsbrevet er omfattende og bredt og 
gir RVTS Sør gode muligheter til å videreføre vår prioritering 
av barn, unge og de tjenestene de benytter i sin kommune 
og region. Vi har over mange år bygget en robust portefølje «i 
barnehøyde» og bygget fag- og kompetanseprogram til denne 
målgruppen. Denne opptrappingsplanen ønskes velkommen. 
Sammen med ny barnevernreform, som er en oppvekstreform, 
kan vi i samarbeid med tjenester på alle virksomhetsnivå 
styrke kvalitet i tjenestene. I våre regionale samarbeid, også 
med Statsforvalteren, vil vi kunne mobilisere og prioritere 
denne målgruppen.

«Vi vil være et senter i barnehøyde»
Mange satsninger og prosjekter i RVTS Sør sitt arbeid 
knytter seg til tjenester for barn og unges psykiske helse, 
og forholder seg både implisitt og eksplisitt til føringer i 
opptrappingsplanen. RVTS Sør har prioritert barn, unge og 
deres familier, og prioriterer de tjenestene de er brukere av 
i egen kommune. I særdeleshet vil prosjektene betegnet 
som MenneskeMøteAkademiet (MMA), når de retter seg mot 
tjenester for barn og unge, direkte svare opp til prinsipper og 
føringer i opptrappingsplanen og tilskuddsbrevet. 
Videre krever hvert samarbeid og prosjekt ytterligere 
konkretisering for å kunne gi retningslinjer for målsettinger 
og arbeid på aktuelle arenaer for barn og unge, og det vises 
derfor til de andre punktene i rapporteringen for eksempler. 
I det følgende velger vi derfor å vektlegge prinsipper av 
viktighet for RVTS Sør i arbeidet i tråd med «Opptrappingsplan 
for barn og unges psykiske helse». 

Vi gir lederstøtte i alle tjenestestøtteprogrammene.
Mandatet knyttes til RVTS Sør sitt særskilte fokus på 
lederutvikling og lederstøtte, som er gjennomgående i de 
fleste prosjekter med tanke på både forankringsarbeid, 
gjennomføring og evaluering. Oppfølging av ledere i tråd 
med mandatet er et grunnleggende implementeringsprinsipp 
som senteret vårt arbeider etter. Samhandling med 
ledelsen iverksettes med mål om å styrke lederens relasjon 
kompetanse i møte med sine ansatte. 

Kvalitet i våre tjenestestøtteprogrammer sannsynliggjør 
endret praksis 
Dette prinsippet er grunnleggende for å sørge for «effekt 
helt ut» til brukerne – barn, unge og deres familier – ut ifra 
at tanken om at organisasjonens relasjonskompetanse 
vil komme brukerne til gode gjennom implementering 

basert på «learning by doing». Denne vektleggingen av 
organisasjonskultur og relasjoner danner grunnlaget for 
kompetanseutvikling i retning av utviklings- og traumebevisst 
praksis i de tjenestene vi samarbeider med. Beskrivende 
i denne sammenhengen er vårt senters syn på hva som 
danner kvalitet, både internt og i samarbeid med tjenestene 
i kommuner, helseforetak og fylkeskommuner.

Spørsmålet «hvem skal gjøre hva?», er et viktig utgangspunkt 
for god tverrfaglig samhandling. Når vi i tillegg vektlegger 
når, hvorfor og hvordan, innebærer det en konkretisering av 
de overordnede fagpolitiske prinsippene om tilgjengelighet, 
brukermedvirkning og samhandling. 

Lederforankring mobiliserer til implementering
I våre prosjekter inviterer vi derfor beslutningstakere til å 
tenke helhetlig om «riktig tiltak til riktig tid», og vektlegger 
derfor gode strukturer for at dette skal være mulig. RVTS Sør 
vektlegger implementering som handler om å bidra til gode 
menneskemøter med dialogen som verktøy, for å kunne ta 
disse vurderingene og handle i tråd med dem.

Kvalitet skaper effekt
Når vi samarbeider med tjenestene om å jobbe systematisk 
og kunnskapsbasert med et tverrfaglig fokus, vil ny praksis 
og tjenesteutforming få styrket kvalitet. Det vil bli til det 
beste for barn og unge i deres kommune (med andre ord – 
ha «effekt helt ut»).  
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2.1.3 Handlingsplan for forebygging av 
      selvmord (2020-2025)

Deltakelse i arbeidsgruppe for utarbeidelse av mal for regionale 
folkeopplysningskampanjer om selvmord 2.1.3 
RTVS Sør har bidratt inn i arbeidsgruppen som har jobbet med en 
mal for folkeopplysningskampanjer. Arbeidsgruppa har bestått 
av representanter fra NSSF, alle RVTS-ene, Napha, SANKS, LEVE 
og Mental helse. RVTS Sør har også bidratt inn i utarbeidelsen 
og gjennomføringen av folkeopplysningskampanjen «Snakk 
om selvmordstanker – det kan redde liv» i Østfold, gjennom 
arbeidsgruppemøter, utarbeidelse av intervjuguide og intervjuer 
av fokusgrupper med menn. Kampanjen ble lansert høsten 
2021. 

Nasjonalt forum for selvmordsforebygging 
RVTS Midt v/Bente Espeland representerer alle fem RVTS-ene 
i det nasjonale forumet og rapporterer tilbake til den nasjonale 
RVTS-ledergruppen.

Ungdom med selvskadings- og selvmordsatferd på nett  
RTVS Sør har fått som en særskilt oppgave i tilskuddsbrevet 
å styrke kompetansen hos personell «om selvskadings- og 
selvmordsinnhold på internett, og om hvordan de møter barn 
og unge».  

RVTS-sentrene skal gjennomføre kartlegging av behov hos 
relevante tjenester, og utarbeide en felles plan for nødvendig 
kompetanseheving hos sentrene selv.  
 
Senterlederne besluttet å lage en prosjektgruppe hvor alle 
sentrene løser dette oppdraget i fellesskap, gjennom et 
nasjonalt prosjekt. Målet er å fremme livsmestring og er en 
av strategiene i Handlingsplanen for forebygging av selvmord 
(2020-2025). 

Målgruppen er hjelpere som omgås ungdom i skole og 
hjelpetjenester, men også tjenester som er i kontakt med unge 
på chattetjenester og liknende. Vi har også et spesifikt mandat 
om å øke kunnskapen om dette temaet internt hos oss ansatte 
i RTVS-ene.   

Prosjektgruppa har samlet kunnskap med særlig fokus på å lytte 
til brukerstemmene. Vi har en rapport fra Forandringsfabrikken 
som et viktig grunnlagsdokument. Vi har også samarbeid 
med brukerkontakter gjennom hele utviklingsarbeidet og 
har avtale om at disse bidrar med kunnskap på den interne 
opplæringen i februar 2022. RTVS Midt har et særlig ansvar 
for brukermedvirkning i prosjektet og vil følge opp hvordan 
disse stadig blir medvirkende i tiltaksutforming, formidling og 
evaluering videre. 

Prosjektgruppen er i god gang med å utforme en kunnskaps-
oversikt i form av et kompendium med disse overskriftene: 
· Selvskade og selvmord – definisjoner, omfang, funksjon 
 og avhengighet 
· Utvikling av selvskadingsatferd 
· Selvmordsatferd 
· Brukerstemmer gjennomgående i dokumentet 
· Sosiale medier – funksjon, plattformer, algoritmer, 
 omfang, skade og passiv eller aktiv deltaker 
· Beskyttelse 
· Anbefalinger til tjenestene med konkrete råd og tiltak 
 også med brukerstemmer 
· Avslutning og referanser 

Den nasjonale prosjektgruppen har invitert til webinar den 
16. februar 2022 med 38 påmeldte internt i RTVS. Det vil 
lages små produksjoner til dette som også vil inngå som 
ressurs i tiltaksproduksjonen ut mot tjenestene som kommer 
i neste omgang. Vi har ikke endelig landet på formen på 
denne produksjonen enda, men vurderingene er i gang og vil 
bli utviklet i 2022. 

Arbeidet i prosjektgruppen er organisert med to fra hvert 
senter som deltakere, med unntak av oss i Sør som er fire. 
Vi er ansvarlig for å lede prosjektet, ha avklaringer med 
ledergruppen og et særlig fokus på produksjon av ressurser. 
Øst har hovedansvar for kunnskapsinnhentingen, etablering 
av referansegruppe og sammensetningen av et kompendium, 
mens Midt har brukermedvirkning, Vest har tjenestenes 
behov og Nord har oversikt over andre ressurser innen 
samme og tilstøtende områder. Vi deler på å gjennomføre 
webinaret i februar og på å skrive deler av kompendiumet. Vi 
har møttes fysisk i Kristiansand en dag i oktober, ellers har 
vi hatt månedlige møter i Teams siden oppstart i mai. Vi har 
opprettet et team i Teams hvor vi også deler dokumenter. Vi 
har fått mandatet fra ledergruppa i RTVS-ene og vil fortsette 
arbeidet i 2022. 

Vi har også gjennomført en survey med 370 respondenter 
fra ulike tjenesteutøvere i hele landet. Surveyen viser at 
tjenesteutøverne ønsker:   
· Konkret arbeid med personer som allerede er i kontakt 
 med skadelig innhold på nett.  
· Kunnskap om hva som finnes om selvmord og selvskading 
 på nettet.  
· Forståelse for hvordan psykologiske og sosiale 
 mekanismer gjør at unge mennesker oppsøker og deler 
 innhold om selvmord og selvskading på nettet. 65 prosent 
 oppgir dette som svært aktuelt. 



· Kompetanse på samtalen med de som kanskje er 
 nysgjerrige på, eller allerede er brukere av, innhold om 
 selvmord og selvskading på nett. 95 prosent oppgir at 
 dette er svært eller litt aktuelt. 
· Samtale med foreldre og omsorgspersoner om deres barn 
 og unges nettbruk og om skadelig innhold om selvmord 
 og selvskading.
· Kompetanse på videre henvisning ved alvorlig bekymring.  
· Kunnskap om hjelpetjenester som er tilgjengelige på nett. 

Ungdommer selv oppgir at de ønsker at voksne skal sette 
seg litt inn i hva som skjer på nett, samtale med dem om 
hva de gjør på nett og gjøre dette til en del av hjelpen og 
samtalen på en klok og hjelpsom måte. Det ønsker vi med 
dette arbeidet å bidra til. Vi har også samarbeidet og hatt 
dialog med en rekke instanser i prosjektarbeidet: 
· Politiets nettpatrulje (deltok i samling) 
· Landsforeningen for barnevernsbarn 
 (invitert som samarbeidspartner i møte) 
· Brukerkontakt fra «det mørke nettet» 
 (har samarbeidsavtale) 
· Blå Kors Chat Tjeneste (deltok i samling) 
· NSSF (invitert til møter i januar/februar) 
· RBUP Sør og Øst (bidratt i kunnskapsoversikt) 
· Samarbeid Sør (bidratt med kunnskapsoppsummering) 

· Medietilsynet (møttes på Teams) 
· Referansegruppe med ulike representanter 
 (under etablering) 

Veiledning i utvikling av kommunale handlingsplaner 
I henhold til oppdrag skal RVTS-ene støtte tjenestene i 
deres arbeid med å utarbeide og implementere planer ut 
ifra den enkelte kommunes behov, organisering, ressurser 
og kompetanse, og bidra til lokalt og regionalt samarbeid 
og samordning av det selvmordsforebyggende arbeidet. Det 
å understøtte tjenestenes arbeid med god samhandling 
mellom kommune og spesialisthelsetjeneste står sentralt. 
RTVS Sør har deltatt i en nasjonal gruppe som har utarbeidet 
verktøyet «En hjelp for kommuner til utarbeiding av kommunal 
handlingsplan om selvmord og selvskading». Dette verktøyet 
er nå ferdigstilt, og det er opprettet en intern prosjektgruppe 
som vil arbeide med å bistå kommunene i arbeidet med å 
lage kommunale planer. 

