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Sammendrag av måloppnåelsen
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP 
Øst og Sør, er en tjeneste for de kommunale og statlige 
tjenestene – og for folkehelsearbeidet i kommunene. 
Vårt samfunnsoppdrag er å styrke kompetansen og 
kvaliteten i alle tjenester som arbeider med barn 
og unges psykiske helse, inkludert barnevern. Det 
oppdraget løser vi primært i et samarbeid med 
tjenestene om kvalitetsutvikling, etterutdanning, 
tjenesteutviklende forskning og gjennom å tilrettelegge 
for en kunnskapsbasert praksis i tjenestene.
En sterkere dreining mot tjenestestøtte på kommunalt 
nivå er blitt beskrevet i våre tilskuddsbrev de senere 
årene. Våre mål for innsatser til våre målgrupper innretter 
seg i tråd med dette: 60 % mot kommune,  
20 % mot spesialisthelsetjenesten og statlig barnevern, 
10 % mot myndigheter og 10 % mot befolkningen for 
øvrig. Av tallene vi kan lese fra 2022 er det gledelig å 
se at våre oppgaver og aktiviteter i stor grad følger våre 
målsettinger. 
 
I 2021 og 2022 har RBUP lagt ned et stort arbeid 
med å kunne følge opp, og evaluere våre innsatser. 
Dette gjøres i «RBUP-monitor» - en digital, dynamisk 
rapportløsning. Dataene vi samler inn brukes til å 
opprettholde god kvalitet på de tjenestene vi leverer, 
samt bidra til å forbedre egen innsats der det er behov. 
På sikt ønsker vi at denne løsningen kan tas med ut 
i tjenestestøtteoppdrag, og bidra til at tjenestene 
kan jobbe mer datadrevet med egne evalueringer og 
tjenesteutvikling. Du kan lese mer om RBUP-monitor på 
s. 12-13.
 
Felles innsats mot tjenestene  
Stiftelsen Pilar omfatter sentrene RBUP Øst og Sør, 
RVTS Øst og RVTS Sør. Pilar har felles ledelse og 
administrasjon, og styret er stiftelsens øverste organ. 
Høsten 2022 fikk Pilar ny direktør, Anne-Stine Meltzer, 
og vi ser frem til å jobbe videre mot sentrenes mål i 
fellesskap. 
  

Faglige synergier skal bedre sentrenes tilbud til 
tjenestene. Pilar er et stort faglig fellesskap – og vi 
skal lære mer, gjøre mer og lykkes enda bedre enn om 
sentrene hadde hatt andre eiere. De forskjellige delene 
av organisasjonen har ulike styrker og spisskompetanser 
– det gjør at vi kan utfylle hverandre. Målet er at det store 
faglige fellesskapet skal komme tjenestene til gode, 
både når sentrene løser oppgaver hver for seg og når vi 
arbeider sammen.

Hilsen fra senterleder

2022 er lagt bak oss, og vi kan igjen se tilbake på mye aktivitet i senteret, i samarbeid 
med tjenestene og samarbeidspartnere. Året startet på hjemmekontor, men i løpet av 
våren fikk vi heldigvis muligheten til å gjenoppta arbeidet vårt slik det gjøres best: ute i 
tjenestene og i møte med hverandre. Regionsenter for barn og unges  

psykiske helse, helseregion Øst og Sør  
er en tjeneste for de kommunale og statlige  
tjenestene - og for folkehelsearbeidet i  
kommunene.

Vårt samfunnsoppdrag  
er å styrke kompetansen og kvaliteten i alle  
tjenester som arbeider med barn og unges 
pyskiske helse, inkludert barnevern.

Oppdraget løser vi i samarbeid  
med tjenestene gjennom kvalitetsutvikling,  
etterutdanning, tjenesteutviklende forskning  
og gjennom å tilrettelegge for en  
kunnskapsbasert praksis i tjenestene.
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Vår ambisjon: 
tjenestestøtte i alt vi gjør
RBUPs viktigste oppgave er å yte hjelp til dem som 
arbeider på barn og unges arenaer. 
 
Vårt arbeid skal gi effekt helt ut ved å hjelpe ansatte 
og ledere å omsette kunnskap til ny praksis. Dette 
skal vi gjøre gjennom kvalitetsutvikling som bidrar til 
varig praksisendring, og undervisning og formidling 
som gir økt kompetanse til tjenestenes ansatte. For å 
understøtte dette arbeidet skal vi drive kunnskaps- 
oppsummering og forskning som er nyttig for  
tjenestene. På denne måten strekker vi oss mot å 
være et komplett kompetansesenter. Alle våre  
aktiviteter og alt vi gjør er tjenestestøtte.

Vi vil bidra til bedre kvalitet i tjenestene gjennom 
samarbeid og læring. Det gjør vi når vi møter  
tjenestene og deler kunnskap og erfaringer. Denne 
gjensidige læringen gir merverdi og skaper kvalitet i 
samarbeidet. Vi vil bli oppfattet som en profesjonell, 
kunnskapsrik, trygg, åpen og inkluderende  
organisasjon. Vi vil være en verdsatt og etterspurt 
utviklingspartner for tjenestene. 

Sammen med de andre kompetansesentrene  
nasjonalt og i våre regioner skal vi opptre samlet,  
og gi den faglige støtten ledere og ansatte i  
kommuner, spesialisthelsetjenesten og statlig  
barnevern trenger. 

1 Organisasjonen
RBUP

Prioriteringer: 
 Vi skal forstå og ta utgangspunkt i   
 tjenestenes behov   

 Vi skal sørge for at vårt arbeid gir   
	 effekt	helt	ut 

 Aktivitetene våre skal være i tråd   
 med vårt årlige tilskuddsbrev  
 og Opptrappingsplanen for psykisk  
 helse

Målgrupper: 
Våre målgrupper er fagpersonell og ledere i  
kommunale helse- og omsorgstjenester, spesialist- 
helsetjenesten, kommunalt barnevern, statlig 
barnevern og familievern, barnehager, skoler og 
myndigheter.

Vår kjernekompetanse: 
Kunnskap om barn og unges 
psykiske helse og velferd 

Kunnskapsbasert praksis 

Tverrfaglig samhandling

Implementeringskunnskap

Vi skal støtte arbeidet med 
kvalitetsforbedring og  
tjenesteutvikling.

Vi skal drive praksisnær og 
tjenesteutviklende forskning 
og kunnskapsoppsummering.

Vi skal styrke 
kompetansen i    
kommunale og  
statlige tjenester, 
inkludert helse- 
foretak.

Tjenestene skal vite 
hvem vi er, hva vi kan 
tilby og hvilken 
kunnskap vi har.

Vi skal samarbeide  
med de andre kompetanse- 
sentrene for å sikre  
helhetlige og koordinerte  
kompetansetjenester.

Vi skal involvere  
brukerorganisasjoner  
og brukere.

Våre  
strategiske 

mål

1 2

3 4

5 6
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Et komplett kompetansesenter 

Senterleder

Stab / kommunikasjon

Seksjon for 
folkehelse og 
forebygging

Seksjon for  
kvalitetsfor- 
bedring og  
tjenesteutvikling

Seksjon for 
sped- og  
småbarn

Prosjekt Nurse 
Family Partner- 
ship - Sammen 
på vei

Forskergruppe
forebygging og 
behandling

Seksjon for 
langsgående 
undervisnings-
program

Organisasjonskart

Kaja Kierulf 
Senterleder

Anne Bøe  
Stabsleder

Solveig Holen
Seksjonsleder 
Seksjon for folke- 
helse og forebygging

Inger Hodne 
Seksjonsleder 
Seksjon for kvalitets- 
forbedring og  
tjenesteutvikling

Kari Slinning 
Seksjonsleder 
Seksjon for  
sped- og småbarn

Tine G. Aaserud 
Seksjonleder  
Sammen på vei 
(NFP)

John Kjøbli 
Seksjonsleder 
Forskergruppe  
forebygging og 
behandling

Elin Kreyberg 
Seksjonsleder 
Seksjon for langs- 
gående undervisnings-
program

Senterledelsen

RBUP har en ambisjon om å være et komplett  
kompetansesenter. Vi har alle byggesteinene for å få 
dette til. 

Vi er synlige for tjenestene når vi driver kvalitets- 
forbedringsprosjekter, undervisning og formidling.  
For å sikre kvaliteten på disse aktivitetene baserer vi  
arbeidet vårt på kunnskapsoppsummeringer, og vi inn- 
retter vår forskningsaktivitet der vi har identifisert 
kunnskapshull. Vi må i større grad enn tidligere sikre at 
kvalitetsforbedringsarbeid, undervisning og formidling 
baseres på kunnskapsoppsummering og forskning, og 
at kunnskapsoppsummering og forskning rettes mot de 
områdene av kunnskapsbasert praksis som er særlig 
relevante for tjenestene og vårt oppdrag. Dette kan  
handle både om effekt av tiltak, kunnskap om brukeres 
behov og tilegnelse og opprettholdelse av generelle  
terapeutferdigheter. Vi skal ha en tydelig kompetanse- 
profil innenfor barn og unges psykiske helse, og ha 
kunnskap om tjenestenes faglige innhold, utforming,  
organisatoriske behov og handlingsrom.

RBUP er ett senter bestående av ulike spisskompetanse- 
områder. Ledelsen har et særlig ansvar for å prioritere, 
styre og vise retning slik at strategien realiseres. Et  
forutsigbart og transparent lederskap vil være avgjørende 
for engasjement og tillit i organisasjonen. 

Hensiktsmessig organisering og samarbeid på tvers 
av arbeidsformer vil bidra til at målene i strategien lar 
seg gjennomføre. Samtidig vil senterets rammevilkår og 
tjenestenes behov være faktorer som påvirker hvorvidt 
RBUP når sine strategiske mål.

92 35 7
137

Antall ansatte 
i RBUP i 2022

Fast ansatt Midlertidig 
ansatt

Midlertidig 
ansatt-timer

3

Sluttet

For å oppnå dette skal vi:

•  prioritere fellestid i organisasjonen for å  
 mobilisere alle ansatte i realiseringen av  
 strategien

•  utforme en kompetanseprofil og identifisere  
 fremtidige kompetansebehov på både  
 ansatt- og organisasjonsnivå (det vil si  
 plan for rekruttering, intern opplæring og 
 kvalitetssikring)

•  styrke internundervisning slik at alle ansatte  
 har og forvalter samme kjernekompetanse

•  videreutvikle strukturer for samarbeid på  
 tvers av seksjoner, for å sikre kunnskaps- 
 deling og kvalitet i vårt eget arbeid

•  jobbe aktivt med RBUPs system for intern- 
 kontroll og kvalitetsutvikling

•  bruke Samarbeidsutvalget aktivt i 
 realiseringsarbeidet

•  sikre godt lederskap for å skape retning og  
 styring, og for å prioritere årlige aktiviteter

•  videreføre lederutvikling for å fremme godt  
 lederskap
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Brukermedvirkning

RBUP har en strategi for brukermedvirkning som skal 
sikre at en felles praksis forplikter oss til å ivareta bruker-
perspektivet og utnytte brukerkunnskap. 

Strategien operasjonaliserer begrepene bruker, bruker- 
medvirkning, og brukerkunnskap, samt beskriver en 
sjekkliste for brukermedvirkning som skal gjennomgås 
for alle prosjekter og tjenesteutviklingsoppdrag. 

Medvirkning skal være integrert i arbeidsprosesser fra 
planlegging til evaluering. Det stiller også krav til oss med 
hensyn til hvordan vi bygger intervensjoner sammen med 
tjenestene som sikrer medvirkning. 

Medvirkning i og fra tjenestene etableres som partner-
skap i tjenestestøtteprosjekter og gjennom samarbeid i 
referanse- og ressursgrupper knyttet til utdanninger og 
prosjekter.

Samutvikling – forskningsprosjektet Kort
I forskningsprosjektet Kort har forskere, helsesykepleiere, 
psykologer, og ungdom samarbeidet om å utvikle lav- 
terskel psykisk helsehjelp for ungdom gjennom skole-
helsetjenesten. Det er brukt en form for tjenestedesign 
utviklet og forsket på ved RBUP som heter Elementbasert 
Samutvikling. Denne metoden tar utgangspunkt i  
effektive tiltakselementer fra oppsummert forskning og 
bruker designtenkning- og metoder for å skreddersy 
tiltak til behov og rammer i tjenestene - sammen med 
tjenestene og deres målgrupper. Målet er å utvikle tiltak 
som både er brukervennlige for tjenestene og nyttige for 
ungdommenes psykiske helse og livskvalitet. 

Tiltakselementene i Kort kan brukes fleksibelt i skole-
helsetjenesten og fokuserer på å hjelpe ungdom med 
følelser og stress i hverdagen. For å lykkes samarbeides 
det tett med mange ungdommer, kommuner og mål- 
gruppeorganisasjoner. I 2023-2024 skal vi evaluere i 
mplementerbarhet i tjenestene og nytteverdi for ungdom, 
før vi 2024-2026 skal gjøre en stor effektstudie av de 
mest nyttige elementene

Regionalt råd
Regionalt råd er et rådgivende organ for RBUP og skal 
bidra til å styrke samarbeidet med tjenestene.  
Rådet skal blant annet uttale seg om:

• Prioriteringer i forhold til virksomheten som RBUP 
skal drive/stimulere til .

• Andre saker som rådet får seg forelagt via  
senterleder.

• Saker av betydning for RBUPs virksomhet som rådet 
selv ønsker å ta initiativ til.

I tillegg til at Statsforvalteren og Voksne for Barn er  
representert med ett medlem hver, er KS/kommunene og 
alle helseforetak med BUP-enheter i regionen  
representert med 9 medlemmer hver. Det avholdes til 
vanlig to møter i året, og i 2022 har tema for møtene i 
hovedsak vært innspill og drøfting av RBUPs strategi 
2021-2025.

Undervisningsråd
Spesialistprogrammet utvikles og driftes i samarbeid 
med representanter for tjenesteledere fra hele landet, 
brukerorganisasjoner og andre relevante kompetanse-
senter. Representantene møter årlig i Undervisningsråd 
hvor undervisningsplaner og modellen drøftes. 
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RBUP-monitor og datadrevet tjenesteutvikling 

RBUP-monitor er en digital, dynamisk rapportløsning. 
I bredere forstand er RBUP-monitor et utviklingsprosjekt 
hvor det jobbes med standardisering, sammenstilling 
og visualisering av data. Resultatet er løsninger som gir 
innsikt i komplekse datagrunnlag på en enkel og intuitiv 
måte, og som legger til rette for å arbeide mer datadrevet 
innenfor ulike tjenesteområder.

Kursevalueringer i 2022
Basert på data samlet inn fra kursdeltakerne våre i  
perioden høsten 2021-2022, har vi etablert en “baseline” 
for kursdata i RBUP. Vi har gjennomført 46 kurs- 
evalueringer med en svarprosent på 38,9 %.

55 % av kursene er gjennomført digitalt, 43 % 
fysisk og 2 % en kombinasjon. 

963 kursdeltakere har svart på kursevaluerings- 
skjemaet vårt. Av disse var: 

 81 % fra region Sør-øst 

 19 % psykologer, 13 % helsesykepleiere og 12 %  
 barnevernspedagoger 

 21 % ansatt i psykisk helsevern/BUP, 14 % på  
 helsestasjon og 13 % i barneverntjenesten 

 11 % ledere og 89 % ansatte 

De aller fleste har hørt om oss gjennom kolleger og andre i 
fagmiljøet, eller på RBUPs nettsider.
Dataene kan nå brukes som input for å opprettholde 
kvaliteten på tjenestene vi leverer og til å forbedre egen 

innsats der det er behov. Dataene er allerede tatt i bruk i 
arbeidet med Kurskatalog 2024.

For å effektivisere datainnsamlingsprosessen, sikre 
datakvalitet og øke svarprosenten, har vi i 2022 videre-
utviklet kursevalueringsskjemaet. Skjemaet vil nå besvares 
av kursdeltakerne via QR-kode på slutten av hvert kurs. 
Basert på erfaringer fra datainnsamlingen i 2021-22, har 
vi designet et mer brukervennlig skjema tilpasset mobil 
og vi har forbedret spørsmålene i skjemaet for å fange 
opp ytterligere nyanser og få mer korrekte data inn. Fra 
og med januar 2023 vil vi samle inn kursdata med nytt, 
videreutviklet skjema. 

RBUP monitor er presentert for Hdir, Bufdir (14.10) i 
senterledermøte med RKBUene samt i senterledermøte i 
region Sør og øst med tanke på et mulig samarbeid for å 
utvikle en felles rapporteringsløsning på lang sikt.

Nytt sakssystem for tjenestestøtteoppdrag 
Standardisering av data er essensielt for å kunne jobbe 
datadrevet i en organisasjon. I 2022 har vi utviklet et 
nytt sakssystem for oppfølging av tjenestestøttesaker. 
Resultatet er mer effektive og samkjørte prosesser for 
sakshåndtering, og ivaretakelse av datakvalitet i den 
tekniske løsningen. Sakssystemet er nå i full drift som 
en integrert del av RBUPs nettside der tjenestene tar 
kontakt med oss for å få hjelp til ulike oppdrag. 

Veien videre 

I 2023 vil vi ha særskilt fokus på å implementere RBUP-monitor i organisasjonen. Vi jobber 
videre med å se på hvordan bruken av RBUP-monitor kan støtte opp under øvrige arbeids- 
rutiner, slik at dataene som samles inn kommer til nytte for flest mulig. Løsningen vil hjelpe 
oss med å identifisere og prioritere områder der vi ikke henter inn data i dag, men der vi  
burde hente inn data for stadig å evaluere og forbedre egen innsats. 

På sikt vil metodikken vi benytter i utvikling av RBUP-monitor kunne tas ut i tjenestestøtte- 
oppdrag for å bistå tjenestene med å jobbe mer datadrevet. Ved å ta i bruk tilgjengelig  
informasjon og datakilder kan tjenestene arbeide mer systematisk med tjenesteutvikling, 
med implementering og evaluering av tiltak, og evaluering av egen innsats. 

Videreutvikling av dette arbeidet, både internt og til bruk i tjenestestøtteoppdrag,  
vil bidra til å kunne måle RBUPs effekt helt ut.

Systematiserte, kategoriske data gjør det 
mulig å visualisere og tilgjengeliggjøre 
dataene for organisasjonen.

Kurs og opplæringutgjør den største andelen av henvendelsene vi får via våre nettsider:

De fleste henvendelsene kommer fra tjenester i Viken og Oslo:
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2 Kvalitetsforbedring
og tjenestestøtte

Inntaksteam 
Tjenestene når RBUP gjennom våre nettsider, på e-post 
eller ved å ringe. Alle henvendelser blir registrert og  
behandlet direkte av medarbeiderne som betjener  
mottaket, og/eller i RBUPs inntaksmøte, som holdes 
annenhver uke. 

I 2022 har vi mottatt 187 nye forespørsler fra tjenestene. 
Vi har tegnet kontrakter med 66 tjenester og organisa- 
sjoner om bidrag på fagdager, kursdager (1-3 dager) og 
opplæringspakker med implementeringsstøtte, for  
gjennomføring i 2022 (54) eller 2023 (12). Vi har inngått 
nye avtaler om prosjektsamarbeid med 4 kommuner/ 
tjenester og 1 læringsnettverk for 6 kommuner. 5  
henvendelser er under avklaring med tjenestene, 
herunder ett læringsnettverk for 5 kommuner (se under, 
Avklaringsteam).  18 forespørsler ble avslått. Grunner til 
avslag er kapasitet, f.eks. til å bidra med undervisning 
på kort varsel (18), at vi ikke har kompetansen som 
etterspørres i vårt senter (4 henvendelser, gjelder f.eks. 
bestemte typer utredningsmetodikk), eller at fore- 
spørselen faller utenfor vårt mandat (1). 14 ganger  
henviste vi til tjenestens «eget regionssenter», altså 
RKBUene i Vest, Midt eller Nord, eller RVTS. 57 henven-
delser er avsluttet etter kortvarig oppfølging. Mange får 
svar på mer eller mindre kompliserte spørsmål, noen blir 
veiledet til å finne hjelp hos andre, andre får råd når det 
gjelder forskjellige ting som tiltaksevaluering, rutiner og 
prosedyrer for oppfølging etter utredning, organisering 
av et nevroteam eller utforming av en Phd-søknad. 8 
tjenester har trukket sin henvendelse, eller ikke gitt oss 
gjensvar, og 11 forespørsler er utsatt eller er fortsatt under 
avklaring med tjenestene ved årsskiftet.  

Når det gjelder bistand til kvalitets- og utviklingsarbeid, 
og henvendelser som må utredes nærmere, dreier 
forespørselene seg ofte om hjelp til å lage en utviklings- 
plan for tjenesten, eller for flere tjenester i kommunen. Vi 
møter ledernes/ledergruppenes forespørsler på en  
systematisk måte, med støtte i prosjekt- og prosessverk-
tøy fra God tjenestestøtte.no. 

De innledende avklaringene resulterer i utkast til en 
prosjektplan. Tilknytning til kommunens planverk, behov i 
tjenesten(e) og i befolkningen er alltid viktige hensyn å ta.

Opplæring og undervisning i tjenestene 

Vi har bidratt med 77 undervisningsoppdrag i tjenestene 
i 2022. Det kan dreie seg om alt fra 2 timers innlegg på 
fagdager, til 1-3 opplæringsdager, noen av dem også 
med implementeringsstøtte. Vi stiller som regel krav om 
et minimum av 20 deltakere før vi reiser ut til kommuner 
eller tjenester. Noen fikk dekket sitt behov ved å delta på 
kurs i RBUP, digitalt eller i Nydalen.  

Når vi arbeider på oppdrag fra tjenestene, treffer vi 
kompetansebehovene slik tjenestene definerer dem. En 
annen ting som tjenestelederne legger vekt på, er at flere 
(eventuelt alle) ansatte deltar i felles opplæring. Det øker 
sannsynligheten for at kunnskapen tas i bruk. 

Det er en vekselvirkning mellom kursene vi holder i RBUP 
og opplæring som etterspørres av tjenestene. RBUPs 
kurskatalog gir en oversikt over hva vi kan bidra med, og 
tilbakemeldingene fra tjenestene hjelper oss til å utvikle 
kurskatalogen i tråd med innmeldte behov. 

Kurs i regi av RBUP  

I 2022 ble arbeidet med å standardisere kurstilbudet 
og kursevalueringene videreført. Vi planla 67 kurs, og 
gjennomførte 64. Avlysninger fant sted enten på grunn av 
sykdom hos foreleser, eller fordi det var for få påmeldte 
til å gjennomføre. De fleste ble gjennomført fysisk (61), 
mens 4 ble gjennomført digitalt. I alt hadde vi 2476 
kursdeltakere.  Alle kursdeltakere blir bedt om å evaluere 
kursene i etterkant. Vi når en gjennomsnittsskåre på 4,3 
på en skala fra 1 til 5 for hhv. «var kurset av faglig  
interesse (4,5), «var kurset nyttig for ditt daglige arbeid» 
(4,2) og «ble læringsmålene dekket i kursinnholdet» (4,3). 
Imidlertid var svarprosenten lavere enn ønskelig (38,9). 

Vi innfører tiltak (evaluering med QR-kode på slutten av 
kursdagen) for å prøve og forbedre tilbakemeldingsraten 
fra januar 2023. Kurskatalog for 2023 ble presentert 
samlet i november. Kurskatalogen inneholder oversikt 
over kurs i RBUP, og kurs som tilbys som tjenestestøtte. 
Dette gir tjenestene gode muligheter for planlegging.

Avklaringsteam 

Når vi skal bistå kommuner og spesialisttjenester i deres 
kvalitets- og tjenesteutvikling, kartlegger vi innled-
ningsvis hvordan vi kan samarbeide for å nå tjenestens/
kommunens mål. Avklaringsteamene settes sammen 
av medarbeidere med forskjellig kompetanse, slik at 
både struktur, prosesser og faglige hensyn ivaretas. 
Det gjennomføres prosesser der utviklingsønsker og 
kompetansebehov nedfelles i en skriftlig plan. I arbei-
det bruker vi prosessverktøy fra God tjenestestøtte.
no, eksempelvis verktøyet «Avklaring i samarbeid med 
tjenesten». Når avklaringsfasen avsluttes har vi svar på 
spørsmål som:  

 Hvorfor gjennomfører vi dette prosjektet 

 Hva er ønsket resultat og merverdi for tjenesten 

 Hva må gjøres for å nå målene 

 Hvordan vil vi gå frem/gjennomføre 

 Hvilke ressurser og styrker vil vi bygge på 

 Hvordan skal resultat, prosesser og samarbeid  
 evalueres. 

Planene som utarbeides utgjør grunnlaget for  
tjenestens prosjektplan, og for samarbeidsavtalen  
mellom tjenesten/kommunen og RBUP. 

I 2022 har vi organisert 5 avklaringsteam, som ved års- 
skiftet fortsatt er i arbeid, eller har ført til samarbeids- 
avtaler med kommuner og spesialisthelsetjenester. 

Evalueringsteam  

Vi har ikke mottatt forespørsler om bistand til evaluering 
av prosjekter eller tiltak i tjenestene i 2022, men har gitt 
kortvarig rådgivning på telefon.

Vi har i 2022 hatt flere større prosjektsamarbeid 
blant annet med:

 Aurskog-Høland kommune, avd oppvekst 

 Birkenes kommune, skoler og barnehager 

 Bydel Nordre Aker  

 Bydel Gamle Oslo 

 Drammen kommune, bvtj 

 Lindesnes kommune 

 Lillestrøm kommune 

 Moss barneverntjeneste 

nye saker til  
Inntaksteam

187
undervisnings- 

oppdrag

 77
kursdeltagere 

i 2022

 2476
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Eksempler på tjenestestøtteoppdrag

Etter tre avklarende møter mellom ledere i kommunen og 
RBUP, ble dette overordnede målet formulert: «Avdeling 
forebyggende tjenester er en nyttig og tydelig samar-
beidspartner for barn, unge og foreldre/foresatte, og 
for de andre virksomhetene og tjenestene i kommunen. 
Med tydelig mener vi at det skal være lett å forstå hvilken 
hjelp familiene kan få hos oss, hvilke tilbud vi gir og hva vi 
samarbeider med andre tjenester om. Vi har god orden i 
eget hus.»

I samarbeid med prosjektteamet i RBUP har prosjekt- 
gruppen i Avdeling oppvekst en utviklingsplan, med 
detaljerte mål og tiltak som skulle gjennomføres i løpet 
av årene 2022-2024. Utviklingsarbeidet startet med 
en kick-off og to oppfølgingsdager for mellomledere 
og medarbeidere i avdelingen. Målsettingen var at de 
ansatte skulle bli kjent med hverandre og hverandres 
arbeidsområder og oppgaver, og begynne arbeid med å 
lage samarbeidsrutiner. I arbeidet har RBUPs medarbei-
dere brukt og delt forskjellig prosessverktøy, som lederne 
bruker videre i sine enheter.

I prosjektgjennomføringen er RBUPs medarbeidere til-
delt rollen som «viddevakter», som følger prosjektet og er 
samtalepartnere for prosjektgruppen. I alle fagsamlinger 
har kommunens ansatte en sentral rolle som fagfor-
midlere, sammen med RBUPs medarbeidere. 

På fagdag om sped- og småbarns psykiske helse innle-
det RBUP-ansatt med en forelesning om temaet, mens 
to ansatte knyttet fagstoffet til praksishistorier fra kom-
munen. Det ble avtalt at de ansatte skulle jobbe videre 
på egenhånd med veiledning fra RBUP, for å få til et godt 
sped- og småbarnsarbeid i de ulike tjenestene. 

Fagutvikler i familie- og nettverksavdelingen beskriver 
resultatene så langt. Hun sier: 
«Når jeg ser tilbake på denne presentasjonen fra sem-
inaret på Kongsvinger med RBUP den 11. mai i 2022, blir 
jeg på vegne av Forebyggende tjenester litt stolt av oss 
selv. Vi har fremdrift på alle punktene nevnt i presenta- 
sjonen, men vil særlig trekke frem noen endringer vi har 
gjort på helsestasjonen. Vi er opptatt av Tidlig inn og 
spesielt “De tusen første dagene». 

Vår erfaring er at vi er i ferd med å løse sakene på et 
lavere nivå i innsatstrekanten. I familienettverket jobber vi 
tettere på helsestasjonen på selektivt og universelt nivå. 
Tidligere “ventet” vi på sakene til sakene befant seg på et 
indikativt nivå. Vi er også i gang med å tilby triosamtaler 
uten henvisning i både barnehagen og på skolen».

Hun forteller dette om konkrete resultater:
• Jevnlige drøftinger/veiledningsmøter har  

kommet i gang mellom helsestasjonen (jordmødre 
og helsesykepleiere) og familieveileder/psykolog i  
Familie og nettverk. Helsestasjonen har her mulighet 
til å ta opp saker de undrer seg over, og de ser  
sammen på veien videre.

• Triosamtaler mellom foreldre, helsesykepleier og 
familieveileder/psykolog på helsestasjonen. Dette er 
en samtale uten henvisning.

• Når foreldre står i strev de trenger hjelp til, inviterer 
helsesøster på helsestasjonen medarbeider fra 
Familie- og nettverk inn i samtalen. Dette fører til 
felles kartlegging som bidrar til økt kunnskap og 
forståelse.

• Tre samtaler uten henvisning. Ved behov kobler vi 
voksen psykisk helse inn i samtaler uten henvisning. 
Fra å ha “tørke” på saker fra helsestasjonen til 
Familie og nettverk, kommer flere henvendelser om 
veiledning og flere henvendelser om triosamtaler i 
uka.

• Helsesykepleierne er “tryggere” i det å be om hjelp 
på vegne av familiene, og at det er lettere og ikke så 
skummelt for brukerne å ta imot et tilbud om hjelp 
uten henvisning.

