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Vi jobber for å sette 
traumebevisst kunnskap 

ut i traumebevisst praksis.

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

av hva de har opplevd.

RVTS Sør - for, i 
og sammen med 

tjenestene.
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kunnskapsbaserte, 
innovative, 

prosessorienterte og 
verdiforankret. 

Det skal merkes at 
vi er i barnehøyde.



Det har gått 15 år siden RVTS Sør så dagens lys. I løpet av disse 15 årene har vi blitt et modent 
senter, med masse erfaring. Vi har vokst, vi har prøvet og vi har feilet – funnet nye veier og tråkket 
opp nye stier. Og i alle disse årene har vi stått ved vårt hovedoppdrag: Å være til tjeneste for 
tjenestene. I en verden som er i stadig, og til tider brutal, forandring har det vært fint å ha 15 års 
erfaring i sekken. Det har gitt oss kompetanse og trygghet til å gjøre de endringene som kreves, til 
det beste for dem vi er til for.

2022 har vært preget av en verden og et land i post-Covid. Hjemmekontor har igjen blitt til 
hverdag på kontoret, dog med visse friheter. Antibac og munnbind er byttet ut med omgangssyke 
og influensa i fleng, spesielt for dem med små barn hjemme. Vi har fremdeles møter på skjerm. 
Heldigvis ikke fordi vi må, men fordi det noen ganger er det mest kostnadseffektive.

Verden har forandret seg på noen få år, og det merkes. Samtidig kan vi knapt huske de 
foregående årene, noe som både forundrer og fascinerer meg. Ingenting er forandret, men alt er 
annerledes, på en måte. Verden er annerledes, på godt og vondt. Og det er en slitasje i folk og 
tjenester, som merkes der ute. Økonomi, etterslep, krig og sykdom gjør med oss som mennesker 
– og det har gjort noe med oss, alle sammen. Det har satt en støkk i hjelpetjenestene, og det har 
gjort noe med barna våre. Det har også gjort noe med oss i RVTS Sør. Derfor har vi fokusert mer 
enn noensinne på det store viet – både her hjemme og der ute. For uten hverandre går det ikke. 

Foto: Liv Unni Tveitane

– 15 år til tjeneste, i en verden i forandring
Heldigvis har vi også lært utrolig mye av dette. Vi har blitt bedre på mye. I 2022 har vi ufortrødent 
fortsatt med vår strategi, å være til tjeneste for tjenestene, – også på digitale flater. Vi merker at 
det trengs, og derfor har vi videreutviklet oss, slik at vi kan nå tjenestene også når de ikke kan 
møte oss fysisk. Vi jobber videre med å søke kunnskap som kan komme våre målgrupper til gode, 
og er innovative og framoverlente på hvordan kunnskapen skal komme alle til gode. 

Vi opplever at vi trengs, og at vi kan bidra på en verdifull måte. I 2022 satte vi opp en egen «task 
force» i respons på Ukraina-krigen. Handlingsplanfestivalen nådde nye høyder, med over 200 
ledere og nøkkelpersoner samlet over to dager, hvor fokus var på planarbeid og oppvekstreform. 
I etterkant av pandemien fikk vi i oppdrag å mobilisere og styrke de kommunale kriseteamene. 
Gjennom Helhetlig Debrief i Kriseteam har vi nådd 23 kommuner, og om lag 220 deltakere har 
fullført kursdagene. Oppdraget fortsetter i 2023, og skal spres nasjonalt i samarbeid med våre 
kolleger i de andre RVTS-ene. 

I 2022 fikk vi også feiret RVTS 15 år, sammen med alle de lokale sentrene. Vi hadde noen 
fantastiske dager med fagutvikling og fest, og sammen ser vi fremover til 15 nye år. Vi bygger 
videre for et sterkt og felles RVTS, og en sterkt og felles PILAR. Vi ansetter nye kollegaer og vi har 
satt i gang en ny fagformidlingsstrategi som skal sikre at enda flere i tjenestene skal nås. 

2022 var et annerledes år i en annerledes tid. For oss hos RVTS Sør var det også et veldig godt 
år. Vi jobber hardt, men ydmykt, videre i en tid hvor omstilling, digital utvikling og en verden i 
forandring setter sitt preg på alt vi gjør. Og heldigvis opplever vi at rollen vår fortsetter å være like 
inspirerende som den er relevant og viktig.

Martin Mølsæter 
Senterleder RVTS Sør



RVTS Sør er et kompetansesenter med en overordnet 
målsetting om å bidra til at mennesker som har, eller har hatt, 
vanskelige liv skal oppleve økt livskvalitet. For å virkeliggjøre 
denne målsettingen er vår oppgave å bidra til at tjenester 
som møter disse menneskene skal ha, og oppleve å ha, god 
og riktig kompetanse. Det gjelder behandlere, terapeuter, 
lærere og saksbehandlere. De som driver behandling og hjelp 
til krenkede og sårede mennesker, men også alle som har sitt 
virke i forebyggende virksomheter som skole, barnehage og 
frivillighet.

Kompetanseutvikling er en kompleks øvelse i stadig endring. 
Behovene hos tjenestene er i utvikling, på samme måte 
som rammebetingelsene deres er i stadig endring. Derfor vil 
naturlig nok også kompetansebehovet være skiftende. Dette 
må kompetansesentrene være i stand til å møte – både med 
tanke på hva slags kompetanse som trengs, og hvilken form 
den formidles i.

RVTS Sørs virksomhet som kompetansesenter skal være tydelig 
forankret i våre verdier; mot, anerkjennelse og nysgjerrighet. 
Arbeidet vi gjør skal være styrt av disse verdiene og vår faglige 
forståelse. Vi har et gjennomgående fokus på styrken, verdien 
og kvaliteten i menneskemøtene som skjer hver dag, hele 
tiden. Verdigrunnlaget vårt, og vårt valg av kunnskapsgrunnlag 
skal være synlig og lett tilgjengelig, slik at alle som ønsker det 
skal ha mulighet til å gi oss kritikk og tilbakemelding.

For å møte disse utfordringene, og for å være relevante for 
tjenestene, ser vi for oss å fremover organisere virksomheten 
i tre domener; Tjenestedialog og brukerstyrt samhandling, 
Innovasjon og fagutvikling, og Fagformidling (se figuren). Hvert 
av disse områdene har sin egen strategi. Denne inndelingen 
skal understøtte behovet for å:

• Være dialogorientert og samskapende med tjenestene,   
ut ifra deres egen forståelse av sine behov.

• Drive kontinuerlig innovasjon, nytenkning og 
fagutvikling for å kunne være relevant  og 
tilstede i en skiftende faglig diskurs.

• Være nytenkende og relevant i digital og 
skriftlig formidling.

Modellen over er en arbeidsmodell, ikke et ferdig produkt. Vi 
vil i løpet av 2023 videreutvikle modellen som et bidrag til å 
realisere samfunnsoppdraget på best mulig måte.

Kvalitet defineres i høy grad ut ifra grad av refleksivitet og 
transparens. Det betyr i praksis at det settes av tid, rom og ikke 
minst mot, til å rette et vennlig og åpent kritisk blikk mot seg 
selv og sin egen virksomhet, både som enkeltmenneske, og 
som organisasjon. I vårt interne fagutviklingsarbeid fortsetter 
vi arbeidet med kvalitetsagendaen EPICURE. Vi ser for oss 
at denne agendaen i økende grad også blir en del av vår 
medvirknings- og samskapingspraksis med tjenestene i årene 
som kommer.  
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Kvalitet forplikter
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Heine Steinkopf
Fagleder RVTS Sør



NETTSIDE  2021 2022

rvtssor.no      
 Sidevisninger 712.214 712.277
Brukere 239.563 265.419
     
Linktillivet.no    
Sidevisninger 186.033 150.839
Brukere 39.562 52.215
     
Fa-sett.no    
Sidevisninger 2.864 2.891
Brukere 1.274 1.571
     
Traumebevisst.no/ordliste    
Sidevisninger 3.006 7.139
     
Traumebevisst.no/edukasjon  
Sidevisninger 16.373 18.193
  
Traumebevisst.no/fosterforeldre  
Sidevisninger 37.381 27.900

Traumebevisst.no/kofferten-min/  
Sidevisninger - 39.520

Traumebevisst.no/paafyll/  
Sidevisninger - 318 
 
Traumenett.no    
Sidevisninger 4.475 3.853
Brukere 1.898 2.198
    
Handle-kraft.no    
Sidevisninger 9.801 11.555
Brukere 4.066 4.145

Handle-kraft.no/ung    
Sidevisninger - 1.441

Handle-kraft.no/vekst    
Sidevisninger - 789

Vidsynt.no    
Sidevisninger 1.644 583
Brukere 655 446

Kvinneligomskjæring.no    
Sidevisninger 2.243 717
Brukere 455 297

Nøkkeltall

Vi har gjennomført 747 tjenestestøtteoppdrag i 2022. Av disse var 526 
fysiske samlinger og 221 digitale. Det er 50 prosent økning fra 2021.

Oppdrag

Forespørsel 
om tjenestetøtte
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Nettkurs

NETTSIDE  2021 2022

Ung og omskåret (f-g-m.info)    
Sidevisninger 496 285
Brukere 448 214  
    
Barnehoydekonferansen.no    
Sidevisninger 27.922 1.1615
Brukere 13.516 1.136
     
Vaarebarn.no  
Sidevisninger 8.615 1.166
Brukere 2.882 2.268

Menneskertilsalg.no  
Sidevisninger - 25.119
Brukere - 11.532

Kommunaltbarnevern.no  
Sidevisninger - 20.094
Brukere - 4.871

Handlingsplanfestivalen.no  
Sidevisninger - 8.275
Brukere - 3.071

Godtjenestestøtte.no  
Sidevisninger - 3.318
Brukere - 735
  
 

Oversikt årsverk og antall ansatte RVTS Sør 2022

Antall ansatte
    
Fast ansatt 26 29
      
Midlertidig ansatt – fastlønn 2 4

Midlertidig ansatt – timer 0 2

Totalt 28 35

Årsverk
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tjenester som ber om kompetanse- og tjenestestøtte får bistand 
til å styrke lederskap og støtte til tverrfaglig og tverretatlig 
samarbeid samt forbedret kvalitet. Vi jobber på lavest mulig 
nivå i kommunen slik at innbyggerne skal oppleve forbedret 
praksis, et godt tverrfaglig samarbeid og god utforming av 
tjenestetilbudet.

Senteret tilbyr lederprogram som del av vårt 
tjenestestøtteoppdrag. Dette programmet sikrer forankring 
og stimulerer til tverretatlig samarbeid, og mobiliserer til at 
ny kompetanse implementeres i tjenester og kommuner. 
Lederstøtte vurderes som avgjørende for at kommunene evner 
å etablere ny praksis, og å utforme virksomme tjenester.

Senteret har i 2022 økt andelen virksomhetsintegrerte 
oppdrag, ettersom mange kommuner dette året har begynt 
å arbeide med oppvekstreformen. Kommunene søker å 
bygge tjenester rundt barnet og deres familier, og vårt MMA-
program er særlig egnet for å få dette til. (Les mer om MMA-
programmet i kap.1.5.1). Vi ser at virksomhetsintegrert innsats 
øker sannsynlighet for at ny kompetanse endrer praksis og 
tjenesteinnhold i kommunene.

RVTS Sør er en prosjektorganisasjon. Det betyr at vår 
fagportefølje organiseres som sammensatte og helhetlige 
fagprogram, som realiseres av prosjektgrupper. Programmene 
er bygget på oppdatert kunnskap og sentrale strategier for å 
øke sannsynligheten for implementering eller realisering i 
praksis.

Når vi samarbeider med tjenestene om fag- og 
kvalitetsutvikling, tilpasser vi våre konsepter til deres behov. 
Prosjektorganisasjonen sikrer oss tverrfaglighet, og vi har 
etablerte strukturer for å sørge for forbedring og videreutvikling 
av konseptene. Blant annet har vi faste fagutviklingsdager hvor 
vi arbeider systematisk med intern læring og utvikling innenfor 
hele senterets portefølje.
 
For å kunne realisere hele samfunnsoppdraget er samarbeid 
med andre ressurs- og kompetansesentre helt avgjørende. 
I 2022 har vi realisert om lag 50 prosent av oppdraget vårt 
i samarbeid med andre ressurs- og kompetansemiljøer. (Se 
ellers rapportering på samarbeid med andre i pkt. 1.2, 1.3 og 
1.4 i rapporten).

I henhold til oppdraget har kompetansesentrene i region sør 
etablert en samarbeidsavtale med Statsforvalteren. Denne 
beskriver struktur og form for samarbeidet, herunder ansvars- 
og opp-gavefordeling.  Samarbeidet har som ambisjon å bidra 
til økt kvalitet i praksisutøvelse, i tjenestene og i samarbeidet 

mellom tjenester, samt å bidra til at nasjonale satsinger og 
sentrale handlingsplaner realiseres.

Samarbeidet med Statsforvalteren skjer gjennom våre to 
etablerte forum; Regionalt forum for rus og psykisk helse (voksne) 
og Regionalt forum for psykisk helse barn og unge (0-24 år). I 
samarbeid med statsforvalterne er Handlingsplanfestivalen 
2022 gjennomført for over 150 ledere i kommuner i regionen. 
Les mer her: https://www.handlingsplanfestivalen.no.

1.2.1 Regionalt forum for rus og psykisk helse (voksne)

Statsforvalterne i Agder, Vestfold og Telemark, Helseforetakene 
i regionen, A-larm, NAPHA, RVTS Sør og KORUS Sør er alle 
deltakere i forumet. Også dette året har forumet gjennomført 
faste møter, regionale fagdager og konferanser.

Det ble avholdt 4 samarbeidsmøter (3 digitale og 1 fysisk) i 
forumet i 2022. Den interne arbeidsgruppen i forumet avholdt 
i tillegg 2 (digitale) møter.
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RVTS Sør er nå midtveis i strategiperioden 2020-2024. 
Strategimeldingen som vi har kalt «Til tjeneste – med 
menneskemøtekompetanse og kvalitet», er førende for 
senterets prioriteringer og utgjør et godt styringsverktøy for 
realisering av våre oppgaver.

Et av våre viktigste strategiske mål for perioden er at alle 
kommuner i regionen skal ha mottatt fag- og tjenestestøtte fra 
RVTS Sør. I løpet av 2022 har vi samarbeidet eller tilbudt våre 
tjenester til 51 kommuner, internt i region sør, men også i andre 
regioner.

RVTS Sør ønsker å være en synlig, tilgjengelig og attraktiv 
leverandør og samarbeidspartner for våre målgrupper i region 
sør. Vi har i 2022 hatt ekstra fokus på hvordan vi møter 
tjenester som kontakter oss, for å bedre kunne tilpasse våre 
tilbud til deres behov. Vi samarbeider og har tett dialog med 
ledere eller sentralt fagpersonell for å sikre at de får den 
kompetansestøtten de har behov for og ønsker seg. Dette har 
vi begynt å systematisere og har planer for å videreutvikle, i 
tråd med vårt kvalitetsutviklingsprosjekt i 2023.

RVTS Sør skal iverksette vedtatt politikk og må ha evne 
til raske omstillinger, samt nok ressurser til å møte nye 
kompetansebehov. Derfor vil vi være en proaktiv aktør som 
bidrar til at tjenestene utvikler sin praksis med god kvalitet og 
i samsvar med oppdatert kunnskap innenfor våre fagområder. 
Vi vil forvalte samfunnsoppdraget vårt på en effektiv, innovativ 
og kvalitetsbevisst måte.

Alt vi gjør, gjør vi med utgangspunkt i verdigrunnlaget vårt og de 
arbeidsformene vi benytter. Vi vil bidra til kvalitetsutvikling av 
praksis og til å sikre gode tjenester fra dem som arbeider med 
flyktningehelse, tvungen migrasjon, vold, overgrep, psykologiske 
traumer, psykososial beredskap og selvmordsforebygging i vår 
region.
     
Vi har en ambisjon om at vår kompetanse- og tjenestestøtte 
gir økt kvalitet i tjenester, kommuner, fylkeskommuner, 
helseforetak og andre virksomheter. Vi tenker at kvalitet i 
tjenestene vil gi gode tjenester og god praksisutøvelse til beste 
for innbyggerne i vår region.

I 2022 har vi opprettet en helhetlig Ukrainarespons for å 
imøtekomme flyktninger i vår region, og forberedt en regional 
folkehelse-opplysningskampanje som skal realiseres i 2023. I 
tillegg har vi omfordelt midler for å tilby kommunale kriseteam 
en kunnskapsbasert metode for håndtering av kriser og 
traumeutsatte. Vi har hittil gjennomført kurs til 200 deltakere. 
Etterspørselen har vært stor og tilbakemeldingene svært gode.

I 2023 er det planlagt ytterligere kurs og vi vil i samarbeid med 
andre regionale RVTS-er kunne tilby dette nasjonalt. 

RVTS Sør har et viktig samfunnsoppdrag og en bred målgruppe. I 
2022 har senteret aktivt og systematisk arbeidet for å realisere 
samfunnsoppdraget gjennom intern kompetansebygging og et 
godt eksternt støttetilbud til tjenestene. Vi har benyttet oss av 
ulike virkemidler, som fagprogram, kvalitet- og tjenesteutvikling, 
innsats for tverrfaglig samarbeid samt digitale kurs og 
fagressurser.

I RVTS Sør er vi opptatt av at barn og unges oppvekst og 
erfaringer danner grunnlaget for god psykisk helse. Derfor skal 
senteret være i barnehøyde – med «et særlig blikk for barn og 
unge og deres familier». Det betyr at vi i særlig grad har prioritert 
tjenester som retter seg nettopp mot barn, ungdom og familiene 
deres. Dette er i tråd med blant annet Opptrappingsplanen for 
barn og unges psykiske helse (2019- 2024), Oppvekstreformen 
og andre nasjonale føringer gjeldende barn og unge.