Det er foreløpig etablert kontakt med Tønsberg og Porsgrunn 
kommuner. Vi ser for oss å bruke erfaringene herfra til å 
utvikle et konsept til bruk i andre kommuner. 

Konkret aktivitet i 2021
RVTS Sør bistår Tønsberg kommune i å utarbeide en plan 



for selvmordsforebygging. Initiativet kom fra kommune-
psykologene i Tønsberg kommune, ansatte i henholdsvis 
psykisk helsetjeneste for barn og unge og psykisk helse for 
voksne. Oppdraget til RVTS Sør er forankret i ledelsesleddene 
fra kommunaldirektøren til enhetslederne for de aktuelle 
tjenestene. 

RVTS Sør har i 2021 inngått samarbeid med Porsgrunn 
kommune om bistand i utvikling av plan for selvmords-
forebygging. Arbeidet vil fortsette i 2022. 

Samarbeid med LEVE 
Verdensdagen 10. september
RTVS Sør var medarrangør for en markering og konsert 
sammen med LEVE, Mental Helse, Kirkens SOS, Blå 
Kors og Kristiansand kommune på Verdensdagen for 
selvmordsforebygging i Kristiansand.  

Fylkesleder i LEVE Vestfold og Telemark bidro med foredrag 
på digital kriseteam-samling med temaet «barn og sorg», et 
foredrag som ble meget godt tatt imot av kriseteamene. 

RTVS Sør arrangerer årlige samlinger for styrene i 
fylkeslagene i regionen. Årets samling skulle være en fysisk 
samling i Vestfold og Telemark sen øst, men måtte utsettes 
og er planlagt holdt våren 2022.  

RTVS Sør har ellers en rolle som veileder i likemannsarbeidet. 
Vi er forespurt om å kunne ha en aktiv rolle i arbeidet med 
å utdanne nye likemenn lokalt, planlagt samling i august ble 
imidlertid avlyst. 

RVTS Sør har i likhet med andre RVTS-er vært engasjert i 
et samarbeid rundt opprettelse av en ny kontakttelefon i 
regi av LEVE og Mentalhelse. RVTS Sør har tilbudt under-
visningskompetanse til telefonarbeidere. Det er foreløpig 
ikke kommet konkrete henvendelser om dette. 

Pilegrimsvandring for menn, etterlatte ved selvmord
RTVS Sør har for andre år deltatt på arrangement i samarbeid 
med Agder bispedømme ved Prostidiakonen i Vest Telemark 
og Vestfold LEVE. Vi var seks som deltok dette året. 
Målet med tiltaket er sorgarbeid for etterlatte menn ved 
selvmord. Metoden er å vandre sammen i pilegrimsled 
fra Haukeli til Røldal. Sentrale elementer er å møte andre 
i samme situasjon, naturopplevelsene, samtalene og 
mestringsfølelsen. Man søker å nå en gruppe som ønsker 
annen tilnærming enn tradisjonelle sorggrupper. Deltakerne 
dette året kom fra Vestfold og Telemark, og det var svært 
gode tilbakemeldinger.  Vi kunne ønsket oss flere deltakere, 
men ser at tilbud til menn etterlyses, da menn som gruppe 

er underrepresentert i øvrig sorgarbeid. Tilbudet videreføres 
derfor i 2022.  

Sorggruppearbeid med Kristiansand kommune
Enhet for Livsmestring i Kristiansand kommune starter et 
nytt sorggruppearbeid etter modell fra «Senter for sorgstøtte» 
ved A-hus HF. RVTS Sør bidrar med veiledning/sparring for 
gruppeledere, samt som referansegruppe for en tilpasset 
veileder for sorggruppeledere. Tiltaket gir en god mulighet 
til å utveksle kunnskap og kompetanse, lokalt og regionalt. 

Samarbeid med Vivat selvmordsforebygging
RTVS Sør samarbeider i likhet med de øvrige RTVS-ene 
med «Vivat selvmordsforebygging» om undervisning og 
implementering av kursene «Førstehjelp ved selvmordsfare» 
over to dager, og «Oppmerksom på selvmordstanker» som 
går over en halv dag. Nytt dette året er «Repens – å svare på 
selvmordstanker», som er et digitalt kurs utviklet for å dekke 
behov når det ikke er mulig med fysiske kurs.

RTVS Sør bidrar med veileder for Vivat i 20 prosent stilling 
i region Sør. Oppgavene som veileder er å bistå med å 
utdanne nye kursledere, veilede kursledere, være kursleder, 
samt promotere kursene i møte med ulike tjenester. RTVS 
Sør arrangerer åpne kurs, men bruker også kursene som 
en del av våre kompetanseprogram. Det har vært stor 
kursaktivitet dette året på tross av at mange kurs ble utsatt 
før sommeren. Det er utdannet en menge nye kursledere. 

OPS i videregående skole 
Mange skoler og kommuner etterspør kompetanse om 
selvmordsforebygging både for elever og ansatte. Med 
utgangspunkt i erfaringer fra Australia og andre land, startet 
vi derfor i 2020 et prosjekt der vi prøver ut OPS-kurset for 
elever i videregående skole. I dette arbeidet samarbeider 
vi med RTVS Nord og Vivat selvmordsforebygging. Vi er noe 
forsinket, men godt i gang med tre skoler i Agder, Nordland 
og Finnmark/Troms. 

Aktivitet i tall
Vi har i 2021 arrangert tre åpne førstehjelpskurs med 
deltakere fra frivillige organisasjoner og andre. Vi har i tillegg 
arrangert fire kurs som en del av kompetanseprogram. 
Det er i tillegg arrangert tre OPS-kurs for frivillige organisa-
sjoner og internatskoleelever.

2.1.4 Ny handlingsplan om vold i nære 
      relasjoner

Se punkt 2.1.
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2.1.5 Ny handlingsplan «Frihet fra negativ 
      sosial kontroll og æresrelatert vold» 
      (2021–2024)

RTVS Sør har sammen med de øvrige RVTS-ene fått i oppdrag 
å videreføre arbeidet knyttet til Handlingsplanen om negativ 
sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse «Retten 
til å bestemme over eget liv, 2017–2020». 

I 2021 har vi fortsatt arbeidet med å jobbe helhetlig, 
langsiktig og regionalt. Vi har videreført godt etablerte 
prosjekter, samtidig som vi har jobbet internt med hvordan 
dette fagområdet skal bli en del av våre kjerneoppgaver. 

Følende innsatser er arbeidet med i 2021:
Endringsagenter
Høsten 2021 ble det lansert et nasjonalt hybrid-
opplæringsprogram for fast ansatte i frivillige organisasjoner. 
Dette var en videreføring av et av tiltakene fra forrige 
handlingsplan, Frihet fra vold. Målet var å arrangere en 
felles nasjonal opplæring for ressurspersoner som nå skal 
videreføres regionalt høsten 2022. Prosjektet ble holdt av 
RVTS Vest i tett samarbeid med de andre RVTS-ene.  

Agdernettverket 
Agdernettverket har hatt to møter med arbeidsgruppen 
og påbegynt årshjul for 2022. Vi har forsøkt å ferdigstille 
strategidokumentet fra 2020, men på grunn av korona-
restriksjoner store deler av året er det blitt forsinkelser i 
arbeidet. Agdernettverkets overordnede målsetting er å 
styrke, samordne og forankre innsatsen mot negativ sosial 
kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert 
vold. Nettverket skal bidra til å sikre et godt forebyggende 
og helsefremmende arbeid, og til å styrke det kommunale 
hjelpeapparatets evne til å håndtere konkrete saker. 
Nettverket skal også kunne bistå tjenesteapparatet med 
kompetanseheving slik at tjenesteapparatet blir i stand til å 
håndtere enkeltsaker på en god og hensiktsmessig måte. Vi 
vil også sette fokus på utarbeidelse av planer og gode rutiner 
i kommunene. Det skal samarbeides med relevante frivillige 
organisasjoner. 

Målgruppen for nettverket er hele tjenesteapparatet som 
er i kontakt med – og skal bistå – personer som utsettes 
for, eller står i fare for å bli utsatt for negativ sosial 
kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Nettverket 
består av representanter fra Bufetat Sør, Statsforvalteren 
i Agder, fylkeskommunen, UDI Sør, Agder politidistrikt, 
Familievernkontoret i Agder, Sørlandet krisesenter, 
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minoritetsrådgivere, Senter for likestilling, Nasjonalt bo- og 
støttetilbud, Kirkens Ungdomsprosjekt, Hjelpekilden og RVTS 
Sør. Alle instanser skal ha en fast representant for å sikre 
kontinuitet. Agdernettverket er forankret hos ledelsen i samtlige 
organisasjoner representert i nettverket. Andre relevante 
samarbeidspartnere på feltet kan inviteres inn ved behov. 

Kollegaveiledning – Nasjonalt støttetilbud for ungdom 
over 18 år utsatt for tvangsekteskap eller annen form for 
æresrelatert vold. Et samarbeid med familievernkontoret 
i Vest-Agder.  

RVTS Sør, Familievernkontoret i Vest-Agder og Nasjonalt 
botilbud møtes en gang i måneden for å utveksle erfaringer fra 
praksisfeltet og fra kompetansesenteret til gjensidig fagutvikling. 
Dette har pågått i mange år. Hendelsene og historiene som 
diskuteres og som det veiledes rundt gir oppdatert informasjon 
og erfaringer fra feltet, som igjen gir bedre grunnlag for å veilede 
og spre kunnskap videre i våre tjenester.  

Samarbeidsprosjekter
Kristiansand, Arendal og Grimstad kommune har fått tilskudd 
til prosjektet Religion i en moderne tid: Dialog og debatt om 
troens muligheter og begrensninger i et demokra-ti. RVTS Sør 
har, i likhet med mange andre fagmiljøer i Agder, støttet denne 
søknaden og ville inngå som samarbeidspartner når prosjektet 
skulle videreutvikles i 2021 – nå overført til 2022. 

RVTS Sør har inngått arbeid med KUP, Kirkens ungdoms-
prosjekt. De ønsker kompetanseheving og veiledning i forhold 
til jentegruppe i Arendal og tilsvarende her i Kristiansand.   

«Hvem vil du være? Grensen mellom positiv og negativ 
sosial kontroll» 
Dette verktøyet, som består av tre kortfilmer og en dialog-basert 
veileder ble utviklet i 2019 og lansert i januar 2020.   Filmene 
er brukt under arrangementer hvor denne tematikken har vært 
relevant, sammen med isfjellmodellen.  