Prosjektledelsen i kommunen viser til økt deltakelse og 
involvering av foreldre gjennom trio-samtaler i tjenestene 
(se over). Medarbeidere blir involvert i utviklingsarbeidet i 
planlagte prosesser, ved ledernes bruk av egnet  
prosessverktøy. Leder av forebyggende tjenester og 
barnevern skrev dette til oss: «Det er skikkelig moro når vi 
klarer å Samskape til beste for brukeren. “Stolt av folka“

Prosjektsamarbeidet videreføres i 2023 med tett dialog 
underveis.

Utviklingsarbeid i forebyggende tjenester i Aurskog-Høland kommune  

I september 2021 fikk RBUP denne henvendelsen fra leder for barneverntjenesten og forebyggende  
tjenester i Aurskog-Høland kommune: 

«Vi trenger hjelp til å lage en robust tjeneste som har tilstrekkelig med ansatte i forhold til hva kommuner i vår  
størrelsesorden bør ha. Vi trenger hjelp til å sette retning i arbeidet. Bruker vi de beste metodene mht. problematikk? 
Vi trenger hjelp til å utarbeide terskelverdier for vårt arbeid, slik at det blir tydelig i kommunen hva dette teamet jobber 
med.»

Forespørselen fra PP-tjenesten i Agder er et eksempel 
på at tjenesteledere tar utgangspunkt i RBUPs kurs- 
katalog, og ber oss gjennomføre kurs hos dem, eventuelt 
med tilpasninger til målgruppe eller lokale forhold. I dette 
tilfellet var utgangspunktet kurset Elever med nevrout-
viklingsforstyrrelser – forståelse og behandling. 
To av medarbeiderne i RBUPs nevroteam gjennomførte 
oppdraget, og hadde fagansvaret for PP-tjenestens 
fagdager i november. Tema for dagene var nevrout-
viklingsforstyrrelser, både forståelse, aktuell forskning, 
tiltak og behandling – rettet mot hvordan dette ser ut i en 
skolekontekst. Formålet med denne innsatsen var å øke 
kompetansen om dette hos fagfolk som er tett på elever 

Agder Fylkeskommune, PP-tjenesten:

«Har dere mulighet for å tilby dagskurs hos oss med utgangspunkt i ett av disse konseptene...  
(henviser til RBUPs  kurskatalog) tilpasset målgruppen elever i videregående skole?»

med ulike tilretteleggingsbehov. Når RBUP reiser ut til 
tjenestene og formidler kunnskapsbasert praksis, og gjør 
dette med dialog som fremste prosessverktøy, blir både 
RBUPs kunnskap om status i tjenestene styrket, samtidig 
som vi får formidlet kunnskapsgrunnlaget til fagfolkene 
som står nærmest de unge. I dette tilfellet ble dagene 
positivt mottatt, og lederen av PPT formidlet at de nok vil 
benytte seg av RBUP igjen for ytterligere kompetanse-
heving. Dette viser at vår kontakt med tjenestene gjerne 
setter i gang lengre og mer sammensatte utviklings-
prosesser enn det første kontakt skulle tilsi. Med slike 
prosesser kan vi ha et begrunnet håp om at det vi gjør 
kan ha effekt helt ut.
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I arbeidet har NOAS hentet inn innspill fra familier og 
ansatte om hvilke behov de har i slike samtaler, og lagt 
opp innhold og struktur etter det. Samarbeidet med Pilar 
har foregått ved at NOAS har sendt Pilars medarbeidere 
utkast til veileder fortløpende, og mottatt skriftlige innspill 
og tilbakemeldinger. Parallelt har det vært holdt fem  
samarbeidsmøter, der Pilar har gitt tilbakemelding på 
faglig innhold og form på utkastene som forelå. NOAS 
har evaluert «testversjoner» av veilederen med sine 
ansatte og med eksterne, og fått løpende tilbakemelding 
på hva som fungerer og hva som kan endres. Disse  
erfaringene har også vært tema på møtene mellom 
NOAS og Pilar.

Pilars medarbeidere har gitt to typer bidrag: 
• Forskningsbasert kunnskap om temaene migrasjon, 

traumer, stress og kommunikasjon 
• Kunnskap og erfaring knyttet til oppsett og form på 

veiledere, for å sikre godt læringsutbytte og praktisk 
nytteverdi. Dette er sentralt for at veiledere tas i bruk 
og praksisendring finner sted.

 
At NOAS i samarbeid med RVTS Øst og RBUP har gjort 
et solid arbeid for barna og familiene i utvisning, ble 
anerkjent ved at organisasjonen 21. november ble tildelt 
Redd Barnas Barnerettighetspris 2022 for veilederen.

BIlde / illustrasjon

Barn i utvisningssaker – Råd og veiledning til Norsk Organisasjon for   
Asylsøkere (NOAS) i utarbeidelsen av samtaleveileder.

Stiftelsen Pilar (ved medarbeidere i sentrene RVTS Øst og RBUP) har i 2022 samarbeidet med NOAS om å lage en 
veileder i samtaler med barn og unge i familier som skal vises ut av landet. Bakgrunnen var NOAS’ erfaring samt  
undersøkelser som viser at barn ofte er lite informert, og vet lite om egen sak når de returneres fra Norge. NOAS  
ønsket å bidra til økt kunnskap om barn og familiers behov, økt samtalekompetanse hos ansatte, og flere gjennom-
førte samtaler med barn og familier i retur fra Norge. Veilederen er for alle som arbeider med barn og familier;  
ansatte på asylmottak, skole/barnehage, helsestasjon/ skolehelsetjeneste, lavterskeltilbud og familievern. 

Etter et samarbeidsmøte mellom RBUP og Birkenes 
kommune, der Fagutvikler utdanning og barnehage- 
myndighet og leder for Læringssenteret deltok, ble det 
klart at satsingen skulle omfatte alle ansatte på alle 
kommunens skoler, og i tillegg alle ansatte i barnehage 
og ressurssenter. 

I 2022 har RBUP levert en fagdag om følelsesregulering 
i skolen til ansatte ved alle kommunens skoler, og en 
fagdag med samme tema til alle ansatte i barnehagene. 
De har også fått en fagdag (halv dag) med tema til- 
knytning og sensitiv omsorg. Vi har fulgt opp med digitale 
møter med hver enkelt skole, med mulighet til å drøfte 
egne problemstillinger knyttet til temaene fra fagdagen. 
Barnehagene får dette tilbudet i 2023. 

I tillegg har vi holdt en halv fagdag for kommunens res-
surssenter om bekymringsfullt skolefravær. I 2023 følger 
vi opp med veiledning. Kunnskapen inngår i kommunens 
arbeid med å lage en veileder (knyttet til bekymringsfullt 
fravær). Målet er at veilederen skal bidra til tidligere og 
bedre oppfølging av barn med fravær. 

Samtlige fagdager er lagt opp med kunnskapstilførsler 
og deltakeraktivitet i form av prosessoppgaver, rollespill 
og refleksjonsoppgaver. Både fagutvikler og rektor ved 
Birkenes Læringssenter har vært involvert i å lage inn-
hold i fagdagene og prosessoppgavene. På denne måten 
sikrer vi at bidragene fra RBUP er relevante for deltak-
erne, og at innsatsen blir fulgt opp i hver enhet.

Birkenes kommune: fagutvikling for alle ansatte i barnehager og skoler

I mars fikk vi denne forespørselen fra leder for læringssenteret i Birkenes kommune: 

«I forbindelse med Kompetanseløftet for spesialundervisning og inkluderende praksis, ønsker vi et samarbeid der 
vi kjøper enkelte kurs/fagdager, og gjerne har noe oppfølging i etterkant. Det er spesielt temaene «bekymringsfullt 
fravær» og «emosjonsregulering» vi ønsker fagutvikling på i første omgang. Vi ønsker kompetanseheving for hele 
personalet, og da er felles plandager. »

Foto: Karin Beate Nøsterud
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23 Kommunikasjon og 
kunnskapsformidling

 

I 2022 ble senterets eksterne kommunikasjons- 
strategi revidert, i samsvar med overordnet RBUP- 
strategi for 2021-2025. Vi har også ferdigstilt en kanal-
strategi for senteret. Hovedtyngen av kommunikasjons- 
arbeidet vil i denne perioden dreie seg seg om å gjøre 
senterets kompetanse og aktiviteter mer kjent for  
allmenheten. Vårt mål er å være en synlig aktør innenfor 
temaer knyttet til barn og unges psykiske helse. Vi vil  
prioritere kommunikasjonsaktiviteter etter to hovedkrit-
erier: 
- Bidrar innsatsen til å øke kjennskapen til RBUPs  
 tjenester og kompetanse? 
- Er innsatsen nyttige for tjenestene? 

  
Nettstedet rbup.no
Vårt hovednettsted rbup.no skal synliggjøre og til- 
gjengeliggjøre hva vi har å tilby tjenester og fagpersoner 
som jobber med barn og unge, hvilken kompetanse vi 
besitter, samt gjøre det enkelt å komme i kontakt med oss. 
I 2022 fortsatte arbeidet med å optimalisere våre «nye» 
nettsider som ble lansert i 2021. I perioden har vi jobbet 
med å forbedre informasjonen om våre kurs og tilrette- 
legge for enkel interesseregistrering for kurs. Vi har også 
gjort vårt tjenestestøttetilbud mer forståelig og tilgjengelig. 

Vi har fortsatt innsatsen på universell utforming, slik at 
nettsidene imøtekommer alle krav og anbefalinger på  
området, og at så mange som mulig kan nyttiggjøre seg  
av dem. 
 
Statistikk for nettsiden i 2022:

 

Sosiale medier 
Tjenestene skal vite hvem vi er, hva vi kan tilby og hvilken kunnskap vi 
har. Derfor skal RBUP være en synlig aktør på feltet barn og unges  
psykiske helse i sosiale medier. I våre kanaler deler vi oppdatert 
kunnskap, vi gir et oversiktlig bilde av våre tjenester og vi er tilgjengelige 
for våre samarbeidspartnere. 

Facebook
Facebook-siden skal bidra til å gjøre RBUP kjent som et nyttig ressurs- 
og kompetansesenter. Siden vår skal være et sted målgruppen kan finne 
relevant og lett tilgjengelig kunnskap og informasjon om våre tjenester, 
og være en plattform for lavterskel kontakt. Vi deler nyheter, artikler, 
filmer, rapporter, faglig innhold og kunnskapsoppsummeringer fra eget 
og andre kompetansesentre. 

Vi ønsker å nå bredt ut til alle fagpersoner som jobber med barn og 
unges psykiske helse, brukerorganisasjoner, frivillige organisasjoner, 
foreldre og andre som er interessert i feltet psykisk helse.

I 2021 startet vi et arbeid med å tilgjengeliggjøre vårt fagstoff og fag-
personer gjennom video. På denne måten har vi mulighet til å formidle 
komplekst fagstoff kort og konsist, og vise bredden i tilbudet vi har på 
RBUP. Vi er opptatt av en tydelig kategorisering av innholdet, slik at 
følgerne våre får et klart og oversiktlig bilde av hva de kan få på RBUP og 
for å gjøre det lettere for dem å finne mer av innholdet de er interessert 
i. I 2022 har vi fortsatt dette arbeidet og i tillegg til å produsere filmer 
i kategoriene «RBUP utdanning», «RBUP aktuelt», «RBUP verktøy» og 
forskningsspalten «Tre korte om...», har vi utvidet med 4 kategorier. I 
kategorien «RBUP samarbeid» presenterer vi vårt tjenestestøttetilbud. 
Under kategorien «Tiltak som virker» deler vi fagstoff fra kunnskaps- 
ressursene våre. Kategorien «RBUP + VG» oppsto på grunn av et  
samarbeid med avisen VG. Her var RBUP sparringspartner i en serie om 
psykisk helse rettet mot unge voksne. Vi valgte under kategorien «RBUP 
+ VG» å utdype noen av temaene fra VGs spalte. I kategorien «Barn- og 
ungekongressen» ga vi seerne en forsmak på hva de kunne få med seg 
på Barn- og ungekongressen som ble avholdt i Bergen i mai.

Instagram
På Instagram styrker vi RBUPs merkevare ved å være faglig motiver-
ende. Innholdet skal kjennetegnes av konsis og relevant fagformidling, 
engasjerte fagpersoner, og en personlig og varm tone der det er mulig. 
På Instagram stories deler vi innhold fra deltakere på RBUPs kurs og  
undervisningsprogrammer, filmer fra kulissene på tjenestestøtte- 
oppdrag, kongresser etc., og oppdateringer om RBUPs faglige tilbud.

Målgruppen er alle som jobber med barn og unges psykiske helse og 
andre som er interessert i faglig utvikling og kompetanseheving innen 
psykisk helse. 

I 2023 vil vi ha økt fokus på visuell formidling i form av infografikk, korte 
videoer med animasjon, og illustrasjoner.

Nyhetsbrev
RBUPs nyhetsbrev formidler aktiviteter innen alle våre  
arbeidsformer, fremmer kunnskapen om våre 
kunnskapsressurser og gir alle våre målgrupper  
informasjon om lengre og kortere undervisnings- 
programmer samt kurs og arrangementer hos oss. 

Med målgrupper menes i denne sammenheng alle i 
tjenester som jobber med barn og unges psykiske helse, 
uansett profesjon, arbeidsområde eller hvor i landet de 
holder til. 

Vi har rundt 8500 abonnenter, i tillegg til at 3200  
postmottak mottar nyhetsbrevet. Åpningsraten er jevnt 
på 40 prosent for enkeltabonnenter og klikkraten ligger 
på mellom 7 og 8 prosent. Dette er en liten stigning fra 
2021. Det er naturlig lavere tall for postmottakene. 

I 2022 har nyhetsbrevet fått en mer strukturert form,  
med planlagte datoer og tema for hver utsendelse 
(månedlig). Det er sendt ut 11 nyhetsbrev i 2022.  

Vi la ut 158 innlegg på Facebook 
i 2022, av disse var 52 innlegg 
egenproduserte videoer. 
Innleggene har nådd ut til 
376 443 personer.

Følgere på Facebook:

Unike brukere

53 751
Sidevisninger

162 302

personer har sett 
våre innlegg på 

Facebook

376 443

Vi har postet 24 innlegg og 29  
stories på Instagram i 2022.
I 2022 har vi ferdigstilt strategien  
for Instagram.  

Følgere på Instagram:

970

775

600

7315

5950

5379

8707
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Undervisningsfilm
I 2021 startet vi en satsning på egenprodusert undervisningsfilm. Målet er 
å utvide vårt filmbibliotek med filmer av høy faglig kvalitet og med et format 
som passer både innholdet i filmen og målgruppen. Vi har stort fokus på 
hvor filmene skal brukes, at de skal kunne brukes av mange, at de skal være 
lette å ta med på tjenestestøtteoppdrag og at de skal bidra til å skape  
dynamikk i digital undervisning. 

I 2022 har vi laget 17 undervisningsfilmer fordelt på 4 temaer. Disse er søvn  
(5 filmer), gråt (3 filmer), tilknytning (5 filmer) og emosjonsregulering  
(4 filmer).

Promoteringsfilmer i  
samarbeid med Fortell film
For å øke kjennskapen til RBUP og vårt tjenestestøtte tilbud har vi i 2022 
produsert 3 promoteringsfilmer i samarbeid med Liv Aga Malm og Fortell 
film. Gjennom filmene ønsket vi å formidle, på en tydelig og engasjerende 
måte, hvordan RBUP ble stiftet og hvorfor, hva vi jobber med og hvordan vi 
kan være til hjelp for tjenestene.

Målgruppen for filmene er alle som jobber innen feltet barn og unges  
psykiske helse, myndigheter og beslutningstakere, og befolkningen  
generelt.

Filmene brukes i presentasjoner om RBUP, foredrag, tjenestestøtte- 
oppdrag, og i sosiale medier.

Kunnskapombarn.no
Kunnskapombarn.no er en nasjonal portal for fagfolk i tjenestene 
som jobber med barn og unge. Den skal gjøre det enklere å finne 
fram til og benytte seg av det RKBU/RBUP kan bistå tjenestene med 
og den kunnskapen vi besitter og formidler. Portalen erstatter  
tilbeste.no som hovedsaklig var en felles fagblogg. I den nye portalen 
fremhever vi digitale kunnskapsressurser og verktøy 
 (bl.a. Tiltakshåndboka, Ungsinn, PsykTestBarn og IN SUM), kurs og  
undervisning samt vårt tjenestestøttetilbud. 

Nettstedet ble lansert på Verdensdagen for psykisk helse den  
10. oktober og har fått gode tilbakemeldinger. Fra oppstart har kunn- 
skapombarn.no hatt 9200 sidevisninger og 3300 unike besøkende. 
RBUP har bidratt med to fagrelevante nyhetsartikler siden oppstart.

Det planlegges månedlig nyhetsbrev tilknyttet nettstedet, og to  
nyhetsbrev ble sendt ut i slutten av året. Nyhetsbrevet har p.t.  
i overkant av 300 abonnenter. 

Facebook-siden til kunnskapombarn.no er en overtakelse av den 
som var tilknyttet til beste.no. Her er det pt. 840 følgere, og det vil 
jobbes med en videre strategi for denne.
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24 Kompetanseutvikling
i tjenestene

Undervisningsprogram
For å bistå tjenestene i deres forpliktelse til å ha 
tilstrekkelig og forsvarlig kompetanse og til å gi 
sine brukere tjenester som er kunnskapsbaserte og 
best mulig tilpasset den enkelte bruker tilbyr vi ulike 
langsgående undervisningsprogram. 

Alle våre langsgående undervisningsprogram er  
samlingsbaserte og forutsetter at deltakerne er i minst 
50% klinisk arbeid i tjenestene og har arbeidsoppgaver 
som er i tråd med undervisningens progresjon og inn-
hold. Disse undervisningsprogrammene er også en av 
våre plattformer for å gjøre ulike helse og sosialpolitiske 
føringer, prioriteringer, retningslinjer og veiledere kjent 
og, der det er aktuelt, bidra til implementering av disse.  
 
Alle våre langsgående undervisningsprogram skal gi 
økt samarbeids- og samhandlingskompetanse. Våre 
undervisningsprogram skal komplementere tilbud fra 
utdanningssektoren og være særlig innrettet mot å møte 
kompetansehull i tjenestene. Tverrfaglighet og tverrsek-
torielt samarbeid er en forventning alle tjenestene møter. 
Barn og unges livskvalitet utvikling og utfordring er sterkt 
knyttet til de livsarenaene barnet eller ungdommen lever 
på. «Brukeren» av tjenestene er aldri én person, men all-
tid både barnet/ungdommen og viktige andre. Tilstands-
bildene er komplekse. Et samarbeid mellom tjenester og 
etater og mellom ulike fagfelt er helt nødvendig. Dette 
samarbeidet byr også på ulike og unike utfordringer fordi 
de ulike “brukerne” ofte kan ha ulike prioriteringer av hva 
som skal stå i fokus for arbeidet og ulike forståelser av 
hva som er veien inn i utfordringene og de beste valgene 
i veien ut av dem. Dette krever en særegen kompetanse i 
samarbeid og samhandling.  

RBUPs mandat er å være “en tjeneste for tjenestene”. 
Innhold og læringsmål i våre undervisningsprogram 
justeres derfor i dialog med feltet og tjenestene. Alle pro-
grammene har et uttalt barnefokus og er forankret i ut-
viklingspsykologisk kunnskap. Gruppene er tverrfaglige, 
og deltakerne kommer fra ulike tjenester og tjenestenivå. 

Slik ønsker vi å gi tjenestene økt samarbeids- og sam-
handlingskompetanse og bidra til at brukerne av tjenes-
tene opplever å være en del av et koordinert og helhetlig 
tilbud. 

Ansatte som drifter og utvikler langsgående under-
visningsprogram deltar også i tjenestestøtteoppdrag og 
prosjekter i RBUP. Gjennom dette arbeidet får vi, i tillegg 
til å bidra til tjenesteutvikling i den aktuelle tjenesten, 
dialog med ansatte i ulike tjenester og erfaring med hvor 
“skoen trykker”, og hva som kan være “suksessvariabler” 
i ulike tjenester. Flere av våre ansatte hospiterer i ulike 
barn- og unge tjenester opptil en dag pr. uke. I tillegg til å 
bringe kompetanse ut i ulike tjenester, gir hospiteringen 
nyttige innsikt i tjenestene ved at våre ansatte deltar over 
tid i det daglige arbeidet i tjenestene.

Målgrupper 
Undervisningsprogrammene har ulike målgrupper. Noen 
er primært rettet mot ansatte i spesialisthelsetjenesten 
og erfarne fagfolk i en nøkkelposisjon i sin tjeneste.  
Andre, for eksempel undervisningsprogram i behan-
dlingsmetode, er etterutdanningsprogram for ansatte i 
andre tjenester som driver terapeutisk arbeid eller annet 
systematisk endringsarbeid med barn, unge og familier. 
Alle våre langsgående undervisningsprogram forutsetter 
samtidighet i praksis og deltakelse i våre undervisnings- 
program.  
 
Tilbudet er ikke bare et kompetansehevingstiltak for den 
enkelte, men også et tiltak for å heve kompetansen i 
tjenestene. Vi prioriterer søkere fra samme tjeneste, slik 
ønsker vi å styrke kompetansen i den enkelte tjeneste 
og å styrke implementeringsutbyttet. De fleste av våre 
langsgående undervisningsprogram har åpent for deltak-
ere fra hele landet, ulike tjenester og ulike profesjoner/
faggrupper. Slik ønsker vi å bidra til at ulikheter i betingel-
ser, samfunnsoppdrag og målgrupper kan belyses, ulike 
valg og prioriteringer kan begrunnes og uønsket  
variasjon reduseres.

I 2023 har vi gjennomført følgende langsgående under-
visningsprogram: 

2-årig videreutdanning i sped- og småbarns psykiske helse

Sped- og småbarns psykiske helse er et eget fagområde og et spesifikt klinisk felt. Dette er et 
område der klinisk virksomhet lett kan relateres til utviklings- og forskningsarbeid. Kunnskap om 
den tidlige utviklingen har ikke bare betydning for hvordan man oppfatter barnet, men barndom-
mens psykiske helse legger grunnlag for den psykiske helsen i tenårene og i voksen alder. Utdan-
ningen er tverrfaglig og tverretatlig, og den gir en fordypning i teori og metode, utredningsverktøy 
og klinisk kompetanse.  
 
Undervisningsprogrammet startet opp et kull i 2022 med 21 deltakere fra helsestasjonstjenesten, 
BUP, PPT, barnevern og foreldre-barn senter. Undervisningsprogrammet har 10 samlinger à  
2 dager

1,5-årig undervisningsprogram i psykisk helse i graviditet og barseltid

Mors psykiske helse i graviditet og i tiden etter fødsel har betydning for samspill med barnet og 
familiens trivsel. Formålet med undervisningsprogrammet er å gi grunnleggende kunnskap inn i 
møtet med sårbare gravide og nybakte familier, gjennom å identifisere de, men også lage gode 
tiltak og god oppfølgning. 
 
Undervisningsprogrammet er samlingsbasert over 3 semestre. Det er 9 samlinger a 2 dager.  
Høsten 2022 startet et nytt kull med 23 deltagere.

1-årig fordypning i barnevernsarbeid med risikoutsatte sped- og småbarnsfamilier

Fordypningen er en pilot, og bygger på føringer i ny barnevernsreform (fra 2022), samt nye  
nasjonale retningslinjer for utredning og tiltak rettet mot sped- og småbarn i risiko for  
omsorgssvikt. Deltakerne på første kull er barnevernspedagoger fra kommunalt, statlig og privat 
sektor. Noen jobber primært med utredning, mens andre er i tiltak. Målgruppen er ansatte som 
jobber med sped- og småbarnsfamilier i barneverntjenesten, på foreldre- og barn-senter eller 
andre som jobber på oppdrag for barneverntjenesten.  
 
Fordypningen startet opp i september 2022 med 10 studenter. Fordypningen går over 10  
samlinger à 2 dager.
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Programmet er et unikt tilbud til tjenester for barn, unge 
og familier med utfordringer når det gjelder psykisk helse 
og rus. Brukerkunnskap, samvalg og samarbeid er  
gjennomgående temaer i de tre modulene. Program-
met skal gi deltakerne spesialistkompetanse innen egen 
profesjon. Deltakelsen er kontraktfestet i en “trepartskon-
trakt” der arbeidsgiver, deltaker og RBUP undertegner. 
Programmet går over 5 semester og har opptak hvert år. 
Spesialistprogrammet har tre moduler (barn og unges ps-
ykiske helse med profesjonsgrupper, tverrfaglig samarbeid 
og terapeutisk arbeid). 
 
Undervisningsprogrammet drøftes årlig i Undervisningsråd 
som har representanter for tjenesteledere fra hele landet, 
brukerorganisasjoner og andre relevante kompetanse-
sentre. Nye retningslinjer og føringer fra helsemyndighe-
tene inkluderes løpende i programmet. Slik bidrar vi med 

implementeringen av disse og gjør dem kjent i tjenestene. 
Henvisningene til og arbeidet med slike dokumenter er 
også et svar på vårt oppdrag om å utdanne klinikere som 
er seg bevisst sitt samfunnsoppdrag, og som støtter seg 
til oppdatert forskning i sin praksis.  
 
Undervisningsprogrammet er åpent for seks ulike pro-
fesjoner (barnevernspedagoger, leger (LIS), pedagoger, 
psykologer, sosionomer og sykepleiere). Læringsmål og 
undervisningsplaner er godkjent for de ulike profesjonene 
som spesialistundervisningsprogram. For leger i  
spesialisering (LIS) er innhold og læringsmål omarbeidet 
og tilpasset kravene i ny LIS-modell, toårig psykoterapi-
utdanning i psykodynamisk orientert psykoterapi for barn 
og unge. For psykologer er programmet tilpasset kravene 
til obligatorisk program (18 mnd.) og valgfritt program (12 
mnd.) for psykologer i spesialisering.s

Spesialistundervisningsprogrammet

Kull 2020-22 (avsluttet juni 2022) 
Totalt 58 deltakere 48 fra spesialisthelsetjenesten 10 fra kommunale tjenester. Disse fordelte seg slik:
•  7 barnevernspedagoger (5 fra spesialisthelsetjenesten, 2 fra kommunal tjeneste, alle fra HSØ) 

 27 pedagoger (alle fra spesialisthelsetjenesten, 16 fra HSØ, 8 fra Midt, 2 fra Vest og 1 fra Nord),  
 10 psykologer, 7 sosionomer, 7 sykepleiere).

 

Kull 2021-23
Totalt 48 deltakere 42 fra spesialisthelsetjenesten 6 fra kommunale tjenester. Disse fordelte seg slik:
•  10 barnevernspedagoger (6 fra spesialisthelsetjenesten og 4 fra kommunale tjeneste, 8 fra HSØ,  

 1 fra Nord og 1 fra Vest), 4 leger (alle fra spesialisthelsetjenesten, 2 fra HSØ, 1 fra Nord, 1 fra Vest), 
 22 pedagoger (9 fra HSØ, 4 fra Midt og 9 fra Vest). 9 psykologer (alle fra spesialisthelsetjenesten og alle  
 fra HSØ), 3 sosionomer, gikk sammen med barnevernspedagoger i sosialfaglig gruppe (1 fra spesialist- 
 helsetjenesten, 2 fra kommune, 2 fra HSØ, 1 fra Vest).

Kull 2022-24
Totalt 69 deltakere 56 fra spesialisthelsetjenesten og 13 fra kommunale tjenester. Disse fordelte seg slik:
•  8 barnevernspedagoger (3 fra spesialisthelsetjenesten, 5 fra kommunale tjenester, 3 fra HSØ,  

 4 fra Nord og 1 fra Vest), 6 leger (alle fra spesialisthelsetjenesten, alle fra HSØ) 32 pedagoger (28 fra  
 spesialisthelsetjenesten, 4 fra kommunale tjenester PPT, 22 fra HSØ, 8 fra Vest, 1 fra Midt og 1 fra   
 Nord), 11 psykologer (alle fra spesialisthelsetjenesten, 8 fra HSØ, 1 fra Nord og 2 fra Vest), 9 sosionomer  
 (7 fra spesialisthelsetjenesten, 2 fra kommunale tjenester, 5 fra HSØ, 1 fra Midt, 1 fra Nord og 2 fra Vest).  
 7 sykepleiere (5 fra spesialisthelsetjenesten, 2 fra kommunale tjenester 6 fra HSØ, 1 fra Midt).

1-årig undervisningsprogram i klinisk hypnose og kommunikasjon

Undervisningsprogrammet er et samarbeid med Oslo Universitetssykehus, nasjonal kompetan-
setjeneste for psykosomatiske tilstander hos barn og unge på Rikshospitalet. Målgruppen er 
primært leger og psykologer eller terapeuter med annen fagbakgrunn som arbeider med barn 
med kroniske smerter, psykosomatikk og stresslidelser. Undervisningsprogrammet går over to 
semestre med totalt 4 samlinger.
 
I 2022 hadde programmet totalt 50 deltakere fordelt på to kull.

• Kull 2021-22 Totalt 23 deltakere, 11 leger, 6 psykologer, 6 annet (sosionom, pedagog syke-
pleier) 20 fra spesialisthelsetjenesten, 3 «annet» 18 fra HSØ, 4 fra Midt, 1 fra Nord

• Kull 2022-23 totalt 27 deltakere 14 leger, 8 psykologer, 5 annet, 21 fra HSØ, 2 fra Midt og 4 
fra Vest, 24 fra spesialisthelsetjenesten 2 fra tannhelsetjenesten og 1 privatpraktiserende 
psykiater.