I årets oppdrag er vi særlig bedt om å være oppmerksom 
på lederne i tjenestene, koordinert kompetansestøtte og 
tverrfaglig og tverretatlig samordning og samarbeid.

Derfor har RVTS Sør har i 2022 jobbet målrettet for at alle 

1.0 Formål, arbeidsområder og målgrupper
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Felles kurs og konferanser i region sør
arrangert av Forum for rus og psykisk helse i 2022

Statsforvalterne Agder, Vestfold og Telemark,
Helseforetakene i regionen, A-larm, NAPHA,
RVTS Sør og KORUS Sør

Hva: Hvor: Antall
deltakere:

Når og hvordan bør vi 
snakke med brukere og 
pasienter om alkohol-
bruk? 2-dager 

Scandic Park 
hotell, Sandefjord 135

Sammen lager vi gode 
pasientforløp 
2-dager

Scandic Park ho-
tell, Sandefjord 70

Motiverende intervju 2 
+ 1 dag, Agder

Scandic hotell,
Kristiansand 35

Motiverende intervju 
2 + 1 dag, Vestfold og 
Telemark

Scandic Park 
hotell, Sandefjord 35

Kognitiv atferdsterapi, 
Agder 2-dager

Clarion Hotel
Tyholmen, Arendal 30

Kognitiv atferdsterapi, 
Vestfold og Telemark, 
2-dager

Scandic Park 
hotell, Sandefjord 30

Naturen som helsebrin-
gende virkemiddel

Quality Hotel
Skjærgården 35

1.1 Samfunnsoppdraget

1.2. Samarbeid med Statsforvalteren
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1.2.2 Regionalt forum for barn og unges psykiske
helse («0-24 forum»)

I 2022 har vi konkret samarbeidet om felles oversikt og 
innsatsarbeid:

• Oppdatert oversikt over kommuner vi har hatt innsatser i, 
hver for oss eller sammen.

• Oversikt over BTI/BTS-kommuner (52 prosent av 
kommunene har innført denne samhandlingsmodellen, 
samt oversikt over kommuner som benytter 
opplæringsprogrammet Tidlig Inn).

• Oversikt over kommuner som har deltatt på kompetanseløft 
barnevern, gjennom tjenestestøtteprogrammet, 
i læringsnettverk for barneverntjenesten samt 
veiledningsordningen. 

• Oversikt på kommuner som har hatt støtte og veiledning 
fra statsforvalterne.

• Holdt foredrag og innlegg ved hverandres arrangement.
 
• 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).

• Erfaringer fra Statsforvalterens tilsyn med tjenestene er 
tatt med i innsiktsarbeidet. Vi vil bruke det innsamlede 
materialet til å ta kontakt med kommuner som ikke har 
brukt kompetansesentrenes tilbud om tjenestestøtte.

Handlingsplanfestival
Sammen med statsforvalterne i Agder, Vestfold og Telemark, 
RBUP og KORUS arrangerte vi den årlige Handlingsplanfestivalen, 
med tema Barnevernsreformen og hvordan sikre helhetlig 
innsats til barns beste. Festivalen samlet 200 deltakere, og 
hadde mange på venteliste. Evalueringene viser at deltakerne 
er svært fornøyd med det faglige utbyttet og drar nytte av 
festivalen i eget arbeid. Arrangementsside:
https://www.handlingsplanfestivalen.no.

Satsingsområdet Sped- og småbarn i risiko
I fellesskap har vi har utformet samarbeidsprosjektet «De 
risikoutsatte sped- og småbarna», og i 2022 ble det etablert en 
arbeidsgruppe som starter sitt arbeid i 2023. Målet er å kunne 
tilby fagstøtte rundt de minste barna og deres omsorgspersoner 
til samarbeidende tjenester i utvalgte kommuner. 

Oversiktsarbeidet har gjort oss særlig oppmerksom på 
«kommuner med utfordringer». Det kan være kommuner hvor 
barn og unge har mange belastninger i sitt oppvekstmiljø, hvor 
det foreligger rapporterer om ensomhet, psykiske vansker, 
og/eller kommuner som i liten grad har benyttet de regionale 
kompetansesentrenes samlede portefølje (RBUP, KORUS og 
RVTS). 

Vi har laget en plan for hvordan vi sammen kan bidra kommuner 
som ønsker å forbedre sin praksis, for å få til en sammensatt 
og helhetlig tjenesteutforming, samt sikre kvalitet.

Sammen har vi fått økt kompetanse om utfordringsbildet 
for sped- og småbarn og deres omsorgsgivere, og vi har lagt 
en plan for å utforme kompetansemoduler til kommunale 
tjenester. På denne måten bidrar vi til at kommunene kan 
nå målene med å forebygge omsorgssvikt og atferdsvansker 
i barnevernsreformen. Kompetansesentrene har likelydende 
oppdrag, og kan med vår samlede portefølje bistå kommuner 
og tjenester med solid kompetanse- og lederstøtte. 
Samarbeidsmøtene våre evalueres hver gang, og evalueringene 
viser at vi stadig tar nye steg for å realisere samarbeidet vårt.

I 2022 har vårt arbeid økt sannsynligheten for at kommunale 
ledere og fagfolk i regionen har fått 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.

1.2.3 Samarbeid om læringsnettverk med
statsforvalterne i 2022 

Samarbeid med Statsforvalteren Vestfold og Telemark 
Sammen med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har vi 
jobbet for å sikre at ledere i barneverntjenestene får kunnskap 
om barnevernsreformens innhold og mulige konsekvenser 
for deres arbeid. Alle ledere og teamledere i kommunal 
barneverntjeneste deltok på digital samling over to halve 
dager, hvor de kunne komme med innspill og spørsmål 
underveis. Undervisningen tok for seg barnevernsreformen, 
ny barnevernlov, samt EMD-sakenes innhold og mulige 
konsekvenser for tjenestenes arbeid med forebyggende 
hjelpetiltak og fosterhjemsomsorg. Tilbakemeldingene fra 
deltakerne viser at de har hatt stor nytte av samlingen. De 
opplever å ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap for å kunne 
gjøre vurderinger for praksis og utforming av tjenester, og 
for å forstå føringen og betydningen av tverrfaglig internt i 
kommunen. 

Samarbeid om Læringsnettverk – Oslo og Viken
Vi har også i 2022 samarbeidet med Statsforvalteren i Oslo 
og Viken for å sikre at de ulike læringsverkene fungerer etter 
planen, og at de benytter midler fra Statsforvalteren til det 
beste for tjenestene. Kompetansesentrene har jevnlige møter 
for å følge opp arbeidet med læringsnettverene vi bistår, et 
samarbeid som skal sikre god oppfølging av nettverkene som 
er startet opp, og sannsynliggjøre et godt utbytte over tid.  

Samarbeid og arbeidsdeling mellom kompetansemiljøer – 
Oslo og Viken
I samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken har vi jobbet 
for å sikre at ledere i barnevernstjenestene har kunnskap om 
hva de ulike kompetansesentrene (RVTS Sør, RBUP Øst og Sør, 
RVTS Øst, KORUS Øst og Sør, NAPHA og NUBU), kan bidra med til 
kommunalt barnevern. Ikke minst når den nye Barnevernsloven 
skal realiseres. Hvert senter presenterte hva de de kan bidra 
med i form av tjenestestøtte, forskning, kurs og undervisning 
for ledere og teamledere i kommunal barneverntjeneste. 
Evalueringen viser økt kunnskap hos deltakerne omkring om 
hva slags kunnskap de kan hente hos de ulike sentrene.

1.3.1 Samarbeid i Pilar

RVTS Sør har siden 2018 vært en del av det som i dag 
heter Stiftelsen Pilar, hvor vi er samorganisert med RVTS 
Øst og RBUP Øst og Sør. Stiftelsen har de siste årene bygget 
opp en profesjonell, felles administrasjon som sikrer gode 
støttetjenester innen økonomi, HR og IT. Det er en uttalt 
målsetting og strategi at Pilar skal realisere fellesprosjekter 
som er innovative og gir læring. Stiftelsen skal også være en 
viktig bidragsyter til høringsuttalelser knyttet til våre fag- og 
temaom-råder.

Aberia og Aurora?
RVTS Sør har sammen med RBUP Øst og Sør utviklet et stort 
kompetanseprogram for Aberia og Aurora, som er private 
aktører innen barnevern og brukerstyrt assistanse. Programmet 
skal tilbys mer enn 1200 ansatte og er skreddersydd av våre 
ansatte i tett samarbeid med fagutviklere i Aberia og Aurora. 
Den digitale utviklingen som sentrene våre har gått gjennom de 
siste årene, har gjort oss i stand til å levere på store oppdrag 
med stor geografisk spredning. Prosjektgruppen gjennomfører 
fysiske samlinger med fagutviklere og ledere i Aberia og Aurora 
på Gardermoen. Her forberedes digitale samlinger hvor de 
ansatte sitter sammen avdelingsvis og der lokale ledere og 
fagutviklere har ansvar for å lede prosessene, mens våre 
spesialrådgivere innleder og gir faglige tilbakemeldinger. 
Programmet har egne programsider:https://rvtssor.no/
program/126/trygge-fagfolk, hvor presentasjoner og fagstoff 
er lett tilgjengelig for alle ansatte.

Miljøterapiutdanning – Pilarprogrammet
Miljøterapi, og hvordan man utøver god miljøterapi, er et viktig 
satsingsområde for våre sentre. I 2023 kom nye, varslede 
kompetansekravene fra Bufdir. Det har vi forberedt oss på, ved 
at våre sentre i løpet av 2022 har startet et utviklingsprosjekt 
for å samkjøre kompetanse på feltet, med målsetting om å 
lage Norges beste miljøterapiutdanning. Dersom vi lykkes med 
dette prosjektet, vil det få stor betydning for store deler av vår 
felles målgruppe.

Barnevernstrategi 2021-2025
Stiftelsen har en felles strategi og samkjøring av våre innsatser 
mot barnevernet, og skal være en attraktiv og selvsagt 
samarbeidspartner når myndighetene har behov for råd, 
bistand eller faglig utviklingsstøtte. Gruppen består av deltakere 
fra alle tre sentre, og jobber ut fra et mandat som beskriver 
både intern satsing og hvordan å operasjonalisere ut mot 
tjenestene. I 2022 har gruppen levert flere høringsuttalelser og 
vært en viktig aktør inn mot sentrenes arbeid mot kommunale 
læringsnettverk, tjenestestøtteprogrammet og tverrfaglig 
helsekartlegging.

1.3.2 Samarbeid med RVTS-ene 

I 2022 feiret RVTS-ene 15-årsjubileum og gikk i den 
anledning sammen om en større markering. I desember ble 
det gjennomført en stor, digital kursdag med bidrag fra alle 
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prosesser for det videre samarbeidet mellom sentrene. 
Ledergruppen i RVTS har gjort en viktig og god jobb de siste 
årene med å samkjøre seg om en felles strategi for fagutvikling 
og samarbeid. Det erfarte vi på jubileumsdagene, og vi ser det 
også i de prosjektene vi samarbeider om.

Her er de største samarbeidsprosjektene vi har gjennomført i 
2022:

• Selvskading og selvmordsforebygging på nett. Nasjonalt 
prosjekt ledet av RVTS Sør. Utviklet kompetanse og 
ressurser til undervisning. Vil bli lansert og spredd i 2023.

• UDI – Et godt midlertidig hjem. RVTS Sør har hatt oppdrag 
for UDI hvor ansatte på bolig for enslige mindreårige har 
fått kompetansetilbud. I 2022 ble oppdraget i gjennomført 
i to regioner, i tett samarbeid med regionalt RVTS. Dette 
samarbeidet ønsker vi å utvide til alle regioner for 2023.

• Fagsamling SMISO/NOK. I høst ble det gjennomført en 
årlig fagsamling i samarbeid med RVTS Øst.

• I 2022 har vi videreført samarbeidet om innsamling av 
data på traumebevisst praksis. De fleste programmer som 
starter opp på RVTS Sør tar nå i bruk TANDEM som verktøy.

1.3.3 Samarbeid med NKVTS

Samarbeidsavtale mellom NKVTS og RVTS-ene
I 2022 inngikk RVTS-ene en samarbeidsavtale med Nasjonalt 
kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), hvor 
målet er at sentrene skal bli enda bedre samordnet og
koordinert overfor tjenestene vi er til for. 

Styrken til RVTS er at vi jobber tett med tjenestene med å 
utvikle traumekompetansen, mens NKVTS har en enorm 
forskningskompetanse. Dette samarbeidet vil gjøre tjenestene 
i begge virksomheter enda bedre. RVTS-ene jobber tettest på 
tjenestene og kommunene, og skal derfor videreformidle til 
NKVTS hvilke behov de ser for ny kunnskap. Ansatte ved RVTS-
ene skal i større grad enn tidligere bidra i forskningsaktiviteter 
ved NKVTS der det er særlig relevant for pågående 
aktiviteter. NKVTS, på sin side, skal bidra mer i relevante 
utviklingsprosjekter hvor RVTS har ansvar. Dette kan være kurs 
og konferanser, nettressurser og undervisningsopplegg.

Samarbeid om Nasjonalt nettverk for arbeid mot
kjønnslemlestelse/kvinnelig omskjæring
RVTS Sør har i 2022 fortsatt sin innsats i Nasjonalt Nettverk for 
arbeid mot kjønnslemlestelse/kvinnelig omskjæring (NAKK). 
Målet med nettverket er å være en arena for praktikere, 
forskere og beslutningstakere som er engasjert i arbeid omkring 
kjønnslemlestelse, enten i form av kunnskapsformidling, 
forskning, intervensjoner, ytelse av helsehjelp eller 
bekymringsmelding og etterforskning. Hovedmålsettingen 
er å utveksle kunnskap og erfaringer, holde tematikken 
varm, samt å være et nettverk for diskusjon og utforsking av 
utfordringer og muligheter. NKTVS er ansvarlig for organisering 
og møteinnkalling.  Det vil til neste år gjennomføres en fysisk og 
en digital samling. Se mer om samarbeidet i kap. 2.1.3. 

1.3.4 Samarbeid med Bufetat

Tverrfaglig helsekartlegging
RVTS Sør fikk i 2021 i oppdrag å gå i dialog med Bufdir om 
bistand til tverrfaglig helsekartlegging av barn ved vurdering 

av flytting ut av hjem. I 2022 har RVTS Sør, i samarbeid 
med de andre sentrene i stiftelsen, bistått med vurdering av 
kartleggingsverktøy og bidratt inn fagsamling for de ansatte 
som skal gjennomføre kartleggingen. I 2022 har det vært 
dialog om videre samarbeid, uten at dette er avklart.

Ukraina-respons 
Et regionalt samarbeid mellom UDI, Bufetat og RVTS Sør som 
resultat av situasjonen i Ukraina. Det har utover 2022 vært 
jevnlige møter med særlig fokus på hvordan barnekontakter 
ved mottakene kan få tilstrekkelig veiledning og tilgang til 
kompetanse for å sikre kvalitet i denne tjenesten i mottakene/
innkvarteringene. Se utdypet informasjon om innsatsen på 
krigen i Ukraina i kap. 2.1.9.1.

1.3.5 Samarbeid med UiA 

RVTS Sør er samlokalisert med Universitet i Agder og har en 
strategi om at vi skal samarbeide når vi kan styrke hverandres 
fagutvikling eller bistand til våre målgrupper. I 2022 har vi 
samarbeidet om følgende:

• Master i barnevern. RVTS Sør har i 2022 utarbeidet og 
undervist på modulen BV302 – samtaler med barn. Dette 
vil bli en fast modul i masterutdanningen og skal også 
tilbys i 2023.

• I 2022 har RVTS Sør for første gang vært praksissted for 
studenter. Senteret ønsket å pilotere dette for å vurdere 
om det er noe vi kan tilby fast fremover. Over en femukers 
periode hadde to masterstudenter i spesialpsykologi 
praksis hos oss.

• RVTS Sør har bidratt med undervisningsøkter om våre 
temaområder på flere ulike studier ved UiA i 2022.

1.3.6 Samarbeid med NAPHA og ReCoN 

I henhold til oppdrag har RVTS samarbeidet med Nasjonalt 
kompetansesenter for psykisk helsearbeid, NAPHA, om ulike 
virkemidler og arbeidsformer, for å understøtte tjenestenes 
systematiske kvalitetsforbedring. Dette sees også i 
sammenheng med tilskuddsbrevets oppdrag om pakkeforløp, 
samt med kommunale helse- og omsorgstjenester innen rus og 
psykisk helse for voksne. RVTS Sør samarbeider med NAPHA 
og RVTS Øst med prosjektet ReCoN. Prosjektet ble initiert av 
NAPHA i 2021 og er videreført i 2022. RVTS Sør har hatt ansvar 
for kommunene Grimstad og Porsgrunn, mens RVTS Øst er 
ansvarlig for enkelte kommuner i deres region. Samarbeidet er 
tilpasset etter kommunenes uttrykte behov. 

RVTS Sør har bistått med oppfølging av Grimstad og Porsgrunn 
gjennom workshops og veiledning, og med fordypningskurs 
innen utviklings- og traumebevisst praksis ved behov. I 2022 
har senteret hatt veiledning og samhandling med Grimstad, 
samt workshops og kurs over to dager i Porsgrunn.  I tillegg 
har det vært kontakt mellom RVTS Øst og Sør underveis for 
samarbeid.

ReCoN ser overordnet på ulike aspekter rundt tvangsinnleggelser 
i Norge i flere arbeidspakker, og ved hjelp av flere datasett. 
Avtaleverk og samhandlingsrutiner både internt i kommunene 
og med spesialisthelsetjenesten er sentralt i dette arbeidet. 
Mer spesifikt angår samarbeidet med RVTS Sør og Øst blant 
annet økt kompetanse i kommunene innen traume- og 
utviklingsbevisst praksis og innleggelser. 