Fagdager og nettverksamlinger 
Etablering av nettverkssamling i Vestfold og Telemark 
fylkeskommune. 25 deltakerne fra ulike tjenester med 
samling på Farris Bad. Målet for dagen var å utarbeide ønske 
og muligheter for å etablere et nettverk. Utfallet av dagen 
ble behovet for å utarbeide en fast struktur i arbeidet mot 
æresrelatert vold og negativ sosial kontroll. I etterkant har 
arbeidsgruppen hatt et møte for å utarbeide en nettverksgruppe 
og plan videre. Struktur på dagen var blant annet presentasjon 
av RTVS Sør sine filmer og fremlegg av handlingsplan. Tiden 
etter lunsj ble brukt til workshop. 

Workshop 
Etter ønske fra Tryggest Team i Færder kommune ble det 
arrangert en fagdag hvor ønsket var kompetansehevning 
innen æresrelatert vold og negativ sosial kontroll. Det var 
43 deltakerne fra ulike tjenester, blant annet psykisk helse, 
barnevern, skoler og politi. Bufdir, minoritetsrådgivere, samt 
RVTS Sør bidro med faglige innspill. Halve dagen ble brukt 
til workshop om hvordan å få til et tettere samarbeid mellom 
tjenester.  

Ulike tjenestestøtteprogrammer og andre forespørsler
Negativ sosial kontroll og tvangsekteskap er tatt inn som tema 
i ulike tjenestestøtteprogram. Blant annet innen næromsorg 
og oppstart av forebyggende arbeid mot selvmord på Sørlandet 
Sykehus. Pilotprosjektet Fengsel og kriminalomsorgen 
har bedt om kompetanseheving innen tematikken. Politiet 
har kommet med ønske om tettere samarbeid med SARA 
(voldskoordinator). Vi har sagt ja til undervisning hos 
overgrepsmottaket på Sørlandet Sykehus.  
Det er også kommet forespørsler fra ulike frivillige organisasjoner 
om fagdager eller innspill til deres fagsamlinger. Blant annet 
fra KIA Velferd, et språkprogram rettet mot innvandrerkvinner 
som faller utenfor eller ikke lenger har rett på gratis opplæring 
i kommunal regi, og ROM Agder. 

2.1.6 Ny handlingsplan for kjønns- og 
      seksualitetsmangfold (2021-2024)

RVTS Sør har i 2021 bygget intern kompetanse på området 
kjønns- og seksualitetsmangfold. En spesialrådgivere har tatt 
videreutdanning på Universitetet i Agder. Videre arbeid med 
den nye handlingsplanen vil bli realisert i 2022.

2.1.7 Handlingsplan mot radikalisering og 
       voldelig ekstremisme

RTVS Sør har sammen med de øvrige RVTS-ene fått i oppdrag 
å videreføre tiltak fra Handlingsplan mot radikalisering og 
voldelig ekstremisme.  

Tiltak 2: Etablering av en nasjonal veilednings- og 
ressursfunksjon 
RTVS Øst er tildelt øremerkede midler til formålet og skal sikre 
koordinering og hensiktsmessig samarbeid med de øvrige 
RVTS-ene. RVTS Sør deltar i planlegging ved digitale møter i 
FARE-gruppen og med direkte bidrag til produksjoner i nasjonal 
digital ressursportal. 

49



Tiltak 6: Regionalt arbeid med kompetanseheving i 
helsetjenestene 
RVTS Sør har som mål å løse oppdraget gjennom helhetlig, 
langsiktig, regionalt og tverretatlig arbeid. Vi prioriterer 
arbeid med fylkesvise nettverkssamlinger (Agder, Telemark/
Vestfold og Viken (Buskerud), og vi samarbeider med 
Arkivet/Plattform i Agder, Mentornettverket i Vestfold/ 
Telemark, radikaliseringskontakter i politiet i Agder og SørØst 
politidistrikt og Fylkeskommunen i Agder, Vestfold/Telemark 
og Viken (Buskerud).  

Nasjonalt samarbeid internt i RVTS-ene                                                                                            
RVTS Sør deltar og bidrar i nasjonal arbeidsgruppe (FARE), 
som består av ansatte fra samtlige RVTS-er. RTVS Øst 
koordinerer og leder arbeidsgruppen.  

Samarbeid med «Plattform» (Norsk Institutt for 
forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme 
v/Arkivet i Kristiansand) 
Målsettingen med samarbeidet er kompetanseutvikling 
i Agderregionen. Plattform og RTVS Sør gjennomfører 
samarbeidsmøter og arrangerer felles seminarer/fagdager.  

Samarbeid med Mentornettverket i Vestfold/Telemark                                                                                                        
RVTS Sør deltar og bidrar i jevnlige nettverksmøter, samt 
planlegger felles fagdager og nettverkssamlinger.     

RTVS Sør har i tillegg organisert et samarbeid på tvers 
i et internt prosjektarbeid under paraplyen Utenforskap, 
mangfold og tilhørighet (se egen rapportering ), der arbeid 
mot radikalisering og voldelig ekstremisme inngår. RTVS Sør 
har valgt å ha et speilet fokus på utenforskap og forebyggende 
arbeid blant ungdom. Isfjellmodellen, utviklet ved RTVS Sør, 
er sentral i vår tilnærming til denne tematikken. 

Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP)                                                                                                                            
Samarbeidsavtalen mellom KUP og RVTS Sør er videreført 
og baserer seg på et langvarig og godt samarbeid gjennom 
ti år. RTVS Sør bidrar med veiledning, kompetanseheving og 
metodeutvikling, og KUP stiller med praksisperspektivet og 
deltar i formidling av godt forebyggende arbeid med sårbar 
ungdom. RTVS Sør bidrar også i faglig utviklingsarbeid der KUP 
har fått midler av Kirkerådet til et diakonalt utviklingsprosjekt; 
«Faglig forankring i ungdomsdiakonien». RVTS Sør sitter i 
prosjektets referansegruppe, bidrar med skriftlig produksjon 
og faglig forankring og formidler kunnskap om traumebevisst 
omsorg i arbeid med sårbare ungdommer, sammen med KUP 
(se også 1.5.1).  

Rocket Man                                                                                                                                              
Rocket Man er et prosjekt som søker å fange opp ungdom 
i Porsgrunn som opplever utenforskap, sliter med rus-
problemer, eller står i fare for å gjøre det. Rocket Man er et 
aktivitetstilbud som er organisert under Eidanger Idrettslag. 
Målet er at barn og ungdom skal oppleve å være del av gode 
fellesskap. Rocket Man engasjerer aktivitetsguider (17 – 30 
år), trygge ungdommer som fungerer som storebrødre/-
søstre for deltakerne. Sammen med ildsjeler og frivillige i 
organisasjonen bidrar disse storebrødrene og - søstrene til 
fritidsaktiviteter og tilhørighet for sårbare ungdommer. KoRus 
var tidlig involvert i samarbeid med Rocket Man, og RVTS 
Sør innledet samarbeid etter en forespørsel fra Rocket Man 
høsten 2021. Sammen med storebrødre og -søstre, frivillige 
og ansatte gjennomførte RVTS Sør en kveld hvor hensikten 
var å bli kjent og hente fram erfaringer. Vi tok utgangspunkt i 
Tankekartet, en modell hentet fra narrativ praksis, og jobbet 
spesielt med gode tilbakemeldinger. Det er avtalt videreføring 
av samarbeid i 2022, blant annet et OPS-kurs (Oppmerksom 
på selvmordstanker). 

Tiltak 25: Oppfølging av personer som har deltatt i 
kamphandlinger i utlandet (fremmedkrigere)  
Sentralt i oppfølgingen av fremmedkrigere og deres barn er gode 
samhandlingsrutiner innad og mellom ulike tjenester. RVTS 
skal bidra med koordinering av det tverrfaglige samarbeidet, 
veiledning og skreddersydde kompetansehevingstiltak til 
relevante instanser. Flere av underprosjektene beskrevet 
ovenfor, omhandler også tematikken i dette tiltaket. 
Mentorutdanning og oppfølging av regionale mentornettverk 
har som målsetting å utruste mentorer og ressurspersoner. 
Målet er å gi disse en fenomenforståelse og en holdnings- 
og handlingskompetanse som gjør dem i stand til å fange 
opp og jobbe med personer som er i fare for å gå inn i en 
radikaliseringsprosess, som har vært eller er en del av 
ekstremistiske nettverk, eller som er barn eller pårørende av 
fremmedkrigere.  

2.1.8 Regjeringens handlingsplan mot 
       menneskehandel 

Tiltak 17 – Gi opplæring til helse- og omsorgspersonell 
i arbeidet med å identifisere og følge opp ofre for 
menneskehandel.  
RVTS Sør inngår i det nasjonale RVTS-nettverket om menneske-
handel, og i 2021 har møtene i nettverket utelukkende 
foregått digitalt. Sammen skal vi jobbe med å kartlegge feltet, 
og med kompetansehevingstiltak vi anser som formålstjenlig 
å samarbeide om. Dette året har vi konsentrert oss om et 
nasjonalt nettseminar (se neste side), samt å få etablert en 
redaksjon for www.menneskertilsalgs.no. Redaksjonen består 
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av redaktør (RVTS Øst) og en representant fra hvert RVTS. 
Redaksjonsarbeidet har oppstart i 2022.  

Nettseminar «Ung, kriminell og utnyttet»
Innsatsen innenfor menneskehandel henger sammen med 
det overordnede prosjektet Utenforskap, mangfold og 
tilhørighet.  Av særskilte oppgaver knyttet til Handlingsplan 
mot menneskehandel har vi hatt én stor satsing dette året, 
et nasjonalt nettseminar om ungdom utnyttet til kriminalitet. 
Seminaret, som fikk navnet «Ung, kriminell og utnyttet» 
hadde om lag 1000 påmeldte deltakere fra hele landet, og 
ble arrangert 12. oktober. Med oss hadde vi dyktige fagfolk 
fra England, Sverige og Norge, som belyste tematikken på en 
formidabel måte. Vi avsluttet seminaret med en panelsamtale 
i studio i Nydalen. 

I forkant av nettseminaret gjennomførte vi en spørre-
undersøkelse blant tjenestene som møter ungdom som 
kan være i en utnyttelsessituasjon.  190 respondenter 
fra hele landet deltok, og svarene viste at 76 prosent 
hadde kjennskap til ungdom som var blitt utnyttet til 
narkotika- eller vinningskriminalitet, mens bare 31 prosent 
hadde noen gang tenkt at utnyttelsen kunne omfattes av 
menneskehandelbegrepet. 

Disse tallene sa oss at utnyttelse av mindreårige sett 
i lys av menneskehandelbestemmelsen, var en ukjent 
tanke for svært mange. Etter straffeloven § 258 anses all 
utnyttelse av mindreårige som grov menneskehandel. Ofre 
for menneskehandel skal ikke straffes for lovbrudd som er 

direkte følge av utnyttelsessituasjonen – de skal behandles 
som ofre, ikke kriminelle.   

I etterkant av nettseminaret er det lagt opp til regionale/
lokale samlinger der målet skulle væ-re å ta tematikken 
videre på regionalt nivå. RVTS Sør har kontakt med Agder 
politidistrikts menneskehandelgruppe og planlegger et felles 
arrangement våren 2022, med mål om fysisk deltakelse.  