I 2022 gikk totalt 170 deltakere i spesialistundervisningsprogrammet. Disse fordelte seg slik:
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I 2022 hadde vi totalt 41 deltakere fordelt på to kull:
• Kull 2021-22: Kontorutdanning for BUP-ansatte, totalt 22 deltakere. 
 (12 fra HSØ, 6 fra Vest og 3 fra Midt, alle spesialisthelsetjenesten)
• Kull 2022-24: Kontorutdanning kommune, totalt 19 deltakere. 
 (12 fra HSØ, 4 fra Vest, 1 fra Nord og 2 fra Midt, 6 ansatt i BUFdir, 13 i ulike kommunale tjenester).

Undervisningsprogrammet er et bidrag fra RBUP til tjenestene for å møte behovet for kompetanseheving hos 
kontoransatte. Programmet er tilpasset kontorfaglig personale i BUP og i kommunale barn- og ungetjenester. 
Gruppen for BUP-ansatte er et samarbeid med RKBU Vest. Undervisningsprogrammet har årlig opptak 2 semester 
med påbygning ytterligere to semester.

2-årig undervisningsprogram for kontoransatte 

I 2022 hadde vi totalt 48 deltakere i 2-årig undervisningsprogram i familieterapi. Disse fordelte seg slik:
•  Kull 2021-23 Totalt 26 deltakere. 
 10 sykepleiere/jordmor, 4 barnevernspedagoger, 4 leger, 1 psykolog, 1 sosionom, 5 pedagoger og 1  
 annet (11 arbeidet i spesialisthelsetjenesten, 15 i kommunale tjenester. 23 fra HSØ, 2 fra Vest 
 og 1 fra Midt)
•  Kull 2022-24 Totalt 22 deltakere. 
 5 sykepleier/jordmor, 4 barnevernspedagoger, 5 leger, 2 sosionomer  
 3 pedagoger, 2 vernepleier og 1 annet (18 fra HSØ, 1 fra Vest, 1 fra Midt og 2 fra Nord).

Undervisningsprogrammet gir en bred innføring i grunnleggende familieterapeutiske tilnærminger og en klinisk fordyp-
ning i behandlingsmetoden til bruk i arbeid med barn, unge og deres familier og systemene rundt dem. Programmet 
har årlig opptak og gjennomføres over 4 semester, i tverrfaglige grupper. Programmet har to moduler; undervisning og 
veiledning. Deltakerne rekrutteres fra alle tjenester som tilbyr familieterapi og endringsarbeid i familier. Deltakerne kom-
mer fra hele landet. Programmet er anbefalt av Regionalt utdanningssenter som toårig psykoterapiundervisning for LIS.

2-årig undervisningsprogram i familieterapi for barn og unge

I 2022 hadde vi totalt 46 deltakere. Disse fordelte seg slik:
•  Kull 2021-23: 27 deltakere. 

 5 sykepleiere/jordmor, 5 barnevernspedagoger, 6 leger, 3 sosionomer og 8 pedagoger (17 arbeidet i  
 spesialisthelsetjenesten, 10 i kommunale tjenester. 24 fra HSØ, 1 fra Vest, 1 fra Midt og 1 fra Nord)

•  Kull 2022-24: 14 deltakere. 
 1 sykepleier/jordmor, 1 barnevernspedagog, 10 leger og 1 pedagog.   
 (11 arbeider i spesialisthelsetjenesten 3 i kommunale tjenester. 13 fra HSØ og 1 fra Nord) .

Programmet gir en bred innføring i grunnleggende KAT og en klinisk fordypning i behandlingsmetoden til bruk i arbeid 
med barn, unge og deres familier. Programmet har årlig opptak og gjennomføres over 4 semester i tverrfaglige grupper. 
Deltakerne rekrutteres fra alle tjenester som tilbyr familieterapi og endringsarbeid for barn, unge og deres familier.  
Deltakerne kommer fra hele landet. Programmet er anbefalt av RegUt som toårig psykoterapiundervisning for LIS.

2-årig undervisningsprogram i kognitiv atferdsterapi (KAT) for barn og unge

I 2022 hadde vi 11 deltakere. Disse fordelte seg slik: 
•  2 pedagoger, 3 barnevernspedagoger, 4 psykologer, 1 sykepleier og 1 sosionom (10 fra HSØ 1 fra Nord,  

 6 fra spesialisthelsetjenesten og 5 fra kommunale tjenester).

Undervisningsprogrammet har særlig fokus på behandlingsarbeid i graviditet og sped- og småbarnstid når foreldre har 
psykiske og/eller psykososiale vansker og/eller personlighetsproblematikk. Undervisningsprogrammet har årlig opptak, 
og gjennomføres over to semester i tverrfaglige grupper. Programmet er åpent for deltakere som har gjennomført Spesi-
alistundervisningsprogrammet med metodefordypning i sped- og småbarns psykiske helse eller tilsvarende.

1-årig fordypning i behandlingsarbeid i graviditet og småbarnstid

Undervisningsprogrammet er et tilbud for fagpersoner som jobber med barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser i 
førstelinje (kommunale tjenester) og annenlinje (spesialisthelsetjenesten). Deltakerne har sitt daglige arbeid i habilitering-
stjenesten for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske klinikker og pedagogisk-psykologiske tjenester.  
 
Noen av undervisningsdagene åpnes for et større publikum, som får tilgang til oppdatert forskning og praksis på feltet. 
I tillegg har vi tilbudt to åpne kursdager, digitalt, med tema hhv. nevroutviklings-psykologi og nevroutviklingsforstyrrelser 
hos barn og unge.

2-årig undervisningsprogram i nevrofag 

I 2022 hadde vi totalt 26 deltakere fra hele landet. Disse fordelte seg slik: 
•  15 pedagoger, 6 leger og 5 psykologer.

I 2022 har vi også arbeidet med et undervisningsprogram i miljøterapi. Dette arbeidet er et samarbeid med RVTS Sør. 
Programmet planlegges med oppstart i 2024. Målsettingen er at programmet skal svare på økte kompetansekrav i 
tjenestene. Læringsmålene knytter seg til rollen som miljøterapeut, hva innebærer kunnskapsbasert praksis i denne 
sektoren, miljøterapi og institusjon som arbeidsform og arbeidskontekst, tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid rundt 
barnet/ungdommen/familien.

Pilarprogrammet – oppstart 2024
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RBUPs undervisningsprogram har faste rutiner for deltakerevaluering.  
Vi henter inn data gjennom elektroniske spørreskjema. I flere av programmene gjennomføres det  
fokusgruppeintervjuer ved avslutning av programmet. Der spørres det om læringsutbytte, vurdering  
av forelesere og gruppelærere, faglig innhold og klinisk relevans/nytte. Programmene får gjennomgående  
høye skårer fra deltakerne.

I fokusgruppeintervjuer hører vi ofte utsagn som disse:

Hva er effekten av disse undervisningsaktivitetene? 

Her har vi snakka mye fag.  
Vi har kunnet fordype oss. Det 
har vært befriende å komme hit 
en gang i måneden

Jeg har henta inn mer kunnskap og teori. 
Blitt mer bevisst på en måte hvordan 
jobbe når jeg står overfor problemstill-
inger. Det her med å ha kunnskapsbasert 
tilnærming, blitt mye mer bevisst det. Fått 
flere verktøy, mer oversikt og mer bevisst 
forhold til hva andre yrkesgrupper kan 
bidra med.

Det er så lett å bli overvelda av komplek-
siteten, mangfoldet og virkeligheten. Å gå 
her – vi har sett på hva det er vi kan, hva 
er vårt domene. Vi har jobba med å sette 
ord på det. Det har hjulpet meg å  
strukturere tankene mine.

Jeg er blitt bedre på  
å forklare barn og foreldre  

hva jeg spør etter og hvorfor  
jeg stiller spørsmålene.  
Før stilte jeg spørsmåla  
kanskje mer bare for å  

få et svar…

Det har vært deilig å komme hit 
og ha gode faglige diskusjoner og 
utveksle ulike perspektiver på det 
å være psykolog og det å drive 
psykologfaglig arbeid.

Jeg har blitt mye mer bevisst  
barnets stemme.

Det er ofte ganske få leger i 
BUP, føler på det å stå alene, 
å komme hit og høre til i en 
gruppe har vært verdifullt, helt 
utrolig verdifullt, faktisk.

Først var metoden veldig rigid, så 
fikk jeg mer trening, praktiserte og 
fikk metoden mer integrert. Nå er 
jeg nyutdannet KAT-terapeut og 
skal begynne å bruke metoden. Nå 
kommer mengdetreningen! 
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Spesialistundervisningsprogrammet

Kull 2020-2022

Antall deltakere: 

Kurs og videreutdanningstilbud på  
sped- og småbarnsområdet

Antall deltakere: 

Psykisk helse i svangerskap og barseltid, høst 2022 

Utdanning i behandlingsmetoden Child Parent  
Psychtherapy (CPP), 2021-2023

Opplæring i Newborn behavioral observation  
(NBO, 1. semester) 

Videreutdanning i sped- og småbarns psykiske helse

Fordypning og behandling på spedbarnsområdet

Fordypning i barnevernsarbeid med risikoutsatte  
sped- og småbarnsfamilier

36

Tverrfaglig nevroutdanning

2-årig nevroutdanning startet opp høsten 2021 26

Antall deltakere: 

15
6

5

pedagoger

leger

psykologer

  
Antall deltakere i RBUPs 
undervisningsprogram
2022

58

Kull 2022-2024 69

pedagog psykolog

sosionom lege sykepleier

9 7

Barneverns- 
pedagog

Deltagere fra 
spesialist- 
helsetjenesten

Deltagere fra  
kommunale  
tjenester / andre

1356

6

22 11 7

12 50

3

Kull 2021-2023 48

pedagog psykolog

sosionom lege sykepleier

3 0

Barneverns- 
pedagog

10

Deltagere fra 
spesialist- 
helsetjenesten

Deltagere fra  
kommunale  
tjenester / andre

642

4

22 9
2

12 30

4

8

23

21

11

10

250
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Prosjekt: Echo Målgruppe Formålet og ønsket effekt Brukermedvirkning

Videreutvikle, evaluere og implementere 
et fleksibelt, gruppebasert skoletiltak for 
engstelige og triste barn.

Elever på 4. 5. og 6. trinn fra 51 
skoler i hele Norge

Optimalisere og evaluere Mestrende barn, et 
indikert forebyggende tiltak for barn som er 
engstelige og/eller triste (symptomatiske). I 
sammenheng med dette prosjekt utvikles det 
et digitalt tilbakemeldingssystem for brukere 
og tjenesteutøvere, delvis webbasert tiltak, 
foreldreveileder, atferdseksperimenter basert 
på VR, filmer og digital kartleggingsprofil for 
deltakere.

Gjennom kartlegging av brukerfornøydhet 
underveis samt jevnlige møter 
med nettverk bestående av 
brukerrepresentanter fra skoler og 
tjenester samt ledere fra tjenestene.

Prosjektleder og 
samarbeidspartnere Prosjektperiode Finansiering Tilskuddsbrev Status 2022
Prosjektleder nasjonalt:  
Simon- Peter Neumer. 

Region øst og sør: Kristin Martinsen.

Nasjonalt samarbeidsprosjekt med 
RKBU Midt, RKBU Nord og RBUP, samt 
UIO Temple University og Penn State 
University.

2021-2024 Kavlifondet Pkt. 1.1, 1.3, 1.4, 
1.5, 2.1.1, 2.4, 2.14

Før sommerferien avsluttet vi de siste Mestrende 
barn gruppene med barna. I høst ble foreløpige 
resultater presentert på en internasjonal 
konferanse. Samtidig har vi gjennomført en større 
erfaringskonferanse med alle prosjektdeltakerne 
for å diskutere betydningen av resultatene og 
veien videre for alle tjenester som var involvert i 
forskningsprosjektet

Prosjekt: IMBA Målgruppe Formålet og ønsket effekt Brukermedvirkning

 
Implementering av barnehagekvalitet

Barnehage

IMBA har som målsetting å undersøke 
hvordan fire kommuner (Bærum, Orkland, 
Stjørdal og Østensjø) har videreført og 
implementert modellen for kvalitetsutvikling 
som ble utviklet og testet i forskningsprosjektet 
Trygg før 3. Vi vil kartlegge kommunenes 
ulike implementeringsstrategier og 
se på sammenhenger med både 
implementeringskvalitet og samspillskvalitet i 
barnehagen målt ved CLASS.

Samarbeid med kommunenes 
implementeringsteam som består av 
barnehageledere og styrere.

Prosjektleder og 
samarbeidspartnere Prosjektperiode Finansiering Tilskuddsbrev Status 2022

Prosjektleder: Elisabet Solheim Buøen

Prosjektet er et samarbeid med RKBU 
MIDT

2022-2025 Ingen Pkt 1.1, 1.3, 1.5, 
2.1.1, 2.5 

Datainnsamling er i gang. T1 er gjennomført og T2 
gjennomføres i februar 2023

Prosjekt: KOBA Målgruppe Formålet og ønsket effekt Brukermedvirkning

 
Kunnskaps-overføring i barnevernet: 
Bedre hjelp med skolegang for barn og 
familier i risiko 

Familier med barn 
i barneskolealder 
som får hjelpetiltak i 
barnevernet

Utvikle og evaluere et hjemmebasert skolestøtte-
tiltak for barnevernet i samarbeid med kommunale 
barneverntjenester og brukerrepresentanter. Målet er å 
styrke barns skolemestring og gjennomføring.

Det er tatt i bruk innovative metoder for 
kvalitetsforbedring for å sørge for at praksisen som 
implementeres (kjerneelementer i skolestøtte) er 
anvendelig og godt tilpasset generell barnevernpraksis. 
I dette prosjektet evaluerer vi også en forsknings- og 
kvalitetsforbedringsmodell for utvikling, implementering 
og evaluering av kunnskapsbasert praksis

På individ- og systemnivå. Rådgivning fra 
barnevernsproffer (Forandrings-fabrikken) 
og Landsforeningen for Barnevernsbarn, 
aktiv deltakelse fra tidligere brukere 
(foresatte) av barneverns-tjenestene i 
prosjektet, ansatte i tjenestene og fra 
skoler.

Prosjektleder og 
samarbeidspartnere Prosjektperiode Finansiering

Tilskudds-
brev Status 2022

Solveig Holen

Samarbeidspartnere: Stockholms 
Universitetet, University of Nebraska, 
University of California, RKBU Vest og 
NUBU.

2016-2022 Norges 
Forskningsråd

Pkt. 1.1, 
1.3, 1.4, 1.5, 
2.1.1,  2.7 

Publisering av resultatene pågår. Parallelt jobbes det videre 
med å justere og videreføre Forsterket skolestøtte i de 
barnevernstjenestene som har ønsket det. 

Det jobbes også med å konkretisere Forsterket Skolestøtte som 
fagmodul for RBUPs portefølje (fleksible kjerneelementer + 
implementeringsstøtte) 

Prosjekt: GuideMe Målgruppe Formålet og ønsket effekt Brukermedvirkning

Videreutvikling og evaluering av et  

digitalt dialog- og implementerings- 

verktøy for skolehelsetjenesten og 

skolen.

Skoler, elever på 8. trinn og 
skolehelsetjenesten

GuideMe er et samarbeidsprosjekt som har til 
hensikt å videreutvikle og evaluere verktøyet 
Skolehelse, som er utviklet sammen med 
brukere og tjenester. Skolehelse skal hjelpe 
skolehelsetjenesten med å følge retningslinjen 
for tjenesten og oppnå hensikten med den. Det 
er fokus på anbefalingene om helsesamtale på 
8. trinn og samarbeid med skolen.  I tillegg er 
det et mål at prosjektet fører til økt kunnskapen 
om effektiv implementering av retningslinjer og 
ungdoms bruk av helse- og velferdstjenester 
generelt. Det legges også til rette for 
videreføring av effektive funksjoner i  
Skolehelse i nasjonal infrastruktur.

Dette er et samutviklings-prosjekt 
med tjenester og brukere, noe som 
innebærer at ungdom, helsesykepleiere 
og deres ledere, samt lærere/skoleledere 
har vært med på å utvikle innholdet. 
Brukerorganisasjoner er også involvert i 
arbeids- og styringsgruppe i prosjektet.

Prosjektleder og 
samarbeidspartnere Prosjektperiode Finansiering Tilskuddsbrev Status 2022

Åse Sagatun

Samarbeider med VID, NTNU, Århus 
universitet (DK), Helsedirektoratet, NHN 
og Oslo kommune

2021-2025 Norges 
forskningsråd

Pkt. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 
2.1.1, 2.7, 2.14

Jobber med datainnsamling og plan for 
eventuell videreføring. Er samtidig inne i aktiv 
datainnsamling fra deltakere det første av to 
skoleår. Rekrutterer også til år to. Prosjektet 
gjennomføres i henhold til plan. 

Prosjekt: TellMeMore Målgruppe Formålet og ønsket effekt Brukermedvirkning

Evaluering av tilbakemeldingssystem 

ved Nic Waal

600 barn/ungdom og deres 
foresatte som går til Nic Waals 
institutt

Støtte tjenesten i å utvikle et 
tilbakemeldingssystem på bakgrunn 
av eksisterende forskning, samt 
evaluere tiltaket og enkeltkomponenter i 
tilbakemeldingssystemet.

Involvering av brukerutvalget ved 
Lovisenberg sykehus.

Terapeuter deltatt i planleggings- og 
arbeidsgruppe. Brukermedvirkning 
i behandling er ett av fokusene i 
prosjektet som bidrar til økt bruker-
medvirkning for barn og ungdom i den 
kliniske behandlingen.

5 Oppsummere og  
drive forskning 

Forskningsprosjekter

Prosjektleder og 
samarbeidspartnere Prosjektperiode Finansiering Tilskuddsbrev Status 2022

John Kjøbli og Kristian Rognstad 2018-2022 Nic Waals institutt og 
RBUP

Pkt. 1.1 og 1.5 Prosjektet er endret pga. korona, men er 
i rute tross disse endringene.
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Prosjekt: Kjernebarnevernet Målgruppe Formålet og ønsket effekt Brukermedvirkning

Parent Guidance Maltreatment Barn i alderen 3-12 år som er 
utsatt for alvorlig omsorgssvikt  
og mishandling i hjemmet.

Utvikle, implementere og evaluere 
foreldreveiledning i kommunalt barnevern ved 
mishandling, omsorgssvikt og overgrep

Samutvikling (co-creation) med 
tjenestene og brukerrepresentanter 
ved utvikling av intervensjonen, 
samt løpende og tett samarbeid med 
praktikerne

Prosjektleder og 
samarbeidspartnere Prosjektperiode Finansiering Tilskuddsbrev Status 2022

Elisabeth Pettitt 2020-2022 Bufdir og 
Stiftelsen Wøyen 

Pkt. 1.1, 1.3, 1.5, 
2.1, 2.9  

Samutvikling og datainnsamlinger 
gjennomført. Prosjektet er avsluttet.

Prosjekt: KORT Målgruppe Formålet og ønsket effekt Brukermedvirkning

Utvikling, implementering og evaluering 

av nytt tiltak for å hjelpe ungdom med 

psykisk helse

Ungdom i kontakt med 
skolehelsetjenesten med milde 
til moderate utfordringer med 
følelser og stress

Målet med Kort er å utvikle og evaluere 
et nytt forebyggende tiltak som kan hjelpe 
ungdom med utfordrende følelser og stress. 
Tiltaket består av ulike øvelser og strategier 
som på forskjellige måter kan hjelpe ungdom 
med følelsesregulering, og er et verktøy 
som helsesykepleiere kan bruke bredt for å 
fremme god psykisk helse. Det er jobbet tett 
med ungdom og helsesykepleiere for å sørge 
for at tiltaket blir effektivt, implementerbart i 
skolehelsetjenesten og relevant for ungdom.

Personsentrert samutvikling er brukt som 
metode sammen med helsesykepleiere 
og ungdom, for å utvikle tiltaket. 
Brukerorganisasjoner har gitt innspill. 
Helsesykepleiere deltar også aktivt i 
tilpasning av implementeringsstrategier 
til deres hverdag.

Prosjektleder og 
samarbeidspartnere Prosjektperiode Finansiering Tilskuddsbrev Status 2022

Prosjektledere: John Kjøbli og Anneli 
Mellblom

Samarbeidspartnere: WHOs 
Sunne Kommuner, Promenta UiO, 
Folkehelseinstituttet, Mental Helse 
Ungdom, Barn av rusmisbrukere, 
Rådgivning om Spiseforstyrrelser, 
ADHD Norge, Lillestrøm kommune 

2020-2025 Norges 
Forskningsråd

Pkt: 1.1, 1.3, 1.5, 
2.1 

Prosjektet har i 2022 gjennomført systematiske 
kunnskapsoversikter og teoriutvikling, samutvikling 
av tiltaket, og har startet forberedelser av en 
tidsseriestudie som starter i 2023 som skal evaluere 
tiltakets implementerbarhet i skolehelsetjenesten og 
potensiale for effekt på ungdoms følelsesregulering.

Prosjekt: Grunnmodell for 
hjelpetiltak i barnevernet Målgruppe Formålet og ønsket effekt Brukermedvirkning

 
Familier, barn (4-12 år) 
og ungdom (16-25 år) i 
barnevernet

Utvikle kunnskapsbasert praksis i 
barnevernet, samt å evaluere tiltakene som 
samutvikles med brukerne.

Gjennom samutvikling av tiltaket og kvalitative 
intervjuer med brukere. Brukerorganisasjoner skal 
involveres i prosjektet

Prosjektleder og 
samarbeidspartnere Prosjektperiode Finansiering Tilskuddsbrev Status 2022

Anneli Mellblom 2020-2022 Bufdir Pkt: 1.1, 1.2, 1.5, 2.1, 
2.6, 2.9 

Første fase med opplæring er gjennomført i 10 
barneverntjenester. Justering av modellen er 
klar og andre fase av opplæring igangsatt. To 
håndbøker er produsert, en for hver målgruppe. 
Intern evaluering er gjennomført for fase 1 og 
planlagt for fase to (2022).

Prosjekt: Mamma Mia Målgruppe Formålet og ønsket effekt Brukermedvirkning

Et internettprogram for å forebygge og 
redusere perinatal depresjon  
(«MaMi Trial II»).

Gravide og barselkvinner, men 
fordi prosjektet sammenligner 
effekten av Mamma Mia som 
selvhjelp versus Mamma Mia 
som et veiledet program vil 
det være økt fokus på gravide 
og barselkvinner som er mer 
sårbare (dvs. lavere utdanning 
og mer alvorlig depresjon) 

Sammenligne effekten av Mamma Mia på 
depressive symptomer når kvinnen benytter 
Mamma Mia som selvhjelp versus når kvinnen 
mottar veiledning fra helsestasjonstjenesten. 
Et internasjonalt samarbeid hvor effekten av 
Mamma Mia også blir evaluert i USA.

Gravide, barselkvinner, jordmødre 
og helsesykepleiere vil medvirke i 
planleggingen og implementeringen av 
Mamma Mia.

Prosjektleder og 
samarbeidspartnere Prosjektperiode Finansiering Tilskuddsbrev Status 2022

Silje Marie Haga og Filip Drozd 2020-2025 Norges 
Forskningsråd, 
men med krav 
om samtidig 
finansiering fra NIH 
for de amerikanske 

Pkt.: 1.1, 1.5, 2.1, 
2.2

Rekruttering av helsestasjoner/kommuner ble fullført 
i 2022. Totalt er 31 kommuner med i studien. 16 
kommuner ble randomisert til gruppen som skal tilby 
Mamma Mia med veiledning, og alle disse har fullført 
opplæring og majoriteten er i gang med rekruttering av 
gravide. De første kommunene som ble med i studien 
har fullført rekruttering og er i oppfølgingsfasen hvor de 
veileder gravide og barselkvinner som er med i studien. 
Så langt har 415 gravide samtykket til å være med i 
studien. To Mamma Mia-trenere har sluttet, og en ny 
Mamma Mia-trener er ansatt og starter opp januar 2023.
Samarbeid med internasjonal og nasjonale partnere 
(USA, ForHelse v/Helse Bergen og St. Olavs hospital) er 
godt i gang.

Prosjekt: Nettbasert 
foreldrestøtte – Sov godt! Målgruppe Formålet og ønsket effekt

Brukermedvirkning

 
 

Foreldre med barn 
6-36 måneder som har 
søvnvansker (insomni)

Utvikle et internett- og mobilbasert 
foreldreveiledningstiltak for bruk i helsestasjonen og 
psykisk helseteam i kommunen med veiledning fra 
helsepersonell.

To foreldre-representanter 
To helsesykepleiere 
To fra frivillig sektor 
 
Brukere er delaktige i alle deler av 
prosjektet

Prosjektleder og 
samarbeidspartnere Prosjektperiode Finansiering

Tilskuddsbrev Status 2022

Filip Drozd 2018-2022 Stiftelsen Dam Pkt.: 1.1, 1.5, 2.1   Utviklingen av Sov godt er ferdigstilt og prøvd ut 
i ordinær praksis med et lite utvalg familier som 
et veiledet internettbasert selvhjelpsprogram. Det 
er gjennomført workshop med tjenestene for å 
planlegge implementeringen av tiltaket og utviklet 
en opplæringspakke. Det har også vært en høy 
formidlingsaktivitet i prosjektet i ulike medier. Det vil jobbes 
med videre forskningsmidler til prosjektet, en oppstart av 
de første opplæringene og videre formidlingsaktivitet i 
2023

Attachment and 
Biobehavioral Catch-Up 
Intervention (ABC)

Målgruppe Formålet og ønsket effekt Brukermedvirkning

En pilotstudie av hjemmebasert 
intervensjon for småbarnsfamilier i 
barneverntjenesten

Barnevernsansatte Undersøke erfaringer til banevernsansatte og 
foreldre om hvordan ABC passer inn i en norsk 
barnevernkontekst.

Det innhentes informasjon om 
brukerfornøydhet både i form av 
spørreskjema og intervju. I intervjuet 
får ansatte og foreldremuligheter til å 
kommentere intervensjonens styrker, 
svakheter og utviklings-muligheter

Prosjektleder og 
samarbeidspartnere Prosjektperiode Finansiering Tilskuddsbrev Status 2022

Heidi Jacobsen 2020-2024 Stiftelsen Wøyen 
(kun 1 år) 

Pkt.: 1.1, 1.5., 2.1, 2.2, 
2.7, 2.9

Doktorgradsavhandlingen er fullført, og 
stipendiaten forsvarte sin avhandling 
i desember 2022. Alle tre artikler er 
publisert i nivå 2 tidsskrifter og to 
artikler ble publisert i 2022.   
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Child-Parent Psychotherapy  
(RBUP er prosjektleder)
• En implementeringsstudie av behandlingsmetoden 

«Child-Parent Psychotherapy» (CPP) ved helse- og 
sosialtjenestene som tilbyr tjenester til traumatiserte 
barn og deres omsorgsgivere

• I 2022 er koding og analysering av kvalitative data 
godt i gang, og en masterstudent er i gang med 
analyser av det kvantitative materialet

• Prosjektperiode: 2017-2024

Intersect/CityBiTS (The City Birth Trauma Scale) 
(RBUP er prosjektleder)
• En valideringsstudie blant norske foreldre, 

en kartlegging av traumer i forbindelse med 
fødsel. Formålet er å beskrive de psykometriske 
egenskapene og validere den norske versjonen av 
BITS blant barselkvinner og fedre

• I 2022 ble det er opprettet TSD-prosjektrom og 
nettskjema for datainnsamling ble ferdigstilt. 
Rekruttering av mødre og fedre startet i tredje kvartal 
og datainnsamling er godt i gang.  Internasjonalt 
samarbeid med Intersect (internasjonal 
prosjektgruppe) er etablert

• Prosjektperiode: 2021-2025
• Finansiering: Stiftelsen DAM og Stiftelsen Wøyen
• Landsforeningen 1001 og Landsforeningen for PTSD 

er med i referansegruppe 

Utvikling og tilknytning hos fosterbarn ved 2-, 
3- og 8 årsalder (RBUP er prosjektleder)

• Formålet med prosjektet er å undersøke fosterbarns 
utvikling og fungering over tid på ulike områder 
samt tilknytning til primær omsorgsperson, og finne 
ut hva fosterbarn strever med sammenlignet med 
en gruppe barn som aldri har vært i kontakt med 
barnevernet

• I 2022 er all datainnsamling fullført, og det er 
publisert en artikkel

• Prosjektperiode: 2009-2024 
 
 
PIRM - Evaluering av familieintervensjoner for 
etniske minoriteter (RKBU Nord er prosjektleder)

• Formålet med prosjektet er å bidra til å 
evaluere foreldreveiledningsprogrammene «De 
utrolige årene» og «ICDP» for flyktninger og 
minoriteter i kombinasjon med et elektronisk 
tilbakemeldingssystem for brukere og 
tjenesteutøvere. Målet er å undersøke hvilken 
familieintervensjon som er mest effektiv til å fremme 
gode relasjoner, positivt samspill, redusere stress og 
barns atferdsproblematikk

• I 2022 ble det gjennomført datainnsamling og 
foreldregrupper. Dette er imidlertid noe forsinket 
pga. coronasituasjonen og utfordringer med å 
gjennomføre grupper

• Prosjektgruppen har derfor rekruttert tre 
nye tjenester og utvidet alt informasjons- og 

Annen aktivitet/prosjekter knyttet til overordnet mål om å drive praksisnær  
og tjenesteutviklende forskning og kunnskapsoppsummering

arbeidsmateriell, slik at vi også kan inkludere 
flyktninger fra Ukraina i prosjektet

• Prosjektperiode: 2018-2023 
• Finansering: Kavlifondet

Kartlegging av psykisk helsetilbud for barn og unge i 
kommunale tjenester (RKBU Nord er prosjektleder)
• Prosjektet er en oppfølging og utdyping av 

tilsvarende undersøkelse gjennomført 2019. 
Prosjektet ønsker å kartlegge 1) eksisterende 
kommunale tilbud 2) hva tjenestene per i dag tilbyr, 
særlig med fokus på tiltak og kartleggingsverktøy 
3) hva ansatte mener kunne blitt gjort mer av eller 
bedre

• I 2022 har prosjektet vært i en planleggingsfase med 
utforming av spørreskjema. Planlagt datainnsamling 
i 2023

• Prosjektperiode: 2022-2023 

Språksterk (UiO er prosjekteier og prosjektleder)
• Prosjektet er et kompetanse- og samarbeidsprosjekt 

som har som formål å videreutvikle, gjennomføre 
og evaluere effektene av et pedagogisk opplegg: 
”Språksterk-modellen” for barnehagebarn i 
alderen 1 til 6 år. I tillegg ønsker man gjennom 
prosjektet å styrke kapasiteten i barnehagesektoren 
og i pedagogisk-psykologisk tjeneste til å 
støtte flerspråklige barn og familier. Noen av 
komponentene i Språksterk er inspirert av  
Trygg før 3 

• I 2022 har prosjektet vært i en aktiv fase med 
implementering av intervensjon og datainnsamling.