RVTS Øst gjennomførte en digital kurspakke i 
traumekompetanse. Formen på samarbeidet i de ulike 
kommunene utformes etter kommunenes ønske, ut ifra deres 
vurdering av behov i egen befolkning, i lys av sitt mandat. Det er 
utarbeidet en struktur for kontinuerlig samarbeid. 

1.3.7 Internasjonalt samarbeid

Solution by Inclution
I henhold til kap. 2.18, i tilskuddsbrev «Utarbeidelse av 
støttemateriell – nye læreplaner», har RVTS Sør utviklet LINK 
– livsmestring i norske klasserom. Dette er støttemateriell til 
bruk i fagtemaet Folkehelse og livsmestring. Initiativtakerne til 
Erasmus-prosjektet ønsket LINK inn som verktøy og tiltak for å 
redusere drop out-raten i videregående skole. Deltakerlandene 
er Danmark, Norge, Italia og Malta. Målgruppen er lærere og 
andre ansatte som jobber med elever i videregående skole.

I 2022 er lærerveiledningen og fire av LINK-oppleggene 
oversatt til engelsk og prøves ut i Danmark, Italia og på 
Malta. Vi har deltatt på transnasjonale samarbeidsmøter 
og styringsgruppemøter gjennom hele året. Det rapporteres 
månedlig til prosjekteier av «Unglivsmestring» i Ålborg.  Vårt 
bidrag i prosjektet er å bidra med materiell og fagformidling 
på aktuelle temaer. Ålborg Universitet forsker på effekten av 
tiltakene som prøves ut på forsøksskolene.
 
Ved å delta i prosjektet får vi mulighet til å påvirke og samhandle 
med internasjonale miljøer som jobber med det samme som 
oss. Dette kan bidra til å føre fagfeltet videre og bli gjeldende 
for målgruppene utenfor Norge. Prosjektet er viktig fordi det gir 
oss en mulighet for å tilføre landet kompetanse fra tilsvarende 
fagmiljøer i andre land. Vi får også mulighet til å dele vår 
kunnskap, erfaring og verdier med andre fagmiljøer. 

Samarbeid med Susan Hart i 2022
RVTS Sør har videreført samarbeidet med psykolog Susan Hart. 
Samarbeidet består av digitalisering av kartleggingsverktøyet 
Nevroaffektiv Analyse (NAA) og formidling av traumeforståelse. 
Kartleggingsverktøyet er oversatt til dansk, norsk og engelsk, 
og digitalisert med egen nettside. Universitetet i Ålborg er i gang 
med en stor valideringsstudie av NAA. Susan Hart bidrar med 
intervju som publiseres på RVTS Sør sin webside. Høst 2022 
gjennomførte Hart, i samarbeid med RVTS Sør, et todagers 
videregående kurs i traumeforståelse for 200 deltakere fra 
blant annet kommunale hjelpetjenester, skole, barnehage, 
Bufetat, flyktningetjeneste og spesialisthelsetjeneste.
I forbindelse med kurset er det utarbeidet pedagogisk materiell. 
Kurset ble evaluert med svært gode tilbakemeldinger.

Samarbeid Sør er et sentersamarbeid som er godt etablert 
etter mange år med systematisk utviklingsarbeid, i tråd 
med oppdraget fra Hdir. I henhold til oppdrag om regionalt 
samarbeid har sentrene i Samarbeid Sør videreført gjeldende 
samarbeidsavtale og årlig aktivitetsplan som har forpliktet i 
2022. Aktivitetsplanen angir hvilke konkrete, kommunerettede 
tiltak sentrene har samarbeidet om, og hvilken strategi man 
har for samordnet tjenestestøtte. Årets aktivitetsplan har sikret 
at vi har vurdert utfordringsområder påpekt i rapporter knyttet 
til 0-24 arbeidet, herunder systematisk samarbeid rundt 
evaluering av egne tilbud, og forankring og operasjonalisering 
av regionalt planverk i virksomhetene.

Årlig erfaringssamling er avviklet for alle våre medarbeidere ved 
sentrene. Samlingen sikrer erfaringsdeling og videreutvikling 
av samarbeidet i praksis. Samarbeidsavtalen, inkludert årets 
aktivitetsplan med statsforvalterne i regionen, er videreført. 

Samarbeidsavtalen og aktivitetsplanene sikrer
styring og resultat 
Samarbeid Sør har faste møter som sikrer fremdrift og 
resultatoppnåelse. Det er faste styrings- og ledermøter for å 
sikre solid lederforankring. I samarbeidet inngår andre ressurs- 
og kompetansemiljø, herunder nasjonale sentre, NAPHA, 
statsforvalterne, KS, og spesialisthelsetjenesten. Samarbeid 
Sør har årshjul for faste møter med Statsforvalteren, herunder 
«0-24 forum», og regionalt forum for rus og psykisk helse.

Vår solide struktur og aktivitetsplan har sikret fremdrift og 
resultat selv i en ustabil driftsituasjon, med pandemi. Det gjør 
Samarbeid Sør bærekraftig. I 2022 har det vært en markant 
økning av digitale løsninger for tjenestestøtte. Kun enkelte 
aktiviteter har blitt utsatt. Året har gitt oss kunnskap om hva 
som kan digitaliseres og hva som ikke egner seg for digital 
kompetanseformidling.

Hdir og andre direktorat kan hente ut oppdaterte avtaler og 
rapporter fra det regionale samarbeidet i deres digitale rom for 
rapportering:
https://sh.helsedirektoratet.no/kompetansesentre/samarbeid  

Tidlig inn og bedre tverrfaglig innsats
KORUS-ene, RVTS-ene, Bufetat, RBUP/RKBU, Helsedirektoratet 
og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, er alle representert 
i nasjonal arbeidsgruppe for Tidlig inn», som vedlikeholder og 
videreutvikler programmet og nettressursen som er en del at 
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 
Det er gjennomført en booster-dag for Tidlig inn–kommunene 
Åmli, Vegårdshei, Gjerstad og Tvedestrand, og en booster-dag 
knyttet til psykisk helse i svangerskap og barseltid (dag tre i 
opplæringsprogrammet) i Sandefjord. Programmet er ikke 
levert i nye kommuner i sør, fordi det ikke har vært forespørsler. 
Samarbeidsmøter i det regionale teamet er gjennomført etter 
oppsatt plan.
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BTI/BTS 
Formålet med kompetansesentrenes innsats i utvikling, 
implementering og drift av samhandlingsmodellene BTI/BTS, 
er å understøtte kommunenes arbeid med tidlig identifikasjon 
av utsatte barn og unge, med sammenhengende og helhetlige 
tjenester som gir barn, unge og deres foresatte innflytelse 
og oversikt. Vi skal tilrettelegge for at kommunene kan inngå 
i regionalt nettverk, og samarbeide med Statsforvalteren. 
Målgruppen for innsatsen er kommunale ledere, BTI/BTS-
koordinatorer og ansatte i barnehager, skoler og hjelpetjenester 
for barn/unge og familier, samt barneverntjenesten. Det 
tverrsektorielle og tverrfaglige arbeidet med gravide, barn, 
unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til, skal 
bli bedre. KORUS har det regionale samordningsansvaret.

Vi har i region sør mange kommuner med utarbeidede BTI-
handlingsveiledere. 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; Numedalkommunene (3), 
Listerkommunene (5), Hallingdalskommunene (6).

I 2022 var det til sammen 46 kommuner i regionen som hadde 
kontakt med KORUS Sør om utviklingsarbeid, enten gjennom 
nettverk, veiledning eller kompetanseheving. Alle BTI/BTS-
kommunene har fått tilbud om veiledning fra KORUS ved behov. 
Vi har deltatt i 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 2022 har det regionale BTI/BTS-teamet videreført arbeidet 
med fornyet mandat fra de respektive senterlederne. 
Resultatmål for arbeidet er å samarbeide med utarbeidelse 
av tilpasset kompetansehevingsprogram med utgangspunkt i 
respektive fagområder, og å se BTI/BTS i sammenheng med 
opplæringsprogrammet Tidlig inn, blant annet.
 

Resultatmålene er nådd i 2022:
• Gjennomført oppstartsmøte med nye tilskuddskommuner 

i samarbeid med Bufdir og regionalt team. I 2022 var 
Froland kommune i Agder nytt tilskudd.   

• Gjennomført fagdag for 300 deltakere fra oppvekst i 
Numedalskommunene, Rollag, Flesberg og Nore og 
Uvdal.  Tema for fagdagen var BTS, oppvekstreform og 
kompetanseløft for spesialpedagogikk, og 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. 
Ansvarlig for faginnhold og gjennomføring av nettverket 
var KORUS. Hovedtemaer for nettverkssamlingen var 
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, mens 
fagdager Vegårdshei, Bykle og Valle er utsatt til vår 2023. 
Planlegging og gjennomføring skjer i samarbeid med lokale 
BTI-koordinatorer, ledere og andre nøkkelpersoner, og er 
alltid tilpasset forholdene (slik de fremgår av registerdata 
og andre kilder) og behovene i kommunen.  

• 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 
sju medarbeidere, heriblant BTI-koordinator, i Tvedestrand 
kommune treneropplæring, slik at kommunens ansatte nå 
kan stå for opplæring til kollegaer.  

• Det regionale teamet for BTI/BTS gjennomførte et 
fellesmøte med det regionale teamet for Tidlig inn. 
Hensikten var å bli kjent med hverandres satsinger å se på 
mulige synergier. Vi ble enig om at Tidlig inn utarbeider en 
felles fagdag med egen tematikk som en introduksjon til 
programmet, og at den skal tilbys alle BTI/BTS-kommuner 
i vår region. Dette arbeidet har ikke blitt ferdigstilt i 2022. 
(Se egen rapportering for Tidlig inn).     

Ønskede resultater for tjenesteapparatet og innbyggerne
Erfaring fra mer enn ti års arbeid med BTI-modellen tilsier at 
dette er en kompleks modell å implementere og å få til å virke i 
kommunene. Vi vurderer de faste strukturene som er iverksatt 
fra regionalt BTI-team som hjelpsomme. Det innebærer 
representasjon fra de tre kompetansesentrene ved oppstart, 
med tilbud om BTI-undersøkelsen ved KORUS. Undersøkelsen 
gir gode og systematiske tilbakemeldinger fra regionale nettverk 
for ledere, BTI-koordinatorer og andre. Også opplæringstilbudet 
for BTI/BTS-prosjektledere fra KORUS inngår i disse faste 
strukturene, med stor nytteverdi. En utfordring har i mange 
tilfeller vist seg å være mangel på engasjement og forpliktelse fra 
alle de aktuelle kommunale lederne i implementeringsarbeidet. 
Nytten blir størst og implementeringsarbeidet best, når BTI/
BTS-koordinator eller prosjektleder har kommunedirektørens 
ledergruppe i ryggen. Videre har det vist seg nødvendig at 
arbeidet med implementering av handlingsveiledere vies 
oppmerksomhet over tid. Det er særlig 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.

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 dem 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 
en periode med mindre aktivitet under pandemien. En svakhet 
i samarbeidet med Numedalskommunene er at det ikke var 
avtalt på forhånd hvordan temaene fra fagdagen skulle følges 
opp i kommunene i etterkant av samlingen.

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

Felles portefølje for samtale metoder med barn iht. forskrift 
Samarbeid Sør etablerte en samarbeidsgruppe for å beskrive 
vår felles portefølje i samtalemetoder, som ble ferdigstilt høsten 
2022. Vår felles portefølje vil bli presentert på våre nettsider 
og det er allerede gjennomført kursdager slik at kommuner og 
tjenester blir kjent med de ulike metodene for samtaler, digitalt. 
Gruppen har nådd sin målsetting og lagt planer for hvordan 
dette kan knyttes til tjenestestøtteprogrammet og bli en del av 
vår samordnede innsats til kommunene i regionen.   

Ungdata 
Ungdatasatsingen sees i sammenheng med andre 
overordnede føringer i tilskuddsbrevet. Dette er blant andre 
nevnte opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse, 
samt satsingen på pakkeforløp. Det innebærer en prioritering 

av synliggjøring av Ungdatas relevans internt i sentrene, i tillegg 
til å gjøre Ungdata mer relevant i eksterne sammenhenger hvor 
samhandling på tvers av oppfølgingsnivåene er sentralt.

Arbeidsgruppen Ungdata Sør tar sikte på å støtte kommuner 
som har vært med på undersøkelsen. Dette gjøres i hovedsak 
i form av en konferanse i de aktuelle regioner, hvor både tall 
og mulige tolkninger gjøres rede for, og det holdes innlegg 
om utvalgte tema. Det legges til rette for at kommunene 
skal kunne ta i bruk tallene i sine tiltak og tjenesteutvikling. 
Gruppen har vurdert om Ungdata kan brukes på nye måter og i 
nye sammenhenger, for eksempel som et analyseverktøy for å 
kartlegge kommunenes behov for fag- eller tjenesteutvikling og 
hvor «godtjenestestøtte.no» kan benyttes.

Arbeidsgruppen for Ungdata sikrer planlegging, samhandling 
og koordinering mellom sentrene, i tillegg til et felles 
kompetanseløft. Arbeidsgruppen har bidratt til gjennomføring 
av tjenestestøtteprosjekt relatert til Ungdata-undersøkelsen, 
og er oppdatert på status i arbeidet med Ungdata i 
regionen.  Gruppen samordner og gjennomfører fagstøtte i 
oppfølgingsarbeid med Ungdata.

I 2022 har det vært to fysiske og fire digitale samlinger 
i arbeidsgruppa. Ungdata-gruppen har i 2022 bidratt til 
fagdager og konferanser som har belyst tema som undersøkes 
i ungdataundersøkelsen. I tillegg kommer deltakelse i det 
nasjonale Ungdataforum i Stavanger. Det ble også arrangert 
UngData junior-konferanse i Agder, https://www.KORUS-sor.no/
kurs-konferanser/ungdata-junior-konferanse-for-agder-2022/.

Program for folkehelse – Folkehelseteamet 
Sentrene skal, ifølge tilskuddsbrev fra Hdir, bidra til å fremme 
barn og unges psykiske helse og livskvalitet, herunder 
rusforebygging, gjennom støtte til kommuners tiltaksutvikling 
og systematiske folkehelsearbeid. RBUP, KORUS og RVTS skal 
bidra til å nå målene i program for folkehelsearbeid gjennom 
deltakelse i samarbeidsorgan, med kompetansestøtte 
på barn og unges psykiske helse og livskvalitet, og med 
evalueringskompetanse mot nasjonalt, regionalt og kommunalt 
nivå. Sentrene bes om å bidra til at folkehelsearbeidet ses i 
sammenheng med relevante innsatser i den enkelte region.

Mandatet gjelder for Folkehelseteamet i Samarbeid Sør, som 
består av kompetansesenterne KORUS Sør, RVTS Sør og RBUP 
Øst og Sør. Teamet skal sikre god samhandling og koordinering 
av program for folkehelsearbeid i kommunene i region sør, slik 
at programfylkene og kommunen opplever oss samordnet og 
koordinerte. Teamet sikrer at sentrene er oppdatert på det 
pågående arbeidet i regionen og at vi opptrer samlet overfor 
kommunene, fylkeskommunene, spesialisthelsetjenesten 
og frivillige organisasjoner som har mottatt tilskudd gjennom 
programmet.
   
I 2022 har Folkehelseteamet foreslått endringer i mandatet, 
og disse er vedtatt av styringsgruppen. Vi har deltatt i 
samarbeidsorganene i program for folkehelsearbeid for 
vår region, utvekslet erfaringer fra tiltakene i program for 
folkehelsearbeid, og ferdigstilt mal for egenevalueringsrapport 
som er lagt inn som verktøy i godtjenestestøtte.no. En stor del 
av tiltakene i folkehelseprogrammet har valgt egenevaluering 
som evalueringsmetode. Vestfold og Telemark fylkeskommune 
ba KORUS om å utarbeide mal for egenevalueringsrapport, 
og KORUS inviterte Samarbeid sør med på utviklingsarbeidet. 
Evalueringen handler om å løfte frem både gode erfaringer og 
utfordringer. Malen er inspirert
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av KS sin veileder i egenevaluering, og skal være en støtte 
i å skrive egenevalueringsrapporten. Hovedpunktene fra 
egenevalueringen kan brukes direkte inn i sluttrapporteringen 
til Helsedirektoratet.

I arbeidet med egenevalueringsrapporten fikk Folkehelseteamet 
innspill fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, representanter 
i folkehelsenettverket i Vestfold og Telemark, FHI og KS. 

Samordnede innsatser om tjenestestøtte til kommuner 
I henhold til prioriterte oppgaver i årets tilskuddsbrev, 
under prioriterte oppgaver, skal kompetansesentrene bistå 
kommunene i å avklare behov for kvalitetsforbedring og 
avdekke utfordringsbilde i kommunene eller tjenesten.

I 2022 har Samarbeid Sør gjennomført dialog med kommuner 
som har etterspurt kompetansestøtte fra de tre regionale 
kompetansesentrene. I dette avklaringsarbeidet har Samarbeid 
Sør evnet å bistå kommunene med å identifisere egne 
utfordringsområder, behov for kvalitetsforbedring og hva som 
skal til for at de kan styrke sitt tverrfaglig arbeid, særlig med 
fokus på barn unge og deres foreldre.  Erfaringene tas med inn 
i årets erfaringssamling for å kvalitetsikre dette arbeidet, som 
videreføres i 2023.

Felles kommunikasjonsstrategi
I tilskuddsbrevet fra 2019 ba Helsedirektoratet om at 
samarbeidet mellom de regionale sentrene skulle gjøres kjent 
for tjenester, kommuner, Statsforvalteren, direktorater, andre 
samarbeidspartnere og egne ansatte. Dette ivaretas gjennom 
gjeldende Samarbeidsavtale i region sør (2019-2023).