2.1.9 Handlingsplan mot voldtekt (2019-2022)

Handlingsplanen er realisert sammen med de øvrige 
handlingsplanene i samarbeid med våre kommuner i regionen 
(se forøvrig 2.1.1)

2.1.10 Nasjonal helseberedskapsplan 

Psykososial beredskap
Psykososial beredskap er en del av RVTS-enes primære 
arbeidsområder, plassert under temaom-råde «Traumer og 
traumatisk stress». I tilskuddsbrev, kapittel 1.5, heter det 
at: «RVTS-ene skal stimulere til praksis i tråd med siste 
oppdaterte kunnskap …» 

RVTS Sør har i 2021 videreført arbeidet med kompetanse-
utvikling og nettverksarbeid rettet mot psykososiale 
kriseteam. Vi tilbyr samlinger med tidsaktuelle tema og etter 
innspill fra kriseteamene. I samlingene presenteres aktuelt 
fagstoff, samt eksempler fra kommunene i form av «best 
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practice». Det legges i tillegg opp til utveksling og arenaer for 
nettverksbygging i programmet for disse samlingene.  

Temaer dette året har vært «Loggføring og dokumentasjon», 
«Helhetlig debrief», «Barn og sorg», «Egenivaretakelse» og 
«Erfaringer fra krisearbeid etter Gjerdrum-ulykken». Det har 
vært gjennomført tre digitale samlinger dette året, med bred 
deltakelse fra hele regionen, og mellom 50-100 deltakere på 
samlingene. Digitale samlinger har bidratt til hyppigere møter 
og høyere deltakelse enn ved fysiske samlinger. Det har vært 
gode tilbakemeldinger og vi har gjort oss gode erfaringer med 
erfaringsdeling fra kriseteamene.  Det planlegges tilsvarende 
samlinger for 2022, med første samling 9. februar. 

«Helhetlig debrief» 
RVTS Sør planlegger i 2022 å arrangere et pilotkurs for 
kriseteam-medlemmer i metoden «Helhetlig debrief». Dette er 
en metodikk som tar sikte på å styrke læringen i krisearbeid. 
Et viktig aspekt ved metoden er at kriser ikke bare er 
belastende, men også muligheter for læring og utvikling.  
Leder og veileder av den første samlingen vil være 
førsteamanuensis Christian Moldjord, som utviklet metoden 
og har tatt doktorgrad på dette emnet. Metoden brukes 
i Forsvaret både til øving og trening i hverdagen, og etter 
spesielt belastende hendelser. Kurset tilbys i første omgang 
til 30 deltakere fordelt på fire kommuner. Om kurset blir 
vellykket, ønsker vi å tilby kurset bredt i regionen.  

Nasjonalt samarbeid 
RVTS Sør deltar i følgende nasjonale samarbeidsfora: 
«Referansegruppe for portal for psykososial beredskap» i regi 
av RVTS Øst. RVTS Sør deltar sammen med representanter 
fra øvrige RVTS. Bruk av portalen er tema ved regionale 
nettverkssamlinger for kriseteamene i regionen. 
«Koordineringsgruppe for psykososial beredskap». Gruppen 
ledes av RVTS Øst, og skal bidra til samordning av tjenester 
og deling av erfaringer. 

Henvendelser og forespørsler fra kommuner og tjenester: 
RVTS Sør har gjennom året fått flere henvendelser om bistand 
i krisesaker. RVTS Sør er tilgjengelig for tjenestene, men 
ønsker ikke å ha en akuttfunksjon ved kriser i kommunene. 
Vår rolle vil være å kunne bidra til å styrke lokal innsats. 

Noen aktiviteter i 2021:
1. Psykososial beredskap ved sykehjem i Kristiansand 
(under pkt. 2.19) 
RVTS Sør bisto vinteren 2021 et kommunalt sykehjem 
i Kristiansand ved smitteutbrudd. RVTS Sør bidro med 
lederveiledning i form av fem samlinger. Dette var koordinert 
med kommunens bedriftshelsetjeneste, som ivaretok 

ansatte med gruppeveiledning og individuell oppfølging av 
ansatte med særlige behov. Vi opplevde dette meningsfullt, 
og gjorde oss nyttige førstehåndserfaringer som blant 
annet ble formidlet videre i foredrag for nasjonalt møte for 
bedriftssykepleiere. Det er planlagt en oppfølgingssamling i 
2022. 

2. Oppfølging etter drapshendelse i Kongsberg 
RVTS Sør bisto leder av lokalt kriseteam i å arrangere 
fagsamling for ansatte som var involvert i oppfølging 
etter hendelsen. Vårt fokus var å gi rom for å styrke 
mestringsopplevelse hos de ansatte, samt å bidra til gode 
løsninger innenfor kommunens egne ressurser. Deltakerne 
jobbet i dels i grupper, dels i plenum hvor erfaringer ble 
delt. Det var om lag 30 deltakere på samlingen. Vi fikk gode 
tilbakemeldinger fra deltakerne, og kommunen vil prøve 
tilsvarende opplegg for andre berørte ansatte i egen regi.   

3. Oppfølging av kriseteam i Rollag kommune etter selvmord 
blant ungdom 
Kommunen tok kontakt i etterkant av et selvmord blant 
ungdom i kommunen. RTVS Sør var, sammen med 
representant fra LEVE, med på å arrangere et folkemøte 
med fokus på hva kommunen kan gjøre for å skape et 
godt lokalsamfunn. Fokus på hva får vi til, hva trenger vi i 
kommunen?  
Lokalt kriseteam var arrangør, og oppmøtet var på rundt 
30, blant dem ordfører som ville viderebringe innspill fra 
deltakerne på møtet. Det ble ikke gjort avtale om videre 
oppfølging fra vår side.
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2.2 Sentrale satsninger

Disse sentrale satsningene realiseres i det regionale sam-
arbeidet (se pkt. 1.3 og pkt 1.4)

Vold som del av «Program for folkehelsearbeid i 
kommunene» 
«Sammen Mot» i Midt-Telemark kommune. 
Midt-Telemark kommune har fått tildelt midler til gjennomføring 
av prosjektet «Sammen Mot». Prosjektet handler om lokalt 
forebyggende arbeid mot vold og overgrep i kommunen. 
RTVS Sør er invitert inn som samarbeidspartner i prosjektet, 
og vil bidra med prosjektstøtte til lokal prosjektgruppe, 
samt kunne være en ressurs på kompetanseformidling og 
implementeringsarbeid.  Vi vil også kunne være et bindeledd 
til andre ressurser i regionen. Senterets verdigrunnlag, med 
en traumebevisst forståelse, vil ligge til grunn for vårt bidrag. 
Dette prosjektet er blitt satt på vent av kommunen ut 2021. 
Planlagte bidrag fra RTVS Sør ble derfor utsatt. Arbeidet vil bli 
gjenopptatt i 2022, styringsgruppemøte fastsettes i januar. 

Pakkeforløp 
RVTS Sør er knyttet til samarbeidsgruppe etablert på 
initiativ av RVTS Øst, hvor alle RVTS-ene er representert. 
RVTS Sør deltok sammen med de andre RVTS-ene på digital 
pakkeforløpskonferanse 27. Til 28. september, arrangert av 
RVTS Øst, med mål om kompetanseheving og samkjøring av 
tiltak/fokus. 

RVTS Sør samarbeider med NAPHA og RVTS Øst i forbindelse 
med prosjektet ReCoN. Prosjektet er initiert av Trond Hatling, 
faglig rådgiver NAPHA. Avtaleverk og samhandlingsrutiner 
både internt i kommunene og med spesialisthelsetjenesten 
er sentralt i dette arbeidet. ReCoN skal se på ulike aspekter 
rundt tvangsinnleggelser i Norge, i flere arbeidspakker og 
ved hjelp av flere datasett. RVTS Sør bistår med oppfølging 
av kommunene Grimstad og Porsgrunn i prosjektets fase tre 
(workshops og veiledning) og fase fire (fordypningskurs innen 
utviklings- og traumebevisst praksis ved behov). 

RVTS Sør har hatt digital veiledning for begge kommunene, 
samt fysisk veiledning i Grimstad. Det er avtalt workshop 
over to dager i Porsgrunn i 2022, samt veiledning i Grimstad. 
Samarbeidet gjelder i perioden mars 2021 til desember 
2022. Det vil være kontakt mellom RVTS Øst og Sør 
underveis for samkjøring. Tilsvarende arbeid med pakkeforløp 
gjennomføres i Samarbeid Sør. Arbeidet realiseres i det 
regionale forumet for voksne. 
Les mer om dette i pkt. 1.3 samarbeid med Statsforvalteren 
og pkt 1.4 regionalt samarbeid.

2.3 Forebygging av selvmord og selvskading

Se punkt 2.1.3 

2.4 Personell som har deltatt i internasjonal 
   tjeneste for Norge  

Oppdrag: RVTS-ene skal bidra i oppfølgingen av Meld. St. 15 
(2019-2020) «Også vi når det blir krevet – Veteraner i vår tid». 
Stortingsmeldingen skal inngå i grunnlaget for sentrenes 
prioriteringer og innsats. 

RVTS-ene skal i 2021 videreføre arbeidet med kompetanse-
heving, samarbeid og samordning, herunder: 
- Oppfordre og understøtte kommuner slik at disse 
 utvikler og tar i bruk kommunale eller interkommunale 
 handlingsplaner. 
- Videreutvikle standardiserte kurs og opplæringspakker 
 som kan tilpasses lokale behov. 
- Innarbeide tematikken i relevante kompetansehevingstilbud 
 innen psykososial beredskap, traumer og vold. 
- Sikre samarbeid og samordning på tvers av regionale 
 fagnettverk. 

RVTS Øst har spisskompetanse og en koordinerende rolle på 
veteranområdet, og sentrene skal videreføre sitt samarbeid 
med mål om likeverdige og godt koordinerte tilbud på tvers 
av regionene, samt effektiv ressursutnyttelse.
Jf. Prop. 1 S (2020-2021) er RVTS-ene sin(e) samle(n)de 
grunnbevilgning styrket med kurs og opplæring i samarbeid 
med relevante veteran organisasjoner og fagmiljø. 
 
Veteranarbeid  RVTS Sør 2021 
1. Sikre samarbeid og samordning på tvers av regionale 
fagnettverk 
I region Sør viderefører vi det regionale fagnettverket (RNIP), 
som utgjør kjernen i vårt veteranarbeid. I nettverket er ulike 
relevante yrkesgrupper som barn og ungdomspsykiatri, 
beredskap på fylkes- og kommunenivå, NAV, familievern og 
kirke representert. Representanter fra NVIO og SIOPS er 
også med i nettverket. Ressurspersoner i nettverket bidrar 
i undervisningsoppdrag rettet mot tjenesteapparatet. Det 
er avholdt tre nettverksmøter i 2021, hvorav ett ble avholdt 
digitalt.  

Nasjonalt samarbeider vi med øvrige RVTS, Forsvarets 
veterantjeneste og kompetansemiljøene ved familievernet 
på Hamar og NAV Elverum. 
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2. Kommunale eller interkommunale handlingsplaner 
RVTS Sør har i 2021 videreført arbeidet med å implementere 
kommunale handlingsplaner for ivaretakelse av personell 
etter utenlandstjeneste. Vi har i dette arbeidet samarbeidet 
med statsforvalterne i Vestfold og Telemark, og Agder, samt 
Forsvarets veterantjeneste. En viktig del av dette arbeidet 
har vært å få på plass kommunale veterankontakter. 
Vi gjennomførte våren 2021 to digitale konferanser for 
veterankontakter og veteranplanansvarlige i samarbeid med 
Statsforvalteren i Agder. På disse samlingene var de fleste 
av kommunene i Agder representert.  
Vi viderefører dette samarbeidet og er i gang med å planlegge 
nye samlinger for 2022.  
 