• Prosjektperiode: 2021-2025
• Finansiering: Norges Forskningsråd 

5TIM – langtidsoppfølging Mestrende barn (UiO er 
prosjektleder)
• Langtidsoppfølging av barn som deltok i 

Mestrende Barn-prosjektet for å undersøke mulige 
langtidseffekter

• I 2022 planla prosjektgruppen oppstart av studien 
og sendte søknader til REK og NSD

• Prosjektperiode: 2022-2024
• Finansiering: Stiftelsen DAM 

Back2school (RKBU Nord er prosjektleder)

• Et indikert tiltak for å forebygge og hjelpe barn og 
unge med bekymringsfullt skolefravær. Tiltaket 
er utviklet i Danmark, og piloteres i Norge i et 
samarbeid med Århus universitet og RKBU Midt, 
RKBU Vest og RKBU Nord

• I 2022 reviderte og oversatte prosjektgruppen 
manualen og gjennomførte opplæring av tjenestene. 
Fra høsten 2022 har vi gjennomført en pilotstudie 
for å samle de første erfaringene med programmet 
i Norge, og for å utvikle forskningssamarbeidet 
mellom alle kompetansesentrene i dette nye 
arbeidsområdet. Fra Sør/Øst ble 3 kommuner 
rekruttert til piloten 

SMART
• RBUP har vært biveileder for phd som disputerte i 

november ved psykologisk institutt i Tromsø
• RBUP bidrar også ved å holde kurs i SMART-tiltaket,  
 som er et KAT-basert tiltak for ungdom 
 
Mind my mind 
• Et forskningsprosjekt (RCT) som ledes fra Danmark. 

Tiltaket Mind my mind er utviklet i Danmark og skal 
hjelpe barn som har psykiske vansker. RBUP er med 
i referansegruppen 
 

Evaluering av OEM-NFR2 Målgruppe Formålet og ønsket effekt Brukermedvirkning

 
Implementing Collaborative Skill-Based 
Interventions Between State and 
Community Child-Welfare Services in 
Norway- Improving Child Well-Being

Barn og ungdom i barneverns-
institusjoner og barn og unge 
(12- 21 år) og dere nettverk 
som har behov for hjelp fra 
kommunalt barnevern 

Vurdere mottakelse og utfall av Omsorgs- og 
endringsmodellen i barnevernsinstitusjoner og Familien 
i fokus i kommunalt barnevern

Ansatte i tjenestene er utført i 
prosessen med å avgjøre hvilke 
data som skal samles inn.

Prosjektleder og 
samarbeidspartnere Prosjektperiode Finansiering Tilskuddsbrev Status 2022

John Kjøbli 2017-2022 Norges 
Forskningsråd

Pkt. 1.1, 1.3, 1.5, 2.9   Prosjektet er i avsluttende fase.
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1. Samarbeid og  
 nettverk

 Tilskuddsbrev 2022

Foto: Karin Beate Nøsterud

1.2 Samarbeid med Statsforvalterne

Region Sør

I tråd med Tilskuddsbrevene til sentrene har Samarbeid 
Sør (RBUP, KORUS Sør, RVTS Sør og NAPHA) et 
pågående samarbeid med Statsforvalterembetene 
i regionen. I vår samarbeidsavtale inngår følgende 
samarbeidsområder:
 
• 0–24-forum for barn og unge (Statsforvalter i Agder, 

Statsforvalter i Vestfold og Telemark, RVTS Sør, 
KORUS Sør, RBUP, KS)

• «Handlingsplanfestivalen», en to dagers samling for 
kommunale ledere om realisering og samordning 
av kommunale handlingsplaner som gjelder 
psykisk helse, forebygging av vold og overgrep, 
samt skadelig bruk av rusmidler. 0–24-forumet er 
styringsgruppe for handlingsplanfestivalen

• samarbeid om realisering av barnevernsreformen 
(oppvekstreformen)

• samarbeid om læringsnettverk for 
barneverntjenestene 

Region Øst

I tråd med Tilskuddsbrevene til sentrene har 
Samarbeid Sør (RBUP, KORUS Øst, KORUS Oslo, 
RVTS Øst og NAPHA) et pågående samarbeid med 
Statsforvalterembetene i regionen. 
 
I det regionale samarbeidet inngår Statsforvalterne 
som likestilte samarbeidspartnere i videreutvikling og 
oppfølging av regional samarbeidsplan. 
 
For øvrig er det utpekt ansvarlige i organisasjonene for 
gjennomføringen av de enkelte punkter i planen. Planen 
skal revideres årlig etter at sentrene og Statsforvalter 
har mottatt tilskuddsbrev. Planen angir hvilke oppdrag 
og prosjekter det samarbeides om, mål og tiltak og 
dessuten status for arbeidet.  

Det ble avholdt fire ledermøter for å oppdatere, følge 
opp og evaluere forpliktende plan for samarbeid som 
tydeliggjør hvilke konkrete tiltak det samarbeides om i 
regionen.
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1.3 Samarbeid med relevante fagmiljøer 
og arbeidsdeling mellom nasjonale og 
regionale sentre som mottar tilskudd over 
statsbudsjettets kap. 765

I 2022 har RBUP samarbeidet med følgende 
relevante fagmiljøer:

RBUP og Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge 
(NUBU)  
Det har i 2022 vært et samarbeid mellom NUBU og 
RBUP som en del av Kjernebarnevernsprosjektet 
(felleselementbasert foreldreveiledning ved omsorgssvikt 
og mishandling). Hensikten har vært å utvikle et 
observasjonssystem til bruk i foreldreveiledningen. 
Vi samarbeider også med NUBU og RKBU Vest om 
prosjektet Grunnmodellen, finansiert av Bufdir.

Nasjonalt Nettverk for Implementeringsforskning 
(NIMP) – RBUP og NKVTS 
NIMP er et nettverk som samler norske forskere, 
praktikere, byråkrater, politikere og andre som 
er interesserte i implementeringsforskning og 
implementeringskunnskap. NIMP fremmer deling 
av implementeringskunnskap i Norge, tilrettelegger 
for samarbeid, og setter forskningsbasert 
implementeringskunnskap på dagsorden i forbedring av 
helse- og velferdstjenester i Norge. 
RBUP sitter i styret til NIMP, som er et samarbeid med 
NUBU, NKVTS, Universitetet i Stavanger, Universitetet i 
Sørøst-Norge og Lillestrøm Kommune.  

Nettverk for forskningsstøtte og 
forskningsadministrasjon, NUBU, NKVTS og RBUP 
Et nettverk for erfaringsutveksling innen 
forskningsstøtte og forskningsadministrasjon etablert 
av Forskningsstøtte ved RBUP og NUBU i 2019. 
Nettverket har nå medlemmer fra RBUP, NUBU, NKVTS, 
Folkehelseinstituttet og to fakulteter ved Universitet i 
Oslo og møtes 3-4 ganger i året.  

Felles redelighetsutvalg for NUBU, NKVTS og RBUP 
For mindre forskningsenheter er det formålstjenlig å 
gå sammen om å lage felles redelighetsutvalg for å 
styrke utvalgets legitimitet og unngå problemer knyttet 
til spørsmål om habilitet og sammenblanding av roller. 
Utvalget har en uavhengig og rådgivende rolle i saker 
som gjelder mulige brudd på anerkjente forskningsetiske 
normer, i henhold til Forskningsetikkloven. 

RBUP og Regional Kompetansetjeneste - Medfødte 
russkader (RK-MR) ved Sørlandet sykehus har deltatt 
i referansegruppen til Regional Kompetansetjeneste - 
Medfødte russkader (RK-MR) ved Sørlandet sykehus og 
er samarbeidspartner på en forskningssøknad på PhD-
midler for å se på effekten av intervensjonen som brukes 
i RK-MR. Den har form av psykoedukasjon til foresatte, 
nettverk og fagfolk i førstelinje.  

RBUP og Regionssenter for habiliteringstjenesten 
for barn og unge (RHABU) 
Barn og unge med funksjonsnedsettelser har forhøyet 
risiko for særlig å utvikle milde til moderate angst- og 
depresjonstilstander. Samtidig får de mindre hjelp enn 
andre barn og unge med psykiske helseproblemer. 
RBUP og RHABU etablerte derfor to arbeidsgrupper, 
med mandat om å lage en rapport som omhandler hhv. 
anbefalt kartleggingsmetodikk og anbefalte tiltak for 
barn og unge med samtidige funksjonsnedsettelser 
og psykiske helseproblemer. Det har vært bred 
representasjon fra flere fagmiljøer i arbeidet. 
Brukermedvirkning har vært en del av mandatet. 
Rapporten ble fullført i 2022, og lanseres (digitalt) 31. 
januar 2023. Målet er at produktet skal kunne brukes 
som faglig anbefaling. Vi håper også at den kan legges 
til grunn dersom Helsedirektoratet velger å lage en faglig 
retningslinje. 

RBUP og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og 
traumatisk stress (NKVTS)  
Det har vært regelmessige informasjonsmøter mellom 
RBUP og NKVTS på traumerelevant arbeid med de 
yngste barna. Vi har samarbeidet med NKVTS som bistår 
Gjerdrum kommune med kartlegging av PTSD blant 
beboerne i kommunen i forbindelse med at Gjerdrum 
kommune også ønsket å kartlegge symptomer hos barn 
mellom 0-5 år. En nyansatt psykolog i kommunen har fått 
veiledning av en av våre CPP-trenere.

RBUP, RBKU Midt, RKBU Vest, RKBU Nord, FHI, 
NUBU og NBUP 
Sentrene samarbeider om planlegging og gjennomføring 
av Barn- og ungekongressen. Hovedformålet med 
kongressen er å skape oppmerksomhet rundt vårt 
arbeid med barn og unge generelt, psykisk helsevern og 
barnevern. Dette ønsker vi å oppnå ved å, annethvert år, 
arrangere en felles kongress i Bergen.  
 
Komiteledelse rullerer mellom sentrene i 
arrangementskomiteen og i 2022 var det RBUP som 
ledet arbeidet. Kongressens tema var tverrfaglig 
og tverretatlig samhandling for barn og unge, og 
kongressens navn var «SAMMEN for barns beste». 
Kongressen ble gjennomført både fysisk og digital 
(hybrid), med 510 fysiske deltakere og 150 digitale. 

1.4 Regionalt samarbeid – 
samarbeidsavtale og forpliktende plan

Region Øst  
RBUP Øst og Sør, RVTS Øst, KORUS Øst, 
KORUS Oslo og NAPHA

Regionalt samarbeid
De regionale kompetansesentrene har oppgaver som 
delvis utfyller hverandre og delvis overlapper, så blant 
resultatene av samarbeidet er økt koordinering av 
arbeidet særlig viktig. I flere prosjekter ser vi også at vi 
utfyller hverandre på en god måte.
Regionale ledermøter
I 2022 har det vært tre regionale ledermøter. En gang i 
året er det et møte der ledere for kompetansesentrene i 
region øst og region sør, samt NAPHA og representanter 
fra statsforvalterne koordinerer oppdrag gitt i 
tilskuddsbrev for begge regioner.
Fire ganger i året er det møter der senterledere for 
kompetansesentrene i region øst og NAPHA og 
representanter for statsforvalterne i Innlandet, Oslo og 
Viken følger opp regional plan eller har regionalt møte 
med direktoratene.
Ca. hver 6. uke har senterlederne for RBUP, RVTS 
Øst, KORUS Øst og KORUS Oslo møte for å følge 
opp samarbeidsprosjektene, forberede møter med 
direktoratene eller rapportere til Helsedirektoratet.
Regional plan
De regionale kompetansesentrene er gjennom 
tilskuddsbrevet forpliktet til å samordne en rekke tiltak 
mot tjenesteapparatet og utforme en felles forpliktende 
plan. På bakgrunn av dette har kompetansesentrene i 
øst (RBUP Øst og Sør, RVTS Øst, KORUS Øst, KORUS 
Oslo, NAPHA) og statsforvalterne i Innlandet og Oslo 
og Viken utarbeidet en felles forpliktende plan for det 
regionale samarbeidet. Hensikten med planen er å søke 
samarbeid og samordning mellom de ulike aktørene, 
slik at synergieffekter og god ressursutnyttelse oppnås 
og unødvendig overlapping unngås. Det regionale 
samarbeidet i region øst har hvert år oppdatert og 
levert en gjensidig forpliktende plan for samarbeidet 
mellom sentrene i regionen. Planen hadde 22 
samarbeidsprosjekter i 2022.
Kommunikasjonssamarbeid 
Nettverket er dannet som et ledd i arbeidet med å 
fremstå mer enhetlig i møte med tjenestene, samt å 
utnytte ressursene effektivt og målrettet samt skape et 
faglig felleskap for kommunikasjonsansatte. 
Regionalt kommunikasjonsforum består av 
kommunikasjonsansatte fra de ulike regionale sentrene: 
RBUP, KORUS Øst, NAPHA, RVTS Øst og KORUS Oslo. 

I tillegg til informasjonsdeling, er dette et nyttig faglig 
forum for en liten faggruppe, som kan bidra til å tenke 
kommunikasjon inn i det faglige samarbeidet mellom 
sentrene ved at vi kobles på hverandres ulike satsinger. 
I 2022 hadde forumet tre møter. Det har vært gode 
diskusjoner, og alle sentrene er enige om at vi har 
nytte av felles faglig utveksling. For øvrig har deling av 
kompetanse på e-læring/lagring/film/webinarer og 
podcast vært noe av det som har stått på agenda dette 
året.

Region Sør 
RBUP Øst og Sør, RVTS Sør og NAPHA

Senterledermøter  
Samarbeid Sør er et sentersamarbeid mellom KORUS, 
RVTS, RBUP og NAPHA, som er godt etablert etter 
mange år med systematisk utviklingsarbeid. I 2022 har 
vi videreført gjeldende samarbeidsavtale (2019-2023), 
og begynt å forberede neste, som vil bli den fjerde i 
rekken. Den årlige aktivitetsplanen angir hvilke konkrete 
kommunerettede tiltak sentrene samarbeider om, og 
hvilken strategi vi har for samordnet tjenestestøtte. 
Det regionale samarbeidet i sør er organisert 
med styringsgruppe, ressursgruppe og seks faste 
arbeidsgrupper (BTI/BTS, Tidlig Inn, Folkehelsearbeid, 
Ungdata, God tjenestestøtte og Kommunikasjon), 
samt en prosjektorganisert gruppe for konkret og 
felles samarbeid med kommuner i regionen. I 2022 
fikk alle arbeidsgrupper oppdaterte mandater. 
Ressursgruppen har det organiserende ansvaret, også 
for den årlige erfaringssamlingen for alle som bidrar i 
kompetansesentersamarbeidet i sør. 
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Samordnet tjenestestøtte 
Lindesnes kommune var vår felles samarbeidskommune 
i 2022. En prosjektplan for tverrfaglig og tverrsektorielt 
samarbeid og tidlig innsats i Familiens hus var langt 
på vei utarbeidet, og workshop om realiseringsarbeid 
ble gjennomført i mai. Planen var at kommunens 
ansatte selv skulle ta hånd om fagdager og workshops 
i fortsettelsen, med prosesstøtte fra Samarbeid sør. 
Tidlig i høstsemesteret hadde kommunens ledere 
en gjennomgang av status i målbildearbeidet. De 
konkluderte med at realiseringen var godt i gang, og 
at de hadde god kontroll i arbeidet selv. Dermed var 
behovet for støtte falt bort, og leder for Familiens hus sa 
opp samarbeidsavtalen. Leder uttrykte ønske om at vi 
kunne samarbeide igjen en annen gang. Vår vurdering 
er at begrunnelsen for avslutning av samarbeidet er den 
aller beste.  

Regionalt forum 0-24 psykisk helse barn og unge   
I henhold til oppdraget i tilskuddsbrevet har 
kompetansesentrene i region sør etablert en 
samarbeidsavtale med Statsforvalteren. Den beskriver 
struktur og form på samarbeidet, herunder ansvars- og 
oppgavefordeling (avtalen oversendt Hdir).   

Følgende innsatser i 2022.
Oversikts-/innsiktsarbeid 
Oppdatert oversikt over kommuner vi har hatt innsatser 
i hver for oss eller sammen (regionalt ansvar), og over 
deltakelse i forskjellige satsinger.
  
Oversikt over BTI/BTS-kommuner (hhv. 56 
og 52 % av kommunene har innført denne 
samhandlingsmodellen) og Tidlig inn-kommuner. 

1. Oversikt over kommuner som har deltatt 
kompetanseløft barnevern  

• Tjenestestøtteprogrammet 
• Læringsnettverk for barneverntjenesten  
• Veiledningsordningen 

2. Kommuner som har hatt støtte og veiledning fra SF 
3. Sammenstilt data fra forskjellige registre 

(Oppvekstprofiler og Ungdata) for å identifisere 
kommuner der barn/unge og deres foreldre har 
belastninger eller rapporterer om problemer (mer 
enn gjennomsnittet for landet og regionen)  

4. Erfaringer fra SFs tilsyn med tjenestene er tatt med i 
innsiktsarbeidet. 

5. Vi vil bruke det innsamlede materialet til å ta 
kontakt med kommuner som ikke har brukt 
kompetansesentrenes tilbud om tjenestestøtte. 

 

Handlingsplanfestival 
Vi har sammen hatt arrangøransvar for årets 
Handlingsplanfestival, med tema Barnevernsreformen 
– hvordan sikre helhetlig innsats til barns beste https://
www.handlingsplanfestivalen.no/ . Festivalen samlet 200 
deltagere, og hadde mange på venteliste. Evalueringene 
viser stor fornøydhet med faglig utbytte og nytte av 
festivalen for deltakernes arbeid  
 
Satsingsområde Sped- og småbarn i risiko 
Vi har utformet Samarbeidsprosjektet «de risikoutsatte 
sped- og småbarna». I 2022 har vi etablert en 
arbeidsgruppe, som starter sitt arbeid i 2023. Målet er 
å kunne tilby fagstøtte om de minste barna og deres 
omsorgspersoner til samarbeidende tjenester i utvalgte 
kommuner.  
 

Kommunikasjonssamarbeid
Kommunikasjonsgruppens primære målgruppe er 
tjenester og virksomheter i kommuner, fylkeskommuner, 
spesialisthelsetjenesten, det statlige barnevernet, 
andre ressurs- og kompetansemiljø, Statsforvaltningen, 
Helsedirektoratet og andre direktorater.

I 2022 har kommunikasjonsmedarbeidere i de 
samarbeidende kunnskapssentrene hatt to møter, der vi 
jobbet med videreutvikling av nettsiden samt bistand og 
videreutvikling av Handlingsplanfestivalen.  
 
Mål for felles kommunikasjon og informasjon i 
samarbeidet: 
• Tydeliggjøre verdien i samarbeidet, og hva vi som 

samarbeidspartnere kan utføre. 
• Samordne sentrenes virksomhet, og fremstå mer 

samlet.  
• Bygge felles kultur gjennom konkrete aktiviteter.  

Vurdering av innsatsen  
Oversiktsarbeidet har gjort oss særlig oppmerksomme 
på «kommuner med utfordringer» (der barn og unge 
har mange belastninger i sitt oppvekstmiljø og/eller 
rapporterer om ensomhet, psykiske vansker, osv.), 
og de kommunene som i liten grad har benyttet 
kompetansesentrenes samlede portefølje (RBUP, 
KORUS og RVTS).  Vi har laget en plan for hvordan vi 
sammen kan bidra kommuner når de vil forbedre sin 
praksis, få til sammensatt og helhetlig tjenesteutforming, 
samt å sikre kvalitet.   

Vi har sammen fått økt kompetanse om utfordringsbildet 
for sped- og småbarn og deres omsorgsgivere, og 
har lagt en plan for å utforme kompetansemoduler til 
kommunale tjenester. På denne måten bidrar vi til at 
kommunene kan nå målene med Barnevernsreformen 
(forebygge omsorgssvikt og atferdsvansker). 
Kompetansesentrene har likelydende oppdrag, og kan 
med vår samlede portefølje bistå kommuner og tjenester 
med solid kompetanse- og lederstøtte.  
Samarbeidsmøtene er blitt evaluert hver gang. Dette er 
gjort for å følge med på hvordan vi stadig tar nye steg 
for å realisere samarbeidet konkret. Samarbeidet har 
som ambisjon å bidra til økt kvalitet i praksisutøvelse, i 
tjenestene og i samarbeidet mellom tjenester. 
 
Kort oppsummering   
I 2022 har vårt arbeid økt sannsynlighet for at 
kommunale ledere og fagfolk i regionen har 
utarbeidet og realisert målene i handlingsplaner, og 
styrket sitt tverrfaglige samarbeid. De kan se frem 
til å få kompetanse om sped- og småbarn og deres 
omsorgsgivere i 2023 

Nasjonalt samarbeid 
Samarbeid mellom RKBU/RBUP 
RBUP Øst og Sør, RKBU Nord, RKBU Midt

RBUP har et tett og godt samarbeid med de andre 
RKBUene, hvor senterlederne har regelmessige 
møtepunkter med hverandre. For nasjonale 
satsningsområder som sped- og småbarn, og De 
Utrolige Årene har vi egne møter årlig, hvor målet er å 
samordne aktivitet så langt det lar seg gjøre. På tvers 
av sentrene er det mange store samarbeidsprosjekter 
til arbeidsformene forskning, undervisning og 
tjenestestøtte.
I 2022 har sentrene samarbeidet om et utvidet 
oppdrag fra Helsedirektoratet knyttet til å utvikle 
implementeringsstøtte til kommuner og fylkeskommuner 
i forbindelse med Program for folkehelsearbeid, se punkt 
2.4 sentrale satsninger, og egen rapportering på arbeidet 
med utviklingen av nettressursen implementere.no.
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2. Særskilte oppgaver 
og satsinger 

Foto: Karin Beate Nøsterud

2.1 Sentrale planer

2.1.1 Prop. 121 S (2018-2019) 
Opptrappingsplan for barn og unges 
psykiske helse (2019-2024)
RBUP bidrar til å realisere og implementere 
opptrappingsplanen, som også er førende for vår strategi 
«Effekt helt ut» (2120-25). Utfordringsbildet som er 
beskrevet er utgangspunktet for senterets innsatser når 
det gjelder å fremme barn og unges livskvalitet, psykiske 
helse og opplevelse av mestring, når det gjelder tidlig 
innsats, og når det gjelder støtte og behandling. Planen 
beskriver på mange måter RBUPs kjerneoppdrag.
 
RBUPs kunnskapsressurser
Tiltakshåndboken til RBUP (beskrevet under), er nevnt i 
Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse 
(2019-2024). Håndboken gir oppsummert kunnskap 
om effekt av behandlingsformer for barn og unge. 
Håndboken er basert på nasjonale retningslinjer, 
systematiske oversikter og arbeidet med pakkeforløp, og 
er et verktøy for beslutningsstøtte til bruk i vurderinger 
om behandling.
 
I 2022 har RBUP jobbet på følgende måter for å ivareta 
tiltak i opptrappingsplanen:
Fremme barn og unges psykiske helse, livskvalitet 
og opplevelse av mestring, noen eksempler:
Skolen og barnehagen er viktige arenaer for 
forebyggende og helsefremmende arbeid, i tillegg til 
arbeid med utjevning av sosiale forskjeller. RBUP har 
et stort utviklingsprosjekt som omhandler utvikling av 
undervisningsmoduler på barnehage- og skoleområdet. 
Dette arbeidet er basert på RBUPs barnehage- og 
skolestrategi, hvor vi har som mål å bl.a. støtte ansatte 
ved å bidra til økt kompetanse i helsefremmende og 
forebyggende arbeid for å fremme god psykisk helse, 
bidra til normalutvikling og redusere sosiale forskjeller.
Målgruppen for dette arbeidet er primært skoler og 
barnehager, men også PPT er involvert.
Basert på oppsummert forskning samt møter og 
behovsavklaring med lærere, barnehagelærere, 
skole- og barnehageledere og elever, ble utvikling av 
moduler i temaene følelser og læring med fokus på 
følelsesregulering, foreldresamarbeid og bekymringsfullt 
fravær prioritert i 2022. Det ble gjennomført møter 
med skoler og barnehager i forkant og underveis, for å 
skreddersy modulene til deres behov. Disse modulene 
ble så pilotert og revidert basert på tilbakemelding fra 
brukerne. I tillegg er det laget 4 opplæringsfilmer knyttet 
til tema om følelser og læring, samt en opplæringsfilm 
om veiledning basert på forskningsprosjektet «Trygg før 
3». Det ble også utviklet en mal for planlegging 
av implementering og praksisendringsarbeid som 

et hjelpeverktøy for kommunen og/eller tjenestene i 
kompetansehevingsarbeid.
Det er mulig for skoler og barnehager å velge både 
en kort innføring og fordypning i de ulike temaene. 
Opplæringen gis fleksibelt og skreddersys den enkelte 
kommune og tjeneste. Det er lagt opp til at opplæring 
og veiledning skal følge skoler og barnehagers planer og 
fellestid. 
I tillegg til utvikling av moduler bidrar har vi i 2022 
støttet videreføringen av Trygg før 3 i form av fagdager 
og implementeringsstøtte i kommuner som deltok i 
forskningsprosjektet.

Eksempler på støtte til implementering av 
forskningsstøttede folkehelsetiltak i kommunale 
tjenester gjennom nettverk 
• IMKAT (Implementering av forskningsstøttede KAT-

tiltak): I løpet av 2022 ble det utviklet en plan for å 
starte opp og drive et nettverk for implementering 
av forskningsstøttede KAT tiltak (IMKAT) sammen 
med tjenester som ønsket implementeringsstøtte. 
Oppstart er januar 2023, og det vil arrangeres 
4 nettverksmøter i løpet av ett år. Temaene for 
hvert møte planlegges sammen med tjenestene. 
Målgruppen er ledere, helsesykepleiere, psykologer 
og andre fagpersoner som benytter KAT-tiltak i dag 
eller ønsker å få opplæring i dette.

• Nasjonalt CLASS-nettverk: Etter ønske fra flere 
kommuner, barnehager og PPT i Oslo kommune, 
startet vi i 2022 opp et nasjonalt nettverk som 
arbeider med implementering av god prosesskvalitet 
i barnehagene med utgangspunkt i CLASS 
(Classroom Asessment Scoring System). Det ble 
gjennomført to nettverkssamlinger i 2022. RBUP 
har ansvaret for å koordinere nettverket, og stiller 
med lokaler, men deltakerne er med på å bestemme 
innhold i samlingene. Samlingene består av en 
faglig del hvor blant annet Dr. Robert Pianta, en 
av utviklerne av CLASS har holdt foredrag, og en 
del hvor deltakerne utveksler erfaringer og drøfter 
ulike problemstillinger knyttet til implementeringen 
av CLASS. Målgruppen er ledere på kommunalt 
nivå med ansvar for fagutvikling i barnehagene, 
barnehagestyrere og ansatte i PPT med CLASS 
kompetanse.

Tverrsektoriell veileder for psykisk 
helsearbeid for barn og unge
Veilederen Sammen om barn og unges psykiske helse 
ble sendt ut til høring i november 2022. RBUP var 
representert i referansegruppen, som møttes to ganger 
i løpet av året. Vår vurdering er at veilederen har fått 
en god struktur, og vil være hjelpsom i vårt samarbeid 
med kommunene om utvikling og drift av psykiske 
helsetjenester for barn og unge.
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Tilgang på oppdatert oppsummert forskning av 
god kvalitet er en viktig forutsetning for at ledere og 
fagansvarlige i tjenestene, myndigheter og RBUP, 
sammen med øvrige kompetansesentre skal kunne 
ta kunnskapsbaserte beslutninger. IN SUM gjør 
relevant oppsummert forskning lett tilgjengelig uten 
å stille spesielle krav til kompetanse på litteratursøk 
eller kjennskap til alle relevante kilder. IN SUM 
er åpent tilgjengelig for alle. De systematiske 
kunnskapsoppsummeringene fra IN SUM danner 
også store deler av kunnskapsgrunnlaget for vårt 
beslutningsstøtteverktøy, Tiltakshåndboka for barn og 
unges psykiske helse (tiltakshandboka.no). 
IN SUM-databasen oppdateres månedlig ved at 
vi finner og indekserer de nyeste systematiske 
kunnskapsoppsummeringene fra Cochrane Database 
of Systematic Reviews, Campbell Library, PsycINFO, 
MEDLINE, Embase, Web of Science, Folkehelseinstituttet 
og Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering (SBU). Vi er i dag helt oppdaterte på den 

nyeste forskningen, og sikrer dermed at våre målgrupper, 
til enhver tid, har tilgang til den beste tilgjengelige 
kunnskapen på feltet.
I løpet av 2022 har vi lest og sortert 10 934 publikasjoner 
på tittel- og abstractnivå. Etter dublettsjekk ble 399 
systematiske oversikter inkludert. Databasen inneholder 
totalt 2 415 systematiske kunnskapsoppsummeringer. 
IN SUM fortsatte i 2022 sitt samarbeid med 
Kavlifondet, som bruker litteraturen fra IN SUM som 
kunnskapsgrunnlag i utlysning av forskningsmidler i 
sitt helseforskningsprogram. IN SUM bidrar dermed 
til å styre forskningsressurser dit det er størst behov 
for dem innen feltet. Redaksjonen deltar også i 
sentersamarbeidet om kunnskapsressursene med 
RKBUene. Samarbeid- og formidlingsaktiviteter knyttet 
til dette rapporteres i eget avsnitt (punkt 2.14 nettbasert 
formidling).