Kommunikasjonsstrategien for Samarbeid Sør skal bidra til 
å synliggjøre samarbeidet mellom kompetansesentrene i 
region sør. Gjennom en felles nettside skal man kunne finne 
informasjon om de aktivitetene sentrene samarbeider om, 
etablerte samarbeidsgrupper, våre samordnede innsatser 
i kommuner, fylkeskommuner og spesialisthelsetjeneste, 
samt hvordan vi samarbeider med andre ressurs- og 
kompetansemiljøer i regionen. Samarbeid Sør har en ambisjon 
om å gi alle våre målgrupper og samarbeidspartnere god 
informasjon om samarbeidet.  

Samarbeid Sør har følgende visjon: «Kvalitet i tjenestene – 
vårt felles ansvar». Kommunikasjonsgruppens mål er å bidra 
til at visjonen realiseres gjennom å løfte fram våre felles 
innsatser, og å tilrettelegge for en felles profil, slik at vi fremstår 
samordnet og koordinert overfor våre målgrupper. Vi benytter 
i dag de etablerte nettsidene for hvert enkelt senter, men har 
forsterket kommunikasjonen ytterligere gjennom nettsiden
samarbeid-sor.no. Her informerer vi som én samlet avsender 
og vi kan kontaktes gjennom denne nettsiden, og sentrenes 
egne nettsider.

Det er to årlige samarbeidsmøter, samt treffpunkt på 
Handlingsplanfestivalen, mellom kommunikasjonsansatte i de 
tre kunnskapssentrene, for å videreutvikle profilmal, nettsted 
og å evaluere kommunikasjonskanalene gjennom analyse av 
nettsidetreff, tilbakemelding fra målgruppen og monitorering 
av profilelementers bruk.

NAPHA godt inkludert i Samarbeid Sør
NAPHA deltar i samarbeidet vi har med Statsforvalterne, og på 
vår årlige erfaringssamling. De inngår også i ledermøter og er 
med i regionale møter med Helsedirektoratet. NAPHA og deres 
nasjonale funksjon har gitt merverdi også i 2022, og samarbeid 
knyttet til FACT Ung vil gi merverdi i det oppdraget for 2023. 

FACT Ung
Dette oppdraget realiseres i «0-24 forum» og i regionalt 
nettverk for FACT Voksen. RBUP har deltatt med utarbeidelse 
av metodikk og utforming av nasjonal gruppe (HDIR). RBUP 
har informert om det pågående arbeidet og etterspurt innspill 
fra forummøtene. Dette har gjort at Samarbeid Sør har kunnet 
planlegge og drøfte vårt fremtidige samarbeid rundt FACT Ung. 
Det igjen gir konkret merverdi av det regionale samarbeidet. Se 
kap. 1.2 samarbeid med Statsforvalteren.

Felles arbeidsform når vi samarbeider om tjenestestøtte og 
prosessledelse
Også i 2022 er det flere medarbeidere fra sentrene i Samarbeid 
Sør som har gjennomført et prosjekt- og prosesslederkurs (tre 
samlinger á to dager). Formålet med denne skoleringen er 
å sikre at vi benytter en arbeidsform som gjør at vi oppleves 
koordinert og samordnet når vi samarbeider om tjenestestøtte 

i regionen. https://www.godtjenestestøtte.no. Arbeidsgruppen 
har nytt mandat og planer for å revidere nettressursen, 
gjennom å mobilisere medarbeidere til bruk og erfaringer med 
verktøyene i praksis.

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

Statsforvalteren i Agder er koordinerende samarbeidspartner i 
dette prosjektet, og den aktive part i videreføringen av nevnte 
samarbeid med nettverk for de regionale FACT/ACT-teamene. 
Det er gjennomført to årlige nettverkssamlinger. Vi har en solid 
organisering for arbeidet i nettverket, som har pågått over 
mange år.  

Regionale tverrfaglige nettverk innen kommunalt psykisk 
helse- og rusarbeid
Arbeidet med å bistå de regionale, tverrfaglige nettverkene 
innen kommunalt psykisk helse og rusarbeid utvikles i regi 
av Samarbeid Sør, med representasjon fra RBUP, KORUS Sør 
og RVTS Sør, og med innspill fra NAPHA. Det er 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 som ønsker å kvalitetssikre og 
forbedre en allerede etablert tjeneste.
 
Små og mellomstore kommuner er prioritert i modellutformingen. 
Invitasjonen til deltakelse på to kursdager har gått til ledere 
og hele tjenester og team i kommunene. Kurset legger 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.

Nettverket tilbys to dagers «forkurs» hvor 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 og 
lidelser, gjennom et kartleggingsverktøy og tiltak på individ- og 
systemnivå. Dette innen kriser, traumer, helserett – mobbing 
og uønsket skolefravær – koordinering og samarbeid og barn 
som pårørende. Det har vært 51 påmeldte fra til sammen 
17 kommuner fra hele landet. Samlingen evalueres med 
tilbakemelding fra deltakerne som legger grunnlag for en 
eventuell videreutvikling. Dersom nye kommuner ønsker å 
slutte seg til nettverket, kan vi legge til rette for å gjennomføre 
«forkurset» flere ganger.

Vurdering av nytte for tjenestene og brukerne  
Med støtten som tilbys små og mellomstore kommuner som 
skal etablere en psykisk helsetjeneste for barn og unge, har vi 
prioritert det tverrsektorielle arbeidet, for å understøtte målene 

med Oppvekstreformen og Opptrappingsplanen for barn og 
unges helse. Begge modellene inneholder kunnskapsbaserte 
praksisstrategier for å fremme tverrfaglig og tverretatlig 
samarbeid. Vi ser frem til å kunne rapportere om dette er nyttig 
for tjenestene og brukerne i 2023.

RVTS Sør har vært gjennom et hektisk år med svært høy 
aktivitet, men vi har evnet å realisere oppdragene gitt i årets 
tilskuddsbrev med god kvalitet og i henhold til oppdrag. 
Mangfoldig og variert i en tid hvor vårt samfunnsoppdrag er 
høyaktuelt for alle våre målgrupper. Se kap. 0.4 Nøkkeltall for 
detaljer.

RVTS Sør tilbyr kompetanseprogram med solid 
kunnskapsgrunnlag som er virksomhetsintegrert over tid i 
samsvar med oppdatert implementeringsforskning. Kvalitet 
i alt vi gjør skaper reell endring av praksis og utvikling av 
tjenestetilbudet. Vi har arbeidet systematisk med intern 
implementering og fagutvikling med spesielt fokus på kvalitet 
ved bruk av ulike evalueringsmetoder og kvalitetsagendaen 
EPICURE. Prototype for bruk i samarbeid med tjenestene er 
utviklet og vil bli pilotert i 2023.

Senteret har samarbeidet med andre ressurs- og 
kompetansemiljø i 50 prosent av de gjennomførte aktivitetene. 
Vi har i 2022 blitt bevisst på når vi må jobbe fysisk sammen 
med tjenester og samarbeidspartnere for å få til reelle resultat 
og god kvalitet. Senteret har mobilisert tjenesteledere for 
jobbing med handlingsplaner i egen kommune gjennom den 
årlige Handlingsplanfestivalen.

31 nye kommuner og 190 barnevernsansatte deltatt på 
kursledeopplæring i TBO-F. Programmet er svært etterspurt 
og godt evaluert av tjenestene. Senteret har avtale med nye 
kommuner i 2023. Se også kap. 2.1.1 for hvordan vi har arbeidet 
med MenneskeMøteAkademiet i forhold til opptrappingsplan.

Alle våre programmer blir kontinuerlig evaluert gjennom 
tilbakemeldinger fra deltakerne, blant annet ved bruk av 
fokusgruppeintervju, tilbakemeldingssystemet TANDEM, andre 
gruppeintervjuer samt Questback. Høsten 2022 har senteret 
arbeidet med funn fra ekstern rapport etter evalueringsoppdrag 
på et av våre kompetansehevingsprogram. Funnene i rapporten 
og de beskrevne utfordringsområdene er blitt arbeidet med på 
fagdager og i etablert arbeidsgruppe. RVTS Sør deltar i Trauma 
and development education monitor (TANDEM) forum sammen 
med andre partnere, hvilket ble presentert på Arendalsuka og 
Østbytunet. 

1.5.1 Tjenestestøtte og kvalitetsforbedring med stor 
grad av implementeringsstøtte

MenneskeMøteAkademiet (MMA) er navnet på RVTS Sør sitt 
helhetlige kompetanseprogram som tilbys alle tjenester i vår 
målgruppe. Programmet har en grunnleggende struktur, men 
tjenestens ledelse er involvert i planlegging og tilrettelegging 
slik at innholdet blir tilpasset tjenestens behov. RVTS Sør 
tilbyr leder- og implementeringsstøtte som en sentral del av 
dette programmet, noe de fleste tjenester takker ja til. God 
implementering er avhengig av at det også jobbes aktivt 
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i tjenestene mellom undervisningsøktene. Mellom hver 
aktivitet får ansatte mellomarbeid for å opprettholde læringen 
og for å øke eierskap til innholdet. Mellomarbeid og faglig 
fordypningsstoff blir lagt ut på tjenestens egne programsider 
som RVTS Sør utvikler til alle sine programmer. MMA tar 
utgangspunkt i senterets fagområder, traumebevisst omsorg, 
traumeforståelse og organisasjons- og kvalitetsutvikling. RVTS 
Sør har utviklet mye fagstoff selv og i samarbeid med andre 
kompetansesentre. Alt dette blir gjort tilgjengelig både for våre 
MMA-program, men også for de tjenestene som vil benytte 
seg av dette på egen hånd. Arbeidsmetodene varierer mellom 
undervisning, workshop og
prosessarbeid, men senteret er veldig opptatt av at de ansatte 
skal drive stor grad av egenaktivitet gjennom oppgaver og 
refleksjoner. Pedagogiske virkemidler som film, musikk, 
animasjonsfilm, øvelser og rollespill har en sentral rolle i alle 
våre kurs og programmer.  Våre kompetanseprogram bruker 
Tandem Pre og Post og blir evaluert med bruk av Questback 
og tilbakemelding fra ledergruppene. I 2022 har RVTS Sør 
utviklet en prototyp for strukturert arbeid med kvalitetsutvikling 
i tjenesten. Denne vil bli pilotert i 2023.

MMA Gjerstad 
Kommunen ønsket et tilpasset MMA hvor intensjonen 
var felles fagkunnskap og bedre samhandling, samt å få 
operasjonalisert sine faglige satsinger gjennom fokus på 
menneskemøtekompetanse.  Gjerstad kommune samarbeider 
i ressursgruppe bestående av ledere i barnehage og skole, 
PPT, helsesykepleiere, psykisk helse i kommunene og 
flyktningehelsetjenesten. Målgruppen var ansatte i sentrale 
stillinger i kommunale tjenester knyttet til oppvekst for barn og 
unge samt deres familier.

MMA Gjerstad er et forkortet MMA-prosjekt skreddersydd til en 
tverrfaglig ressursgruppe for dem som jobber inn mot oppvekst 
i kommunen. MMA-et er tilpasset kommunens særlige behov 
og utfordringer.  Det er utarbeidet felles målsetting og plan for 
arbeidet videre på tvers av etatene, og deltakerne har vært 
involvert i alle ledd, fra prosjektbeskrivelse til gjennomføring 
og evaluering, og utarbeidelse av samhandlingsaktiviteter og 
plan for videre samarbeid. De har kommet videre i utviklingen 
av felles fagforståelse og fellesskapstenkning. Refleksiv 
gruppesamtale etter hver samling samt beskrivelse av felles 
ønsker og behov for neste samling ga optimal tilpasning og fag 
og arbeidsform ble kontinuerlig tilpasset deltakernes behov. 

MMA Krossen skole 
«Vi er like unike» er et MMA-prosjekt tilpasset skolekonteksten 
og et kompetanseprogram tilpasset særlige utfordringer og 
behov ved Krossen skole. Tjenesten ønsket å utvikle felles 
språk i samhandling med elever og voksne.  Felles kultur, 
nysgjerrighet på hverandres ulikhet, hvor de utforsker og 
reflekterer sammen, samt felles forståelse av retning og mål 
– hvor skal de og hvordan komme dit. Overordnet mål med 
kompetanseprogrammet var å gi god opplæring til lærere, 
skolens øvrige personale og skoleledere for å bidra til at barn 
og unge, særlig de som har opplevd belastende livsutfordringer, 
gis gode opplæringsvilkår med høyt fokus på traumebevisst 
omsorg og traumeforståelse.

I 2022 har det vært gjennomført seks fellessamlinger, samt fire 
lederstøttesamlinger. I fagsamlingene var det særlig fokus på 
forståelse av, og praktisk tilnærming til, skolekultur, ressurser, 
lek, livsmestring, utvikling, relasjonelt samspill, avdekking og 
forebygging av vold, seksuelle overgrep, selvmordstanker og 
selvskading, samt hvordan ny kunnskap og forståelse kan bli 

en del av ny praksis. Lederstøttesamlingene er en viktig del av 
kompetanseprogrammet for å bidra til at utviklingsprogrammet 
implementeres i en helhetlig ramme. Lederstøttene som er 
gjennomført har hatt fokus på leder som kulturbygger og 
relasjonsbygger. Det er gjennomført kontinuerlig evaluering 
ved bruk av grupperefleksjoner for å drøfte måloppnåelse 
og veien videre. Deltakerne har vært involvert i planlegging, 
gjennomføring og evaluering. Kompetanseprogrammet 
videreføres i 2023.

MMA Møvig skole  
MMA Møvig er et komprimert MMA-prosjekt. Programmet 
ble skreddersydd etter skolens ønske om kompetanseheving 
og rammer for kompetanseutviklingstid. Intensjonen med 
innsatsen er å bidra til at skolen får felles kompetanse og 
forståelse, spesielt om traumer og traumebevisst praksis, 
for lærere, helsesykepleiere, skolens øvrige personale og 
skoleledelse, gjennom felles opplæring. Denne har som mål å 
bidra til at alle barn og unge, men særlig de som har opplevd 
belastende livsutfordringer, gis gode opplæringsvilkår.

Det er gjennomført fire fagsamlinger med alle ansatte, og 
to planleggingsmøter med ledergruppen, verneombud og 
tillitsvalgte på skolen. Det er opprettet en egen prosjektside 
på vår hjemmeside, hvor alle presentasjonene vi har brukt 
på samlingene er publisert. I tillegg har skolen via denne 
plattformen tilgang på «Veien videre», en nettside utviklet av 
RVTS Sør til støtte for tjenestens videre arbeid med tematikken.   
Deltakerne har i tillegg til fellessamlingene gjennomført det 
digitale grunnkurset, som mellomarbeid på trinnteam.

Ved oppstarten på programmet ble det gjort en TANDEM-
undersøkelse. Denne ble benyttet til å tilpasse innholdet i 
programmet. Det ble i tillegg gjennomført en digital evaluering 
etter den ene samlingen. De ansatte rapporterer om at de 
har opplevd å få økt kunnskap om temaet, og at arbeidet 
har bidratt positivt i det å utvikle en felles fagforståelse og 
fellesskapstenkning.
   
MMA Dvergsnes skoleenhet 
Dvergsnes skole ønsker å videreutvikle skolens felles kultur 
og «vifølelse», og at alle ansatte skal få økt kompetanse om 
traumebevisst omsorg og traumeforståelse.  Formålet med 
innsatsen «Trygge voksne» er å bidra til felles kompetanse 
og forståelse. Programmet har fokus på de ansattes 
menneskemøtekompetanse, og på refleksivitet rundt egen 
yrkesutøvelse. Målet er at alle barn og unge, og i særlig 
grad de som har belastende livsutfordringer, skal få gode 
opplæringsvilkår.

Målgruppen er alle skolens ansatte, og representanter fra PPT 
deltok på første samling. Samlinger som ikke gjennomføres på 
planleggingsdager blir gjennomført to ganger, for å ivareta at 
også ansatte i SFO skal kunne delta.

Ved oppstarten på programmet ble det gjort en TANDEM-
undersøkelse, et kartleggingsverktøy for traumebevisst praksis. 
Denne undersøkelsen blir benyttet til å tilpasse innholdet i 
programmet, og til å belyse ulike tema på samlingene. Det skal 
gjennomføres en ny TANDEM-undersøkelse når programmet 
avsluttes i løpet av 2023. Det ble også gjort en digital evaluering 
etter den første samlingen.

Bygland MMA   
Bygland kommune ønsker å sikre at alle ansatte i 
oppvekstsektoren har en felles faglig plattform forankret i 
traumeforståelse, for å skape handlekraft i møte med barn 
og ungdom. Intensjonen er altså å bidra til felles kompetanse 
og forståelse. Programmet har fokus på de ansattes 
menneskemøtekompetanse, og på refleksivitet rundt egen 
yrkesutøvelse. Som i de andre MMA-prosjeltene er målet å 
bidra til gode opplæringsviklkår for alle barn og unge, med 
særlig vekt på dem med belastende livsutfordringer.

Det er gjennomført et oppstartsmøte, to fagsamlinger med 
alle ansatte, og to lederstøttesamlinger med ledere for 
oppvekstsentrene.  Det er også opprettet en egen prosjektside 
på vår hjemmeside, hvor alle presentasjonene vi bruker på 
samlingene blir publisert. Arbeidet fortsetter i 2023.

En sentral del av MenneskeMøteAkademiet er 
implementeringsstøtten for ledere. Oppvekstsentrene deltar 
på disse samlingene, hvor innholdet for den kommende 
samlingen tematiseres. Det reflekteres rundt hvordan stoffet 
kan presenteres på en hensiktsmessig måte, og hvordan 
ledergruppen kan bidra både på samlingen og i mellomarbeidet.