3. Samarbeid med enkeltkommuner 
I tillegg til å arrangere samlinger har vi gjennom personer 
fra regional faggruppe bidratt i lokalt handlingsplanarbeid. 
Representantene fra veteranorganisasjonene har vært svært 
aktive i dette arbeidet. Grimstad, Kristiansand og Lindesnes 
er kommuner hvor faggruppen har vært involvert. 
 
4. Presentasjon på nasjonal veterankonferanse 
RVTS Sør presenterte fra sitt arbeid rettet mot kommunene 
på Nasjonal Veterankonferanse 2021. 
 
5. Videreutvikle standardiserte kurs og opplæringspakker 
Mentorutdanning 
RVTS Sør har, i samarbeid med NVIO, gjennomført en 
mentorutdanning for ressurspersoner og kameratstøtte-
personer i NVIO. Utdanningen har som mål å gjøre deltakerne 
til bedre veiledere for veteraner etter endt oppdrag. 
Utdanningen gjøres i samarbeid med Universitetet i Agder og 
gir 7,5 studiepoeng. 

Det var 15 deltakere på utdanningen som ble gjennomført i 
perioden august til desember. Utdanningen ble godt evaluert 
av deltakerne, og det er ønskelig med en videreføring av 
tilbudet. Dette både for nye deltakere, og ved en utvidelse av 
tilbudet for de som har gjennom-ført. 
 
Annet utviklingsarbeid: 
Vi samarbeider med øvrige RVTS og Forsvarets veterantjeneste 
om å tilby standardiserte kurs og kursmateriell.  

2.5 Sinnemestring – arbeid rettet mot 
   voldsutøvere

I 2021 har dessverre koronarestriksjonene påvirket aktivi-
teten. RVTS Sør har gjennomført tre samarbeidsmøter med 
arbeidsgruppen og har fått planlagt og laget årshjul for 2022.
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2.6 Losfunksjon 

Med initiativ fra Støttegruppen etter 22. juli er det etablert en 
regional losfunksjon hos de fem RVTS-ene for å hjelpe berørte 
med å finne fram til riktig hjelp. Intensjonen er å bidra til 
psykososial støtte og økt ivaretakelse ved langtidsreaksjoner 
og belastende symptomer, og oppgaven begrenser seg til å 
gjelde berørte og etterlatte etter 22. juli. Det er i 2021 ti 
år siden terrorangrepene. Dette vil bli markert nasjonalt og 
regionalt, noe som kan utløse behov for støtte fra RVTS. 
 
Jf. Prop. 1 S (2020-2021) tas arbeidet med Losfunksjon 
inn som del av RVTS-enes primære oppgaver og samlet 
grunnbevilgning til sentrene er styrket med 2,6 mill. kr. over 
kap. 765, post 75, fra 2021.1 
 
RVTS Sør deltar i et samarbeid med øvrige RVTS-er og 
støttegruppen etter 22. juli, der alle sentrene har oppnevnte 
«loser» som skal ta imot henvendelser fra berørte etter 
hendelsene 22. juli 2011. Formålet er å kunne bidra til å 
sikre at rett til oppfølging blir ivaretatt, med informasjon om 
hva som finnes av ulike tilbud. 

Berørte i region Sør kan ta direkte kontakt med losene. 
De tilbys da avklaringssamtale(r) for vurdering og eventuell 
oppfølging av behov for bistand. Samtalen vil ha som mål å 
avklare behov for bistand, og eventuelt bidra til å etablere 
kontakt med aktuelle instanser. Vi skal ikke drive behandling. 
 
To sentrale medarbeidere med spisskompetanse innehar 
los-funksjon ved RVTS Sør 2021 og er kontaktpunkt for hen-
vendelser fra berørte.  
  
I år har vi registrert flere saker til behandling. Fokus har 
vært både psykososial oppfølging og behov for juridisk 
assistanse. Det har hovedsakelig vært konsultasjoner over 
telefon, men også fysiske møter. Vi ser på tiltaket som nyttig, 
da vi opplever at mange fortsatt sliter med konsekvensene 
av hendelsene 22. juli, og kan ha nytte av hjelp til å orientere 
seg i et til dels uoversiktelig regelverk og tjenestetilbud. 
For vår del har vært fint å kunne samarbeide med de øvrige 
RVTS-ene i arbeidet med å kunne gi adekvat hjelp. 
   
Støtteforeningen etter 22. juli arrangerte regional helge-
samling for berørte i Oslo i september 2021. Her deltok to 
sentrale fagpersoner fra RVTS Sør blant annet som ledere for 
samtalegrupper. 
   

2.7 Flyktninghelse og tvungen migrasjon

Kompetanseprogram
RVTS Sør har videreført samarbeid med UDI, IMDI og 
kommuner fra tidligere år. Situasjonen med stengte 
grenser har bidratt til at fokus nå i større grad ligger på 
integreringsarbeid i kommunene. Vi har gode erfaringer med 
å jobbe systematisk over tid med tjenestene i dette arbeidet, 
og vi har tro på å jobbe sammen med både ansatte og 
brukere av tjenestene. 

Med utgangspunkt i tidligere arbeid i statlige mottak for 
enslige mindreårige asylsøkere og veileder for relasjonsbasert 
og relasjonell omsorg, har vi utviklet og gjennomført et 
kompetanseutviklingsprogram for tjenester som arbeider med 
bosetting og oppfølging av enslige mindreårige i kommune. 

«Å høre til»
Programmet er i løpet av 2021 gjennomført som en pilot i 
Drammen og Kristiansand kommuner. Ansatte i boliger og 
oppfølgingstjenesten deltok, og ungdom var også inkludert 
i programmet. Hovedmålsettingen er å bidra til et godt 
omsorgstilbud og oppvekstmiljø for enslige mindreårige 
flyktninger i kommunene. Våren 2021 ble det gjennomført 
digitale møter med ledelsen, og vi jobbet med å utforme 
målsetting for samarbeidet. 

Alle ansatte gjennomførte digitalt grunnkurs i traume-
forståelse og «Barnehøyde»-webinaret som forberedelse 
til kompetanseutviklingsprogrammet. Pilotprogrammet ble 
gjennomført med fysiske samlinger høsten 2021 og bestod 
av fire dager med ansatte, inkludert en dag hvor ungdom 
deltok sammen med ansatte. I tillegg var det veiledning på 
implementering av kompetansen. 
Programmet har fått gode tilbakemeldinger fra både ansatte 
og ungdommer. Det gjennomføres en oppfølgingsdag høsten 
2022. 

Se ellers - https://rvtssor.no/program/113/a-hore-til/ 
Programmet baserer seg på Veileder i traumebevisst og 
relasjonsbasert omsorg - https://rvtssor.no/ressurser/
publikasjoner/66/traumebevisst-og-relasjonsbasert-omsorg/.

Samtaler med barn i asylkjeden
RVTS Sør har i 2021 videreført, og deltatt i gjennomføring av, 
kompetanseutviklingsprogram for PU – Politiets utlendings-
enhet rettet mot barn i asylkjeden.
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Det har både vært et kompetanseprogram rettet mot 
ansatte og et veiledningsprogram for å trene opp, veilede og 
undervise kollegaer innenfor det barnefaglige området.  
Kompetanseutviklingsprogrammet har vært utviklet i et 
samarbeid internt i Stiftelsen Pilar (RVTS Øst, RVTS Sør og 
RBUP Øst og Sør).

Det har vært gjennomført både digitale og fysiske samlinger 
og planlegging og gjennomføring av samlingene har involvert 
barnefaglige ansvarlige i PU, med det formål at PU i fremtiden 
kan drifte opplæring selv. 

Kristiansand Mottaksskole – «Et godt sted å være, et godt 
sted å lære» 
RVTS Sør gjennomfører i samarbeid med Kristiansand 
Mottaksskole et kompetanseprogram rettet mot ansatte og 
lærere som jobber med nyankomne flyktninger i Kristiansand 
kommune. 

Målsettingen med programmet er at traumebevisst omsorg 
og traumeforståelse skal implementeres som en grunn-
forståelse hos alle ansatte. Programmet omfatter om lag 40 
ansatte og inkluderer et lederstøtteprogram.  

2.8 Forebyggende familearbeid i eksil

Flyktning.net 
RVTS Sør har sammen med de øvrige RVTS-ene deltatt i 
arbeidet med å revidere nettportalen www.flyktning.net. 
RVTS Sør bidrar i redigeringsarbeidet og med å promotere 
portalen i aktuelle fora. 

2.9 Overgrep og tortur

RVTS-ene skal ha kompetanse om de helsemessige følgene 
av tortur, tilgjengelig metodikk for identifisering, utredning, 
oppfølging og behandling. Sentrene skal samarbeide med 
andre spisskompetansemiljøer på området. Arbeidet ses i 
sammenheng med punkt 2.7. Flyktninghelse og tvungen 
migrasjon. 

RVTS Sør har, i samarbeid med de andre RVTS-ene, arbeidet 
med en felles strategi for hvordan sentrene hensiktsmessig 
kan håndtere mandatet vårt opp mot målgruppen. Opp-
summert tar arbeidet sikte på å sørge for en sammenheng 
mellom dokumentasjon i asylprosessen og hvordan det 
offentlige helsevesenet tilbyr målrettede og systematiske 
tilbud. Samarbeidet mellom RVTS-ene fortsetter.  

2.10 Regionale tverrfaglige nettverk innen 
     kommunalt psykisk helse- og rusarbeid

 I regi av regionalt samarbeid i region Sør (Samarbeid Sør) 
driftes tverrfaglig nettverk for barn og unge (0-24 forumet) og 
nettverk for rus og psykisk helse for voksen (Voksenforumet).
I tillegg driver Samarbeid Sør et regionalt nettverk for 
kommunepsykologer. 
Se kapittel 1.4.

2.11 Bistand til kommunen i utviklingen av 
      rusarbeidet

I vårt regionale samarbeid med KoRus Sør bistår vi med 
fagkompetanse ved behov. Vi bidrar også ut til kommunal 
tjenestestøtte på rus- og voldstema når dette etterspørres. 
Senteret har medarbeidere med kompetanse og erfaringer 
fra rusarbeid i kommune og i spesialisthelsetjenesten.
Konkret har vi i 2021 hatt et kompetanseprogram knyttet 
til en behandlingsinstitusjon, til langtidsbehandling med 
fokus på rehabilitering og likemannsarbeid, i kommunale 
tjenester som har brukere med rusproblematikk, samt med 
forebyggende etater i kommuner.

2.12 Arbeid mot krisesentertilbud i kommunen 
     (Bufdir)

Verdiforankret fagfellesskap – MMA krisesentre 
Region Sør 2020 – 2022 
Krisesentrene i Region Sør har inngått avtaler om 
kompetanseheving fra 2020 til 2022. Syv av åtte sentre 
deltar. Det siste er krisesenteret er Hallingda.
RVTS Sør har gjennom mange år hatt tett kontakt med 
krisesentrene i vår region. Krisesentertilbudet utvikler seg 
hele tiden i forhold til målgruppe, samarbeid, tilpasning og 
kompetanse.