5423 unike brukere

19 953 sidevisninger

Insum.no  
Database for systematiske 
kunnskapsoppsummeringer om effekt av tiltak for 
barn og unges psykiske helse og velferd (insum.no) 

Tiltakshåndboka er utviklet for ansatte i tjenester som 
berører barn og unge, myndigheter ved utvikling av ny 
politikk eller retningslinjer og brukerne og deres familier. 
Det er avgjørende at fagfolk har lett tilgang på pålitelig 
forskningsbasert kunnskap. Barn og unge bør få tilbud 
om det tiltaket som med størst mulig sannsynlighet vil 
hjelpe dem og som gir færrest mulig ulemper. 
Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse er 
utviklet for å støtte tjenestene i å jobbe kunnskapsbasert. 
Den formidler oppsummert forskning om effekt av 
tiltak for barn og unges psykiske helse (herunder 
også tilstander hos sped- og småbarn og tiltak i 
barnevernet). Håndboka gir ikke bestemte anbefalinger 
om behandlingsvalg, men legger til rette for informerte 
beslutninger ved å synliggjøre hva systematisk 
forskning forteller om nytte og ulemper ved ulike 
behandlingsalternativer. Håndboka er åpent tilgjengelig 
for alle.
Kapitler i Håndboka blir forsøkt oppdatert årlig (eller 
annethvert år), og nye tilstandskapitler blir utviklet på 

oppdrag fra Helsedirektoratet, eller etter vurdering av 
behov i tjenestene. Hittil er det publisert totalt 21 kapitler 
i Håndboka; tolv kapitler om effekt av behandling for 
ulike tilstandsgrupper hos barn og unge og ni kortere 
kapitler om effekt av tiltak på tvers av tilstandsgrupper. 
Et nytt kapittel om risikoatferd hos barn og unge ble 
publisert i 2022. Ti av tilstands- og tiltakskapitlene 
ble oppdatert i løpet av året (angstlidelser, depresjon, 
funksjonsnedsettelse og psykisk helse, psykoselidelser, 
selvskading og selvmordsatferd, tvangslidelse, 
intersubjektiv psykoterapi, leketerapi, lesing og skriving 
og psykodynamisk terapi). To oppdateringer ble påbegynt 
(bipolar lidelse og spiseforstyrrelser).

39 122 unike brukere

105 009 sidevisninger

Tiltakshåndboka.no  
Et oppslagsverk over forskning på barn og unges 
psykiske helse (tiltakshandboka.no) 
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Tidsskriftet PsykTestBarn er utviklet i samarbeid 
med RKBU-ene og oppsummerer forskning om 
måleegenskaper ved tester og kartleggingsverktøy for 
barn og unge. Det utgis elektronisk med åpen tilgang for 
alle.
I utredning og kartlegging av barn og deres foreldre i 
Norge i dag benyttes en rekke metoder og instrumenter. 
Mange av disse mangler dokumentasjon på de 
psykometriske egenskapene for den norske versjonen 
av testen. PsykTestBarn bidrar til å støtte utredning og 
kartleggingsarbeid i tjenestene ved å oppsummere det 
vi vet fra forskning om testenes reliabilitet, validitet og 
normgrunnlag basert på studier fra Skandinavia. Dette 
synliggjør hvor godt dokumentert metodene er og er med 
på å fremme valg av best egnet test for et gitt formål og 
målgruppe. 
I 2022 publiserte vi fem nye oversiktsartikler på 
følgende kartleggingsverktøy: The Children’s 
Communication Checklist – Second Edition (CCC-2), 
Social Responsiveness Scale (SRS), Kartlegging av 

traumatiske erfaringer og posttraumatiske symptomer 
(KATES Omsorgsgiver), Crowell-prosedyren og Symptom 
Checklist-90-Revidert (SCL-90-R). Fem artikler er 
enten under arbeid eller er levert og under redaksjonelt 
arbeid (RCADS, BAI, ASSQ, ERC og IES-R). Tre nye 
artikler ble påbegynt i 2022 (AIM-3, LSCIP og SESBI-R). 
Redaksjonen har arbeidet med å knytte til seg nye 
fagfeller til tidsskriftet og fire nye fagfeller ble rekruttert i 
2022.
Redaksjonsmøter ble avholdt annen hver uke mens 
redaksjonsrådsmøter med medlemmer fra alle fire 
RKBU- og RBUP-sentrene har vært gjennomført to 
ganger, én gang fysisk og én gang digitalt.

35 330 unike brukere

74 449 sidevisninger

Psyktestbarn.no 
Oppsummert forskning om måleegenskaper 
ved norske versjoner av kartleggingsverktøy 
(psyktestbarn.no) 

Region Øst
Arbeidet gjennomføres av utnevnt arbeidsgruppe 
«Ungdata Øst», bestående av ressurspersoner fra 
hvert enkelt senter. Ledelse av gruppen deles mellom 
KORUS Oslo og KORUS Øst, siden KORUS har et særlig 
ansvar for arbeid med Ungdata i regionen (jfr. årlig 
tilskuddsbrev). Arbeidsgruppen har minimum 4 møter pr. 
år, hvorav minst to er fysiske møter. Det skrives referater. 
Arbeidsgruppen rapporterer til styringsgruppen i avtalte 
møter (jfr. Plan for regionalt samarbeid i region øst 2022).
 
RBUP bidro i planarbeidet for Ungdatakonferansen 
og deltok på konferansen. Sentrene har gitt samlet 
tilbakemelding med forslag til endringer i spørreskjemaet 
til Nova. Kompetansesentrene har hatt samarbeid 
tilknyttet regionale fagdager, RVTS Øst deltok med 
informasjon om selvskading. Gruppen er i gang med 
planlegging av en workshop for kommunene i Oslo/
Øst i oktober 2023. Det arbeides med en rapport til 
styringsgruppen. Den er foreløpig ikke ferdigstilt.

Region Sør
Region Sør 2022 arrangerte Samarbeid Sør Ungdata 
junior-konferanse for Agder den 26. september. 
Målsettingen med konferansen var å presentere 
funn fra Ungdata junior-undersøkelsen i Agder, gi 
kompetanseheving på relevante tema fra undersøkelsen 
og gi inspirasjon til god bruk av datagrunnlaget fra 
Ungdata junior i kommunen og på skolene. 

Ungdata 

 

KORUS er i årlige tilskuddsbrev gitt et særlig oppdrag om å arbeide med Ungdata. De skal bistå 
fylkeskommuner og kommuner med planlegging, gjennomføring og etterarbeid av Ungdataundersøkelsen. 
Som et ledd i arbeidet med Ungdata skal alle regionale kompetansesentre bidra med sin kompetanse til 
kommunene for å forstå utfordringsbildet som Ungdata avdekker, og bistå kommunene med å sette i gang 
hensiktsmessige tiltak.
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2.1.2 Ny opptrappingsplan for psykisk helse 
og forebyggings- og behandlingsreform på 
rusfeltet
RBUP har bidratt med innspill til arbeidet med ny opp- 
trappingsplan for psykisk helse og forebyggings- og 
behandlingsreform på rusfeltet.
Opptrappingsplanen og politiske styringssignaler knyttet 
til denne er et eksempel på hvordan vi arbeider med å 
gjøre helse- og sosial-politiske føringer kjent gjennom 
våre langsgående undervisningsprogram (spesielt 
aktuelt for modulen om tverrfaglighet og samhandling i 
spesialistundervisningsprogrammet). 

2.2 FACT Ung
I 2022 har RBUP hatt representanter i tre nasjonale 
arbeidsgrupper; Nasjonal Arbeidsgruppe for 
planlegging av opplæring. Denne gruppen ble 
avsluttet i mars 22. På forespørsel fra NAPHA fortsatte 
RBUP å være representert i nyopprettet Nasjonal 

implementeringsgruppe. Denne arbeidsgruppen er vi 
fremdeles en del av. De møtes omtrent en dag hver 2. 
uke.  
 
RBUP har vært representert i Nasjonal veiledning- og 
fidelity-gruppe siden den startet opp i mai. RBUPs 
medarbeidere deltar på møter, fasiliterer møter i 
våre lokaler, underviser og bidrar inn i planlegging 
av opplæringsprogram. Vi har vært med på å sette i 
gang 2. kull i løpet av 2022. RBUPs representanter 
inn i arbeidsgruppene er erfarne klinikere med lang 
fartstid i både første og andre-linje tjenester og særlig 
kompetanse på arbeid med ungdom med rus og 
psykisk helse utfordringer. Slik bidrar vi til å understøtte 
tjenestene i etablering og implementering av tverrfaglig 
aktivt oppsøkende behandlings- og oppfølgings-team 
etter ACT og FACT-ung modellen.

RBUP bistår Helsedirektoratet og Bufdir i arbeidet med 
utvikling av tiltak som skal bidra til at barn i barnevernet 
får helsehjelp i rett tid når de har behov for det. 
Følgende tiltak er under utvikling:
Pakkeforløpet Barnevern – kartlegging og utredning av 
psykisk helse og rus hos barn og unge skal utvides til 
også å omhandle somatisk helse, tannhelse, seksuell 
helse og videre behandling.
• Representanter for RBUP deltok på et møte om 

saken i slutten av året.
Modell for spesialisert, rutinemessig, tverrfaglig 
kartlegging (inkludert helsekartlegging) av barn som skal 
flyttes ut av hjemmet over lengre tid. 
• RBUP og RVTS Sør ble tildelt prosjektlederansvaret 

for et oppdrag, som gikk ut på å gi de 
første tverrfaglige teamene som skal utføre 
helsekartleggingen en to-dagers opplæring. 
I tillegg ba direktoratene om innspill til 
rapporteringsmalen som teamene skal bruke. Flere 
av kompetansesentrenes medarbeidere bidro med 
faglige innlegg på opplæringsdagene.

Blant temaene på opplæringsdagene var følgende: 
 -Teamsamarbeid og tverrfaglig samarbeid
 -Metodikk i kartlegging av små barn (0-6 år)
 -Metoder for datafangst 

Både deltakere og oppdragsgivere sa seg fornøyd med 
måten oppdraget ble løst.  
 
RBUP bidrar også med å implementere følgende 
tiltak: 
• Pakkeforløp Barnevern – kartlegging og utredning av 

psykisk helse og rus hos barn og unge. Pakkeforløpet 
skal bidra til at barn i barnevernet blir kartlagt og 
utredet tidlig for sine eventuelle psykiske vansker, 
slik at barna sikres nødvendig psykisk helsehjelp når 
de har behov for det. Pakkeforløpet beskriver ansvar, 
oppgaver og samarbeid mellom den kommunale 
barneverntjenesten og helsetjenesten. 

• Rundskrivet Samarbeid mellom barneverntjenester 
og psykiske helsetjenester til barnets beste er 
revidert høsten 2019. Det reviderte rundskrivet 
inneholder et nytt kapittel med føringer for innhold 
i samarbeidsavtaler mellom barnevern- og 
helsetjenestene. Dette inngår for alle profesjoner i 
spesialistundervisningsprogrammets TS-modul og 
behandles spesielt i de sosialfaglige gruppene.

2.3 Helsehjelp til barn i barnevernet (Bufdir)

2.3.1 Handlingsplan for forebygging av 
selvmord (2020-2025)
I alle de kliniske undervisningsprogrammene er det 
et uttalt læringsmål å gi deltakerne kompetanse i å 
håndtere akutte situasjoner for å forhindre selvmord og 
egenskade. Det samme gjelder indiserte forebyggende 
tiltak i mindre akutte, men likevel risikofylte forløp. I 
kliniske drøftinger i profesjonsgruppene er dette et 
hyppig tema.
I Spesialistundervisingsprogrammet er dette temaet 
særlig aktuelt i slutten av andre semester (eldre 
skolebarn) og i tredje semester (ungdomsalderen). 
Tredje semester er det et obligatoriske arbeidskrav for 
alle knyttet til e-læringsfilm om suicidalvurdering og 
risikovurdering. I undervisningen i profesjonsgruppene 
henvises det til Handlingsplanen som alle profesjoner 
har et ansvar for å kjenne til. For øvrig behandles temaet 
ulikt i henhold til profesjonenes ulike og særlige ansvar.
RBUP bidrar også til å gjøre handlingsplanen kjent 
gjennom kursaktivitet og formidlingsarbeid, se mer 
utdypende under punkt 2.12 Forebygging av selvskading 
og selvmord og ivaretakelse av barn og unge som 
pårørende og etterlatte.

2.3.2 Handlingsplan for å forhindre vold i 
nære relasjoner (2021-2024)
I 2022 har RBUP bidratt til oppfølging av planen gjennom 
blant annet:

Child Parent Psychotherapy (CPP) 
RBUP har jobbet målrettet for å styrke 
behandlingstilbudet for små barn med traumeerfaringer 
gjennom å implementere det velutprøvde, amerikanske 
behandlingsprogrammet Child Parent Psychotherapy i 
Norge. RBUP har utdannet norske trenere i samarbeid 
med amerikansk mentor Chandra Ippen. Høsten 
2021 startet det tredje kullet på videreutdanningen 
i CPP, og dette er det første kullet som blir utdannet 
av norske trenere. Gjennom evalueringer har vi 
fått tilbakemeldinger på at CPP dekker et stort 
behov i tjenestene. Både BUP, barnevernstjenesten 
og krisesentre kan nå tilby CPP til barn med 
traumeerfaringer sammen med deres foreldre. 
  
Seminar om komplekse traumer
RBUP har gjennomført digitalt seminar over to halve 
dager om komplekse traumer hos små barn og deres 
familier ved Chandra Ippen. I 2022 ble seminaret tilbudt 
gratis til alle tjenester som jobber med de minste barna, 
i forbindelse med krigen i Ukraina og tilstrømming av 
mødre med små barn på flukt. Det var nærmere tusen 
deltakere fra første- og andrelinjetjenesten, i tillegg til 
barnevern, barnehager osv.

Attachment and Bio-Behavioral Catch-up (ABC)  
som forebyggende tiltak
ABC handler om å hjelpe foreldre til å følge barnets 
initiativ med glede, gi kjærlig omsorg og hindre 
skremmende foreldreatferd. Foreldreveilederne i 
barnevernet som ble opplært og sertifiserte i metoden 
har gitt tilbakemeldinger om at metoden er nyttig og 
at foreldre-barn relasjonen bedres i løpet av de 10 
hjemmebesøkene. Det ble ferdigstilt en doktorgrad 
(Relationship-Based Interventions. Transportation of 
Attachment and Biobehavioral Catch-Up to Norwegian 
Welfare Services) i 2022 med data fra et pilotprosjekt. 
 
Newborn Behavioral Observation (NBO)
NBO er en fleksibel metode for å observere spedbarn 
mellom 0-3 mnd. I tett samarbeid med foreldrene løftes 
spedbarnets unike responsmønster og sosiale natur 
frem. Hensikten er å øke foreldres sensitivitet overfor 
spedbarnets mange signaler og reformulere disse til 
et kommunikasjonsspråk; ”Se barnet ditt snakker til 
deg gjennom kroppen sin”. Vi ønsker å gi foreldre økt 
mestringsfølelse og trygghet på at de kan lese og tolke 
sitt spedbarns signaler. Et viktig aspekt er å møte uro og 
gråt på en sensitiv og god måte for barnet og dermed 
unngå at gråten eskalerer og øker risikoen for risting og 
annen skadelig håndtering. (Se punkt. 2.16).

Sammen på vei
Sammen på vei har opplæring om partnervold og 
strukturert oppfølgning som er utviklet på bakgrunn av 
forskning til NFP programmet. Alle deltakere får samtaler 
og spørsmål om partnervold til fastsatte tidspunkter i 
programleveringen. Har i 2022 gjennomført 2 dagers 
opplæring om partnervold og intervensjon i NFP 
programmet til alle familiesykepleiere og teamledere. 
Som en del av opplæringen har det blitt fulgt opp i 
etterkant i hvert team, med fagdager om partnervold.  
(Se punkt. 2.16).
 
Kjernebarnevernet
I 2022 ferdigstilte vi håndboken Kjernebarnevernet, 
for barnevernets veiledning av familier med barn 
3-12 år, der det forekommer vold og omsorgssvikt. 
Håndboken bygger på bruk av såkalte felleselementer, 
som defineres som «avgrensbare praksisteknikker eller 
-strategier brukt som del av en større intervensjonsplan». 
Felleselementene ble identifisert gjennom å analysere 
foreldreveiledningsprogrammer med dokumentert effekt, 
og der arbeid med relasjonen mellom foreldre og barn er 
et overordnet hensyn. At elementene er felles, innebærer 
at de forekommer i mange av programmene. Eksempler 
på slike elementer er samtaler om endring, motivasjon 
og mestring; samspillsobservasjoner, arbeid med 
foreldres bevissthet og regulering av hhv. egne og barnas 
følelser. Håndboken er resultat av et flerårig samarbeid 
og samutvikling med barneverntjenesten i bydel Gamle 
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Oslo, og tas nå i bruk i denne tjenestens foreldrerettede 
arbeid. Prosjektet har hatt støtte både fra Bufdir og fra 
Stiftelsen Dam. 

Vår vurdering er at håndboken kan gi et forskningsbasert 
innhold til tiltaket Råd og veiledning i barneverntjenesten. 
Vi vil i 2023 søke å gå videre med utprøving og opplæring 
i bruk av håndboken i en ny barneverntjeneste. Parallelt 
vil vi søke prosjektmidler til videre forskning. 

2.3.3 Ny handlingsplan mot spille-
problemer
Avhengighet og ulike typer avhengighet, er tematisert 
i undervisningsplanene til våre langsgående 
undervisningsprogram. Formålet er å styrke 
terapautkompetanse på dette området. Vi søker å 
heve forståelsen for fenomenet avhengighet, hvordan 
avhengighet kan forebygges og kunnskap om 
behandlingsstrategier. I arbeidet med dette temaet har vi 
også trukket inn Ny Handlingsplan mot spilleproblemer. 
Når spilleproblemer dukker opp i klinisk materiale vil 
vi alltid ta tak i tema og også Ny Handlingsplan for 
spilleproblemer. Slik har vi arbeidet med å gjøre denne 
planen kjent.

2.4 Sentrale satsinger
 
Tidlig Inn og Bedre Tverrfaglig Innsats
 
Sentrene skal samordne aktivitetene i Tidlig Inn og Bedre 
Tverrfaglig Innsats i det regionale kompetansemiljøet, 
og bidra i arbeidet med satsningen på tverrsektorielle 
samhandlingsmodeller (BTI/ Modellkommune og tilskudd 
til systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte 
barn). Det innebærer å tilrettelegge for at kommunene 
kan inngå i regionalt nettverk, understøtte kommunenes 
utviklingsarbeid og innfasing til ordinær drift. 
Kompetansesentrene skal samordne sitt arbeid med 
KORUS som har det regionale samordningsansvaret for 
den tverrsektorielle satsningen.
Drift i de respektive regionale teamene har i hovedsak 
pågått parallelt i 2022. Vi har hatt ett felles møte. Det 
er hjelpsomt at medarbeider fra KORUS deltar i begge 
teamene.

Tidlig Inn 
 
Sammen med KORUSene, RVTS, Bufetat, 
Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet er RBUP/RKBU representert i 
nasjonal arbeidsgruppe for Tidlig inn. I tillegg har Tidlig 
inn arbeidsgrupper som vedlikeholder og videreutvikler 
programmet og nettressursen Tidlig inn, som er en del 

av forebygging.no. Nettbaserte og tilgjengelige ressurser 
styrker implementeringen av programmet i kommunene. 
I samme hensikt gjennomfører den nasjonale 
arbeidsgruppen et årlig arbeidsseminar for kursholdere.  

Regionalt opplæringsteam sør 
Programmet er ikke levert i nye kommuner i sør, fordi det 
ikke har vært forespørsler. En booster-dag for Tidlig inn 
kommunene Åmli, Vegårdshei, Gjerstad og Tvedestrand 
er gjennomført, i tillegg til at en booster-dag knyttet 
til psykisk helse i svangerskap og barseltid (dag 3 i 
opplæringsprogrammet) er gjennomført i Sandefjord. 
Samarbeidsmøter i det regionale teamet er gjennomført 
etter oppsatt plan. 
 
Regionale opplæringsteam øst og Oslo 
Opplæringsprogrammet er levert til 2 nye kommuner i 
øst (Ås og Vestby) og til en bydel i Oslo (Østensjø). I tillegg 
er det gjennomført booster-dager knyttet til psykisk helse 
i svangerskap og barseltid i Sarpsborg og Bærum. 
I tilknytning til innsatsen i Tidlig inn, er det viktig å nevne 
at RBUP bidrar til kommunenes arbeid med psykisk helse 
i graviditet og barseltid ved å gi opplæring i Edinburgh-
metoden for kartlegging av psykiske vansker hos mødre 
og fedre, med påfølgende støttesamtaler. I forbindelse 
med opplæringen gis også implementeringsstøtte. I 
2022 er full opplæring med implementeringsstøtte gitt til 
Nesodden, Porsgrunn (med nabokommuner), Tønsberg 
og Setesdal-kommunene, samt at en boosterdag er gitt i 
Sarpsborg. 

BTI/BTS 
Formålet med RBUPs innsats i utvikling, implementering 
og drift av samhandlingsmodellene BTI/BTS er å 
understøtte kommunenes arbeid med tidlig identifikasjon 
av utsatte barn og unge, og med sammenhengende 
og helhetlige tjenenester som gir barn/unge og deres 
foresatte innflytelse og oversikt. Vi skal tilrettelegge for 
at kommunene kan inngå i regionalt nettverk, samordne 
arbeidet med KORUS, og samarbeide med Statsforvalter 
og RVTS.
Målgruppen for innsatsen er kommunale ledere, BTI/
BTS-koordinatorer og ansatte i barnehager, skoler og 
hjelpetjenester for barn/unge og familier, herunder 
barneverntjenesten. Det tverrsektorielle og tverrfaglige 
arbeidet med gravide, barn, unge og foreldre det er 
knyttet undring eller bekymring til som skal bli bedre.  

Regionalt BTI/BTS-team øst
Det har blitt gjennomført samarbeidsmøter mellom 
representanter fra de regionale sentrene i forkant og 
etterkant av nettverkssamlinger. Representant fra 
statsforvalter for Innlandet og Viken har deltatt på 
samarbeidsmøtene. Arbeidet i møtene har særlig dreid 
seg om samarbeid om innhold i nettverkssamlinger 

(som blir gjennomført 2 ganger pr. semester). RBUP 
hadde ansvar for nettverkssamlingen i mai. På denne 
samlingen var det fokus på hva vi kan bidra med inn 
i kommunenes tjenester rettet mot barn og unge og 
samarbeid/samhandling mellom tjenestene og deres 
implementeringsarbeid. På samlingen deltok BTI-
prosjektledere og deres nærmeste medarbeidere fra 
9 ulike kommuner. Evalueringen var god. Deltakerne 
rapporterte at de hadde fått nyttig informasjon og 
at samlingen hadde økt deres bevissthet om eget 
implementeringsarbeid. 

Regionalt BTI/BTS-team i Oslo
Det har blitt gjennomført et nettverksmøte mellom 
BTI-bydelene og kompetansesentrene, der også 
Oslo kommune ved Helse-, Utdannings- og 
Velferdsetaten, Statsforvalter, brukerorganisasjoner 
(BAR) var representert (februar 2022), med tema 
samarbeidslovgivning og oppvekstreform. 
Et andre nettverksmøte var tillyst i desember, men møtet 
ble utsatt til januar 2023 (31.01.)
 
Regionalt BTI/BTS-team sør
I region sør er det mange kommuner som er 
såkalte BTI-kommuner, dvs. de har utarbeidet BTI-
handlingsveileder. I regionen er det kommuner 
som jobber med samhandlingsmodeller under 
følgende tilskuddsordninger: Folkehelseprogrammet, 
Pilot for programfinansiering og Tilskudd til 
systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte 
barn. Enkelte kommuner har ikke tilskudd. Flere 
kommuner samarbeider innenfor distrikter, f. eks 
Numedalkommunene (3), Listerkommunene (5), 
Hallingdalskommunene (6).

I 2022 var det til sammen 46 kommuner i regionen som 
hadde kontakt med KORUS Sør (som har det regionale 
samordningsansvaret) om utviklingsarbeidet enten 
gjennom nettverk, veiledning eller kompetanseheving. 
Alle kommunene som arbeider med BTI/BTS har fått 
tilbud om veiledning fra KORUS ved behov. RBUP har 
deltatt på prosesser og veiledning med arbeidsgrupper, 
møter i styringsgrupper og avholdt fagdager. Det 
har variert mellom fysisk og digitalt oppmøte. Alle 
kommunene mottar jevnlig nyheter og informasjon 
om aktuelle saker fra nasjonalt arbeid med BTI/BTS. I 
2023 har det regionale BTI/BTS-teamet i sør videreført 
arbeidet med fornyet mandat fra de respektive 
senterlederne. Resultatmålene for arbeidet er disse:
• Regionalt BTI/BTS-team er representert i forbindelse 

med oppstartsmøter for nye kommuner, og at 
kommuner får tilbakemelding etter BTI-undersøkelse 
gjennomført av KORUS, eller tilsvarende, og 
planlegger aktiviteten med dette som utgangpunkt 

• De tre sentrene samarbeider med kommunene om å 

utarbeide et tilpasset kompetansehevingsprogram, 
med utgangspunkt i egne fagområder.   

• De tre sentrene samarbeider om bidrag på regionale 
nettverksmøter.  

• De regionale BTI/BTS- teamet ser BTI/BTS i 
sammenheng med opplæringsprogrammet i Tidlig 
inn.

Resultatmålene er nådd i 2022. Konkret:
• Gjennomført oppstartsmøte (21.02.22) med ny 

tilskuddskommune Froland i samarbeid med Bufdir. 
• Planlagt og gjennomført fagdag for 300 deltagere 

fra oppvekst i Numedalskommunene, Rollag, 
Flesberg og Nore og Uvdal 16.11.22.  Hovedtema 
for formiddagen var Samarbeidslovgivning, 
BTS, Oppvekstreform og Kompetanseløft for 
spesialpedagogikk, mens ettermiddagen var 
viet til opplæring i stafettlogg og innføring i 
Snakkemedbarn.no. Målet var å gi deltakerne 
fornyet kunnskap og inspirasjon i det tverrfaglige og 
tverrsektorielle arbeidet med BTI-modellen. 

• Nettverkssamling for alle BTI/BTS kommuner i Viken 
(gamle Buskerud), Vestfold og Telemark og Agder i 
samarbeid med regionalt team og Statsforvalter den 
30.11.22. Ansvarlig for faginnhold og gjennomføring 
av nettverket var KORUS ved Merete Haugen 
og Anne Pernille Flatebakken. Hovedtemaer for 
nettverkssamlingen Samarbeidslovgivningen og 
hvordan bruke BTS/BTI-modellen i implementering 
av Oppvekstreformen.

• Fagdager om levekårsutfordringer i familier med 
barn og ungdommer er et tilbud til BTI-kommunene 
i sør. I 2022 er slike fagdager gjennomført i Arendal 
og Kvinesdal, i samarbeid med BTI-koordinatorer, 
ledere og andre nøkkelpersoner i kommunene. 
Fagdager i Vegårdshei, Bykle og Valle er utsatt til vår 
2023.

• Opplæring i Uro-metoden i samtaler med 
foreldre for tidlig og åpent samarbeid (grunn- og 
treneropplæring) er et tilbud til BTI-kommunene. 
Samtaleverktøyet er godt tilpasset undringssamtalen 
i BTI-modellen. I 2022 gjennomførte 7 medarbeidere 
(inklusive BTI-koordinator) i Tvedestrand kommune 
treneropplæring, slik at kommunens ansatte nå kan 
stå for opplæring til kollegaer. 