NAV Midt-Agder 
NAV Midt-Agder ønsker at kompetanseprogrammet skal 
sikre at alle ansatte har en felles faglig plattform forankret i 
traumeforståelse, som skaper trygghet i møte med mennesker 
med vonde livserfaringer. Formålet med programmet er 
å bidra til verdi- og holdningsforankring hos den enkelte 
ansatte, og i arbeidsfellesskapet som grunnlag for god 
menneskemøtepraksis. Programmet skal gi ledere og ansatte 
kunnskap som setter dem i stand til å forstå hvordan 
menneskers atferd, følelser og fortellinger kan forstås som 
uttrykk for opplevd smerte. Intensjonen med innsatsen er å bidra 
til at ansatte har felles kompetanse og forståelse. Også her har 
programmet fokus på de ansattes menneskemøtekompetanse, 
og på refleksivitet rundt egen yrkesutøvelse.  Målgruppen er 
alle ansatte i NAV Midt-Agder.

Det er gjennomført fem fagsamlinger med alle ansatte, samt tre 
lederstøttesamlinger. Alle fagsamlingene og ledersamlingene 
har vært dagssamlinger, og det har vært benyttet en rekke ulike 
måter for å formidle fagstoffet.

Ved oppstart ble det gjort en TANDEM-undersøkelse, 
og det blir gjennomført en tilsvarende undersøkelse 
når programmet avsluttes. Det ble også gjort en digital 
evaluering etter alle fagsamlingene. «Trygge veiledere» er 
et MenneskemMøteaAkademi for alle ansatte i NAV Midt-
Agder. Programmet er gjennomført parallelt med programmet 
«Handlekraftige voksne – Trygge barn» i Vennesla kommune.

MMA Vennesla og Iveland – Oppvekstsektoren
RVTS Sør har inngått et samarbeid med barn- og 
oppvekstsektoren i Vennesla og Iveland kommune. 
Samarbeidet er en del av kommunenes handlingsplaner mot 
vold i nære relasjoner, for å styrke kompetansen og bygge en 
felles kultur hos alle ansatte som arbeider tettest med barn og 
unge, og øke handlekraften i systemet. Målet er å bli bedre til å 
forebygge og avdekke vold i nære relasjoner og gi et godt tilbud 
til barn og unge som har opplevd dette. Programmet er planlagt, 
og gjennomføres, i tett dialog med den lokale prosjektgruppen, 
og i dialog med ledere i oppvekstsektoren. I denne sektoren 
arbeider det om lag 800 ansatte fordelt på skoler, barnehager 
(offentlige og private), voksenopplæring, barnevern, PPT og 
helsestasjon. De deltar alle på samlinger, workshops og digitalt 
grunnkurs i traumeforståelse.

Programmet består av fem heldagssamlinger med alle ansatte, 
mellomarbeid mellom samlingene på hver enkelt enhet, 
deltakelse på foreldremøter, og fem workshoper i 11-12 ulike 
læringsnettverk. Om lag 40 ressurspersoner får opplæring 
som menneskemøteveiledere, og det gis lederstøtte til alle 
ledere og rådgivere med en samling over to dager, samt 
deltakelse på kommunens interne ledersamling gjennom 
hele prosjektperioden.  Det er opprettet en egen nettside med 
informasjon om programmet, samlingene og ressurser. I tillegg 
har programmet en nettside for implementeringsstøtte for 
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ledere og veiledere i etterkant av programmet («Veien videre»). 
Programmet fortsetter til 2024.

Alle ansatte, inkludert lederne, har fylt ut TANDEM-pre som 
brukes som hjelpemiddel og dialogverktøy i samskaping av 
innhold i programmet. I tillegg er det jevnlige evalueringssløyfer 
med den lokale arbeidsgruppen i kommunene. Evalueringen 
følges opp med TANDEM-post.

MMA Flekkefjord Videregående skole. 
«Lærende profesjonsfellesskap» er et MMA-kompetanseprogram 
for 100 ansatte, med fokus på ressurser, samhandling og 
forståelse av ungdom, spesielt de ungdommene som har 
opplevd traumer, vold og seksuelle overgrep. Det har vært 
fokusert på fagstoff, forståelse rundt praktisk tilnærming til 
ressurser, lek, livsmestring, traumeforståelse, utvikling og 
relasjonelt samspill, samt hvordan ny forståelse kan bli en del 
av ny praksis. Kompetanseprogrammet fortsetter i 2023.

MMA Sjøstrand og Voiebyen skoler 
«På lag for barna» er et MMA-kompetanseprogram med fokus 
på barns og voksnes ressurser, på samhandling og forståelse 
av barn. I programmet har de ansatte også jobbet med LINK 
og Snakkemedbarn.no. Målsetningen til Voiebyen og Sjøstrand 
har vært å gi god opplæring til de om lag 100 lærerne, 
skolens øvrige personale og skoleledelse for å bidra til at alle 
barn og unge, men særlig dem som har opplevd belastende 
livsutfordringer, traumer, vold og seksuelle overgrep, gis gode 
opplæringsvilkår. På en av samlingene var også foreldre invitert 
med.

Stridsklev skole – «Livsmestring og folkehelse»
«Livsmestring og folkehelse» er et MMA-kompetanseprogram for 
Stridsklev skoles 50 ansatte, som inkluderer spesialavdelingen 
og SFO. Samlingene har vært fysiske og digitale. Det har vært 
fokusert på faglig kompetanseheving og praktiske tilnærminger 
til ressurser, lek, livsmestring, utvikling, relasjonelt samspill, 
avdekking og forebygging av vold, seksuelle overgrep, 
selvmordstanker og selvskading, samt hvordan ny forståelse 
kan bli en del av ny praksis. Kompetanseprogrammet avsluttes 
med en felles samling i 2023.

«Folkehelse og livsmestring i Lister»   
«Folkehelse og livsmestring i Lister» er en interkommunal 
satsing i fem kommuner, forankret i BTI-arbeidet i regionen. 
Ønsket er å heve kvaliteten i tjenester rettet mot barn, unge 
og deres familier, gjennom faglig påfyll og opparbeiding av 
gode strukturer for å ivareta og videreutvikle kompetansen 
på fagområdet folkehelse og livsmestring. Dette er et 
oppfølgingsprosjekt etter ListerLøftet (2013-2017), med mål 
om å bevare og videreutvikle kompetansen man da tilegnet seg. 
Gjennom prosjektperioden har det blitt jobber med å utvikle gode 
«superbrukere» gjennom ressurspersonopplæringen. Disse 
skal igjen kunne tilrettelegge for fagutvikling, både på eget og 
andres arbeidssted, samt formidle fagstoff og prosessledelse 
i fagutvikling. I 2022 har superbrukerne med veiledning fra 
RVTS Sør selv forberedt og gjennomført nyansattopplæring 
for 70 nyansatte i Lister, og planlegger allerede nå for videre 
arbeid med oppfølging av ressurspersoner og runde to med 
nyansattopplæring i regionen. 

LINK
Skoleprogrammet LINK (Livsmestring i norske klasserom), har 
i 2022 blitt gjennomført på skoler i Kristiansand, Porsgrunn, 
Kvinesdal, og Flekkefjord. Ytterligere kommuner og skoler 
har fått kompetanseheving innenfor det tverrfaglige temaet 

«Folkehelse og livsmestring». Formålet er å bidra med relevant 
kunnskap, forståelse, ferdighetstrening og praktiske verktøy. 
I dette ligger også bruk av snakkemedbarn.no. For å sikre 
implementering og solid kompetanseheving, har vi samhandlet 
med tjenestene i å utvikle prosjekt- og planskisser. Dette er et 
dynamisk, pedagogisk verktøy som skal være aktuelt og faglig 
oppdatert, for bruk i grunnskole og videregående opplæring. 
RVTS Sør presenterer LINK på mange arenaer utover i vårt 
skoleprogram, og klarer ikke svare på alle forespørsler selv. 
Vi har derfor tidligere «utdannet» om lag 25 kursledere i LINK 
både regionalt og i andre regioner, som hjelper oss med å 
formidle fagkompetansen.

I 2022 hadde LINK 149.665 sidevisninger og det ble registrert 
51.689 brukere. (Per 16.12.22) LINK ligger på UDIRs nettsider 
som en ressurs i skolers arbeid med forebygging av selvskading 
og selvmord.  

1.5.2 Fagutvikling og untdervisningsaktivitet
RVTS Sør har gjennomført en rekke undervisnings- og 
konsultasjonsaktiviteter ute i tjenestene i region Sør. Dette har 
i hovedsak vært tjenesteintern aktivitet, men også noen åpne 
tilbud om kurs.

1.5.2.1 Digitale kurs og fagressurser.
Profilfilmene «Tredelte hjerne» og «Toleransevinduet»

I løpet av 2022 er det laget to nye profilfilmer ved RVTS Sør, å gi 
tjenestene et verktøy som de kan bruke i samtale med barn og 
unge. Å lære om hjernens utvikling kan gjøre det lettere å forstå 
egne følelser, men ogsp, like viktig, å forstå andres følelser og 
reaksjoner. Filmene har som mål å få oss til å skjønne hvordan 
normale reaksjoner kan gi seg til kjenne, og at hvordan alle 
mennesker kan reagere når vi har opplevd vanskelige ting.
 
RVTS Sør hadde faglig ansvar for innhold og design i utviklingen 
av de to nye filmene i samarbeid med Mikrofilm, som har stått for 
regi, illustrasjon og animasjon. I 2022 vant «Toleransevinduet» 
prisen for beste oppdragsfilm på Fredrikstad Animation 
Festival.  Filmene står for seg selv på filmoversikten på 
nettsidene https://rvtssor.no/ressurser/filmer/, men er også 
lagt inn som ressurs innunder «Kofferten min og meg» https://
www.traumebevisst.no/kofferten-min/. Dette er en ressursside 
utviklet av RVTS Sør i 2021, for å bidra til samtale, undring 
og bekreftelse av vonde opplevelser, samt støtte alle forsøk og 
initiativ for å mestre livet.  

RVTS-konferansen 
I forbindelse med 15-årsjubileet arrangerte alle RVTS-ene en 
felles, digital konferanse med 5000 deltakere. Gjennom 20 
parallelle sesjoner, hver på en halvtime, ble det formidlet fagstoff 
fra våre temaområder, som kan være nyttig for tjenestene. 
Disse plenumsforedragene hadde også til hensikt å vise en 
rød tråd i traumefeltet – fra utviklingen av traumebegrepet, 
via spesifikk traumebehandling og traumebevisst omsorg, 
til selvivaretakelse og dilemma og muligheter i arbeid med 
mennesker som selv har utført overgrep eller voldshandlinger. 
Konferansen ble evaluert gjennom tilbakemeldinger fra 
deltakere, samt intern evaluering i RVTS-ledergruppen og i 
arbeidsgruppen for konferansen. Se www.15.rvts.no for fullt 
program og innhold. 

Samarbeid med Vitensenter Sørlandet 
I 2022 har senteret påbegynt et forarbeid for å utforme 
en intensjonsavtale mellom RVTS Sør og Vitensenteret 
Sørlandet. Målet er å på plass en intensjonsavtale i 2023.  

Intensjonsavtalen skal ha til formål å legge til rette for et godt 
samarbeid mellom partene og være et virkemiddel for å jobbe 
sammen om likelydende oppgaver i våre samfunnsoppdrag. 
Vitensenterets formidlingstilbud er forankret i læreplanene, ut 
ifra forskningsbaserte metoder.

Fall til ro-appen 
Barn som har opplevd traumer kan oppleve en grunnleggende 
følelse av utrygghet, uro og avkobling fra seg selv og sine 
omgivelser. Det kan gjøre det vanskelig å ha det bra i hverdagen, 
og å finne roen når man ønsker og trenger det. Appen «Fall 
til ro» er utviklet for barn eller for voksne som arbeider med 
små barn (5-11 år). Appen er gratis, og inneholder øvelser 
som kan brukes i klasserommet, i barnehagen og hjemme, av 
fosterforeldre og foreldre, behandlere og støttepersoner. Appen 
er utviklet i et samarbeid mellom webutvikler, manusforfatter 
og psykolog, og testet av pedagoger sammen med barn. 
Tilbakemeldingene fra brukerne har vært positive, og en 
gjennomgående tilbakemelding er at appen kan de brukes i 
møter med barn og unge som trenger å finne ro. «Fall til ro» 
lå som Norges mest nedlastede helse-app og barne-app, den 
helgen den kom ut. Appen er en pilotering av app-utvikling på 
senteret.

UfLink – Podcast  
Formålet med podcasten er å tilby støtte og faglig 
kompetanseheving i den virkeligheten skoleansatte står i 
hver dag, i møte med elever. Ønsket er å inspirere dem på en 
praksisnær måte. Podcasten skal baseres på egne erfaringer, 
samt refleksjoner, innspill og spørsmål fra dem som er «tettest 
på», de skoleansatte selv. I tillegg skal lytterne få kjennskap til 
relevant fagstoff knyttet til de ulike temaene som tas opp i de 
episodene.

For å sikre relevans og brukermedvirkning, har vi utviklet et 
spørreskjema og sendt dette ut til et utvalg skoler. Her har 
vi bedt om innspill til tematikk på utfordringer og behov de 
opplever i sin egen kontekst, samt tematikk de ønsker økt 
kompetanse på.

1.5.2.2 Enkeltstående innsatser og oppdrag; undervisning 
og veiledning

• Grunnkurs i traumeforståelse: 270 deltakere fordelt på 
to kurs av to dager i grunnleggende traumeforståelse 
med personell fra ulike tjenester. Kurset ble også tilbudt 
til alle ansatte i innkvarteringer og mottak av ukrainske 
flyktninger. 

• Digitalt skoleprogram: Det er påbegynt arbeid med å 
utarbeide skoleprogrammet digitalt. På denne måten kan 
vi nå ut til dem vi ellers ikke klarer å møte fysisk, i tillegg til 
å kunne lage kombinerte løsninger for samlinger, fysiske 
eller digitale. 

• UDIR nettressurs: UDIR ønsker en oversikt over gode 
nettressurser om psykisk helse til bruk i skolen. RVTS Sør 
leder arbeidsgruppen, som består av representanter fra 
en rekke kompetansemiljøer. Disse har i oppdrag å levere 
inn oversikt og anbefalinger på aktuelle ressurser. 

• Kompetansepakken Trygt og godt skolemiljø: Prosjektet 
er nå i evalueringsfasen, og det utarbeides modulspørsmål 
til brukerne av programmet. Det samarbeides med 
R-bup om utarbeidelse av analysearbeid til kvantitative 
data, samt oppgaver til bruk for kvalitativ innhenting på 
erfaringer, utbedringer og rapportering. UDIR er med i 
prosessen. 

• Kompetansepakken Trygt og godt på SFO: prosjektet er 
nå i evalueringsfasen, og det utarbeides modulspørsmål til 
brukerne av programmet. Det samarbeides med RBUP om 
utarbeidelse av analysearbeid til kvantitative data, samt 
oppgaver til bruk for kvalitativ innhenting av erfaringer, 
utbedringer og rapportering. UDIR er med i prosessen.

• ESSSB i København: RVTS Sør deltok på konferanse om 
selvmordsforebygging og selvmordsforskning. 

• LINK til Danmark: LINK er oversatt til dansk, og et 
todagers opplæringskurs ble gjennomført for ansatte i to 
skoler i Århus. 

• LINK på konferanse: LINK ble presentert for ansatte 
i skoler, Bufetat og andre støttetjenester på Bufetats 
konferanse i Trondheim. 

• LINK undervisning: Fortsettelse av årlig undervisning av 
LINK på studiet «Videreutdanning psykososialt arbeid barn 
og unge» ved Universitetet i Agder. 

• Fagdag i Grimstad: For ansatte i kommunale etater, med 
særlig fokus på de yngste barna. 

• Fagdag i Grimstad: For kvalifiseringstjenesten, med 
utgangspunkt i at kommunen har bosatt mange ukrainske 
flyktninger. 

• Fagdag i Vestfold og Telemark: For ressurspersoner 
knyttet til videregående skoler, med utgangspunkt i 
kommunenes mange bosatte ukrainske flyktninger.

• Fagdag i Farsund: For ansatte i barnehager, deres 
støttetjenester og skoler, med fokus på utviklingsbevisst 
og behovsfokusert tilnærming til barn. 

• Undervisning på UiA: På studiet «Spesialpedagogisk 
arbeid i skole og barnehager» om temaet samtaler med 
barn og unge. 

• Workshop i Læringsnettverk: To dager om egen- og 
kollegaivaretakelse for barnevernstjenesten i Midt-
Telemark, Arendal, Sandefjord og Færder. 

• Undervisning: 29 delegater fra Røde Kors Emergency 
Response Unit på undervisningsøkt om «How to cope in 
challenging environments». 

• Prosessveiledning for EMbo Stavanger: Veiledninger av 
ansatte på to institusjonsavdelinger og ett bofelleskap på 
botiltak for enslige mindreårige flyktninger. 
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1.5.3 Praksisnær og praksisrelevant forskning

Menneskemøteboken 
Formålet med boken er flerdelt: For det første å utvikle en fagbok som kan bli pensum på utdanninger i både helse- og sosialfag 
på universitetsnivå. Dernest å delta i den faglige diskursen innen feltet psykisk helse og barnevern, samt å oppsummere RVTS 
Sørs faglige og verdimessige profil.  Boken er primært skrevet for studenter på universitetsnivå med fagretning innen psykisk 
helse og barnevern, men håpet er at den også kan bidra til kunnskaps- og konseptutvikling for tjenestene og kompetansesentre.  
Arbeidet i 2022 har vært skrive- og utviklingsarbeid, og boken er nå klar for redigeringsarbeid sammen med forlagsdirektør i 
Universitetsforlaget.