Målsettingen er å bli bedre kjent med god praksis, å se 
styrken i hverandres forskjellighet og bli bevisst egne verdier 
og organisasjonskultur. Hva som gir arbeidsglede og hvordan 
traumeforståelse kan være til hjelp i arbeidet. Trening i 
samtale med barn og kunnskap om å ivareta oss selv på▪ 
tilsvarende måte som vi kan støtte våre brukere i det samme. 
Målet med ledersamlingene er å styrke programmet gjennom 
å gi lederne økt dybdeforståelse, men også▪ ved å tilby verktøy 
for å skape dialog, samhandling og faglige refleksjoner 
i ansattgruppen. Samlingene er også en arena for å dele 
gode erfaringer og for å ta opp, og drøfte, utfordringer og 
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aktuelle tema som lederne fremmer. Målet er at lederne skal 
bli kjent med egne styrker og sårbarheter og bli bevisst egne 
reaksjoner i møte med ansatte. Vi fokuserer på leder som 
kulturbygger. Vi har hatt én fysisk ledersamling i 2021, samt 
flere møter på Teams.

Senterne har fått verdi- og dialogbasert trening, med 
undervisning og øvelser i menneskemøtekompetanse. Etter 
ønske fra krisesentrene er region Sør delt inn i tre klynger 
etter fylkestilhørighet. 

I 2021 har vi gjennomført en todagers samling på Farris Bad 
for klynge nummer tre. Tema var «forankring for forandring». 
Vi jobbet med bevissthet rundt verdier som kompetanse 
og arbeidskultur, med våre styrker og ulikheter som felles 
ressurser. Deretter har vi hatt fokus på traumeforståelse 
i praktisk krisesenterarbeid i dagssamling to og tre, som 
er gjennomført for alle tre klyngene, til sammen seks 
dager i 2021. Videre i programmet venter egenomsorg og 
vendereisen. Den siste vil være felles på Farris Bad dersom 
pandemien tillater det. 

Vi har også fått omvisning på Krisesenteret i Vestfold i 
forbindelse med en kursdag i Tønsberg og vi har deltatt på 
en dag sammen med ansatte og bidratt på en fagdag for flere 
kommuner i Vestfold om tilpasning for sårbare grupper.  Vi har 
også bidratt til å arrangere nasjonal krisesenter-konferanse i 
samarbeid med alle RVTS-ene og Bufdir. 

2.13 Sentrene mot incest og seksuelle overgrep 
     (Bufdir)

SMISO og NOK-sentrene – Fagsamling for støttesentre mot 
incest, region Sør og Øst 
RVTS Øst gjennomførte en fagsamling på Farris Bad hvor 
de etter avtale også inviterte de fire SMSO/NOK-sentrene 
i region Sør. Planen videre er å samarbeide om en samling 
i 2022, og arbeidet er allerede gang, hotell er bestilt. 
Samlingen i 2022 skal igjen planlegges og gjennomføres i 
fellesskap mellom Sør og Øst, slik som vi gjorde i 2020. Vi 
tenker at et nettverk for både region Sør og Øst er en fordel 
for sentrene og de ansatte som da til sammen vil utgjøre en 
passe stor gruppe. 

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

TryggEst, som skal bidra til å avdekke og forhindre vold og 
overgrep mot risikoutsatte voksne, er utviklet for å hjelpe 
kommunene med å ta vare på de mest sårbare voksne. 
TryggEst har til nå bare vært etablert i én kommune i vår 
region, og for dette teamet har vi arrangert en fagdag om 
æresrelatert vold (omtalt i kapittel om negativ sosial kontroll). 
I tillegg har RVTS Sør dette året vært med i forberedende 
møter med en ny kommune som ønsker å bli TryggEst-
kommune.



2.15 «Jeg vet» og «Snakke med Barn» (Bufdir)

RVTS Sør har i 2021 jobbet aktivt for å gjøre www.jegvet.no 
kjent og for å spre www.snakkemedbarn.no i vår region. I 
alle våre kompetanseprogram med relevante tjenester, blir 
nettsidene (jegvet.no og snakkemedbarn.no) brukt som del 
av programmet. Det betyr at de fleste tjenester som RVTS 
Sør har vært i kontakt med i 2021 har blitt informert om 
«Jeg Vet» og gjort kjent med en treningsarena for å simulere 
samtaler med barn. Senteret har brukt www.snakkemedbarn.no 
i skoler, barnehager, kommunale helsetjenester, barnevern, 
PPT og i møte med studenter på Universitetet i Agder. 
RVTS Sør rapporterer konkret på alt dette, direkte via den 
nasjonale prosjektgruppen til Bufdir, og går derfor ikke i 
dybden i denne rapporten. I tillegg har RVTS Sør deltatt i 
årets utviklingsarbeid som blir ledet av RVTS Øst. 

RVTS Sør har også gjennomført frokostseminar med pre-
sentasjon og gjennomgang av www.snakkemedbarn.no. 
Gjennom samarbeid med statsforvalterne i vår region har 
vi bidratt på fagsamlinger rettet mot kommunen hvor vi har 
fått presentere og vise hvordan snakkemedbarn.no kan 
brukes som øvingsarena. Senteret har i samarbeid med 
den nasjonale arbeidsgruppen utarbeidet et grunnkurs 
i snakkemedbarn.no, et digitalt kurs delt i to deler, hvor 
deltakeren blir kjent med innholdet, får trent og blir satt i 
stand til å ta i bruk nettportalen i egne tjenester. Del én ble 
gjennomført i 2021 og del to er planlagt gjennomført i mars 
2022.

2.16 Barnevernreformen og kommunenes 
     ansvar (Bufdir)

Kompetanseløftet i kommunalt barnevern, oppdrag 
fra Bufdir
Kompetansesatsing kommunalt barnevern KKB: 
Tjenestestøtte 2021 

Bakgrunn
Tjenestestøtteprogrammet er et samarbeidprosjekt rettet 
mot kommunale barneverntjenester, hvor RBUP Øst og 
Sør, NORCE, RKBU Midt, RKBU Nord og RVTS Sør deltar. 
RVTS Sør har tatt et stort ansvar for både utvikling, 
gjennomføring og videreutvikling av programmet. RVTS Sør 
har fire prosessledere og er sammen med RBUP ansvarlig 
for opplæring og oppfølging av alle prosesslederne i det 
nasjonale programmet. I 2021 hadde RVTS Sør alene 
ansvaret for å lage og gjennomføre boostersamling i juni, 
hvor tema var traumebevist omsorg.  

Rolle og ansvar 
RVTS Sør har hatt prosjektlederansvaret for bærekraft-
prosjektet «Fordypning i analyse», sammen med en forsker/
prosessleder fra NORCE og en forsker og en prosessleder 
fra RKBU Nord. 

Fordypningsprogrammet ble pilotert i Tromsø over to dager 
i oktober 2021 og er planlagt sluttført og klar til bruk våren 
2022. Videre har RVTS Sør tatt en stor del av ansvaret 
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for arbeidet med redigering av programmets design og 
produksjon av materiell.  RVTS Sør hjelper også andre sentre 
(RBUP) med å bistå prosessledere i gjennomføring av klynger 
i region øst.

Aktivitet i årets klynger
På bakgrunn av Covid-19 ba klynge fire i Vestfold, bestående 
av barneverntjenestene Holmestrand og Horten, om å få 
utsette oppstart av tjenestestøtteprogrammet til 2021. 
Programmet avsluttes med oppfølgingssamling juni 2022.  
Videre har RVTS Sør gjennomført samlinger som planlagt 
med klynge 13, Skien og Porsgrunn. Der gjennomføres 
tredje fellessamling i januar 2022 digitalt, med planlagt 
oppfølgingssamling i juni 2022. I 2021 bisto RVTS Sør med 
en prosessleder til RBUP Øst og Sør sin gjennomføring av 
klynge 12 – Nittedal, Nannestad, Eidsvoll og Hurum. Der 
gjenstår kun oppfølgingssamling. 

Kort beskrivelse av programmet
Tjenestestøtteprogrammet skal støtte tjenestene i eget 
utviklingsarbeid. Programmet skal innen 2024 tilbys alle 
kommunale barneverntjenester. Det er Statsforvalteren, i 
samarbeid med Bufdir, som årlig velger ut aktuelle tjenester. 
Målsettingen er at tjenestene som deltar på programmet 
skal oppnå en forbedret og systematisert praksis som fører 
til høyere kvalitet og bedre tjenester til barn og familier.  

Programmet gjennomføres i seks bolker der samarbeidet 
starter med et informasjonsmøte av ledere før et formøte 

med alle ansatte. Videre er det tre lederstøttesamlinger. 
Kommuneledelsen inviteres til å delta på den første og 
siste av disse lederstøttesamlingene. På siste samling 
presenterer lederne tjenestens utviklingsplan(er) for 
hverandre og får tilbakemelding på gode grep. Mellom hver 
lederstøttesamling er det fellessamlinger for alle ansatte, 
hvorav den første og siste er over to sammenhengende 
dager. Som et ledd i implementeringsprosessen er 
det en oppfølgingssamling seks måneder etter siste 
lederstøttesamling. Her inviteres også kommuneledelse til 
å delta. I oppfølgingssamlingen presenterer ledere hvordan 
implementering av utviklingsplan har foregått, samt opplevd 
effekt av tjenestestøtteprogrammet.  

2.17 Innspill til veilederen
     Sammen om mestring

Senteret er ikke blitt bedt om å komme med innspill til denne 
veilederen, men har i samarbeid med andre ressurs- og 
kompetansemiljø drøftet veilederens innhold og anbefalinger.
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2.18 Utarbeidelse av støttemateriell 
     – nye læreplaner

Digital kompetansepakke om trygt og godt skolemiljø 
– og digital kompetansepakke om trygt og godt miljø 
på SFO
RVTS Sør har i 2021 samarbeidet med Udir om å utvikle en 
digital kompetansepakke om temaet. Her presenteres faglige 
perspektiver, juridiske krav og praktiske tilrettelegginger 
som kan bidra til en god skolehverdag for barn og unge. 
Digitale kompetansepakker utviklet av Udir brukes av svært 
mange skoler i Norge, og vi har gjennom dette prosjektet fått 
mulighet til å spre vår fagkunnskap svært vidt. 

Bakgrunn 
Opplæringslovens kapittel 9A peker på at alle elever har 
rett til å oppleve at skolehverdagen er trygg og god. Å innfri 
dette kravet er en av skolens hovedoppgaver og derfor helt 
sentralt for deres virksomhet. Spørsmålet mange stiller er 
hva dette betyr i praksis, og hva man kan gjøre for å skape 
gode og trygge skolehverdager for barn. SFO har fått sin egen 
kompetansepakke om dette temaet. Dette er den første 
kompetansepakken som er utviklet for SFO, og det har vært 
spennende å få være med på dette pionérarbeidet.

Målgruppe
Ansatte i grunnskole, SFO og videregående opplæring i Norge.

Involvering av Udir
Samhandling med Udir har knyttet oss opp mot et 
direktorat som er helt sentralt med tanke på forebyggende 
innsatser relatert til fagområdene RVTS-ene skal jobbe 
med. På den måten kan vi i beste fall ha bidratt til å påvirke 
RVTS-enes fremtidige oppgaver, og styrket det forebyggende 
perspektivet inn mot vårt arbeid med våre fagtemaer.