• Det regionale teamet for BTI/BTS gjennomførte 
den 22.3.22 et fellesmøte med det regionale 
teamet for Tidlig inn. Hensikten var å bli kjent med 
hverandres satsinger og se på mulighetene for å 
se på sammenhengen. Vi ble enige om at Tidlig inn 
utarbeider en felles fagdag med tematikken til Tidlig 
inn som en «teaser» til programmet, og at den skulle 
tilbys alle BTI/BTS kommuner i vår region. Dette 
arbeidet har ikke blitt ferdigstilt i 2022. Se egen 
rapportering for Tidlig inn. 
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Ønskede resultater / nytteverdi for 
tjenesteapparatet og for innbyggerne 
Etter mer enn ti års arbeid med BTI-modellen vet vi at 
det er en kompleks modell å implementere og få til å 
virke i kommunene. Vi vurderer de faste strukturene som 
er iverksatt fra regionalt BTI-team som hjelpsomme, 
med representasjon fra de tre kompetansesentrene ved 
oppstart, med tilbud om BTI-undersøkelsen ved KORUS, 
om gode og systematiske tilbakemeldinger fra disse 
undersøkelsene og om regionale nettverk for ledere, 
BTI-koordinatorer og andre. Også opplæringstilbudet 
for BTI/BTS-prosjektledere fra KORUS inngår i disse 
faste strukturene, med stor nytteverdi. Nytten blir 
størst og implementerings-arbeidet best, når BTI/BTS-
koordinator (eller prosjektleder) har kommunedirektørens 
ledergruppe i ryggen. Videre har det vist seg 
nødvendig å vie arbeidet med implementering av 
handlingsveiledere vedvarende oppmerksomhet. Særlig 
er dette viktig i barnehager og skoler, som har ansvar 
for barn i det daglige, og begrenset tid til møte- og 
opplæringsvirksomhet. Disse dokumentene kommer 
først til nytte når innholdet er så godt kjent, at det 
anvendes når en utfordrende situasjon oppstår. Da må 
mye trening og øving til. 
Nytt i 2022 er innsatser for å vise sammenhengen 
mellom forskjellige statlige satsinger, 
spesielt samhandlingsmodellene BTI/BTS, 
opplæringsprogrammet Tidlig inn, Oppvekstreformen 
og Kompetanseløft for spesialpedagogikk. Det er viktig 
og nyttig for kommunene å se hvordan godt arbeid med 
en av satsingene, også bidrar til at målene med flere av 
satsingene nås. 
Samarbeidslovgivning og sammenhengen mellom 
de forskjellige statlige satsingene var også 
overordnet tema for «BTI-booster-samlingen» i 
Numedalskommunene. Samlingen var planlagt av de 
tre BTI-prosjektlederne i samarbeid med Regionalt 
BTI-team, med resultatene fra BTI-undersøkelsen 
som utgangspunkt. Den ble gjennomført med lokal 
NAV-leder og flere av kompetansesentrenes ansatte 
som foredragsholdere. Det gir god nytteverdi når lokal 
kunnskap og engasjement for barna i dalen kombineres 
med erfaringer fra flere kommuner og steder, slik 
kompetansesentrenes ansatte har gjennom sitt arbeid. 
De tre prosjektlederne anga måloppnåelsen med 
samlingen som meget god; BTI-arbeidet var løftet frem 
etter perioden med mindre aktivitet under pandemien. 

Evalueringsform
Vi har brukt forskjellige evalueringsformer i vårt 
arbeid; Mentimeter ved store samlinger, skriftlige 
tilbakemeldinger i digitale samlinger, osv. I tillegg har vi 
gjennomført evalueringssamtaler med prosjektledere og 
andre som har engasjert oss i kommunenes BTI-arbeid.

Involvering av tjenestene/fagfolk eller brukere i 
arbeidet 
Samlingen for Numedalskommunene ble planlagt 
sammen med de kommunale BTI-prosjektlederne og 
deres styringsgruppe. Vi tok i bruk prosessplanlegger 
i arbeidet. De regionale eller fylkesvise 
nettverkssamlingene blir planlagt med innspill fra 
deltakere, fra Statsforvalter og fra kompetansesentrene.

Program for folkehelsearbeid i 
kommunene 

Region Sør
RBUP, KORUS Sør og RVTS sør og NAPHA har etablert 
et samarbeid rundt deltagelse og innsatser i program for 
folkehelse. Sentrene er representert i samarbeidsorgan/ 
utvalg i Agder og Vestfold/ Telemark. Samarbeid Sør 
leverer samordnet og koordinert kompetansestøtte 
til pågående prosjekter og tiltak i kommuner, samt 
bidrar med evalueringskompetanse på forespørsler fra 
kommuner og programfylker.
Samarbeid Sør har ressursgruppe som består av 
representanter fra alle sentrene (folkehelseteamet) som 
har faste møter for å sikre oppdatert status på pågående 
arbeid og sørge for samordning av forespørslene fra 
kommunene slik at vi kan levere helhetlige og koordinert 
kompetansestøtte. 

Region Øst 
Det er etablert en samarbeidsgruppe med alle sentrene i 
regionen (RBUP, KORUS Øst, KORUS Oslo og RVTS Øst). 
RBUP bidro til etableringen, og RVTS Øst leder gruppen 
og har utformet en samlet oversikt over pågående arbeid 
i regionen. RBUP samarbeider med programfylkene 
Østfold, Akershus og Oslo og deltar nå også i samarbeid 
med Innlandet, via innsatser fra KORUS Øst. 

Ett eksempel på deltakelse i Program for 
folkehelsearbeid i kommunen, Øst
RBUP deltar ved forespørsel på møter som er regi 
av Program for folkehelsearbeid i kommunene. 
Høsten 2022 deltok vi i program for folkehelsearbeid 
for Ung4Reg i Hedmark. Målet med samlingen var 
erfaringsdeling og kunnskapspåfyll. RBUP bidro primært 
med innspill knyttet til problemstillinger om evaluering, 
der flere sentrale spørsmål ble reist. Dette var spørsmål 
som: Hvordan får kommunene gode og gjennomførbare 
evalueringsprosesser – og hva er godt nok? Hvordan 
kan evaluering tas i bruk som en kontinuerlig prosess 
i tiltaksutviklingen? Hvordan bruke evalueringen i 
implementeringsarbeidet?

RBUP har hatt en koordinerende rolle i utviklingen av 
en ny nettside kalt Implementere.no, som inneholder 
kompetansemateriell, verktøy og sjekklister for å støtte 
tjenestene i å implementere nye innsatser på en god 
måte. Nettsiden er delt inn i to hovedmoduler, kalt 
«Hva må du vite» og «Hva må du gjøre» og bygger på 
rapporten «Kompetansestøtte til kommuner i Program 
for folkehelse». 
Representanter fra alle de fire regionale 
kompetansesentrene (RKBU Vest, RKBU Midt, RKBU 
Nord og RBUP) har vært med på å utvikle løsningen, og 
den er planlagt lansert første kvartal 2023. 
Målet med Implementere er å gi kommunale 
tjenester forskningsstøttede verktøy til å gjennomføre 
implementering av egne innsatser. Implementere 
støtter etableringen av nye tilbud og gir kunnskap og 
verktøy for å forbedre implementeringsprosessen 
samt å sikre god kvalitet og varighet. Modellen bygger 
på forskningsbasert kunnskap om hva som er gode 
implementeringsmodeller, og er også forsøkt tilpasset 
den praktiske hverdagen i norske tjenester som arbeider 
med barn og unge. Målgruppen er alle tjenester som 
jobber med barn og unge psykiske helse i Norge.

Nettsiden er utviklet i løpet av 2022. De fire 
kompetansesentrene har gjennomført utviklingsmøter 
hver annen uke fra februar 2022, både digitalt og «face 
to face».  Det har også blitt gjennomført egne møter i 
Tromsø for å utvikle og filme videoene til «Hva må du 
vite» modulen på nettsiden. I tillegg har det blitt utviklet 
sjekklister, verktøy og annet opplæringsmateriell for 
begge modulene.  
Det har blitt gjennomført møter med referansegruppe 
bestående av brukere fra ulike tjenester i kommunen, 
for å få tilbakemeldinger på- og revidere innholdet 
underveis. 
Firmaet Nettrakett har utviklet den tekniske løsningen, og 
prosjektgruppen har etablert og gjennomført flere møter 
med dem i forbindelse med denne prosessen. 
Implementere.no lanseres i februar 2023. Det samles 
informasjon fra kommentarfeltet på nettsiden. I tillegg 
foreslås det å gjennomføre fokusgruppeintervjuer med 
brukere i 2023.

Implementere.no 
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Pakkeforløp Psykisk helse – Helsedirektoratet
I Spesialistundervisningsprogrammet er pakkeforløp, og nå Nasjonale pasientforløp, gjennomgående tema i alle 
profesjonsgrupper. RBUP underviser i bruk av bio-psyko-sosial-kasusformeling som er et verktøy for systematisk 
innhenting av informasjon og arbeid med hypotesegenerering. I 1. semester presenter vi verktøyet. Gjennom hele 
løpet anvender vi kasusformuleringen i drøftinger av klinisk materiale. Verktøyet er særlig egnet til å få styrker, 
ressurser og sårbarheter for barnet eller ungdommen. Ved å bruke denne systematikken vil spørsmål som belyser 
sosiale ulikheters betydning for psykisk helse, familieanamnestiske opplysninger (rus, psykiske vansker) systematisk 
vurderes.

Bufdirs kompetansesatsing for kommunalt barnevern (Bufdir)

Satsingen (2017-2024) er et kvalitets- og kompetanseløft, som skal bidra til at barn, unge og familier møter ansatte 
med høy kompetanse, og tjenester med høy kvalitet. RBUP bidrar i 4 av tiltakene, nemlig Tjenestestøtteprogrammet, 
Læringsnettverk for barneverntjenestene, Nasjonal barnevernfaglig veilederutdanning og i arbeidet med utvikling av 
Grunnmodell for hjelpetiltak i barnevernet.
 

Tjenestestøtteprogrammet
Tjenestestøtteprogrammet er et samlingsbasert 
tjenesteutviklingsprogram, hvor hovedformålet er å 
skape positiv praksisendring i tjenestene på områdene 
undersøkelse, analyse, vurdering og beslutning, samt 
oppfølging av hjelpetiltak. Brukermedvirkning og 
traumeforståelse er gjennomgående perspektiver i 
programmet.
Programmet gjennomføres i samarbeid mellom RBUP, 
RKBU Nord, Midt og Vest, samt RVTS Sør. RBUP har den 
nasjonale prosjektledelsen, med leder og koordinator (i 
hele stillinger). Nasjonal prosjektledelse har overordnet 
ansvar for organisering og samarbeid mellom de fem 
sentrene. 
I 2022 har det vært arbeidet særskilt med faglig 
innhold i programmet, og med bærekraft – hvordan 
kompetansen og erfaringene som er bygget opp kan 
komme barneverntjenestene til gode også etter at 
kompetansesatsingsperioden er avsluttet. 
På den årlige erfaringssamlingen deltok denne 
gangen de fire senterlederne og Bufdir sammen med 
prosesslederne og prosjektledelsen på samlingens 
første dag, der temaet var bærekraft for programmet 
etter 2024. Det har vært arrangert to boostersamlinger 

for prosesslederne, en i vårsemesteret (temaer 
DigiBarnevern og programgjennomføring med revidert 
prosesslederperm) og en i høstsemesteret (tema 
prosesslederrollen).

Arbeidet i klyngene av barneverntjenester 
RBUP har i 2022 hatt fire aktive prosessledere. Vi har 
gjennomført opplæring i en stor klynge (Indre Østfold og 
Halden kommuner) med 110 deltakere. 3 prosessledere 
er engasjert i dette arbeidet.  I tillegg er det gjennomført 
oppfølgingssamlinger for de tre klyngene fra 2021 (Ås, 
Vestby og Nesodden; Gjerdrum, Ullensaker og Nes; 
Nittedal, Hurdal, Eidsvoll og Nannestad). 
Tjenestene vurderer gjennomgående programmet som 
nyttig og godt. Det legges spesiell vekt på at verktøyene 
i programmet er gode, og at programmet gjennomføres 
på samme måte over hele landet. Tjenestene verdsetter 
de kontinuerlige oppdateringene i programmet. 
Hver samling i programmet evalueres av deltakerne. 
«Kjernegruppen», altså gruppen medarbeidere i 
kompetansesentrene som er faglig ansvarlig for 
programmet, bruker tilbakemeldingene fra deltakerne 
aktivt i programutviklingen. 

Læringsnettverk for barneverntjenestene
Se punkt 2.10. 

Nasjonal barnevernfaglig veilederutdanning
Dette utdanningstilbudet drives som en videreutdanning 
ved RKBU Nord / Universitetet i Tromsø, og er et 
utdanningssamarbeid mellom de fire regionssentrene 
for barn og unges psykiske helse og barnevern. RBUP 
har engasjert 3 gruppeledere, og har ansvar for tre av 
klassene i programmet (30 studenter). Utdanningen blir 
systematisk evaluert, og deltakerne rapporterer om godt 
læringsutbytte. 
Grunnmodell for hjelpetiltak i barnevernet
Bufdir, på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet 
(BFD) i desember 2019, ga Regionssenter for barn og 
unges psykiske helse- Øst og Sør (RBUP), Nasjonalt 
utviklingssenter for barn og unge (NUBU) og Regionalt 
kunnskapssenter for barn og unge Vest (RKBU Vest) 
et oppdrag om å utvikle og pilotere en grunnmodell for 
hjelpetiltaksarbeid i barneverntjenesten. 
På våren 2022 gjennomførte vi fase to av utprøving 
av Grunnmodellen for hjelpetiltak i det kommunale 
barnevernet i 10 ulike tjenester i Norge (Narvik, Harstad, 
Haugesund-Utsira, Grorud, Tinn, Notodden-Hjartdal, 

Vest Telemark, Midt Telemark, Lørenskog, Aurskog-
Høland). Det var til sammen 9 og 8 veiledninger 
samlinger med barnevernstjenesten. 
Over sommeren og høsten 2022 arbeidet vi med å 
samle informasjon og innspill fra alle deltagere samt 
brukerorganisasjoner for å kunne ferdigstille rapporten 
og anbefalingen til en Grunnmodell for hjelpetiltak i 
kommunalt barnevern til Bufdir. 

Videreutvikling: Grunnmodell for foreldre med barn i 
alderen 0-3 år  

Tjenestene har gitt gode tilbakemeldinger på 
Grunnmodellen for familier i barnevernet med barn i 
alderen 4-12 år og ettervern, og Bufdir har bestemt at 
Grunnmodellen skal videreutvikles for foreldre med 
barn i alderen 0-3 år og ungdommer i alderen 14-17 år. 
Det ble startet et forprosjekt vinteren 2022 for de nye 
aldersgruppene. 

Hovedprosjektet starter februar 2023 og går over to år. 
Arbeidet med Grunnmodellen er et samarbeid mellom 
NUBU, RBUP Øst og Sør og RKBU Vest.

2.5 Regionale tverrfaglige nettverk innen 
kommunalt psykisk helse- og rusarbeid
Arbeidet med de regionale tverrfaglige nettverkene innen 
kommunalt psykisk helse og rusarbeid er i 2022 blitt 
organisert i to arbeidsgrupper, en for region sør og én for 
region øst, samtidig som det mangeårige samarbeidet 
mellom RBUP og RKBUene er videreført. Frem t.o.m. 
2021 har nettverksarbeidet eksistert i samme form 
som foregående år, med mindre tilpasninger når det 
gjelder målgruppe og tematikk. I 2022 har vi prioritert å 
gjennomføre et omfattende utviklingsarbeid, med mål 
om å skape en nettverksmodell der lederforankring, 
kunnskapsbasert praksis og tverrfaglig- / tverrektorielt 
arbeid er sentrale hensyn (jfr. tilskuddsbrev til RBUP/
RKBU for 2021 og 2022). En arbeidsgruppe med 
utgangspunkt i kompetansesentrene i region sør utviklet 
en modell for å støtte og veilede nyetablerte tjenester i 
små og mellomstore kommuner i det kommunale psykisk 
helse- og rusarbeidet.
I løpet av 2022 fikk vi tilbakemeldinger fra regionsenter- 
samarbeidet i Øst og Oslo om at de ønsket å løse 
oppdraget på en annen måte, mer lik modellen vi har hatt 
i tidligere år. Det ble derfor besluttet å gå videre med to 

arbeidsgrupper. De overordnede målene er de samme i 
begge modeller.

Region Sør
I region sør har en arbeidsgruppe med representasjon 
fra RBUP, KORUS Sør og RVTS Sør, med innspill fra 
NAPHA, utarbeidet en modell for etablerings- og 
driftsstøtte til kommuner som ønsker å etablere 
en tverrfaglig sammensatt psykisk helsetjeneste 
for barn og unge (0-23 år), og for kommuner som 
ønsker å kvalitetsikre og forbedre en allerede etablert 
tjeneste. Små og mellomstore kommuner er prioritert 
i modellutformingen. Invitasjonen til deltakelse har 
gått til ledere og hele tjenester/team i kommunene. 
Ved å møtes samlet legges det til rette for felles 
kompetanseheving, utvikling av felles språk, kultur, 
verdier og kunnskapsbase. Samhandlingskompetanse 
styrkes både ved det felles ansvaret for tjenesten, 
ved felles deltakelse i opplæring og ved at temaet 
adresseres direkte i nettverkssamlingene. Det legges til 
rette for erfaringsdeling og nettverksbygging på tvers av 
kommuner. 
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Nettverket innledes med to dagers «forkurs» der de 
deltakende kommunene får starthjelp og mulighet til 
å danne nettverk. Forkurset er ment å gi konkret hjelp 
til å planlegge og gjennomføre en god kommunal 
prosess for å kunne etablere en tverrfaglig psykisk 
helsetjeneste. Blant temaene er organisering, 
dimensjonering, plassering, samarbeidsavtaler og 
annet som er viktig når en tjeneste skal etableres. Det 
er utarbeidet forslag til modulorganiserte temaer for 
påfølgende nettverkssamlinger, for eksempel Risiko, 
vansker, lidelser – kartleggingsverktøy og tiltak på individ 
og systemnivå; Kriser, traumer, helserett; Mobbing og 
uønsket skolefravær; Koordinering og samarbeid, barn 
som pårørende.  
Det var 51 påmeldte fra til sammen 17 kommuner; 2 
kommuner og 6 deltakere fra region Nord, 8 kommuner 
og 21 deltakere fra region Midt, 4 kommuner og 11 
deltakere fra region Øst og 3 kommuner og 13 deltakere 
fra region Sør. Tilbakemeldingene fra deltakerne legger 
grunnlaget for den videre utviklingen i denne nye 
nettverksmodellen.
Dersom nye kommuner ønsker å slutte seg til nettverket, 
kan vi legge til rette for å gjennomføre «forkurset» flere 
ganger.

Region Øst
Samarbeidsgruppen i øst ble etablert i løpet av høsten 
2022, og består av deltakere fra RBUP, Statsforvalter 
i Oslo og Viken, Statsforvalter i Innlandet, KORUS Øst, 
KORUS Oslo, RVTS Øst og NAPHA. I løpet av høsten har 
er det etablert strukturer og retningslinjer for arbeidet 
i nettverket. Senterledergruppen samt representant 
for SF er styringsgruppe. Samarbeidsgruppen er 
referansegruppe. En mindre arbeidsgruppe har 
ansvar for å utforme program og gjennomføre 
nettverkssamlingene. Begge grupper arbeider for 
representasjon fra brukerorganisasjoner og fra 
deltakerne i nettverket. 
Nettverkssamlingene gjennomføres med innlegg 
fra deltakerne, fra brukerorganisasjoner, fra 
kompetansesentrene og eventuelt fra SF. Det legges 
til rette for erfaringsdeling mellom deltakere fra 
forskjellige kommuner. For å styrke nettverksdannelse og 
erfaringsdeling, legges det (i første omgang) opp til fysisk 
deltakelse. Dersom det er stor interesse for nettverket, 
kan samlingene gjennomføres både hos RBUP i Oslo og i 
Innlandet (SF og KORUS). 
Temaet for nettverkssamlingene i 2023 er kommunalt 
psykisk helse- og rusarbeid for ungdommer 13/16-23 år. 
Bakgrunnen er erfaringer med at det er utfordrende å 
nå frem til denne gruppen med relevante tiltak. Aktuelle 
temaer er bruk av rusmidler, emosjonsregulering, 
traumer, bruk av ungdata i tjenesteplanlegging og 
brukermedvirkning.

Nasjonal koordinering
Koordinatorene fra RBUP og RKBUene har gjennomført 
fire møter i løpet av 2022. Hensikten har vært å 
kvalitetsikre arbeidet på tvers av regionene, og å utveksle 
erfaringer. Fokusspørsmålet har vært hvordan man kan 
gå frem for å dreie nettverksarbeidet (som tidligere har 
vært orientert mot psykologer og deres ledere) i en mer 
tverrfaglig retning.

Vurdering av nytte for tjenestene og brukerne 
Et stort arbeid er lagt ned i utviklings- og 
forbedringsarbeid i 2022. Med støtten som tilbys 
små og mellomstore kommuner som skal etablere 
en psykisk helsetjeneste for barn og unge gjennom 
nettverket region sør er vertskap for, har vi prioritert noen 
kommuner. Det har blitt lagt vekt på det tverrsektorielle 
arbeidet, bidratt til at målene med Oppvekstreformen og 
Opptrappingsplanen for barn og unges helse kan nås. 

2.6 Bistand til tjenestene i utviklingen av 
rusarbeidet
I Spesialistundervisningsprogrammet understrekes 
viktigheten av å innhente informasjon om rusbruk hos 
både omsorgspersoner, litt eldre barn og ungdom. (se 
bio-psyko-sosial-kasusformulering)
Se for øvrig egen rapportering under punkt 2.4 om Tidlig 
inn og BTI, samt punkt 2.5 Regionale tverrfaglige nettverk 
innen kommunalt psykisk helse- og rusarbeid.

2.7 Kunnskapsutvikling om sosial ulikhets 
betydning
Flere av tiltakene som RBUP utvikler og evaluerer 
tematiserer betydningen av sosial ulikhet for barn 
og unges psykiske helse og utvikling. RBUP har 
forskningsprosjekter som retter seg mot barn og 
ungdom i barnevernet, som er en særlig sårbar 
gruppe. Målrettede og effektive tiltak rettet mot denne 
gruppen, vil bidra til å redusere sosiale ulikheter. 
Forskningsprosjektene utvikler tiltak ut ifra både 
forskning, ansatte og brukeres erfaringer, gjennom 
systematisk brukerinvolvering ved samskapning (se 
tidligere tabell for informasjon om forskningsprosjekter).
 
Skole- barnehagemoduler 
RBUP har et stort utviklingsprosjekt som omhandler 
utvikling av undervisningsmoduler på skole- og 
barnehageområdet (se punkt 2.16). Skole og barnehage 
er viktige arenaer hvor alle barn er, og dermed en arena 
der det er viktig å styrke kompetansen om psykisk 
helse. I RBUPs barnehage- og skolestrategi pekes det 
f.eks. på analyser av Ungdata-undersøkelsen, som 
viser at mobbing er mer utbredt blant unge med lav 
sosioøkonomisk bakgrunn, og at de oftere deltar selv 
i plaging og utfrysning av andre (Ungdata, 2018). Å 
levere kunnskap om læringsmiljø og relasjonelt arbeid i 
skolen kan på denne måten bidra til kunnskapsutvikling 
om betydningen av sosial ulikhet. Moduler knyttet til 
barnehage- og skolestrategien har vært under utvikling i 
2022, og temaer knyttet til sosial ulikhet er sentrale. 

Samarbeid for å fremme skolemestring hos barn 
med tiltak fra barnevernet 
RBUP bistår Bjerke Barnevernstjeneste i et systematisk 
arbeid med å gi bedre skolestøtte til barn og familier 
med tiltak i barnevernet, samt å bedre samarbeidet 
mellom barnevernstjenesten, PPT og skolene i bydelen. 
Prosjektet er en videreføring av forskningsprosjektet 
Kunnskapsoverføring i Barnevernet: bedre 
skoleprestasjoner for barn i risiko (KOBA-prosjektet) 
som ble avsluttet på RBUP i 2021. Bjerke Barnevern har 
mottatt midler fra bydelssatsningen til en konseptfase for 
prosjektet, og har engasjert RBUP som utviklingspartner. 
I prosjektgruppen inngår også representanter for PPT 
og skoler i bydelen. I første fase kartlegger vi behov 
i barneverntjenesten og skolen, og videreutvikler de 
forskningsbaserte kjerneelementene for skolestøtte 
fra KOBA-prosjektet (for eksempel Struktur og rutiner 
for hjemmelæring og Veiledning i foreldreinvolvering 
i barnas skolehverdag). Målet er å optimalisere 
implementering og nytteverdi i bydelen slik at flere barn 
med tiltak fra barnevernet opplever mestring på skolen 
fra ung alder, og senere fullfører videregående skole.

Kurstilbud  
RBUP har en egen kurskatalog der vi jobber 
systematisk med å sette sammen en kursportefølje 
som dekker sentrale temaer knyttet til sosial ulikhet, 
levekårsutfordringer og minoritetsperspektiv mm. (Se 
vedlagt kurskatalog). 

Spesialistundervisningsprogrammet 
I Spesialistundervisningsprogrammet underviser vi 
om bruk av bio-psyko-sosial kasusformulering. Denne 
modellen er tema for e-læringsfilm i første semester. 
I arbeidet med modellen understrekes sosial ulikhets 
betydning for barn og unges utvikling og psykiske 
helse. Bio-psyko-sosial kasusformulering benyttes i 
profesjonsgruppene i drøfting av klinisk materiale i alle 
semestrene. Videre behandles temaet sosial ulikhet 
spesielt i egen e-læringsfilm i andre semester om 
diagnostisering på akse V.  

Formidlingsarbeid 
RBUP jobber med å formidle kunnskap om sosial ulikhets 
betydning i våre kanaler, på nettside, nyhetsbrev og 
sosiale medier. Dette gjør vi blant annet ved å formidle 
informasjon om temaet basert på egen portefølje 
og kurstilbud, men også ved å henvise til andre 
relevante kilder som for eksempel Oppvekstprofilene 
til Folkehelseinstituttet, resultater fra Ungdata-
undersøkelser, Områdesatsingene i Oslo o.l.

2.8 Kompetanse til å møte samiske barn, 
minoritetsbarn og enslige mindreårige 
asylsøkere 
Formålet med RBUPs satsning på dette området er å 
fremme likeverdige helsetjenester for personer med 
etnisk minoritetsbakgrunn gjennom økt kultursensitivitet 
og –kompetanse. Et annet innsatsområde er 
kunnskapsformidling og kompetanseheving om 
vold i nære relasjoner i et minoritetsperspektiv (jfr. 
Handlingsplan Frihet fra vold, 2021-24) 
RBUP har integrert temaer som gjelder etniske 
minoriteter i alle undervisningsprogram senteret tilbyr. I 
Spesialistundervisingsprogrammet drøftes, naturlig nok 
dette tema når det kommer opp i klinisk material. I tillegg 
er en dag med modulen tverrfaglighet og samhandling 
(for alle profesjoner) viet møte med minoritetsbarn og 
familier og kultursensitivitet i terapeutisk arbeid. Det 
har blitt arrangert 3 kurs på RBUP, og RBUP har bidratt 
til 15 kursdager i tjenestene i løpet av året. I samarbeid 
med RVTS øst (som har hatt prosjektledelsen) har RBUP 
deltatt i tre prosjekter om barn i asylkjeden.
Det flerårige samarbeidsprosjektet med 
utlendingsmyndighetene om kompetanseutvikling om 
implementering av veileder og rutiner i samtaler med 
barn i asylkjeden, ble avsluttet i 2022. I denne delen 
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av prosjektet gikk samarbeidslinjen mellom Politiets 
utlendingsenhet (PU) og RVTS øst/RBUP. Målene for 
2022 har vært å implementere barnefaglig veileder i 
PU, samt å utvikle program for nyansattopplæring og 
gjennomføre første runde av denne. Tidligere i prosjektet 
har det vært arbeidet med en «train the trainers-modell», 
slik at PU har mentorer og barnefaglig koordinator 
blant sine ansatte, som vil overta ansvaret for nyansatt-
opplæringen fra nå av. Kompetansesentrene har 
levert bidrag i form av forelesninger på film, med 
temaer som barns tilknytning og utvikling, migrasjon, 
traumer og stress og kommunikasjon med barn, og 
tilhørende refleksjonsoppgaver for hvert tema. Konkret 
er det gjennomført to avdelingssamlinger knyttet til 
implementeringsarbeidet (barnefaglig veileder), og 
halvannen dags digitalt nyansatt-kurs. Tilbakemeldinger 
underveis har vært at de ansatte opplever at arbeidet 
deres blir enklere, at de lettere kommer i posisjon til 
barn og familier, det blir færre konflikter, og barn, unge 
og familier gir uttrykk for å være fornøyd med møtet med 
politiet. 
Stiftelsen Pilar (ved medarbeidere i sentrene RVTS Øst 
og RBUP) har i 2022 samarbeidet med NOAS om å lage 
en veileder i samtaler med barn og unge i familier som 
skal vises ut av landet. 
Stiftelsen Pilar (RVTS Øst, som hadde prosjektledelsen, 
RVTS Sør og RBUP) har levert programmet «Et godt 
sted å høre til» til boliger for enslige mindreårige 
asylsøkere i. I 2022 er det gjennomført tre samlinger 
med alle ansatte, og en samling med ledende 
miljøterapeuter og leder. I tillegg ble det gjennomført 
to veiledningssamlinger for alle ansatte på hver bolig, 
samt veiledning av ledende miljøterapeuter og leder 
(RVTS Øst hadde ansvar for denne delen av prosjektet). 
Det ble arbeidet med felles kunnskapstilførsler, 
repetisjon, introdusert praktiske verktøy for 
yrkesutøvelsen og lagt til rette for deltakeraktivitet. 
Parallelt ble det gitt leder- og implementeringsstøtte. 
Programmet «Å høre til» er kunnskapsbasert og 
bygger på traumebevisst tilnærming. I tillegg baserer 
det seg på prosessoppgaver, refleksjonsoppgaver og 
casejobbing for de ansatte. Tilbakemeldingene var 
at undervisningssamlingene var praksisnære, at de 
fikk økt åpenhet blant ansatte, økt trygghet i å møte 
ungdommene og bevissthet rundt egen rolle.

2.9 Barnevernsrefomen (Bufdir)
Barnevernsreformen og endringene i lovverket for 
barnevernet har vært et sentralt tema i mange deler av 
RBUPs virksomhet i 2022. Det gjelder i samarbeidet vi 
har med barneverntjenestene i regionen, men også i 
samarbeid med kommunene om deres tverrfaglige og 
tverrsektorielle innsats, om forebyggende arbeid og 
tidlig innsats. RBUP har støttet ledergrupper i planarbeid 
(forebyggende plan), og i implementeringsarbeid i 

tjenestene. Konkret kan vi nevne:
• Barneverns-/Oppvekstreformen har vært sentral i 

BTI/BTS-arbeidet
• Barnevernsreformen og samarbeid med 

andre tjenester i kommunene har vært tema 
for flere læringsnettverk i barneverntjenesten. 
Barnevernledelse og samarbeid med andre 
kommunale ledere er blant temaene.