Kompleksitetsledelse (bok)
Bokens mål er å utvikle forståelse for ledelse av virksomheter med høy grad av kompleksitet, hvor primær målgruppe er ledere i drift 
av sosial- og helsefaglige utdanninger og tjenester, samt virksomheter innen psykisk helse- og barnevern. Formålet er en nyansert 
forståelse av fremvoksende praksis, hvor evidens og kunnskapsbasert praksis kommer til kort.  I 2022 har det vært skrive- og 
utviklingsarbeid, og et samarbeid med ekstern konsulent for å utbedre form og innhold.  

Evaluering av prosjekt AvHoldt Byglandsfjord 
I 2022 ble det gjennomført en evaluering av et av våre MenneskeMøteAkademiprosjekter, Av-Holdt. Gjennomføringen ble gjort 
av konsulentselskapet PwC, som ble plukket ut gjennom en anbudsprosess, for å ivareta evalueringens fulle etiske integritet. 
Evalueringen ble gjennomført for å innhente erfaringer fra deltakerne i prosjekt AvHoldt, og å vurdere hvorvidt programmet har 
bidratt til å oppnå målsettingene om en tydeligere og tryggere faglig plattform og forbedring av arbeidsmiljøet. Evalueringen er 
gjennomført ved bruk av kvalitativ metode, med en kombinasjon av gruppeintervjuer og individuelle intervjuer.

I vårt kvalitetsarbeid er det viktig å gjennomføre ekstern evaluering av vår kjernevirksomhet, for å sikre oss lærdom og kunnskap 
om nytteverdien av våre programmer, slik at vi kontinuerlig kan utvikle og forbedre vår virksomhet. Dette har også vært et tiltak i 
inneværende strategiperiode.
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Handlingsplanfestivalen – for å bidra til økt bruk av 
kommunale handlingsplaner i region sør, jfr. tiltak 21 a i 
«Frihet fra vold»  

Handlingsplanfestivalen er vår største satsing på dette 
området, der målet er å inspirere kommunene til planarbeid 
for å samordne innsatsen mot vold, overgrep, rus og 
traumer. Handlingsplanfestivalen er et samarbeid mellom 
Statsforvalteren i Agder, Statsforvalteren i Vestfold og 
Telemark, Rbup Øst og Sør, Korus Sør og RVTS Sør. 0-24 forum 
er festivalens styringsgruppe.  

Handlingsplanfestivalen 2022 ble arrangert på Farris Bad 
17. og 18. november med 180 deltakere fra hele regionen.  
Bakgrunnen for dette arrangementet var et ønske om samarbeid 
mellom statsforvalterembetene og kompetansesentrene om 
felles oppdrag knyttet til bistand i arbeidet med å utvikle og 
realisere kommunale handlingsplaner. Ved å samarbeide om 
et årlig arrangement er målet en bedre samordning av våre 
tjenester, til det beste for kommunene i vår region. Vi har 
ønsket å lage en felles påvirkningsarena som er attraktiv for 
kommunene, og som kan inspirere til godt planarbeid for å 
sikre bedre tjenester for innbyggerne. Et delmål har også vært 
å bygge nettverk og styrke samarbeid, både mellom tjenester 
og mellom kommuner i regionen. 
  
Tema  for Handlingsplanfestivalen 2022 var Barneverns-
reformen, også kalt Oppvekstreformen da målene i reformen 
kun kan oppnås gjennom endringer i hele oppvekstsektoren. 
Reformen trådte i kraft 01.01.22 og skal bidra til å styrke 
arbeidet med tidlig innsats og forebygging, hjelpen skal bli 
bedre tilpasset barn og familiers behov, rettsikkerheten til 
barn og familier skal bli godt ivaretatt og ressursbruken 
og oppgaveløsningen i barnevernet skal bli mer effektiv. 
Gjennom barnevernsreformen får kommunene et større 
ansvar for barnevernet, og det forebyggende og tverrsektorielle 
samarbeidet må styrkes. 
  
Foredragsholderne var derfor alle «tunet inn» på reformen og 
dens målsettinger, og vi fikk høre fra flere kommuner som 
har gjort et grundig arbeid for å møte reformens krav og 
forventninger. I år hadde vi kommunale innlegg fra Horten, 
Bærum, Kristiansand og Porsgrunn. NKVTS presenterte 
den webbaserte veilederen for utvikling av kommunale 
handlingsplaner, de tre kompetansesentra bidro med 
hvert sitt faginnlegg, vi hadde med et ungdomspanel og en 
brukerorganisasjon, flere eksterne foredragsholdere, i tillegg til 
musikk, historiefortelling og illustrasjon fra scenen. Et veldig 
variert program og noe for enhver.  

Handlingsplanfestivalen ble dette året fulltegnet tidlig på 
høsten, og folk henvendte seg for å sette seg på venteliste 
helt frem til selve festivaldagene. Målgruppa for festivalen har 
alle tre år vært kommunedirektører, enhetsledere, fagledere, 
og andre som har ansvar for planarbeid og tjenesteutvikling i 
kommunene.  

Evalueringen viser at vi treffer godt med dette konseptet. 
Deltakerne synes å være jevnt over veldig fornøyde, og ber oss 

om små justeringer for at det skal bli enda bedre.
«Jeg har fått inspirasjon til å jobbe med forebyggende 
handlingsplaner i vår kommune. Gode råd fra 
foredragsholdere, som jeg vil videreformidle til våre ansatte. 
Tips til å se på hva andre kommuner har gjort.» (Deltaker på 
Handlingsplanfestivalen 2022).

2.1.1 Opptrappingsplan for barn og unges
psykiske helse

Målgruppen for arbeidet er prioritert mot kommunale tjenester 
og tverretatlige samarbeidsarenaer.  Mange satsinger og 
prosjekter i RVTS Sørs arbeid knytter seg til tjenester for barn 
og unges psykiske helse, og forholder seg både implisitt og 
eksplisitt til føringer i opptrappingsplanen.

MenneskeMøteAkademiet (MMA) er i særdeleshet rettet mot 
tjenester for barn og unge og skal svare opp til prinsipper og 
føringer i opptrappingsplanen.

Lederutvikling og lederstøtte realiseres i senterets 
særlige oppfølging av ledere og grunnleggende 
implementeringsstrategier vi arbeider aktivt med. I tillegg har 
avtaler med kommuner et mål om å etablere et samarbeid 
mellom tjenester som styrker kommunens evne til å realisere 
sitt samfunnsoppdrag.

Programmer for arbeid med organisasjonskultur innebærer 
både ledere og ansattes relasjons- og dialogkompetanse som 
danner grunnlag for kompetanseutvikling i retning av utviklings- 
og traumebevisst praksis for våre samarbeidspartnere. 
Herunder ligger altså en vektlegging av intern samhandling.

Utviklings- og traumebevisst praksis rolleforståelse knyttet 
opp mot samhandling. Med ekstern samhandling menes 
tjenesters samhandling med andre tjenester, herunder 
samarbeidsavtaler og handlingsplaner, samt dialogen knyttet 
til prinsippet om brukermedvirkning.

Fenomenforståelse, særlig innen det traume- og 
utviklingspsykologiske feltet, i konkrete oppdrag. Dette 
innebærer kompetanse om både risikofaktorer, kjennetegn 
ved belastninger og utfordringer både individuelt og systemisk, 
samt forebyggende og behandlende prinsipper.  

Kvalitet, både internt og i samarbeid med andre. Spørsmålet 
«hvem skal gjøre hva?», er et viktig utgangspunkt for god 
offentlig samhandling. Når vi i tillegg vektlegger når, hvorfor og 
hvordan kan det innebære konkretiseringer av de overordnede 
fagpolitiske prinsippene om tilgjengelighet, brukermedvirkning 
og samhandling for de ulike tjenestene senteret samarbeider 
med. 

Reflekterende praksis for lokale tilpasninger og innovasjon. 
På denne måten vil de ulike tjenestenes egen kompetanse 
komme til sin rett og prege samarbeidet. Senteret 
vektlegger implementering som handler om å bidra til gode 
menneskemøter med dialog som verktøy, for å kunne gjøre 
disse vurderingene og handle i tråd med dem. Særlig gjelder 
dette tjenester som barneverntjenesten, skole/barnehage og 
kommunale hjelpetjenester med lav terskel. 

2.0 Særskilte oppgaver og satsinger

2.1 Sentrale planer
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2.1.2 Ny opptrappingsplan for psykisk helse og 
forebyggings- og behandlingsreform på rusfeltet

Denne opptrappingsplanen har senteret realisert i 
samarbeid med KORUS sør. Viser til kap. 1.2 samarbeid med 
Statsforvalteren, kap. 1.4 regionalt samarbeid og kap. 2.1.3 
Tiltak 25, det nasjonale rus- og voldprosjektet.

2.1.3 Frihet fra vold – Regjeringens handlingsplan for 
å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner

Tiltak 7 – Helhetlig og planmessig utvikling av arbeidet 
rettet mot voldsutøvere og overgripere
RVTS-ene skal videreføre arbeidet med å øke kompetansen i 
tjenestene rundt vold og overgrep.

Verdiforankret kriminalomsorg – pilotprosjekt for ansatte i 
Agder fengsel
Et pilotsamarbeid med ansatte fra avdeling Mestring i Mandal 
fengsel og Froland fengsel, samt to ansatte fra Solholmen 
overgangsbolig. Utgangspunktet for prosjektet var et uttalt 
behov om økt trygghet i møte med seksuallovbruddsdømte 
som ønsker å snakke om det de er dømt for. Dette med 
bakgrunn i at flere og flere av de innsatte har dommer for 
seksuallovbrudd, og de ansatte uttrykker en usikkerhet i møte 
med denne tematikken.   Prosjektet ble utformet etter rammene 
for MenneskeMøteAkademiet, men med særskilt tilpasning for 
ansatte i fengsel. Det har vært gjennomført fem dagssamlinger 
for 23 ansatte i de tre enhetene. Deltakerne fra Mestring bestod 
av miljøterapeuter, fritidsledere, tilbakeføringskoordinatorer, 
fengselsprest, programrådgivere og NAV-ansatte.
  
Tjenesten ønsket å bli tryggere i møte med 
seksuallovbruddsdømte, med fokus på verdier, holdninger 
og «meg i møte med». Deltakerne i prosjektet har evaluert 
hver enkelt samling, og til slutt gjenomført en full evaluering 
av programmet i sin helhet, med vekt på hvordan dette kan 
videreutvikles og tilbys det øvrige personalet i Agder fengsel.  
Tilbakemeldingen fra deltakerne i prosjektet er at innholdet har 
vært nyttig og relevant. Skal dette tilbys betjenter i fengslene, 
anbefaler deltakerne at det vektes mer på seksuallovbrudd i 
starten, og at dette går som en tydeligere rød tråd gjennom alle 
samlingene. I tillegg er tilbakemelding at fengselet har behov 
for denne type kompetanseheving som retter blikket mot en 
selv som det viktigste verktøyet i møte med de innsatte.  

Agder friomsorg 
I samarbeid med Friomsorgen har RVTS Sør har gjennomført 
undervisningsdag for ansattgruppen på 41, samt 
veiledningsgrupper for ansatte som ønsket det (21 personer). 
Undervisningen ga kunnskap om reaksjoner på belastning, 
selv- og kollegaivaretakelse og verdibaserte handlinger.

De påfølgende veiledningene ble definert til å 
være kollegaveiledningsgrupper. Med mål om å 
styrke organisasjonenes egne ressurser og ruste 
kollegaveiledningsgruppene til kunne drive gruppene selv, 
ble det opprettet tre veiledningsgrupper, med hver sin 
fasilitator fra RVTS Sør. Disse har benyttet seg av varierende 
strukturer og metoder gjennom øktene. Gruppene ble 
satt sammen av Friomsorgens ledere, og var dermed ikke 
tilfeldige, og både ledere og deltakere har vært i kontinuerlige 
evalueringsprosesser. Det ble vektlagt en stor grad av tematisk 
og prosessuell valgfrihet blant deltakerne/gruppene, både for 
å følge deltakernes behov og for å kunne prøve ut forskjellige 

måter å ha grupper på. Likevel har enkelte grupperegler ligget 
som et grunnlag: 1) Alle deltakerne har gjensidig moralsk 
taushetsplikt, 2) Kollegaveiledningen skal være preget av 
trygghet for deltakerne og 3) Vi tenker konstruktivt, med 
styrkefokus og hva vi kan bidra med for hverandre.

Målsetningen er at Agder friomsorgskontor har saksbehandlere 
som føler seg trygge og ivaretatt i sitt daglige arbeid med 
krevende domfelte. De ansatte er blitt bedre kjent med 
egne reaksjonsmønstre og måter å håndtere disse på. De 
har også fått bedre verktøy for håndtering av krevende 
situasjoner med domfelte og veiledning på hvordan de kan 
håndtere sekundærtraumatisering. Terskelen for å søke råd 
og veiledning fra kollegaer er redusert og de ansatte har fått 
konkrete tips til hvordan de lettere kan veilede domfelte videre, 
på en ivaretakende måte.  

To av kollegaveiledningsgruppene har planer for samling i 
2023. I tillegg har det vært foretatt evaluering sammen med 
lederne, som ønsker fortsettelse av samarbeidet i form av 
lederstøtte og implementeringsstøtte for friomsorgens egen 
drift av veiledningsgruppene. Det videre samarbeidet vil 
avklares på nyåret 2023.
   
Deltakelse i nasjonalt kompetansenettverk om SSA 
RVTS Sør deltar i det nasjonale kompetansenettverket som 
koordineres av RVTS Midt. Årets todagerssamling ble lagt til 
Kristiansand. I dette nettverket deles regionale innsatser, 
det drøftes mulige nye satsinger og koordineres nasjonale 
innsatser, som for eksempel kursvirksomhet innen tematikken.
  
Nasjonalt RVTS-nettverk om SSA 
De fem RVTS-ene har etablert et godt samarbeid og 
fast møteaktivitet om innsatser på SSA-feltet. Nettsiden 
seksuelatferd.no er gjennom 2022 videreutviklet med nye 
artikler, og den nye barnehageveilederen er lansert på denne 
nettsiden. Frokostwebinarmetoden er videreført, der ulike 
temaer innenfor problematisk og skadelig seksuell atferd 
drøftes for åpen skjerm én gang i måneden. Webinarene 
sendes fra RVTS Vest, men annonseres nettportalene til alle 
RVTS-ene.

Styrke kompetansen om digital seksuell atferd 
AIM-stiftelsen har utarbeidet en ny praksisveileder om 
teknologiassistert skadelig seksuell atferd (TA-SSA) som var 
ferdig oversatt til norsk av V27 i 2022. Det ble satt opp et 
todagers kurslederkurs for fagpersoner i praksisfeltet, samt for 
ansatte i RVTS-ene. For å styrke kompetansen på dette feltet i 
vår region, deltok RVTS Sør på kurset, og finansierte samtidig 
kursdeltakelse for to ansatte fra Statens barnehus i Sandefjord, 
en ansatt fra Agder politidistrikt og en ansatt fra Kristiansand 
kommune. Dette med mål om både å øke kompetansen hos 
nevnte tjenester i møte med barn og unge, men også med 
tanke på å utdanne kursholdere som kan holde TA-SSA-kurs 
i fremtiden.
  
Samarbeidsprosjekt med Agder politidistrikt
I 2022 inviterte RVTS til workshop for å presentere funnene 
og jobbe videre med prosjektsamarbeidet mellom RVTS Sør 
og politiet. RVTS Sør og Agder politidistrikt har gjennom året 
gått sammen ut til ulike tjenester for å holde innlegg om 
problematisk og skadelig seksuell atferd, og hvordan politiet 
jobber for å avdekke overgrep på nett. Deltakere har vært 
SLT-koordinatorer og politikontakter. RVTS Sør har også hatt 
innlegg på regionalt politiråd, hvor ordførere og politiledelse 
deltok. Fagnettverk SSA igangsettes i 2023.

Ifølge tiltak 21 a og b skal RVTS Sør bidra til økt bruk av 
kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Vi 
skal understøtte planarbeid i kommunene og bidra til lokalt 
og regionalt samarbeid og samordning av voldsarbeidet. En 
handlingsplan med klare strategier og konkrete tiltak er et 
nyttig verktøy for å sikre kvalitet på tjenestene.

Kommunalt planarbeid vold og overgrep – pilotprosjekt for 
fire kommuner  
Fire kommuner kom med forespørsel om bistand til å utvikle 
eller revidere handlingsplan om vold og overgrep i 2022. RVTS 
Sør invitere alle fire til en felles samling og workshop. Vi gjorde 
et pilotprosjekt for å utforske om dette er en løsning vi kan 
videreutvikle og tilby flere kommuner.

I løpet av 2022 inviterte vi til to semistrukturerte samlinger, 
hvor idéen har vært at kommunene er eiere av innholdet, mens 
RVTS Sør fasiliteter møtene og bistår med vårt overordnede 
perspektiv og kunnskap. Tilbakemeldingene fra kommunene 
har vært at dette oppleves svært nyttig og relevant. 
Samtlige deltakere har ytret ønske om å fortsette denne 
samarbeidsformen, da de beskriver at de lærer av hverandre 
og at det er nyttig å høre hvordan andre gjør dette arbeidet. I 
2023 vil RVTS Sør i samarbeid med Statsforvalteren forsterke 
sitt bidrag til å få gode kommunale handlingsplaner generelt.

Tiltak 25 (HOD) – Rus og vold 
RVTSene har arbeidet med å styrke kompetansen om rus og 
vold i tjenestene sammen med KORUS, gjennom utvikling 
av kunnskapsmoduler som ble lansert i 2021. Arbeidet har 
i 2022 forsatt med videreutvikling og implementering av 
kunnskapsmoduler, og det skal vurderes om det bør gjøres 
særskilte tilpasninger av modulene med tanke på samiske 
brukere. Videre skal sentrene ta del i gjensidig kunnskaps- og 
erfaringsdeling på tvers av regioner og bidra til videreutvikling 
av nettstedet www.rusogvold.no. Modulene er gjort kjent 
i vårt regionale samarbeidsforum for rus og psykisk helse 
og nettressursen er også presentert på våre websider. 