Prosjektet er en del av de-komp og re-komp-satsingene som 
skal bidra til samhandling mellom UH-miljøene og kommunene. 
I arbeidet med å innhente fagstemmer, og i arbeidet med 

referansegruppen og forsøksskolene har vi samarbeidet med 
blant andre statsforvalterne, flere universiteter og høyskoler 
i Norge, og gjennom forsøksskolene også med førstelinjen, 
som jo er sluttbrukerne våre.

Konkret innhold  
Kompetansepakkene består av en intromodul med 
praktisk informasjon om innhold, organisering og struktur. 
Deretter følger seks fagmoduler med ulike temaer. Dette 
gjelder både kompetansepakken for skole og for SFO. 
De har samme hovedinnhold, men er tilpasset med 
tanke på kontekst og omfang. Skolepakken er mye mer 
omfattende enn SFO-pakken, og skoleansatte er pålagt et 
større ansvar enn SFO-ansatte. Fagmodulene er bygd opp 
etter de enkelte ledd i lov-kapitlet.

Pedagogiske virkemidler er animasjonsfilmer, videofore-
lesninger, intervjuer, oppgaver som inviterer til samhandling 
og prosess, varierte refleksjonsoppgaver og diverse andre 
aktiviteter.
Det er også laget egen lærerveiledning, både til kompe-
tansepakken som helhet, til hver av modulene og til hver av 
delene innenfor den enkelte modul.

Ønsket resultat
Noen foreløpige tanker går på å lage en skolefestival hvor vi 
inviterer inn en del av dem vi gjennom dette prosjektet har 
samarbeidet med. Vi har også tanker om å lage kampanjer 
på nett om temaene i prosjektet. Nettverksarbeid og sam-
arbeidsforum med ressurspersoner vi har samarbeidet med 
kan også være aktuelt.
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DELMÅL  3
for vårt for arbeid med et trygt og godt skolemiljø er:

Målet er fundert i følgene verdier:

Understøttet av kunnskapen om:

For å nå målet vil vi:

HOLDNING

KUNNSKAP

HANDLING
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Evalueringsform
Prosjektet skal gå over en fireårsperiode. Det skal justeres 
og evalueres underveis og det skal skrives en sluttrapport.

Kommunikasjonsarbeid
I dette prosjektet hadde kommunikasjon også en viktig rolle 
i formidlingen – både visuelt og kommunikasjonsteknisk. Det 
ble i samarbeid med Mikrofilm laget fem animasjonsfilmer som 
representerer de forskjellige temaene i kompetansepakken. 
I dette arbeidet hadde RVTS Sør prosjektlederansvar og var 
også ansvarlig for idé- og faggrunnlaget til disse filmene. I 
tillegg har vi jobbet med implementering i Canvas, utviklet 
illustrasjoner og modeller til prosjektet.

2.19 Bistand til formidling av relevante råd i 
      forbindelse med koronapandemien

Se psykososial beredskap og 2.20.

2.20 Nettbasert formidling

Kommunikasjon, digitalisering og profilarbeid
Dette året har vi hatt muligheten til å fokusere på nye, større 
produksjoner – både digitalt og i form av andre konkrete 
verktøy og ressurser. Det har blitt mye filmproduksjon og vi 
har gjort en liten dreining – retter oss litt mer direkte mot 
barn – for å tilby hjelperne gode ressurser som de kan bruke 
i sitt møte med barn og unge. Vi har prioritert våre ressurser 
i kommunikasjonsarbeidet på å gå i dybden på noen få, 
men store prosjekter, blant annet «Kofferten min og meg», 
konferansen «De er alle våre barn», og kompetansepakken 
Trygt og godt skolemiljø for Utdanningsdirektoratet. Til 
alle disse tre prosjektene har vi lagt ned betydelig 
arbeid rundt visuell kommunikasjon, fagformidling og 
filmressurser.

Vår kommunikasjonsprofil
RVTS Sør fortsatte å formidle et praksisnært 
språk som treffer fagpersoner og folk 
flest i 2021. Vi hadde fokus 
på hvordan tjenestene 
kan omsette kunn-
skap til praksis, 
og formidlingen 
skulle ha en reell 
nytte- og bruksverdi 
for hjelperne. 
Vårt mål var å 
gjøre forskning og 
fagstoff tilgjengelig 
for alle.

Vår kommunikasjon skulle i 2021 belyse, berøre og bevege. 
Den skulle være preget av mot, ydmykhet og anerkjennelse, 
og være faglig etterrettelig – samtidig som den skulle være 
tydelig i sitt språk, og snakke til både fornuften og hjertet. 
Dette gjorde vi på ulike vis, i ulike kanaler.

På RVTS Sør innebærer dette at vi har brukt ressurser på 
grafisk designer, web-utvikler og kommunikasjonsansvarlig. 
Det vi publiserer på våre nettsider er i all hovedsak egen-
produsert fagstoff, som ikke er konkurrerende eller over-
lappende med de andre RVTS-ene og kunnskapssentrene i 
Norge, men som er supplerende.

Filmer
Vi har i våre filmprosjekter i år samarbeidet 
med gode, eksterne filmselskapere som er 
spesialister på animasjon, som Mikrofilm og 
Qvisten animasjon, og Studio B, som har stått 
for mange av våre undervisningsfilmer. Men 
vi har også dette året fått intern kompetanse 
på både manusarbeid, og filming, og har 
vært i stand til å stå for hele produksjoner 

selv. Dette styrker våre muligheter til å 
fokusere mer på film framover. 

Av egne produksjoner har vi til 
Kofferten min og meg (nyutviklet 

psykoedukasjonsperm) jobbet med 
åtte forskjellige filmmanus dette 

året. Fire til barn og fire til ungdom. 
Filmene er ikke ferdigstilt ennå, og 
arbeidet vil fortsette et stykke ut i 
2022, men filmingen av de to første er 
gjennomført og disse vil bli publisert i 
starten av året.

Sammen med RVTS Nord har vi 
laget en animasjonsfilm om skadelig 

seksuell atferd som heter «Hvor går 
grensa?». Denne filmen ble lansert 

på SSA-konferansen «De er alle våre 
barn» i oktober 2021. Se punkt 2.1.1 om 

Nasjonal konferanse om problematisk og 
skadelig seksuell atferd blant barn og unge.



Synlighet på web og sosiale medier
Websiden rvtssor.no: 
Vårt viktigste verktøy innen formidlings- og kommunika-
sjonsarbeidet er nettsiden rvtssor.no. Her legger vi ut fag-
artikler, redaksjonelle artikler, spalter, webinarer, podkaster, 
veiledere, filmer og andre ressurser – samt informasjon og 
påmeldingsmulighet til kurs, og tilgang på e-læringsportaler 
og programsider for tjenestestøtteprogrammene vi tilbyr. 

I 2021 var det en økning på over 100.000 sidevisninger på 
rvtssor.no i forhold til året før:
Sidevisninger i 2021: 712.214
Sidevisninger i 2020: 602.220

Se fullstendig oversikt i tabell under «Nøkkeltall».
66 prosent av de besøkende benytter mobil, 31 prosent 
desktop og 3 prosent nettbrett.

Sosiale medier: 
Vi øker antall følgere på sosiale medier også i 2021. Vi 
ser likevel at bruken av tradisjonelle sosiale medier som 
Facebook har endret seg under pandemien, og vi jobber 
kontinuerlig med å finne ut av hvordan vi best kan nå 
hjelperne og tjenestene med vårt faggrunnlag. Vi ser fortsatt 
en god spredning av sakene vi publiserer i flere kanaler.

Kampanje
Til Verdensdagen for selvmordsforebygging laget vi en 
kampanje i samarbeid med illustratør Cecilie Høgås. Denne 
ble publisert i våre sosiale medier og fikk god respons.

Instagram
Vi har gjort en dreining og nysatsing på Instagram der vi går 
bort fra våre dikt og sitater, og nå benytter en mer illustrativ 
fagformidlingsform, både på inn-legg og story. Dette har økt 
vår 

interaksjon med publikum og bidratt til flere følgere (p.t. 
6.208 følgere) – og ført til bedre spredning av vårt fagstoff.

Digitalisering
Vi har i løpet av 2021 utviklet en intern web-app for ansatte 
ved RVTS Sør som ble tatt i bruk fra og med 1. januar 
2022. Appen digitaliserer og forenkler føringen av timelister, 
kjørebok, logging av antall kursdeltakere og oversikt over 
interne prosjekter. Vi har også oppgradert utstyr og laget 
et eget studio for å kunne tilby enda bedre og flere digitale 
undervisninger. 

Julekalender
Vår populære julekalender fra 2020 (www.rvtssor.no/
jul/2021) med ressurser rettet mot hjelper, barn og unge 
ble oppdatert og gjenbrukt i desember. Kalenderen heter 
Relasjonskalenderen og inneholder én oppgave med fag-
grunnlag og artikler hver dag. Lukene kan lastes ned og printes 
ut og er en ressurs som kan brukes i personalet, hjemme 
eller i klasserommet. Den kan brukes til selvrefleksjon, eller 
i samarbeid med andre. Totalt sidevisninger: 16.200.

Samarbeid med andre
Vi har i hele 2021 hatt jevnlige møter mellom kommunika-
sjonsansvarlige i RVTS-ene for å ha fokus på promotering 
av, og arbeid med, felles prosjekter og arrangementer. Vi 
publiserer også en del av hverandres arrangementer på 
sosiale medier for å skape så mye oppmerksomhet rundt 
dette som mulig. 
 
Vi har bidratt til utvikling av visuell profil og kommunikasjon 
for stiftelsen Pilar (RBUP, RVTS Øst og RVTS Sør) og har i 
samarbeider med NKVTS en felles facebookgruppe.  Vi har 
også videreført vårt kommunikasjonsfaglige samarbeid i 
Samarbeid Sør. (se for øvrig kapt. 1.4)

2.21 Samarbeid med NKVTS om  
     gjennomgang av nettressurser

Se punkt 1.3.3 samarbeid med NKVTS.

2.22 Omforent rutine for fordeling av oppgaver 

Gjennom rutine- og samarbeidsbeskrivelsen «RVTS – En 
moderne familie» har vi i 2021 laget gode strukturer og lagt 
et ytterligere godt grunnlag for samhandling og fordeling av 
oppgaver oss sentre imellom. 
Les mer om dette i punkt 
1.3.2.
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Illustrasjon: Cecilie Høgås
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3.0 Nøkkeltall

NETTSIDE  2021 2020

rvtssor.no              
Sidevisninger 712.214 602.200
Brukere 239.563 237.356
     
Linktillivet.no    
Sidevisninger 186.033 192.005
Brukere 39.562 41.961
     
Fa-sett.no    
Sidevisninger 2.864 2.583
Brukere 1.274 934
     
Traumebevisst.no/ordliste    
Sidevisninger 3.006 3.365
     
Traumebevisst.no/edukasjon  
Sidevisninger 16.373 18.178
  
Traumebevisst.no/fosterforeldre  
Sidevisninger 37.381 12.395
  
Handle-kraft.no    
Sidevisninger 9.801 9.649
Brukere 4.066 3.865
     
Traumenett.no    
Sidevisninger 4.475 6.602
Brukere 1.898 2.386
     
Vidsynt.no    
Sidevisninger 1.644 1.030
Brukere 655 239
     
Ung og omskåret (f-g-m.info)    
Sidevisninger 496 430
Brukere 448 329
     
Kvinneligomskjæring.no    
Sidevisninger 2.243 1.809
Brukere 455 437
     
Barnehoydekonferansen.no    
Sidevisninger 27.922 -
Brukere 13.516 -
     
Vaarebarn.no  
Sidevisninger 8.615 -
Brukere 2.882 -
  
 

NETTSIDE  2019 2020

Samarbeidsprosjekter:  
  
Snakkemedbarn.no    
Sidevisninger 357.064 378.923
Brukere 60.559 72.100
     
Menneskertilsalgs.no    
Sidevisninger 20.265 14.659
Brukere 8.161 5.348
     
Godtjenestestøtte.no    
Sidevisninger 2.531 - 
Brukere 372 - 
     
Kommunaltbarnevern.no  
Sidevisninger 19.479 11.443
Brukere 2.563 1.729

Samfunnsoppdraget realiseres i samarbeid med andre
Omtrent halvparten av våre tjenestestøtteoppdrag ble gjennomført 
i samarbeid med andre ressurs- og kompetansesentre.
Halvparten ble gjennomført i det regionale samarbeidet mellom 
Korus, RBUP, Napha og Statsforvalteren (Samarbeid Sør).