• Reformen var tema for den årlige 
Handlingsplanfestivalen som arrangeres av 
Statsforvalterne i Agder og Vestfold/Telemark i 
samarbeid med kompetansesentrene i sør. RBUP 
har samarbeidet med flere kommuner/ledergrupper 
om deres utviklingsarbeid knyttet til tidlig innsats og 
tverrsektorielle samarbeid, f.eks. Aurskog-Høland, 
Modum, Nordre Land og Holmestrand

• Tidlig innsats er sentralt i sped- og 
småbarnsarbeidet i RBUP. I 2022 er det utarbeidet 
en ny nasjonal strategi for dette arbeidet, der det 
som kalles «stepped care» (oppbygging av tiltak i og 
mellom tjenestene på gradvis sterkere innsatsnivå) 
er et viktig prinsipp

• Arbeidet med De utrolige årenes skole/barnehage- 
og foreldreprogrammer er videreført. Programmene 
virker forebyggende og behandlende for 
atferdsvansker. 

Spesialistprogrammet  
I 2022 har barnevernsreformen blitt særlig nevnt og 
vektlagt, da spesielt kommunenes ansvar for å ha 
forebyggingsplan, tjenestene ansvar for å samhandle 
og samarbeide og brukeren/pasienten/familiens rett til 
å være delaktig i valg, prioriteringer og avgjørelser som 
omhandler dem. Dette kan være spesielt utfordrende i 
arbeid med barn, unge og familier da det alltid er flere 
”brukere” av tjenestene enn barnet og de det gjelder kan 
ha ulik forståelse og ulike prioriteringer (f.eks. foreldre i 
konflikt, foreldre-barn). De sosialfaglige gruppene har 
arbeidet videre med stoffet.  

1-årig fordypning i barnevernsarbeid med 
risikoutsatte sped- og småbarnsfamilier  
Det er utviklet en egen ett-årig fordypning for ansatte 
i barnevernet med kompetanse på sped- og små. 
Interessen har vært stor, men problematisk grunnet 
mangel på studiepoeng samtidig som det har 
kommet krav om master. Deltakerne på første kull 
er barnevernspedagoger fra kommunalt, statlig og 
privat sektor. Tilbakemeldinger etter første semester 
har vært at studentene er svært fornøyde med 
undervisningsprogrammet. Temaene som har vært 
belyst oppleves relevant for deres arbeidshverdag og 
umiddelbart nyttig. De opplever det utviklende å være en 
del av en gruppe der alle har mye kunnskap og erfaring 

og der det er tid til å gå i dybden i drøftinger. Dette 
oppleves som mangelvare i hverdagen. Oppsummert 
oppleves fordypningen praksisrelevant og nyttig.
I tråd med nasjonale føringer sikter fordypningen på 
å heve kompetansen på barnevernets arbeid med 
sped- og småbarn og deres familier. Målgruppen er 
ansatte som jobber med sped- og småbarnsfamilier 
i barneverntjenesten, på foreldre- og barnsenter eller 
andre som jobber på oppdrag for barneverntjenesten.  

2.10 Kommunale læringsnettverk for 
barnevernstjenesten (Bufdir)
Målgruppen for læringsnettverk er kommunale 
barneverntjenester. Det må være minst to kommuner 
om et samarbeid, for at det skal defineres som et 
læringsnettverk. Antall deltakende kommuner i 
nettverkene i 2022 har vært fra tre til elleve. Flere av 
barneverntjenestene er interkommunale.
RBUP er i dialog med Statsforvalteren i de ulike 
embetene om søknadene og om hvilke kommuner som 
skal prioriteres. I 2022 har RBUP hatt kapasitet til å bistå i 
alle de læringsnettverkene som har søkt. 

RBUP har bistått i følgende læringsnettverk i 2022 i 
samarbeid med Statsforvalteren:
• Læringsnettverket: Ringsaker, Hamar, Gjøvik, 

Lillehammer 
Tema: Godt barnevern for de minste barna

• Læringsnettverket Innlandet (Ringsaker, Hamar, 
Gjøvik, Lillehammer) 
Tema: Kompetanseutvikling i bruk av ulike 
kartleggingsmetoder for sped- og småbarn 

• Læringsnettverket Østre- og Vestre Toten 
Tema: Videreføring av tidligere igangsatt 
kompetanseutvikling med undervisning og 
veiledning i Crowell-prosedyren (en metode for å 
vurdere kvaliteten på foreldre-barn samspillet) og 
Working Model of the Child Interview – WMCI (en 
metode for å kartlegge foreldres tanker og følelser 
om barnet sitt). 

• Læringsnettverket: Larvik, Tønsberg og Holmestrand 
Tema: Implementering av oppvekstreform og ny 
barnevernlov

• Læringsnettverket Vest- Midt og Øst Telemark 
(Nome, Midt- Telemark, Notodden, Hjartdal, Tinn, 
Seljord, Kvitseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke og Vinje) 
Tema: Forpliktende samarbeid om 
barnevernreformen, delprosjekt: barn i fosterhjem

• Læringsnettverket: SMART (Skiptvedt, Marker, 
Aremark, Råde, Hvaler, Våler)

• Tema: Undersøkelse og tiltaksarbeid i 
barneverntjenesten

• Læringsnettverket SÅTE (Stor-Elvdal, Trysil, Åmot) 
Tema: Forvaltning, tiltak og veiledning, 
implementering

• Læringsnettverket Ringerike, Hallingdal og Hole 
Tema: fosterhjems/utviklingsprosjekter. Søkte om 
bistand til opplæring i GROW modellen i 2022 som 
en forløper til utviklingsprosjektet i 2023

• Læringsnettverket Buskerud: Midt- Buskerud (Nore-
Uvdal, Lier, Øvre Eiker, Jevnaker) 
Tema: Lederveiledning og implementering av ny 
barnevernlov og oppvekstreform 

RBUP har bistått læringsnettverkene ut ifra hva det 
enkelte nettverket har hatt behov for, og prosjektplanen 
har vært et sentralt styringsdokument i dette 
arbeidet. Nettverkene har bl.a. hatt behov for hjelp 
med utarbeidelse av prosjektplaner, planlegging av 
aktiviteter, tilførsel av ny kunnskap og implementering 
av ny kunnskap. Det har vært jobbet samlingsbasert 
med alle nettverkene. Samlingene er prosessbaserte, 
der relevante prosessverktøy benyttes i kombinasjon 
med tilførsel av fag- og forskningskunnskap. Deltakerne 
har fått oppgaver som de skal jobbe med mellom 
samlingene, slik at ny kunnskap testes ut i praksis. 
Læringsnettverkene får gjennom samlingene tilgang 
til aktuelle prosessverktøy, slik at de kan ta dette med 
tilbake til egne tjenester.
Det har vært en dreining av søknadene fra 
kommunene det siste året. Flere søker om leder- og 
implementeringsstøtte, samt bistand til ledere i forhold til 
ny lov og oppvekstreform. 
RBUP har sammen med Statsforvalteren i Oslo og 
Viken holdt to dagsseminarer for barnevernledere og 
prosjektledere i læringsnettverkene i 2022. Tema for 
disse dagene har vært hhv. Prosjektorganisering og 
Rapportering og evaluering i læringsnettverkene.
Evaluering 
Læringsnettverk for barneverntjenester er et velegnet 
tiltak og læringsform i utviklingsarbeid. Prosessledelse 
bidrar til at tjenestene skaper resultater og kunnskap 
sammen. Kombinasjonen tilførsel av fag- og 
forskningskunnskap og deling av erfaringer og praksis 
tjenestene imellom, ser ut til å være suksessfaktorer. 
Læringsnettverkene benytter prosessverktøy i evaluering 
av resultater. Det evalueres etter hver samling, det 
gjøres underveisevalueringer og sluttevalueringer. I 
løpet av 2023 skal bruk av QR-kode implementeres, 
slik at deltakerne både kan bruke telefon og pc når de 
evaluerer. Det vil bli tatt i bruk fokusgruppeintervju ved 
nettverkets avslutning.
Ledergruppen eller styringsgruppen er alltid involvert i 
planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjektene. 
I læringsnettverk er det avgjørende med gode avklaringer 
og god forankring på de ulike ledernivåene i hver enkelt 
tjeneste, og i hele læringsnettverket samlet før oppstart. 
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 Kvalitets- og tjenesteutvikling
I tillegg til arbeidet som utføres av RBUP i Bufdirs 
kompetansesatsing for barneverntjenesten, har vi 
samarbeidet om kvalitets- og tjenesteutvikling i tre 
barneverntjenester; Drammen (Godt barnevern for 
de minste barna), Moss (Skape kultur for samarbeid 
med barn/unge, familie og nettverk i tjenesten) og 
Bærum (Strategisk samarbeid om tiltaksutvikling). 
Barneverntjenestene inngår i samarbeid med 
flere tjenester i kommunen og vi har i 2022 bistått 
f.eks. Lindesnes (Familiens hus), Aurskog-Høland 
(Avdeling forebyggende tjenester og barnevern 
Tema: dimensjonering og riktige tiltak forebyggende 
helse), Holmestrand (Nav, psykisk helse for voksne 
og barneverntjenesten. Tema: oppvekstreform) og 
Modum (familiens hus, PPT, forebyggende helse, 
oppvekstsektoren. Tema: forebyggende plan) 
Barnevernleders samarbeid med ledere for andre 
tjenester og virksomheter i kommunene er prioritert 
for bl.a. å nå målene for Barnevernsreformen og 
Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse 
(forebyggende innsatser og tidlig intervensjon og rett til 
helsehjelp for barn med tiltak fra barnevernet)
 
2.11 Prioritering av barneverntjenester 
(Bufdir)
En viktig kilde til prioritering av barneverntjenester 
er samarbeidet med Statsforvalterens rådgivere i de 
halvårlige møtene vi har med hvert av embetene. RBUP 
har ikke lykkes med  å få til avtale om møte med alle 
Statsforvaltere i 2022.  
 
Sammen og hver for oss samler vi 
bakgrunnsinformasjon om kommunene og 
tjenestene gjennom blant annet registerdata som 
Oppvekstprofiler, Folkehelsebarometer og Ungdata. 
I tillegg benyttes opplysninger fra Statsforvalters 
tilsyn, opplysninger om deltakelse i ulike satsinger 
og programmer (Tjenestestøtteprogrammet, 
veiledningsordningen, m.m.) samt RBUPs (og de 
andre kompetansesentrenes) tidligere kontakt med og 
erfaringer fra tjenestene. Statsforvalter har avgjørende 
innflytelse på prioritering av bistand til læringsnettverk.

2.12 Forebygging av selvskading og 
selvmord og ivaretakelse av barn og unge 
som pårørende og etterlatte
RBUP har i samarbeid med RVTS Øst gjennomført 
kurset «Ivaretakelse av barn som pårørende når mor 
eller far strever med selvmordsatferd» to ganger a 2 
dager i 2022, og deltatt på en internundervisning for 
en akuttavdeling. I etterkant av kurset er det tilbud 
om digital veiledning hvor deltagerne bringer inn 

egne dilemmaer for drøfting. Kurset er basert på 
Kunnskapsoppsummering publisert i 2016, RBUP gjør 
ny kunnskapsoppsummering i 2023.
Utgangspunktet for kurset er den store 
generasjonsoverføringen av selvmordsatferd. Hvis 
vi skal bryte generasjonsoverføringen må vi komme i 
kontakt med barna. Kurset har derfor som mål at vi 1) 
skal bli bedre på å identifisere denne barnegruppa, 2)
gjennomfører barnesamtalen slik at barnet får hjelp til å 
danne mening i det som har skjedd, 3) identifiserer de 
barna/ familiene som har behov for videre oppfølging. 
Kurset er åpent for alle som kommer i kontakt med 
voksne med selvmordsatferd og med barna som 
pårørende.
Deltagerne er i hovedsak barneansvarlige fra 
sengepost, men også DPS, barnevern, psykiske 
helseteam, akutt somatikk og skole.  
Kurset setter søkelys på 1) kunnskapsformidling,  
2) hindringer terapeutene støter på i dette arbeidet,  
3) ferdighetstrening (hvordan kan man informere en  
3 åring, en 8 åring og en 14 åring? 

De to kursene i 2022 har vært gjennomført lokalt 
i helseregionen hvor også samarbeidspartnere i 
kommune har deltatt. På den måten har vi bidratt til 
å nå målet om å styrke det tverrfaglige/ tverretatlige 
samarbeidet denne pasientgruppa ofte har behov for. 
Begge steder med ca. 80 deltakere.
Kurset evalueres via questback og er gjennomgående 
svært gode. Det vises til økt trygghet i møte med barn 
og unge, fornyet engasjement, ønske om å endre egen 
praksis, og betydningen av tverrfaglig samarbeid. Her 
er noen eks. på tilbakemelding fra veiledning:
«Det har gått opp for meg at det ikke nødvendigvis er 
så omfattende som jeg trodde å gå inn i dette. Det er 
ikke så mye skal til for å gi barna noe som kan gjøre en 
forskjell»

«Dette med barnets behov for å slippe og bære skyld 
og ansvar. Det å ha disse stikkordene med seg har vært 
veldig fint. Og egentlig det å gi dem en god opplevelse 
av å ha vært der. Selv om de ikke nødvendigvis har 
snakket veldig mye, men at de på en måte kan gå ut 
herfra og det har vært ok å være her. At bare det i seg 
selv kanskje kan være noefint da. At vi har en samtale 
som er liksom konsentrert om dem da. At de blir sett. At 
foreldrene også har fokus på barna i samtalen da».

Videre har det blitt publisert en artikkel i tidsskriftet 
Suiciologi om implementering av barnesamtalen når 
barn er pårørende ved selvmordsatferd. Artikkelen 
beskriver faktorer som kan være til hinder for 
gjennomføring av samtalen og dele erfaringene vi har 
samlet oss på hvordan komme rundt disse. Hvilke 
hindringer terapeuten står overfor i seg selv ble også 
belyst. 

2.13 Innspill til veilederen Sammen om 
mestring
RBUP har ikke blitt forespurt om å gi innspill til 
revideringsarbeidet, eller om å bidra til implementering 
av den reviderte veilederen

2.14 Nettbasert formidling
Samarbeid om nettbasert formidling 
(RBUP, RKBU Vest, RKBU Nord og RKBU 
Midt)

Utvikling av kunnskapombarn.no
Kommunikasjonsavdelingene ved RBUP og 
RKBUene møtes regelmessig for utveksling av 
informasjon og erfaringsdeling. Hovedaktiviteten 
i kommunikasjonssamarbeidet mellom RBUP og 
RKBUene i 2022 var utviklingen og lanseringen av den 
nye felles nettportalen kunnskapombarn.no.
Kunnskapombarn.no er en nasjonal portal for fagfolk i 
tjenestene som jobber med barn og unge. Den skal gjøre 
det enklere å finne fram til og benytte seg av det RKBU/
RBUP kan bistå tjenestene med og den kunnskapen vi 
besitter og formidler. Portalen erstatter tilbeste.no som 
hovedsakelig var en felles fagblogg. I den nye portalen 
fremhever vi digitale kunnskapsressurser og verktøy (bl.a. 
Tiltakshåndboka, Ungsinn, PsykTestBarn og IN SUM), 
kurs og undervisning samt vårt tjenestestøttetilbud. 
Arbeidet med fellesportalen ble påbegynt i 2021, 
og fortsatte i 2022. I innsiktsarbeidet ble det gjort 
dybdeintervjuer og en spørreundersøkelse blant 400 
personer som jobber i tjenester for barn og unge. 
Hovedfunnene herfra var at sentrene og deres digitale 
tjenester er verdsatte og har høy troverdighet, men at 
flere av de digitale tjenestene/ressursene ikke er godt 
nok kjent. Det respondentene i størst grad etterspurte 
var fag-/læringsressurser som f.eks. undervisningsfilmer 
og webinarer.
Nettstedet ble lansert på Verdensdagen for psykisk helse 
den 10. oktober 2022 og har fått gode tilbakemeldinger. 
Det er utarbeidet en samarbeidsavtale mellom sentrene 
om videre drift av nettstedet.
Det planlegges månedlig nyhetsbrev tilknyttet 
nettstedet, og to nyhetsbrev ble sendt ut i slutten av året. 
Nyhetsbrevet har p.t. i overkant av 300 abonnenter.  
Prosjektgruppa har hatt ukentlige møter gjennom hele 
utviklingsperioden, samt en fysisk samling i juni 2022. 
Samarbeidet går nå over i en ny fase, med en redaksjon 
sammensatt av én kommunikasjonsfaglig fra hvert 
senter.

Samarbeid mellom redaksjonene for 
Tiltakshåndboka, IN SUM og PsykTestBarn
I 2022 avholdt redaksjonene for de fire 
kunnskapsverktøyene IN SUM, Tiltakshåndboka, 
PsykTestBarn og Ungsinn to fysiske møter, og jevnlige 
møter mellom redaktørene. Dette samarbeidet har utløst 
følgende:
Tettere integrasjon
Fra 2022 startet vi med å legge inn lenker mellom artikler 
og kapitler i PsykTestBarn, Tiltakshåndboka og Ungsinn 
der det er relevant. Videre ble Ungsinn tatt inn som kilde 
til IN SUM. Ettersom IN SUM utgjør kunnskapsgrunnlaget 
til Tiltakshåndboka, inngår nå også Ungsinn i dette 
grunnlaget. Videre holder redaksjonene hverandre 
rutinemessig oppdatert på artikler/kapitler som skal 
skrives.
Formidling
Ungsinn-redaksjonen har invitert de andre redaksjonene 
til å bidra inn i sine ukentlige nyhetsbrev. Vi har utarbeidet 
felles presentasjon av ressursene på Kunnskapombarn.
no. Økt kjennskap til hverandre har gjort at vi nå også 
presenterer hverandres verktøy (og sammenhengen 
mellom dem) når vi underviser, og planlegger ytterligere 
felles materiale og videoer til bruk i formidling og 
undervisning. I april presenterte vi alle verktøyene samlet 
på Barn- og unge-kongressen i Bergen, og deltok i 
november på Aitana-congress i Spania med felles 
symposium. 
Felles utviklingsarbeid
I 2022 samarbeidet vi om innsiktsarbeidet til 
kunnskapombarn.no, og undersøkte samtidig kjennskap, 
tillit til og bruk av hvert enkelt av våre verktøy. I tillegg har 
vi i felleskap planlagt en kartleggingsundersøkelse av 
bruk av tiltak og måleinstrumenter i tjenestene. Videre 
har vi arbeidet med å utvikle en rapportmal for hvordan 
innholdet i verktøyene kan sammenstilles tematisk og 
logisk.

2.15 De utrolige årene
Arbeidet med De utrolige årene er organisert med 
en ledergruppe med en representant for hvert av 
regionsentrene RKBU Nord, Midt og Vest og RBUP, og en 
gruppe stabspersoner med tilsvarende representasjon. 
Vi benytter både leder- og mentorkapasitet på tvers av 
regionsgrensene. 
I 2022 har ledergruppen videreført arbeidet med 
bærekraft i programmet, og begynt et systematisk 
arbeid for å rekruttere nye DUÅ-veiledere. Vi følger 
med spenning situasjonen i USA, der Carolyn Webster-
Stratton har solgt firmaet til et selskap som nå leverer 
materiell og annet. Samtidig fortsetter hun selv sitt 
arbeid med The Incredible Years.



66 67

Aktivitet i øst og sør
Arbeidet med DUÅs foreldreprogrammer og skole/
barnehageprogrammer foregår i hovedsak i kommunene 
og spesialisthelsetjenesten, med lokale veiledere. 
Veilederne følges opp med mentor-veiledning 4 ganger 
i året. To av RBUPs medarbeidere har veiledet deltakere 
i DUÅs etterutdanningsprogram i regi av Universitetet 
i Tromsø, og vurdert videoer fra disse studentenes 
foreldregrupper. Medarbeidere fra hhv. Skien BUP og 
Asker kommune er nye deltakere i etterutdanningen 
fra 2022, i tillegg til 15 deltakere fra BUP Innlandet 
(se under). Både Asker og Porsgrunn kommune har 
fått tilbud om DUÅ-veilederopplæring for en av sine 
medarbeidere. Asker hadde ikke kapasitet i 2023, og 
Porsgrunn fikk derfor tilbud om å melde to medarbeidere 
til dette kvalifiseringsløpet, som er kostnadsfritt for 
kommunen. DUÅ-veiledere er kvalifisert til å følge opp 
gruppeledere i egen kommune/helseforetak, og, etter 
avtale, i andre kommuner. 
 
Tjenestestøtteprosjekt BUP Innlandet
Avdelingsledelsen i BUP Innlandet henvendte seg til 
RBUP i 2021, med ønske om å bedre tjenestetilbudet 
til barn med samtidige nevroutviklingsforstyrrelser 
og atferdsvansker. De ønsket å gi foreldrene til barna 
et veiledningstilbud, og ba om opplæring DUÅs 
foreldreprogram (6-12 år) til ca 20 ansatte fra samtlige 
enheter, med påfølgende implementeringsstøtte. 
Oppdraget blir løst i sentersamarbeid RKBU/RBUP. 
En felles prosjektplan ble utarbeidet i 2021, for 
gjennomføring i 2022/23. 
 
Utført arbeid i 2022
I årets første måneder arbeidet avdelingsledelsen med 
forberedelser og utvelgelse av personell til opplæringen. 
Informasjonsmøte til aktuelle ansatte og ledere ble holdt 
i april, og opplæring i foreldreprogrammet gjennomført 
for 22 deltakere 11-13. mai. Både avdelingsledelsen 
og flere av enhetslederne deltok som observatører. 
Opplæringsdagene ble evaluert, og oppnådde 
toppskårer for undervisningskvalitet. Alle deltakerne 
meldte seg parallelt som studenter i etterutdanningen 
i DUÅ ved UiT, hvilket erfaringsmessig sikrer en 
raskere kvalifisering som gruppeleder, og som gir et 
utvidet tilbud om veiledning (med videovurdering og 
tilbakemelding fra i alt tre gruppemøter). Veiledning til 
gruppelederne startet høsten 22, og RBUP engasjerte 
2 nye medarbeidere til veiledningsoppdrag i prosjektet. 
7 av deltakerne er i gang med foreldregrupper, mens 
ytterligere 8 starter senere. BUP Innlandet har meldt at 7 
av deltakerne ikke er aktuelle som gruppeledere. 
Underveisevaluering mellom avdelingsledelsen i BUP 
Innlandet og prosjektgruppen fra RBUP/RKBU ble utsatt 
fra desember 22 til januar 23, for å sikre at avdelingsleder 
kunne delta. I planen for 2023 inngår også opplæring 

i ADHD-sløyfen i foreldreprogrammet, som utgjør en 
«spissing» av programelementer som er særlig viktig for 
denne barnegruppen. 
 
Vurdering av nytte
Mange forhold ligger til rette for at denne satsingen 
skal bli vellykket; God planlegging og forankring i 
toppledelsen i BUP Innlandet, støtte fra enhetsleder for 
deltakelse i opplæring, oppfølging med veiledning og 
implementeringsstøtte fra RBUP og hele DUÅ-miljøet. 
Frafallet har vært stort (32 %), og ca. halvparten av de 
resterende deltakerne er ikke i gang med foreldregrupper 
ennå. Vi ser frem til å lære mer om vurdering av nytte fra 
gruppeledere og fra foreldrene og barna i løpet av 2023.

2.16 Sped- og småbarnsarbeidet/-
nettverket
RBUP Øst og Sør er tildelt oppgaven om å koordinere 
og ha det faglige ansvaret for utviklingen av sped-
og småbarnsområdet nasjonalt. Samtlige sentre 
har regionale koordinatorer som har jevnlige 
samarbeidsmøter. For å sikre god forankring 
av vår overordnede koordineringsoppgave har 
RBUP to representanter i koordinatorgruppen. 
Koordinatorgruppen har også jevnlige møter med 
senterlederne. Det er utarbeidet en egen strategiplan for 
sped- og småbarnsarbeidet. Strategien er revidert i 2022 
gjennom en grundig prosess med involvering fra både 
de ansatte som jobber med sped- og små på sentrene, 
senterlederne. Representanter fra Hdir og Bufdir var 
invitert på oppstarts-samlingen i februar 2022. Ny, 
revidert strategi for perioden 2023-2027 ble vedtatt av 
senterlederne i desember 2022, og strategien lanseres 
i Trondheim i januar 2023 på en nasjonal samling for 
involverte ansatte og ledere ved RBUP/RKBU’ene. Bufdir 
og Hdir er også invitert. Samlingen blir oppstarten på 
utarbeidelse av konkrete handlingsplaner for de fem 
neste årene.  
Det er samlet skriftlige oversikter over sentrenes 
opplæringstilbud i ulike metoder som dekker både 
kartlegging, utredning og behandling av målgruppen 
sped- og små og deres familier. Videre er det laget en 
oversikt over pågående forskningsprosjekter på området. 
Gjennom gjensidig orientering om forespørsler fra 
tjenestene, planlagte seminarer og konferanser får vi 
samordnet våre innsatser. På tvers av sentrene pågår 
det nå samarbeid om utvikling av undervisningsmateriell 
og standardisering av undervisning og veiledning på en 
rekke metoder, som ASQ, ASQ:SE, Working Model of the 
Child Interview (WMCI), Crowell og DC:0-5.
I denne siste metoden (DC: 0-5) deltar RBUP også i et 
nordisk samarbeid rundt utvikling og implementering 
i de nordiske landene. DC:0–5 er et kartleggings- og 
diagnoseverktøy for barn i alderen 0–5 år som ivaretar et 

helhetlig perspektiv på barnet og den konteksten barnet 
lever i. Fagnettverket DC:0–5 jobber tett med Zero to 
three som er utvikler av systemet. Det pågår også et 
nordisk samarbeid om WMCI med representanter fra 
RBUP, RKBU Vest og RKBU Midt, samt andre norske 
fagpersoner, og representanter fra Sverige og Danmark. 
Det nordiske samarbeidet tar sikte på å utvikle et felles 
undervisningsopplegg og kvalitetsikre undervisningen 
til tjenestene. Det tas også sikte på å utvikle et materiale 
som kan benyttes i sertifisering av metoden både til bruk 
i forskning og klinikk.

Kursaktivitet: Sped-og småbarn
I 2022 har RBUP hatt en kursportefølje på ca.20 
unike kurs på sped-og småbarnsområdet. Mange 
av våre kurs er opplæring i kartleggingsmetoder og 
samspillsobservasjon, bl.a. ASQ og ASQ:SE, Crowell, 
Working Model og the Child Interview (WMCI) og Alarm 
Distress BabyScale (ADBB). Dette er etterspurte kurs, 
særlig fra helsestasjoner og barnevernstjenester. I 
2022 har vi i økende grad gjennomført opplæring i 
disse metodene som del av tjenestestøtteoppdrag. 
Dette har gitt gode muligheter til å legge inn flere 
veiledningsdager som sikrer god forståelse, ferdigheter 
og trygghet i utøvelsen av metodene. Videre bidrar det 
til bedre implementering gjennom lederforankring og 
lederinvolvering at opplæringen inngår i kommunens 
kompetanseplaner. Ledere melder om at disse tilbudene 
er av stor verdi for å sikre høy kvalitet i tjenestetilbudet og 
deltakerne fremhever at det gir økt trygghet og mestring i 
bruk av standardiserte metoder. 

Opplæring i Newborn Behavioral Observation (NBO)
NBO er en fleksibel metode for å observere spedbarn 
mellom 0-3 mnd. I tett samarbeid med foreldrene løftes 
spedbarnets unike responsmønster og sosiale natur 
frem. Hensikten er å øke foreldres sensitivitet overfor 
spedbarnets mange signaler og reformulere disse 
til et kommunikasjonsspråk; ”Se barnet ditt snakker 
til deg gjennom kroppen sin”. Vi ønsker å gi foreldre 
økt mestringsfølelse og trygghet på at de kan lese og 
tolke sitt spedbarns signaler. Et viktig aspekt er å møte 
uro og gråt på en sensitiv og god måte for barnet og 
dermed unngå at gråten eskalerer og øker risikoen for 
risting og annen skadelig håndtering. Målgruppe for 
NBO opplæringene er alle som kommer i kontakt med 
familien i nyfødtperioden (helsesykepleiere, jordmødre, 
psykologer, barnepleiere osv.). I 2022 er det startet opp 7 
nye opplæringer. 
 
Child Parent Psychotherapy - CPP
En behandlingsmetode for barn i alderen 0-6 år som 
har opplevd traumatiske belastninger, og som viser 
symptomer på psykiske utfordringer, relasjonsvansker 
eller adferdsvansker.

RBUP har jobbet målrettet for å styrke behandlings- 
tilbudet for små barn med traumeerfaringer gjennom 
å implementere det velutprøvde, amerikanske 
behandlingsprogrammet Child Parent Psychotherapy i 
Norge. RBUP har utdannet norske trenere i samarbeid 
med amerikansk mentor Chandra Ippen. Høsten 
2021 startet det tredje kullet på videreutdanningen 
i CPP, og dette er det første kullet som blir utdannet 
av norske trenere. Kull 3 har i 2022 fått undervisning 
og veiledning i metoden, og i løpet av våren 2023 vil 
36 nye CPP-terapeuter fra hele landet bli være ferdig 
utdannet som CPP-terapeuter. Gjennom evalueringer 
har vi fått tilbakemeldinger på at CPP dekker et stort 
behov i tjenestene. Både BUP, barnevernstjenesten og 
krisesentre
 
Barnehage –og skolebasert kompetanseheving
 RBUP har i 2022 jobbet videre i henhold til sin skole 
– og barnehagestrategi med både og levere, og 
videreutvikle kompetansehevingspakker til barnehager 
og skoler. Kompetansehevingen er primært gitt gjennom 
tjenestestøtte hvor RBUP i samråd med kommunene og 
bydelene har levert fagdager og veiledning. Temaene har 
vært «Følelser og læring», «Foreldresamarbeid», «Barns 
utvikling», «Barn i risiko», «Veiledning» og «Innføring i 
CLASS – utviklingsstøttende samspill». 
Tjenestestøtten leveres som kompetansepakker som 
består av fagdager, veiledning, refleksjonsoppgaver og 
prosessoppgaver. I 2022 har vi laget 4 opplæringsfilmer 
med tema hvordan støtte barns følelser, og en film som 
omhandler hvordan gi god veiledning basert på modellen 
som ble brukt i forskningsprosjektet «Trygg før 3». Dette 
skal brukes som digital undervisning, og er en del av 
kompetansepakkene våre. Kompetansehevingspakker er 
levert til både skoler og barnehager. I Birkenes kommune 
fikk alle ansatte i barnehagene og skolene, samt PPT og 
ressurssenter opplæring og veiledning. 
 