Målsetningen er å styrke kompetansen om rus og vold i 
tjenestene gjennom kunnskapsmoduler som særlig vektlegger 
integrert og behandling av rus- og voldsproblematikk for utsatte 
og utøvere. I første omgang har målet vært å gjøre tjenestene i 
regionen klar over tilbudet.

Målgruppen er behandlere, miljøpersonell og saksbehandlere 
i spesialisthelsetjenesten og kommunene, som arbeider med 
personer som har utfordringer knyttet til rus, og som har utøvet 
eller blitt utsatt for vold.  For disse ble det gjennomført en fagdag 
om Rus og vold for 170 deltakere fra ulike tjenester inkludert 
frivillige aktører. Videre har RVTS Sør deltatt på to digitale 
nasjonale nettverkssamlinger, med innspill til oppdatering av 
moduler, og erfaringsutveksling.

Vold mot eldre – nasjonalt nettverk 
Her deltar RVTS Sør i det nasjonale nettverket for Vold mot 
eldre. I år har det vært gjennomført to digitale samlinger og en 
fysisk samling hos RVTS Øst. I de nasjonale samlingene har det 
vært fokus på kompetanseheving og dialog.  Det er utarbeidet 
årshjul for neste år med fire samlinger hvorav én er fysisk. RVTS 
Sør og RVTS Øst skal ha noe større fokus på vold mot eldre med 
minoritetsbakgrunn og utvikle et webinar på denne tematikken.

Nasjonalt Nettverk for arbeid mot kjønnslemlestelse/
kvinnelige omskjæring (NAKK) 
Målet med nettverket er å være en arena for politikere, forskere 
og beslutningstakere som er engasjert i arbeid omkring 
kjønnslemlestelse. Enten i form av kunnskapsformidling, 
forskning, intervensjoner, ytelse av helsehjelp eller 
bekymringsmelding og etterforskning. Hovedmålsettingen er 
å utveksle kunnskap og erfaringer, holde tematikken varm og 
være et nettverk for diskusjon og utforsking av utfordringer 
og muligheter. NKTVS er ansvarlig for organisering og 
møteinnkalling. Det vil til neste år gjennomføres en fysisk og 
en digital samling.
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Brukerrådet Ekspert på eget liv
Et tilpasset og sømløst behandlingstilbud for personer 
med selvskadingsadferd, med tjenesteutvikling i samspill 
mellom fag og erfaring. RVTS Sør sitter i brukerråd, sammen 
med åtte deltakere med ulik brukererfaring. RVTS Sør 
sitt bidrag er det flerkulturelle perspektivet, samt å styrke 
brukerrådet med kompetanse. Hensikten med rådet er å 
skape bedre helsetjenester for pasienter med gjentakende 
selvskadingsadferd, gjennom økt kompetanse og et sterkt 
samarbeid mellom somatikk, psykisk helse og brukererfaring. 
Brukerrådet har pekt på åtte konkrete forslag til tiltak for å 
dekke behovet på en bedre måte enn i dag, sett fra brukerens 
perspektiv. I tillegg har både somatikk og psykiatri ved 
Sørlandet sykehus har pekt på områder hvor pasienttilbudet 
kan bli bedre.

Det er i år gjennom ført fem halvdagssamlinger, brukerrådet er 
utvidet og det er skrevet prosjektbeskrivelse. Målet for 2023 er 
å sette i gang et pilotprosjekt.  Universitet i Agder har inngått 
samarbeid med en gruppe forskere som følger prosjektets 
etablering og drift. 

2.1.4 Handlingsplan for forebygging av selvmord
I Handlingsplan for forebygging av selvmord (2020-2025) 
har RVTS Sør tidligere deltatt i en nasjonal gruppe som har 
utarbeidet verktøyet «En hjelp for kommuner til utarbeiding 
av kommunal handlingsplan om selvmord og selvskading». 
Dette ble ferdigstilt i 2021, og det er opprettet en intern 
prosjektgruppe ved RVTS Sør som arbeider med å videreføre 
arbeidet til å bistå kommunene i arbeidet med å lage 
kommunale planer. Det er også et overordnet fokus på 
planarbeid gjennom Handlingsplanfestivalen, hvor denne er en 
av flere sentrale handlingsplanen. Målgruppen er kommunale 
ledere og planansvarlige i kommunene, og i 2022 var det 170 
deltakere fra regionen.

Fylkes nettverk er i samarbeid med de ulike helseforetakene i 
regionen, hvor kontaktpersoner er de selvmordsforebyggende 
rådgiverne på sykehusene.  I 2022 har RVTS Sør bidratt 
med faglig innhold på fagdag om handlingsplan i Midt-
Telemark kommune i samarbeid med Sykehuset i Telemark. 
Her deltok de fleste kommunene i sykehusets område.  Vi 
har videre innledet et tilsvarende samarbeid med Sørlandet 
sykehus og ved Sykehuset i Vestfold. Vi ser dette som gode 
samarbeidserfaringer i det videre arbeidet mot kommunene. 
RVTS Sør har fått flere henvendelser fra kommuner, og bidrar 
med veiledning og kompetansearbeid. Vårt arbeid på dette 
feltet følger velprøvde spor som danner godt grunnlag for 
videre arbeid i 2023. 

Folkeopplysningskampanje om forebygging av selvmord  
RVTS Sør har bidratt inn i den nasjonale ressursgruppen for 
regionale folkeopplysningskampanjer. Arbeidsgruppa har 
bestått av representanter fra NSSF, RVTS-ene, NAPHA, SANKS, 
Leve, Mental helse og Hdir.

RVTS Sør har startet opp arbeidet med den regionale 
folkeopplysningskampanjen som skal lanseres i regionen i 
2023. Vi har hatt flere møter med NSSF, Hdir og med RVTS Midt, 
som har kampanjen nå. Målet har vært å forstå oppdraget, 
planlegge arbeidet, høste erfaringer fra tidligere regionale 
kampanjer og opprette kontakt med nasjonal overbygning.

Om selvskading og selvmordsinnhold på nett 
I 2022 er det videreført kompetansehevingstiltak med mål om 
likeverdige og godt koordinerte tilbud på tvers av regionene og 

effektiv ressursutnyttelse. RVTS Sør har en koordinerende rolle 
i arbeidet, hvor målet er å fremme livsmestring. Oppgaven er 
ett av tiltakene i Handlingsplanen for forebygging av selvmord 
(2020-2025).

Målgruppen er hjelpere som møter unge og unge voksne 
som søker innhold om selvskading og selvmord på nett. Det 
kan være i psykiatri, psykisk helsevern, skole, barnevern og 
hjelpetjenester på nett. Målet er at disse får kompetanse til å 
avdekke og møte problematisk atferd på nett.

RVTS-ene løser denne oppgaven i fellesskap. Vi har hatt 
åtte digitale møter og tre fysiske samarbeidsmøter i 2022. 
Vi har organisert webinar for ansatte internt i RVTS med 30 
deltakere, og har også utarbeidet et kompendium basert på 
tilgjengelig forskning, ressurser, brukererfaring og kontakt 
med samarbeidspartnere. Vi er i ferd med å justere dette etter 
innspill fra referansegruppene. 

Vi planlegger en nettside hvor kunnskap og faglige råd kan 
gjøres tilgjengelig, samt andre kompetansetiltak for å gjøre 
kunnskapen kjent, som informasjon til aktuelle instanser, 
undervisningsmateriell, lansering og samarbeid. 

Det er også aktuelt å se hva vi kan bidra med for å spre 
#Chatsafe ytterligere. Noen eksempler fra arbeidet er møter 
med Landsforeningen for helsesykepleiere og Bufdir-prosjektet 
kompetanseprogrammet for barneverntjenesten med forslag 
om å gi plass til denne kompetansen i deres arbeid.  Det er 
utarbeidet flere filmer til undervisning, med fokus på unges 
nettbruk, brukeres anbefalinger og hjelperes rolle. Også disse 
vil gjøres tilgjengelig på en nettside.  

Vi har samarbeidet nært med brukerrepresentant Ingebjørg 
Blindheim i hele prosessen. Hun har hatt kontakt med flere 
representanter fra aktuelle miljøer på nett. Ungdommers 
stemme er representert i flere forskningsartikler og rapporter 
i kompendiet, og kommer også til uttrykk gjennom faglige 
råd og undervisningsfilmer. Hjelperne har bidratt ved å svare 
på en undersøkelse om deres behov for kompetanse, samt i 
referansegruppene som gir innspill til kompendiet. Prosjektet 
vil lage en intern evaluering av produkt, samarbeid og prosess, 
særlig med tanke på læring til seinere samarbeid mellom 
RVTS-ene. Oppsummert er prosjektet i god framdrift mot 
konkrete kompetansetiltak som er utviklet og tilgjengeliggjort i 
samarbeid med plan om ferdigstillelse mai 2023.

2.1.5 Frihet fra negativ sosial kontroll og
æresrelatert vold
RVTS er en sentral aktør for flere tiltak i Opptrappingsplan mot 
vold og overgrep, for å styrke kompetansen og kvaliteten i de 
relevante tjenestene og målgruppene.

2022 ble et svært produktivt år med opprettelse, utvidelse 
og ivaretakelse av nettverk med beslutningstakere 
og frivillige organisasjoner som primær målgruppe. 
Spesialisthelsetjenesten, med representanter fra ambulant 
akuttteam, DPS og overgrepsmottaket, i tillegg til Støttesenter 
for kriminalitetsutsatte har vært med i nettverket for første 
gang.

Agdernettverket
Formålet for første samling var å synliggjøre for deltakerne 
hvem og hvor mange som arbeider med et felles mål. Innholdet 
i samlingen var fenomenforståelse rundt tematikken vold, 
presentert av kompetansepersonell fra Bufdir, RVTS, IMDI og 
Hjelpekilden.

Videre har det vært avholdt to nettverkssamlinger med 
beslutningstakere og nettverksvara fra 19 tjenester, til 
sammen 70 deltakere fra politiet, kriminalomsorgen, fengsel, 
støttesenter for kriminalitetsutsatte, Statsforvalteren, psykisk 
helse kommune, SSHF, NAV, Statens barnehus, barnevernet, 
ambulansen, Bufetat, Skjult adresse/Kode 6, konfliktrådet, 
folkehelsekoordinator, fylkeskommune, minoritetsrådgiver og 
UDI.

Det ble avholdt en fagdag for hele nettverket og andre som 
arbeider innenfor tematikken mangfold og ære i ulike kulturer, 
hvor 180 personer deltok fra lokale tjenester og frivilligheten. 
RVTS Sør ledet dagen, i samarbeid med Agder fylkeskommune, 
IMDI, minoritetsrådgiverne og Kristiansand kommune. 
Forelesere var ulike ressurspersoner, blant annet politibetjenter 
og representanter fra ulike trossamfunn.  Årshjulet for 2023 vil 
ha fire nettverkssamlinger i Agder og Vest-fold Telemark.

Vestfold og Telemarksnettverket 
Formålet for oppstarten av nettverket var også her å synliggjøre 
hvem og hvor mange som arbeider mot et felles mål. Her var det 50 
deltakere fra ulike tjenester på nettverkssamlingene, hvor fokus 
var fenomenforståelse, dybdeforståelse, foreldreperspektiv og 
hvordan de ulike tjenester arbeider om tematikken. Det har 
vært paneldialog med politiet og representanter fra frivillige 
og religiøse plattformer. På nettverksmøtene har det vært 
arbeid med dialog og mandat for opprettet arbeidsgruppe, 
som består av minoritetsrådgivere, fylkeskommune og RVTS 
Sør. Nettverksaktiviteten har hatt god oppslutning og ført til 
flere oppdrag og forespørsler fra tjenestene. Det er planer for 
oppstart av tilsvarende nettverk for Drammen kommune i løpet 
av 2023, og et ønske om å utarbeide nettbaserte kurs, blant 
annet for spesialisthelsetjenesten.

Nettverk for frivillige organisasjoner
Nettverket som ble opprettet for frivillige organisasjoner har 
foreløpig beslutningstakere fra 17 organisasjoner. Nettverket 
styres av en arbeidsgruppe sammensatt av RVTS Sør, 
endringsagenter og KUP. På fagdagen ble delte støttesenter for 
kriminalitetsutsatte faglige innspill med 180 deltakere.

Frihet fra negativ sosial kontroll
RVTS-ene er sentrale aktører for flere tiltak i opptrappingsplan 
mot vold og overgrep. Kompetansesentrene skal bidra 
til å styrke kompetansen og kvaliteten i de relevante 
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tjenestene og andre nærliggende sektorer innenfor senterets 
kompetanseområde, og overfor senterets målgrupper. Negativ 
sosial kontroll og tvangsekteskap er tatt inn som tema i ulike 
tjenestestøtteprogram og arrangementer i løpet av 2022.

• Det ble avholdt en fagdag om æresrelatert vold og negativ 
sosial kontroll i Horten kommune, som ett ledd i deres 
lokale handlingsplan for vold i nære relasjoner. Der deltok 
200 deltakere fra ulike tjenester innen helse, skole og 
barnehage, samt lokale politikere og ordfører.

• KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid) fikk etter ønske 
kompetanseheving for 25 av sine ansatte på 
kultursensitivitet og traumer. 

• Familiens hus og Kode 6 har over mange år fått jevnlig 
kollegaveiledning på utfordringer omkring minoriteter. I år 
har det vært gjennomført fire samlinger for denne gruppen. 
KUP har hatt tre planlagte veiledninger, og veiledning etter 
behov, vedrørende ungdomsgrupper med minoriteter.

• Grimstad helsestasjon inviterte RVTS og kompetanseteam 
fra Bufdir til en halvdagssamling og etterspurte 
fenomenforståelse og psykiske helse knyttet opp mot 
minoriteter. Målgruppen var jordmødre og helsesykepleiere.

• RVTS Sør gjennomførte sammen med Kristiansand 
kommune en fagsamling for minoriteter fra ulike 
trossamfunn og minoriteter. De 40 deltakerne og ti tolkene 
representerte flere trossamfunn og ulike nasjonaliteter. 
Gjennom dagen fikk de fenomenforståelse av vold og 
barneverntjenesten sin rolle i minoritetssaken og besøk av 
en internasjonal gjesteforeleser.  

• FIDA (Forum for integrering og dialog) inviterte ved to 
anledninger RVTS Sør til sin internasjonale kvinnegruppe. 
På den første samlingen var det undervisning og dialog om 
seksuell helse og æresvold, og på den andre samlingen 
var det dialog om vold. Denne siste ble gjennomført på 

FNs internasjonale dag mot vold i nære relasjoner, og 15 
kvinner fra ulike nasjonaliteter deltok.

• RVTS Sør og Kristiansand kommune arrangerte IMDI 
fagseminar for 80 deltakere fra ulike frivillige organisasjoner, 
spesialisthelsetjenester, overgrepsmottaket og poliet, 
samt religiøse ledere. Både fra fylkeskommune og 
kommune var representert på å fagseminaret, som hadde 
til formål å presentere kompetanseteam Bufdir, IMDI og 
IMDI sine fire integreringsrådgivere.

  
• For Porsgrunn barnevernstjeneste skulle det i november 

vært gjennomført fagdag om æresrelatert vold og negativ 
sosial kontroll, men denne blir utsatt til februar 2023.

• I samarbeid med politiet i Agder har det blitt gjennomført 
to dialogmøter med forebyggende fokus i politiet. Det 
arbeides for å gjennomføre et prøveprosjekt i Kristiansand 
med ulike tjenester som har spisskompetanse på æresvold 
og drap. Målet er å bedre hjelpen når hendelser oppstår 
og øke samarbeid i den hjelpen som gis fra etatene. RVTS 
Sør fortsetter dialogen.

• TryggEst – viser til kapittel 2.2.14 

• MEET Internasjonalt arbeid har hatt en rekke 
enkeltstående innsatser og oppdrag, i samarbeid med 
IMDI, Bufdir, Hjelpekilden, Kristiansand kommune, LIM-
koordinator, støttesenter for kriminalutsatte og andre 
kompetanseteam. Det er stadig økning av deltakere og 
etterspørsel på tematikken. RVTS Sør deltok på NRK 
radio sammen med Kristiansand kommune for å snakfor 
ke om negativ sosial kontroll. Tematikken er tatt opp i 
ulike prosjekter hos RVTS, blant annet for friomsorgen, 
kriminalomsorgen og privat barnevernstjeneste. 

• Målgruppen på endringsagenterprosjektet er tjenester, 
hjelpere, fagfolk, grupper, virksomheter, kommuner, 
fylkeskommune, helseforetak og ansatte i frivillige 
organisasjoner med minoritetsbakgrunn. På regionale 
samlinger i 2022 var det 20 deltakere og lang venteliste. 
RVTS Sør står for gjennomgang av opplæringsmodulene, 
med bidrag fra fagpersoner knyttet til Kristiansand 
kommune, minoritetsrådgivere og Universitetet i Agder. 
Det startes opp ny kompetansepakke i 2023, og det vil 
da vurderes om kurset skal gjøres nasjonalt av RVTS-ene.  

2.1.6 Handlingsplan mot radikalisering og voldelig
ekstremisme

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

Tiltak 2 – Etablering av en nasjonal veilednings- og
ressursfunksjon 
RVTS Sør deltar og bidrar i nasjonal arbeidsgruppe (FARE), 
som består av ansatte fra samtlige RVTS-er. RVTS Sør og 
Øst, som begge er en del av Stiftelsen Pilar, har inngått en 
samarbeidsavtale for radikaliseringsfeltet. RVTS-ene ved FARE-
gruppen har samarbeidet om å utvikle utveier.no, som ble 
lansert på et digitalt nasjonalt seminar 22.04.2022. RVTS-ene 
jobber aktivt med promotering av portalen, og driver videre 
med kontinuerlig utvikling og tilleggsstoff.   