De øvrige ble gjennomført i samarbeid med RVTS ene og andre 
ressurs- og kompetansemiljø.
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NETTSIDE  2019 2020

Vi har gjennomført 541 tjenestestøtteoppdrag i 2021. Hvorav 292 
digitale samlinger og 249 fysiske samlinger. 

Vi har opprettholdt stor aktivitet ved å benytte digitale løsninger for å 
støtte tjenester i nok et år med ustabil og krevende drift. 

Vi har hatt 166 NYE forespørsler dette året. Disse kommer i tillegg til 
tjenestestøtteoppdrag som pågår og varer over tid (1-3 år). 

Vi har hatt stor andel tverretatlig og tverrfaglige innsatser over tid 
for å styrke implementering av vår spisskompetanse i regionens 
kommuner.

48 % av våre innsatser er gjennomført 
i kommunale tjenester, inkl kommunalt 
barnevern.

19% av innsatsene har gått primært til 
skole og barnehage.

Vi har sett en økende tendens til at 
kommuner ønsker å inkludere flere 
tjenester når de ber om kompetanse-
støtte. De vil ha virksomhetsintegrert 
kompetansestøtte for hele kommunen, 
over flere år.

Oppdrag

Forespørsel om tjenestetøtte

166

Nettkurs



Helsedirektoratet utarbeider de årlige oppdragsbrevene som 
fastsetter oppgavene og rammene for virksomheten til RVTS 
Sør. 

I tillegg til oppdrag fra Helsedirektoratet, mottar RVTS Sør også 
oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 

Senteret er et av tre sentre i Stiftelsen Pilar. Stiftelsen har 
samordnet fellesfunksjoner samt påbegynt samarbeid rundt 
fagområder og koordinering av aktiviteter.

RVTS Sør har i løpet av dette året gjennomført en orga-
nisasjonstilpasning, og er nå organisert med en ledergruppe 
bestående av senterleder, to seksjonsledere og fagleder.  

Senteret har gode møtestrukturer internt. Alle ansatte deltar i 
månedlige personalmøter og fagutviklingsdager. Det er innført 
faste samarbeidsmøter mellom ledelsen, verneombud og 
tillitsvalgte (LSU). LSU har faste møter hvor alle deltar.

RVTS Sør er organisert som en prosjektorganisasjon. 
Vi benytter denne organiseringen til å jobbe helhetlig og 
samhandlende rundt våre oppdrag, vår portefølje og for å 
bygge, videreutvikle og levere solid tjenestestøtte til våre 
målgrupper.
Det etableres prosjektgrupper når noe skal utvikles eller 
drives over tid. Prosjektgruppene får delegert 
myndighet og tildels økonomiske ressurser 
for å realisere innsatser og oppdrag. Hvert 
prosjektgruppe har en prosjektleder som holder 
i arbeidet sammen med ledelsen.

Prosjektorganiseringen sikrer god kvalitet og 
gjør det mulig å utnytte alle medarbeidernes 
kompetanser og erfaringer. Det mobiliserer 
medarbeiderne og bidrar til eierskap og 
deltakelse i fagområder de kjenner godt.

Senteret ønsker å være en lærende orga-
nisasjon og har etablert faste strukturer for 
intern fagutvikling og sikre arenaer for deling av 
kunnskap og erfaringer på tvers av fagområder og 
prosjekter. Vi tenker at slike arenaer for læring og 
faglig fellesskap styrker organisasjonstilhørighet, 
og bygger psykologisk trygghet i organisasjonen og mellom 
medarbeidere. Vi mener også at lek og innovasjonsprosesser 
kan skape ekstraordinære resultater som sikrer kvalitet. 
Slik kan vi bygge opp en god portefølje til det beste for våre 
målgrupper.

Våre konkrete lærings- og utviklingsarenaer er:
· To faste «inne-uker» årlig. Disse ukene jobber vi sammen 
 om våre strategiske mål, konsepter og programmer, 
 arbeidsformer og ikke minst verdimeldingen vår, som 
 beskriver vårt faglige ståsted og verdigrunnlag.

· Enkeltstående fagutviklingsdager (FUD) hver fjerde uke. 
 Dagene tar opp pågående arbeid og tema som ledelsen 
 eller medarbeiderne ønsker å dele i fellesskapet. 

· For å arbeide systematisk med løpende utvikling og 
 innovasjon som skaper kvalitet, etablerer senteret i disse 
 dager såkalte fagutviklingsgrupper (FUG). En FUG-gruppe 
 skal ha et konkret område/tema, et avklart mål og ønsket 
 resultat, samt en plan for hvordan arbeidet skal 
 presenteres for fellesskapet på våre FUD-dager.

Våre medarbeidere er senterets kapital. Det er disse med-
arbeiderne som sikrer gode tjenester til våre målgrupper, sikrer 
kvalitet og sørger for at vi realiserer vårt samfunnsoppdrag. 

Bærekraft
Etter innspill fra ansatte ønsker ledelsen i RVTS Sør å se 
nærmere på hva vi kan gjøre for å bli mer bærekraftig, og det 
ble opprettet en egen bærekraftgruppe.
 

FNs siste klimarapport minner oss på at verden snarest 
mulig må omstille seg for å unngå en global klimakrise. 
Hvordan kan vi i vår organisasjon innføre tiltak for å bidra i 
dette arbeidet – og hva betyr egentlig bærekraft? For å utvide 
horisonten tok vi en felles titt på FN sine bærekraftsmål:
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4.0 – Organisering, tilknytning og bærekraft 

UTRYDDE
FATTIGDOM

REN ENERGI
TIL ALLE

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

LIVET I
HAVET

LIVET PÅ 
LAND

FRED, RETTFERDIGHET
OG VELFUNGERENDE
INSTITUSJONER

SAMARBEID 
FOR Å NÅ MÅLENE

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK 
VEKST

MINDRE 
ULIKHET

BÆREKRAFTIGE
BYER OG
LOKALSAMFUNN

ANSVARLIG
FORBRUK OG 
PRODUKSJON

UTRYDDE
SULT

GOD HELSE OG
LIVSKVALITET

GOD 
UTDANNING

LIKESTILLING
MELLOM KJØNNENE

RENT VANN OG GODE 
SANITÆRFORHOLD

INDUSTRI,
INNOVASJON OG 
INFRASTRUKTUR

FNs bærekraftmål (https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal)



Her så vi fort at det var områder som ikke bare var bra for 
miljøet, men også kunne bedre hverdagen til de ansatte og 
tjenestene vi arbeider mot. Vi ønsket å inkludere de ansatte i 
prosessen og gjennomførte derfor en gruppeoppgave der de 
skulle plukke ut de bærekraftmålene som de syntes RVTS 
skulle sette søkelys på. 
 
Resultatet ble at følgende bærekraftsmål gikk igjen i flere av 
gruppene:
 

Hvorfor arbeide med bærekraft?
Blant annet har EU lansert sin «Green Deal» som består 
av konkrete krav og standarder, slik som taksonomien – et 
klassifiseringssystem for å måle bærekraftige aktiviteter. 
Dette blir etter planen gradvis innført i Norge i løpet av 2022. 
Fokus på bærekraftige tiltak, og dokumentasjonen av dette, 
blir derfor viktig i årene fremover. 
 
Prosessen
Å arbeide med bærekraftsmål er en sirkulær prosess der 
man hele tiden ser på hva man har oppnådd og hva som kan 
bli bedre. 
 
Dagens status
2021 ble i hovedsak brukt til å kartlegge hva vi allerede gjør 
i RVTS Sør som et grunnlag for videre arbeid i 2022.
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God helse 
og livskvalitet God utdanning Ansvarlig forbruk 

og produksjon
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Navn Tjenesteområde/fagkompetanse Årsverk 

Martin Mølsæter  Senterleder  1 

Heine Steinkopf  Fagleder  1 

Ruben Gausdal  Seksjonsleder  1 

Ragnhild Thoner  Seksjonsleder  1 

Sissel Sandve  Kontorleder  1 

Kirsti Gilje  Rådgiver/prosjektstøtte  0,8 

Siri Landstad Thorkildsen  Kommunikasjonsrådgiver   1 

Therese Skauge Klokset  Design og prosjektstøtte  1 

Martin Viste  Webutvikler  1 

Anette Andersen  Vold og traumer  1 

Aud Ørnes  Vold og traumer  1 

Odd Kenneth Hillesund  Vold og traumer  0,2 

Pernille Lavoll Baade  Vold og traumer   1 

Gunn Karin Anker Thomassen  Vold og traumer  1 

Espen Odden  Vold og traumer  1 

Anne-Lill Nilsen  Vold og traumer / seksuelle overgrep  1 

Pål Solhaug  Vold og traumer / rus  1 

Tone Weire Jørgensen  Vold og traumer / flyktninghelse  1 

Inge Bergdal  Vold og traumer / org. utvikling  1 

Gunnar Eide  Flyktninghelse – tvungen migrasjon FLT   0,6 

Torunn Fladstad  Flyktninghelse – tvungen migrasjon FLT   1  

Sapna Sharma  Flyktninghelse – tvungen migrasjon FLT   1 

Hanne Visdal-Johnsen  Flyktninghelse – tvungen migrasjon FLT   1 

Øyvind Dåsvatn                                Selvmordsforebygging / FLT  1 

Karen Ringereide  Selvmordsforebygging/Udir fagutv. 1 

Torstein Garcia de Presno  Selvmordsforebygging  1 

Ingrid Sæbø Møllen  Selvmordsforebygging   1 

Miriam Ekra  Udir – fagutvikling(engasjement)  1 

Lill-Monika Limyr-Grimeland  Selvmordsforebygging (engasjement)  0,2 

Karen Kilane  Kommunikasjon (vikar)  0,2 

Hanne Sofie Rosenvinge  Kommunikasjon (vikar)  0,2 

Antall årsverk ved utgangen av 2021  27,2 

ANSATTE VED UTGANGEN AV 2020:

Per 31. desember 2021 har senteret totalt 31 ansatte, i til sammen 27,2 årsverk. 
Av disse er 1,6 årsverk midlertidige engasjement/vikariat.  
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Regionalt ressurssenter om vold, 
traumatisk stress og selvmordsforebygging

www.rvtssor.no

Menneskemøtekompetanse:
Summen av verdier, kunnskap og 
menneskelige ferdigheter.
Synonym: Hjelpekunst.