Forskningsprosjektet Trygg før 3 ble avsluttet i desember 
2021, og er videreført som tjenestestøtteoppdrag 
både til bydel Østensjø og Lørenskog kommune. 
Tjenestestøtten består av både fagdager til ansatte, 
implementeringsstøtte, samt opplæringen av CLASS 
Toddler og Pre-K observatører. Vi har også gitt 
implementeringsstøtte og fagdager til bydel Gamle 
Oslo som er i gang med et langsiktig arbeid med å heve 
kvaliteten i sine barnehager gjennom å bruke CLASS 
som er et verktøy for å måle prosesskvalitet. 
 
RBUP er også representert og deltok i Område- 
satsningens kompetansegruppe, som er et program for 
å øke kvaliteten i tjenestene i levekårsutsatte områder 
i Oslo. RBUP er representert i kompetansegruppa til 
barnehagene som er en del av delprogrammet Oppvekst 
og utdanning.  



68 69

RBUP leverer også opplæring i både CLASS Toddler og 
CLASS Pre – K. Vi har gjennomført 4 opplæringer med 
sertifisering i 2022.

Deltakelse i treårig Nordisk prosjekt: De 1000 første 
dager i Norden
Helsedirektoratet var partner i prosjektet, og RBUP 
er samarbeidende partner. Prosjektet mottar støtte 
fra Nordisk ministerråd. Prosjektet ble avsluttet 
sommeren 2022 med en sluttkonferanse på Island 
27. juni 2022. Formålet med prosjektet har vært å 
komme frem til anbefalinger om beste praksis innen 
svangerskapsomsorgen, primærhelsetjenesten, 
spesialisthelsetjenesten og barnehagearenaen (barn 
0–2 år), identifisere områder for forbedring, stimulere til 
at alle land i Norden jobber for å levere et offentlig helse- 
og sosialtilbud som gjennomgående er preget av «best 
practice», og bygge et nordisk nettverk av fagpersoner 
som jobber for å sikre permanent høy kvalitet i 
tjenestetilbudet og felles forskningsprosjekter.  

Tre rapporter er publisert. Rapport 1 er en 
situasjonsbeskrivelse fra alle nordiske land, mens 
rapport 2 består av evalueringer av en rekke 
kartleggingsverktøy og tiltak som er i bruk i Norden). 
Rapport 2 konkluderer med et stort behov for nordisk 
forskning på tiltak rettet mot barn 0–2 år. Det vises til at 
mange av tiltakene som benyttes mye ute i tjenestene for 
den yngste aldersgruppen, har svak evidens eller totalt 
fravær av eksperimentelle og kvasi-eksperimentelle 
effektstudier. Dette gjelder bl.a. COS-P. I Rapport 3 
presenteres samlede politiske anbefalinger for hva 
slags innsatser som bør prioriteres i de nordiske 
landene de neste årene. Høsten 2022 har RBUP deltatt 
i samarbeid med de andre Nordiske partnerne i “De 
1000 første dager i Norden” i planlegging av en ny 5- årig 
prosjektperiode, hvor det vil bli søkt om midler til ulike 
aktiviteter.  

RBUP har et aktivt samarbeid med Landsforeningen 
1001 for å øke kunnskap om de første 1000 dagene blant 
brukere og beslutningstakere. Det er gjennomført flere 
møter med stortingskomiteer og stortingsrepresentanter. 
I august 2022 deltok RBUP i debatt på Arendalsuka, i 
samarbeid med Landsforeningen 1001 og Homestart: 
“Småbarnsfamilier i krise: Reparere eller forebygge – 
er flere behandlere og spesialister svaret?”. Debatten 
omhandlet blant annet hvordan frivillighet, politikk 
og samfunn kan samarbeide for bedre å støtte 
småbarnsforeldre i en krevende livsfase. Politikere 
fra flere partier deltok, også Kjersti Toppe, barne- og 
familieminster. Debatten førte til at Venstre i løpet av 
høsten 2022 fremmet forslag om en Stortingsmelding 
om de første 1001 dagene i barnets liv.

Utvikling av samspillsobservasjonsverktøy
I 2022 har RBUP startet utviklingen av et nytt 
samspillsobservasjonsverktøy i samarbeid med 
representanter fra tjenestene. RBUP har hovedansvaret 
for prosjektet, og RKBU’ene er invitert inn i samarbeidet. 
Det har over lengre tid fremkommet et behov for et 
verktøy som kan benyttes uavhengig av eksterne 
rettighetshavere, og som spesielt er utviklet for bruk i 
tjenestene. Tjenestene etterspør også et slikt verktøy 
og det tas sikte på å utvikle en versjon for barnevern 
og BUP og en versjon for helsestasjoner og andre 
førstelinjetjenester.  

Nettbasert tiltak om søvn – Sov Godt
RBUP har i samarbeid med utviklere i Youwell utviklet et 
veiledet internettbasert tiltak om søvn (Sov Godt). I 2022 
har vi vært ute i tjenestene og arrangert workshoper for 
å planlegge implementering av tiltaket. Høsten 2022 
ble benyttet til å utvikle en opplæringspakke, klargjøre 
programmet for utrulling og formidling av resultater fra 
prosjektet. Vi planlegger å tilby opplæring i Sov Godt 
til Helsestasjoner og kommunale psykiske helseteam i 
2023.

Annen aktivitet:
• I 2022 arrangerte RBUP og RKBU Midt en digital 

konferanse, «Nå de små», med temaer som er 
relevante for alle tjenester som jobber med sped- og 
småbarn. 

• RBUP deltar i referansegruppen for Barns Beste 
• RBUP deltar aktivt i sentrale Nordiske fagnettverk. Vi 

har styrerepresentanter i Nordisk Marce som jobber 
for å fremme kunnskap og forskning på perinatal 
psykisk helse, og Nordisk forening for spedbarns 
utvikling (NFSU). I 2022 var vi medarrangører på 
årets NFSU-konferanse i Gøteborg i oktober. 

 

 
Nurse Family Partnership (NFP) – Sammen på vei 2022 (Bufdir)

Nurse Family Partnership i Norge kalt Sammen på vei 
(NFP) (tidligere Familie for første gang) har blitt prøvd ut i 
Oslo og Rogaland i fase 2 av programmet. Pilotering og 
følgeevaluering, ble ferdigstilt i 2020. Følgeevalueringen 
gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet kunne vise 
til meget gode resultater. For 2021 fikk Bufdir derfor i 
oppdrag å planlegge for en utvidelse av programmet 
i samråd med BFD og forberede en effektevaluering 
av programmet (jf. Prop. 1 S (2020–2021). Utvidelse 
og effektevaluering inngår som hovedelementene av 
programmets fase 3 og det er for 2021 bevilget 43,3 
millioner kroner i tillegg til grunnfinansieringen på 18 
millioner kroner. 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har gitt RBUP 
implementeringsansvar for utprøvingen av Nurse-Family 
Partnership-programmet. Det er etablert en seksjon 
(nasjonalt NFP kontor) på RBUP for Sammen på vei.
Nurse Family Partnership-programmet er et styrkebasert 
oppfølgingsprogram til førstegangsforeldre med 
sammensatte utfordringer. Oppfølging foregår 
ved hjemmebesøk omtrent hver andre uke av en 
familiesykepleier (helsesykepleier eller jordmor med 
opplæring i NFP-programmet og blant annet flere 
observasjons og samspillsverktøy) fra tidlig graviditet til 
barnet fyller to år. 
Første del av utprøvingen (fase 2) begynte i 2015 og 
forløp frem til de første 150 rekrutterte deltakerne hadde 
fullført eller avsluttet programmet. Deltaker nummer 150 
fullførte programmet medio 2021. 
Iht. Statsbudsjettet for 2021 og Opptrappingsplan mot 
vold og overgrep 2017–2021 er det besluttet at Sammen 
på vei (den gang Familie for første gang) skal videre til 
fase 3, som omfatter utvidelse til flere kommuner og 
effektforskning og har varighet fra 2021 t.o.m. 2027.
Fra januar 2021 ble det nasjonale NFP kontoret på RBUP 
styrket med flere stillinger for å sikre kapasitet til å ivareta 
aktiviteter og oppgaver i fase 3. I 2022 var det 7,7 årsverk 
fordelt på ni stillinger knyttet til det nasjonale kontoret, 
(forskningskoordinator [to á 100 %], seniorrådgivere 
[to à 100 %], seksjonsleder/Nasjonal leder for NFP 
[100 %], utviklingskoordinator [100 %], rådgiver digital 
datainnsamling [100 %], kommunikasjonsrådgiver [30%] 
og økonomirådgiver [40 %]. 
I forbindelse med utvidelse til fase 3 ble det etablert tre 

nye programområder med følgende vertskommuner: 
Trondheim, Bergen og Kristiansand. De to første og 
etablerte team fra fase 2 ble overført fra ansettelse 
i RBUP til ansettelse i hhv. vertskommune Sandnes 
(september 2021) og vertsbydel Bydel Gamle Oslo (januar 
2022). 
Nasjonalt kontor for NFP/RBUP hadde ansvar for og 
gjennomførte, i samarbeid med vertskommunene, 
ansettelser av alle nye ansatte i NFP (31 stillinger). Det er 
etablert et team på åtte stillinger pr. programområde som 
består av én teamleder, seks familiesykepleiere (både 
helsesykepleiere og jordmødre) og én teamkoordinator. 
I Oslo, Bydel Gamle Oslo er det etablert et team 
med ti stillinger bestående av én teamleder, åtte 
familiesykepleiere (både helsesykepleiere og jordmødre) 
og én teamkoordinator – dette pga. økning fra to til fem 
bydeler og forventet større rekruttering av deltakere i 
programområdet.

De fem programområder er: 
Oslo: Vertsbydel er Bydel Gamle Oslo. Medvirkende 
bydeler er Søndre Nordstrand, Bydel Bjerke, Bydel 
Grünerløkka og Bydel Frogner. 
Rogaland: Vertskommune er Sandnes. Medvirkende 
kommuner er Stavanger, Time, Klepp, Gjesdal, Hå og 
Strand. 
• Agder: Vertskommune er Kristiansand. Medvirkende 

kommuner er Vennesla, Lillesand, Birkenes, 
Lindesnes, Iveland, Arendal, Risør, Tvedestrand, 
Gjerstad, Vegårshei, Froland og Grimstad. 

• Vestland: Vertskommune er Bergen. Medvirkende 
kommuner er Alvdal, Askøy, Vaksdal og Øygarden. 

• Trøndelag: Vertskommuner er Trondheim. 
Medvirkende kommuner er Malvik og Melhus. 

Rekruttering av deltakere til programmet i de nye 
programområdene har pågått siden januar 2022. Pr. 
31.12.2022 er i alt 469 familier rekruttert til programmet 
(176 familier er rekruttert i 2022 med jevn fordeling, 32-39 
deltakere pr programområde). 
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Videre er det gjennomført grunnopplæring uke to 
(av i alt tre uker) av 25 nye familiesykepleiere og tre 
nye teamledere og tre dagers grunnopplæring til 
teamkoordinatorene i NFP.
Alle nye familiesykepleiere og teamledere som 
ikke hadde opplæring i NBO (Newborn Behaviroral 
Observation) fra før, har gjennomført NBO opplæring i 
2022.
Alle programområder har i løpet av 2022 etablert lokale 
NFP råd og alle har gjennomført 3-4 rådsmøter. De lokale 
råd består av ledere fra relevante tjenester i området 
i tillegg til teamleder og nasjonal fagsjef. Rådet har 
overordnet til oppdrag at bidra til god implementering av 
programmet.
Datainnsamling gjøres digitalt ved alle hjemmebesøk, 
og det utarbeides datarapporter til teamene til 

bruk i veiledning for å guide klinisk praksis. Videre 
benyttes data til å sikre programtrofasthet i tråd med 
kjerneelementene for programmet og til rapporteringer. 
I 2022 har nasjonalt NFP kontor utviklet ny visuell profil 
og opprettet intern og ekstern nettside. Dette medvirker 
til større kvalitetssikring av programleveringen (alle 
ansatte i NFP har tilgang til intern nettside hvor alt 
programmateriale og annet relevant informasjon er) 
og til at eksterne partnere enkelt kan få relevant og rett 
informasjon om programmet og utprøvingen.
I sammenheng med oppstart av effektforskning 
er det gjennomført informasjonsmøter i alle fem 
programområder hvor både forskere fra OsloMet og 
nasjonalt NFP kontor har deltatt.                                                                                              
Viser for øvrig til fullstendig rapportering i henhold til 
egen tilskuddsordning.

2.17 Tiltak for barn og unge som er utsatt 
for mobbing og barn og unge som mobber 
– og tiltak for barn som utøver vold
Det er gjennomført møter med de andre 
kompetansesentrene i regi av RKBU Vest for å planlegge 
og koordinere innsatsen og en felles strategi for barn 
og unge som er utsatt for mobbing, og barn og unge 
som mobber. I forbindelse med dette arbeidet, ble det 
planlagt en felles fagdag om mobbing i 2023.
I RBUPs skole- og barnehagestrategi er arbeid 
med barns psykiske helse, herunder forebygging av 
mobbing, prioritert. I 2022 er det utviklet og pilotert 
opplæringsmoduler for skole- og barnehagepersonell 
hvor det arbeides med viktige faktorer som kan 
forebygge mobbing som f.eks. emosjonsregulering, 
tilhørighet i klassen og gode relasjoner (se punkt 2.1.1). 
Målgruppen for dette arbeidet er primært skoler og 
barnehager, men også PPT er involvert.

2.18 Tiltak for barn og unge som utøver 
vold og seksuell vold
RBUP har vært i dialog med de regionale RVTSene (RVTS 
Øst og RVTS Sør), og det har ikke vært behov for bidrag 
fra RBUP på utviklingsarbeid på området i 2022.

2.19 Utarbeidelse av støttemateriell – nye 
læreplan
RBUP har i 2022 bidratt med innspill og 
forslag i utviklingen av evalueringsspørsmål til 
kompetansepakkene Trygt og godt skolemiljø samt Trygt 
og godt skolemiljø i SFO. Kompetansepakkene er utviklet 
av RVTS Sør på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. 
Kompetansepakkene skal evalueres i 2023, og RBUP vil 
være involvert i dette arbeidet.
I utviklingen av strategi og kompetansemoduler for 
skole (se 2.1.1), har vi som mål å støtte skoleansatte ved 
å bidra til økt kompetanse i temaer som er relatert til 
det tverrfaglige temaet Livsmestring. Modulene det 
jobbes med i samarbeid med skolene er relatert til det 
tverrfaglige temaet livsmestring, bl.a. gjennom temaene 
emosjonsregulering, betydningen av et godt og trygt 
læringsmiljø, gode relasjoner samt sosial-, emosjonell og 
kognitiv utvikling hos barn og unge. Det er også lagt opp 
til at opplæring og veiledning skal følge skolenes planer 
og fellestid. 
Støttemateriell er prøvd ut og evaluert i skoler, og både 
skoleledere, lærere og elever har vært inkludert. 
Det er også startet opp et arbeid med å prøve ut 
Back2school (B2S); et tiltak som er utviklet og evaluert 
i Danmark, og som har som formål å forebygge 
bekymringsfullt skolefravær. Prosjektet er et samarbeid 
med de tre andre RKBUene og Aarhus universitet i 
Danmark.
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Fagbokforlaget.
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for psykisk helse.

Doktorgrader
Bergsund, H. B., Jacobsen, H., Drozd, F., & Moe, V. (2022). Relationship-based interventions: Transportation of 
Attachment and Biobehavioral Catch-up to Norwegian child welfare services. Universitetet i Oslo.Intervju med Simon-
Peter Neumer: “Dansk metode kan hindre skolefravær”

• 28 februar: https://forskning.no/barn-og-ungdom-partner-rbup-ost-og-sor/dansk-metode-kan-hindre-skole- 
fravaer/1984971.Intervju med Simon-Peter Neumer: “Dansk metode kan hindre skolefravær”

• 6. mars: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/a7BLg7/hva-om-han-ikke-liker-meg  
VGs spalte om psykisk helse. Agathe Aanderaa bidro som sparringspartner for Journalist Emil Mogård.  
RBUP kreditert i saken. 

• 13.mars:  https://www.vg.no/rampelys/i/v51E7p/9-raad-til-deg-som-har-kjaerlighetssorg 
VGs spalte om psykisk helse. Grete Lillian Moen bidro som sparringspartner for Journalist Emil Mogård.  
RBUP kreditert i saken. 
 

• 14.mars: https://forskersonen.no/barn-og-ungdom-meninger-populaervitenskap/pandemien-gjorde-triste-og- 
engstelige-barn-mer-bekymret/1995331Simon-Peter Neumer med flere. 

• 18 mars: https://sykepleien.no/fag/2022/03/sovnvansker-hos-barn-ny-metode-kan-hjelpe 
Størksen, Leksbø, Drozd, Sandtrø, Slinning “Søvnvansker hos barn. Ny metode kan hjelpe” 

• 30.mars https://www.vg.no/rampelys/i/XqLG9x/martha-og-marlene-ikke-greit-aa-vaere-bevisst-slem-mot-en-venn 
VGs spalte om psykisk helse. Grete Lillian Moen bidro som sparringspartner for Journalist Emil Mogård.  
RBUP kreditert i saken. 
 

• 10.april https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/KzAKjy/amanda-er-mekk-fluencer 
VGs spalte om psykisk helse. Stine Løvereide bidro som sparringspartner for Journalist Emil Mogård.  
RBUP kreditert i saken. 

• 20.april: Også de minste barna trenger hjelp til å bearbeide traumer fra krigen 
https://forskersonen.no/barn-og-ungdom-krig-og-fred-kronikk/ogsa-de-minste-barna-trenger-hjelp-til-a- 
bearbeide-traumer-fra-krigen/2014060 
Kari Slinning, Guro Vigestad, Henning Mohaupt, Anita Krøvel-Velle. 

• 21.mai, Stavanger Aftenblad (betalingsmur): Spiseforstyrrelser: Usikkert hva som hjelper. 
Ingrid Borren.  
 

Mediebidrag

• 23. mai: Hva skal vi gjøre med bekymringsfullt skolefravær? 
https://forskersonen.no/barn-og-ungdom-kronikk-meninger/hva-skal-vi-gjore-med-bekymringsfulltskole- 
fravaer/2029230?fbclid=IwAR3n1bKxdRAR8zZ1EATSD4Fj2CRiuIlVo8nOz6kRjzr9WXBERibomjk2nb0 
Simon Peter Neumer med flere.  

• 15. juni, Utdanningsnytt : Skolens ansvar når barn har dårlige levekår 
https://www.utdanningsnytt.no/bedre-skole-fagartikkel-fattigdom/skolens-ansvar-nar-barn-har-darlige-
levekar/324558. Ida Svantorp og Stine Løvereide. 

• 29.juli: Slik kan du gjøre barnehagestarten bedre for 1-åringen: 
https://forskning.no/barn-og-ungdom-partner-rbup-ost-og-sor/slik-kan-du-gjore-barnehagestarten-bedre-for- 
ettaringen/2057449. Elisabet Solheim Buøen. 

• 11.september: “Søvn blant små barn engasjerer”: https://psykologisk.no/2022/09/sovn-blant-sma-barn- 
engasjerer/?mc_cid=d81609f177&mc_eid=d36e775797 
Filip Drozd, Turid Skjerve Leksbø, Silje Marie Haga, Hege Pettersen Sandtrø og Hege Therese Størksen. 

• 17. September: Intervju med Filip Drozd: Slik får du babyen til å sove på få minutter: https://forskning.no/barn-og-
ungdom-sovn/slik-far-du-babyen-til-a-sove-pa-fa-minutter/2078119?fbclid=IwAR0uyz6_scGfmx96Q1Kx4IIZzsWX-
WeC5gOtlavUAwrlJxlSy7bz-a1M4XLA 
Filip Drozd. 

• 20. September: Når mor eller far prøver å ta sitt eget liv:  
https://forskning.no/barn-og-ungdom-partner-psykologi/nar-mor-eller-far-prover-a-ta-sitt-eget-liv/2077763 
Kristin Frisch Moe. 

• 4. oktober: Forskere bør lytte til barn med angst: 
https://forskning.no/angst-barn-og-ungdom-depresjon/forskere-bor-lytte-til-barn-med-angst/2078775 
Brynhildur Axelsdóttir. 

• 17.november: NRK Ekko: Kan en app forebygge fødselsdepresjon? https://radio.nrk.no/serie/ekko/MDFP02015922 
Silje Marie Haga. 

• 23. november: TV 2, God Morgen Norge. Silje Marie Haga er invitert for å snakke om Mamma Mia-appen 

• 27. november: Noen vil ha babyen i egen seng, andre vil sove sammen med den. Hvorfor er babysøvn så  
vanskelig? https://forskning.no/barn-sovn/noen-vil-ha-babyen-i-egen-seng-andre-vil-sove-sammen-med- 
den-hvorfor-er-babysovn-sa-vanskelig/2114423 
Turid Skjerve Leksbø, Filip Drozd og Hege Pettersen Sandtrø. 

• 28.november: Nå skal foreldre og babyer som sliter med søvn, få hjelp: 
https://forskning.no/barn-sovn/na-skal-foreldre-og-babyer-som-sliter-med-sovn-fa-hjelp/2114413 
Turid Skjerve Leksbø, Filip Drozd og Hege Pettersen Sandtrø. 

• 7.desember: Back2School - våger vi å la være 
https://www.dagsavisen.no/debatt/2022/12/12/barn-som-strever-kan-ikke-vente/ 
Sørheim Nilsen, T., Ingul, J. M., Askeland, K. G., Haugland, B. S. M., Adolfsen, F., Havik, T., Neumer, S-P., et al. 

• Tirsdag 20. Desember, Dagsavisen: Helsebiblioteket – en nødvendig ressurs. (bak betalingsmur) 
Karianne Hammerstrøm Nilsen med flere.
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• Forslag til retningslinje for utredning av omsorgssituasjonen for barn 0-6 år 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), mars 2022  

• Folkehelsemelding: «Folkehelse i et livsløpsperspektiv» 
Helse- og omsorgsdepartementet, april 2022 

• Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for jordmorutdanning 
Kunnskapsdepartementet, august 2022  

• Nasjonal helse- og samhandlingsplan 
Helse- og omsorgsdepartementet, september 2022  

•  Behandlingslinje for utredning og behandling av utfordrende atferd 
Oslo Universitetssykehus, Regionsenter for habiliteringstjenesten for barn og unge (RHABU), september 2022 

• Utkast til Bufdirs langtidsplan for forskning og evaluering 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, oktober 2022 

• Fire forskrifter til ny barnevernslov: «Forskrift om barns medvirkning i barnevernet. Forskrift om samtaleprosess. 
Forskrift om krav til kvalitet og godkjenning av barnevernsinstitusjoner. Forskrift om sentre for foreldre og barn» 
Barne- og familiedepartementet, oktober 2022 

• Utvidelse av Pakkeforløp for kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos barn og unge med somatiske og 
seksuell og tannhelse 
Helsedirektoratet, oktober 2022 

• Innspill til «Høringsnotat med forslag til endringer i barnevernsloven» 
Barne- og familiedepartementet, desember 2022

Høringsinnspill
• Psykiske lidelser hos ungdom (dag 1 av 3) 

20. januar 2022 

• Lær å drive Mestrende barn kurs  
3-4. februar 2022 

• ASQ og ASQ:SE Erfaringsseminar 
7. februar 2022 

• Psykisk utviklingshemming, språklig utviklingsfor- 
styrrelse og nonverbale lærevansker 
9. februar 2022 

• Kvalitetsarbeid i barnehager (CLASS) PRE-K 
14-16. februar 2022 

• Bekymringsfullt skolefravær 
15. februar 2022 

• Working Model of the Child Interview - WMCI  
(dag 1 av 2) 
15. februar 2022 

• Psykiske lidelser hos ungdom (dag 2 av 3) 
17. februar 2022 

• Booster kognitiv atferdsterapi  
3. mars 2022 

• Kiddie-SADS (dag 1 av 2) 
9. mars 2022 

• Barn som utøver vold 
10-11. mars 2022 

• Kvalitetsarbeid i barnehager (CLASS) TODDLER 
14-16. mars 2022 

• Skolefrafall. Hva sier forskningen?  
21. mars 2022 

• Back to School 
21-25. mars 2022 

• Ripple effect - komplekse traumer hos små barn og 
deres familier  
23-24. mars 2022 

• Hjelperens møte med umotivert ungdom 
23. mars 2022 

• Psykiske lidelser hos ungdom (dag 3 av 3) 
24. mars 2022

• Edinburgh-metoden og støttesamtale – EPDS 
28-29. mars 2022 

• Ungdommens mål i samtaler og terapi  
(1 av 3 dager) 
4. april 2022 

• Kiddie-SADS (dag 2 av 2) 
6. april 2022 

• Psykiske lidelser hos barn (dag 1 av 2) 
7. april 2022 

• Konsentrasjonsvansker og uro  
20. april 2022 

• ASQ og ASQ:SE 
25-26. april 2022 

• Working Model of the Child Interview - WMCI  
(dag 2 av 2)  
28. april 2022 

• Farsrollen i et familieperspektiv 
28. april 2022 

• Interkulturell kommunikasjon 
29. april 2022 

• Gjennom barneøyne. Barns møte med psykisk lidelse 
3. mai 2022 

• Helsefremmende og forebyggende arbeid i barnehage 
5. mai 2022 

• Nevroutviklingsforstyrrelse og tiltak i barnehage 
6. mai 2022 

• Crowell-prosedyren  
9. mai 2022 

• Psykiske lidelser hos barn (dag 2 av 2) 
19. mai 2022 

• Hjernens utvikling hos sped- og småbarn 
31. mai 2022 

• Nettverkssamling for sped- og småbarnsteam i BUP  
2. juni 2022 

• Erfaringssamling URO 
2. juni 2022 

Kurskatalog
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• Emosjonsregulering hos ungdom 
7. juni 2022 

• Ungdommens mål i samtaler og terapi (2 av 3 dager) 
13. juni 2022 

• Jobb kunnskapsbasert 
13-14. juni 2022 

• DC: 0-5 Introduksjonskurs 
16. juni 2022 

• Seminar for barnevernledere og prosjektledere  
(med Statsforvalter) 
22. juni 2022 

• BUP-myldredag  
17. august 2022 

• Crowell-prosedyren  
1. september 2022  

• Ungdommens mål i samtaler og terapi (3 av 3 dager) 
7. september 2022 

• Elever med nevroutviklingsforstyrrelser i skolen  
- forståelse og tilrettelegging 
9. september 2022 

• Når kroppen er gravid og sjelen syk 
12. september 2022 

• Implementeringskunnskap for ledere 
13. september 2022 

• Autismespekterforstyrrelse 
14. september 2022 

• Barn og unges medvirkning i barnevernet 
20. september 2022 

• Emosjonell støtte og læring i skolen 
22. september 2022 

• Vold i nære relasjoner i flyktning- og innvandrer- 
familier. 23. september 2022 

• ASEBA 
28. september 2022 

• Familiebasert behandling for spiseforstyrrelser 
30. september 2022 

• Lær å holde kurs i URO-metoden (dag 1 av 4) 
11. oktober 2022 

• Kvalitetsarbeid i barnehager (CLASS) TODDLER 
12-14. oktober 2022 

• Hjernens normalutvikling og utvikling av kognitive 
funksjoner 
13. oktober 2022 

• Fagdager for kontoransatte i barnevernet 
17-18. oktober 2022 

• Intersubjektiv salong - «Bruk av litteratur i terapi med 
barn» 
19. oktober 2022 

• Nevroutviklingsforstyrrelse - Kompleksitet og  
overlapp i årsak og symptombilde 
20. oktober 2022 

• Foreldre i konflikt – barnets stemme 
20-21. oktober 2022 

• ASEBA  
21. oktober 2022 

• Working Model of the Child Interview - WMCI  
27. oktober 2022 

• Nettverkssamling for overleger i BUP 
21. oktober 2022 

• Crowell-prosedyren 1. november 2022 
ASQ og ASQ-SE erfaringsseminar 
3. november 2022 

• Levekårsutfordringer, psykisk helse og læring  
9. november 2022 

• DC: 0-5 Erfaringsseminar 
10. november 2022 

• Lær å holde kurs i URO-metoden  
22. november 2022 
 

• Mestringskatten for barn og ungdom  
14-15. november 2022 

• Kvalitetsarbeid i barnehager (CLASS) PRE-K 
14-16. november 2022 

• Et nevroperspektiv på Tourettes syndrom, tvang-
slidelse (OCD) og schizofreni 
23. november 2022 

• Tilknytningsteori i praksis 
1-2. desember 2022 

• Personlig vekst og profesjonell utvikling hos  
terapeuten 2. desember 2022

• Nettverkssamling CLASS 
5. desember 2022 

• Spisevansker hos sped- og småbarn  
6. desember 2022 

• Erfaringskonferansen for nevrofeltet  
6. desember 2022 

• Praktisk bruk av forskning  
8-9. desember 2022
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