• Konspirasjonsteorier: Tromsø 28.10.22. Arrangør var 
RVTS Nord i samarbeid med de andre RVTS-ene. Fysisk og 
digital deltakelse. 

• Ytringsfrihet og toleranse: Digital fagdag 24.11.22 med 
Einar Øverenget og Deeyah Khan. Arrangør var RVTS 
Sør/Øst i samarbeid med de andre RVTS-ene. Digital 
deltakelse. Fagdagen følges opp med digitalt årshjul med 
samlinger med fokus på god praksis.  

• Samling Nasjonalt mentornettverk: Nasjonal 
nettverkssamling i Bergen 23.09.22. Arrangør var RVTS 
Vest i samarbeid med de andre RVTS-ene. Fysisk og digital 
deltakelse. 

Tiltak 6 – Regionalt arbeid med kompetanseheving i 
helsetjenestene 
RVTS Sør har som mål å løse oppdraget gjennom helhetlig, 
langsiktig, regionalt og tverretatlig arbeid. Vi samarbeider med 
Arkivet og Plattform i Agder, mentornettverket i Vestfold og 
Telemark, radikaliseringskontakter i politiet i Agder og Sør-Øst 
politidistrikt og fylkeskommunen i Agder, Vestfold og Telemark 
og Viken (Buskerud).
  
Forsterket samarbeid med Plattform (Norsk Institutt for 
forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme v/
Arkivet i Kristiansand) 
Målsettingen med samarbeidet er kompetanseutvikling 
i Agderregionen. Plattform og RTVS Sør gjennomfører 
samarbeidsmøter og arrangerer felles seminarer og fagdager. 
Høsten 2022 er det gjennomført felles møter for å planlegge og 
styrke samarbeidet. Arbeidet med revidert samarbeidsavtale er 
påbegynt og ny avtale vil foreligge på nyåret. Avtalen vil blant 
annet videreføre felles innsats knyttet til kompetanseheving, 
fagdager og nettverk i Agder, eksempelvis SLT- nettverk.

Samarbeid med mentornettverket i Vestfold/Telemark
RVTS Sør deltar og bidrar i jevnlige nettverksmøter, samt 

planlegger felles fagdager og nettverkssamlinger. Mentor og 
fagveileder i barnevernstjenesten i Porsgrunn kommune er 
koordinator i det regionale nettverket og har også tatt initiativ 
til utvikling av lokale nettverk. Det regionale nettverket har søkt 
midler til deltakelse i mentorutdanningen i Bergen og nettverket 
har nå 20 deltakere. Nettverket har foreløpig hatt fokus på 
godt forebyggende arbeid, formidling og kompetanseheving i 
kommunene.

Samarbeid med Kristiansand kommune 
RVTS Sør har innledet et samarbeid med områdekontakten 
på forebygging og rådgiver for flerkulturell dialog i kommunen. 
Dette samarbeidet har inkludert kontakt med frivilligheten og 
RVTS Sør deltok under demokratiuka, et årlig arrangement med 
mål om «å gjøre Kristiansand til et senter for debatt og utvikling 
for å styrke menneskerettigheter, ytringsfrihet og demokrati». 
Uka arrangeres av Universitetet i Agder, Arkivet freds- og 
menneskerettighetssenter, Kilden teater og konserthus, 
Sørlandets kunstmuseum og Cultiva, Agder fylkeskommune 
og Kristiansand kommune. Muslim European Empowerment 
Programme (MEET) er også del av demokratiuka, sammen 
med de frivillige organisasjonene Kirkens Ungdomsprosjekt 
i Kristiansand (KUP), RocketMan i Porsgrunn, og Forum for 
Integrering og Dialog i Agder (FIDA). Programmet samler sentrale 
muslimske ledere i Europa og ressurser innen akademia. Fokus 
er dialog og samhandling knyttet til ytringsfrihet og demokrati.

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

2.1.7 Regjeringens handlingsplan mot
menneskehandel 
Kompetanseheving og bevisstgjøring av menneskehandel 
får plass og fokus i RVTS Sør sine innsatser på 
æresrelatert vold, negativ sosial kontroll, flyktningefeltet og 
endringsagenterprogrammet. Arbeidet skjer i samarbeid 
med flere aktører og arenaer, som koordineringsenheten for 
ofre for menneskehandel (KOM) hvor RVTS Sør har bidratt 
med konkrete råd og innspill knyttet til Ukrainakrigen. Videre 
vil RVTS Sør fortsette en god dialog med SLT i kommunene, 
fortsette dialogen med politiet og bidra med kompetanse 
til spesialisthelsetjenesten, kommunale helsetjenester og 
relevante frivillige organisasjoner. Det har vært to samlinger 
med den nasjonale menneskehandelgruppen i RVTS-ene, og 
Sør vil fortsette sin redaksjonelle rolle i Menneskehandel.no.

RVTS Øst og Sør utvider samarbeidet ved å utarbeide et 
grunnkurs i menneskehandel som skal avholdes i 2023.

RVTS Sør hadde en fagreise til Martha Centre i Riga, for 
gjensidig læring. Senteret ivaretar ofre for menneskehandel, og 
RVTS Sør bidro til kompetanseheving i traumebevisstomsorg og 
selvivaretakelse for de ansatte på senteret.
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2.1.8 Handlingsplan mot voldtekt 

RVTS-ene skal integrere kunnskap om voldtekt og seksuell vold 
i sine eksisterende kompetansetiltak for krisesentrene. I 2022 
avsluttet RVTS Sør et toårig regionalt kompetanseprogram for 
alle krisesentre i regionen. Dette programmet har inkludert 
kunnskap om følgeskadene av voldtekt og seksuell vold, da 
spesifikt med fokus på økt traumeforståelse og hvordan møte 
sterkt traumatiserte mennesker som har overlevd alle typer 
vold. Handlingsplan mot voldtekt (2019-2022) er lagt inn på 
handlingsplanfestivalen.no/fagstoff og tatt inn som en av flere 
viktige planer som løftes frem på Handlingsplanfestivalen fra 
år til år.

2.1.9 Nasjonal helseberedskapsplan (versjon 3.0) 

Arbeidet på dette feltet har primært fokusert seg inn mot 
følgene av krigen i Ukraina. Se neste avsnitt for utdypning.

2.1.9.1 Psykososial ivaretakelse i forbindelse
krigen i Ukraina.
Tilleggsoppdrag i årets tilskuddsbrev.  Psykososialt arbeid med 
flyktninger fra Ukraina.Prop.78.S, kap.765.75.

I forbindelse med økt tilstrømning av flyktninger fra Ukraina, 
ble det etablert intern prosjektgruppe «Ukraina respons». 
Gruppen inkluderer senterledelsen og spesialrådgivere, 
samt kommunikasjonsmedarbeidere. Målet har vært å bidra 
til gode tjenester når ukrainske flyktninger innkvarteres og 
bosettes i kommuner, med et særlig fokus på barn og deres 
mødre. Det innebærer blant annet å styrke mottakene og 
kommunale tjenester, samt ivaretakelse i lokalmiljøet til å best 
møte flyktningene i krisen med ulike behov og forutsetninger. 
Kollektive kriser fører ofte til at mange ikke spør om hjelp, vi må 
derfor være proaktive og kartlegge og iverksette tiltak nå behov 
avdekkes. Kunnskapsbasen har basert seg på TBO, kriseteori 
og erfaringer fra flyktning- og migrasjonsfeltet. 

Arbeidsform: 
• Deltakelse i samarbeidsmøter for å sikre god oversikt over 

status i kommunene gjennom Statsforvalterens ukentlige 
møter. 

• Jevnlige møter med regionalt UDI for å følge situasjonen 
i innkvarteringer og mottak. Bufetat inngår i dette 
samarbeidet med særlig ansvar for barnekontakter i 
mottak.  

• Respondert direkte på henvendelser fra kommuner for å 
sikre tilgjengelighet.

• Utformet egen nettside for å gi alle kommuner og tjenester 
lett tilgjengelig oversikt over kompetansestøtte. Nettsiden 
gir oversikt over senterets portefølje og viser også til andre 
nasjonale ressurser.

• Deltakelse i nasjonal koordineringsgruppe med NKVTS og 
øvrige RVTS.

• Deltakelse i flyktningefaglig nettverk mellom RVTS-ene.  

I arbeid rettet mot mottak har senteret bygget videre på 
tidligere erfaringer fra arbeid med kompetanseutvikling i 
traumebevisst og relasjonell omsorg, både i mottak og ved 
bosetting av flyktninger. Et hovedanliggende for RVTS Sør er 
å tilby kompetanseprogrammet «Et godt midlertidig hjem». 
Programmene er basert på Veileder i traumebevisst og 
relasjonsbasert omsorg.

Arbeidet rettet mot kommunene har vært tilbud om fagdager 
for ansatte og gjennomført kartlegging i kommuner som har 
kommet med forespørsler om kompetansestøtte. Som et 
utgangspunkt for disse har vi også besøkt kommunale mottak 
for å skaffe oss litt kompetanse om den reelle situasjonen 
ansatte og beboere står overfor. Flere kommuner fra hele 
regionen deltok også på dagskurs i Livets tre, samt fått tilbud 
om å delta i høstens Grunnkurs i traumeforståelse. Kursside: 
https://rvtssor.no/ressurser/nettsider/67/digitalt-grunnkurs-i-
traumeforstaelse/

Vi har fått flere henvendelser fra kommunene om ønsket 
kompetanse i inkluderinger av flyktninger i skole. Vi har i den 
sammenheng bidratt med kompetanseheving blant annet ved å 
utvikle det digitale verktøyet Digital planleggingsdag, som også 
ivaretar utfordringer med å ta imot flyktninger i barnehager, 
grunnskolen og videregående skole.

Lokal krisekompetanse har vært benyttet ved bosetting av 
flyktninger.  Denne er ofte bredt sammensatt, og utgjør viktig 
kompetanse i etablering av trygge lokalsamfunn. Vi har tilbudt 
solid kompetanse til disse psykososiale kriseteamene gjennom 
todagerskurset Helhetlig debrief, hvor omkring 150 ansatte 
kommunale kriseteam har deltatt, og gjenstående kommuner 
i regionen får delta på vårens opplæringssamlinger. Viser 
forøvrig til kap. 2.1.9.1 psykososialt beredskap.

Tjenestene har ulike behov og er ulikt geografisk plassert, 
og vi har derfor utformet digitale ressurser som kan brukes 
i skoler, barnehager, videregående skoler, NAV og på 
arbeidsplasser. Vi har utarbeidet nye ressurser og i stor grad 
tilrettelagt eksisterende produkter for tilgjengeliggjøring på 
nett. Grunnkurs i traumeforståelse har blitt digital, Livets 
tre og Kofferten min og meg har fått utvidet innhold på 
nett, og Planleggingsdagpakkene er nye nettressurser. 
Snakkemedbarn.no, Utveier.no og Menneskertilsalgs.no har 
blitt utarbeidet og tilpasset.

Gjennom helhetlig tilnærming i å bistå medarbeidere, hjelpere 
og frivillige i kommunal, fylkeskommunal og statlig sektor, 
vurderer vi at våre innsatser har gitt merverdi for ukrainske 
barn, unge og deres mødre. Det regionale samarbeidet med 
Statsforvalterne og regionalt UDI har vært avgjørende for at vi 
har nådd ut til mange, med tilpassede innsatser. Vi vurderer at 
erfaringene vil gi merverdi i vårt videre arbeid mot flyktninger 
på generelt grunnlag, nå og i fremtiden.



Mange av innsatsene her realiseres i det regionale samarbeidet 
gjennom Samarbeid Sør, herav NAPHA og lignende (se 
utdypende informasjon på kap. 1.4).

Vold som del av «Program for folkehelsearbeid
i kommunene»
Midt-Telemark kommune har fått tildelt midler til gjennomføring 
av prosjektet «Sammen mot».  Prosjektet går ut på lokalt 
forebyggende arbeid mot vold og overgrep i kommunen og er 
en del av kommunens folkehelsesatsing. Et hovedbudskap er 
at alle barn skal kunne møte trygge voksne.

Målgruppen er barn og unge, frivillige lag og organisasjoner og 
ansatte i kommunale tjenester. Hovedmålet er at Midt-Telemark 
skal være et godt sted å vokse opp. Programmet vil rette seg 
mot tre ulike grupper som er involvert i kommunens satsing: 
Lokal prosjektledelse, ressursgruppe og lokal prosjektgruppe, 
kommunale ledere og politikere.

RVTS Sør er invitert inn som samarbeidspartner, og vil bidra 
med prosjektstøtte til den lokale prosjektgruppen, samt være 
en ressurs i kompetanseformidling og implementeringsarbeid.
Vi har samarbeidet med prosjektgruppen om utvikling av en 
strategi, der det utdannes ressurspersoner fra ulike tjenester. 
Gruppen på om lag 30 ressurspersoner får som oppdrag å 
bringe kompetanse til respektive tjenestesteder. Barnehage, 
skole, helsestasjon, flyktningetjeneste, kirke og psykisk helse er 
representert. Det har dette året vært arrangert fem samlinger 
for ressurspersoner, i tillegg til tilsvarende planleggingsmøter 
med lokal prosjektgruppe. Den 4. januar var det åpent 
folkemøte for innbyggere i kommunen hvor prosjektet var på 
agendaen.

Utvikling av tiltaket gjøres i samarbeid med lokal prosjektgruppe, 
som igjen styres av innvilget prosjektsøknad for «Sammen 
mot»-midler.

Pakkeforløp Psykisk helse og rus
Sentrene skal være kjent med innholdet i pakkeforløp psykisk 
helse og rus, herunder også pakkeforløp for kartlegging av 
psykisk helse og rus hos barn og unge i barnevern. Sentrene skal 
bistå tjenestene i implementering av de faglige anbefalingene

 i forløpene, med relevant opplæring og kompetansehevende 
tiltak på RVTS sine kompetanseområder. RVTS ønsker å bidra 
til økt samhandling mellom tjenestenivåene, samt internt i 
tjenestenivåene. Dette sees i tråd med ønsket om en helhetlig 
psykisk helsetjeneste med mest mulig sømløse overganger.
      
Målgruppen er tjenesteytere i stat og kommune som er ledd i 
behandlingskjeden i psykisk helsevern, eller som er aktuelle 
samarbeidspartnere for slike. Dette innebærer også å gjøre 
tjenestene oppmerksom på brukermedvirkning og samhandling 
generelt og informasjonsplikten spesielt.

En stor del av arbeidet i RVTS Sør er rettet mot kommuner og 
kommunale instanser. Her har vekten blitt lagt på gjenkjenning 
av bekymring, bevissthet og utvidelse av tjenestenes eget 
handlingsrom og muligheter og kriterier for å koble på andre 
instanser.

Arbeidet med pakkeforløp har RVTS Sør valgt å se i en 
overordnet sammenheng, hvor blant andre Prop. 121 S (2018-
2019) Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse 
(2019-2024), de større kompetansehevingsprosjektene rettet 
mot ulike nivåer i tiltakskjeden på området psykisk helse og 
rus (kommunene særskilt), samt arbeidet med kommunale 
handlingsplaner inngår. Grunnen er at pakkeforløpene som 
overbygning direkte adresserer de fagpolitiske prinsippene 
om tilgjengelighet, brukermedvirkning og samhandling, og 
impliserer avtaleverk innad i, og mellom, oppfølgingsnivå, 
etablering av rutiner og prosessen i å etablere slike. 
Kunnskapen om pakkeforløpene innebærer retningslinjer for 
RVTS Sørs arbeid på disse feltene. Overordnet fokus er på 
tilgjengelighet, brukermedvirkning og samhandling i relevante 
programmer. I tråd med tilskuddsbrevet legges det særlig 
vekt på kommunenes rolle, med gradvis økende fokus på 
spesialisthelsetjenestenes rolle.

Enkelte av oppdragene er rettet mot tverretatlige tjenester, 
med forskjellige roller og mandater. Oppdraget i tilskuddsbrevet 
rettet mot FACT-teamene er et eksempel, samarbeidet med 
Agder Politidistrikt Tiltak 8 b (HOD) et annet.
 
RVTS Sør har formulert høringsuttalelse; Barnevern – Utvidelse 
av Pakkeforløp for kartlegging og utredning av psykisk helse og 
rus hos barn og unge med somatisk og seksuell helse og
tannhelse på vegne av RVTS-ene.

Regionalt FACT-nettverk
RVTS Sør har deltatt i nettverksmøter for regionens FACT-team i 
samarbeid med Statsforvalteren, NAPHA og KORUS Sør.  Fokus 
har vært på kompetansebygging, informasjonsinnhenting og 
ikke minst planlegging av nettverksmøter og konferanser. I det 
videre er det planer om å trekke inn ARA FACT og FACT Ung Agder 
til nettverket og møtedriften, for å få til et mer direkte samarbeid 
med disse, med tanke på pakkeforløp, opptrappingsplan for 
barn og unges psykiske helse og de overordnede fagpolitiske 
prinsippene om tilgjengelighet, brukermedvirkning og offentlig 
samhandling.

Videre arbeid blir tverrfaglige og aktivt oppsøkende behandlings- 
og oppfølgingsteam etter ACT- og FACT- modellene for barn, 
ungdom og voksne. I dette arbeidet inngår å understøtte andre 
kompetansesentres arbeid med etablering og drift av regionale 
nettverk og kompetansehevende tiltak, samt å gi faglige innspill 
til håndbøker og andre produkter.

FACT Ung
Viser til kap.1.2 om samarbeid med Statsforvalteren.
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2.3 Forebygging av selvmord
og selvskading

Formålet er å bidra til økt kompetanse i tjenesteapparatet om 
å forebygge, avdekke, avverge og følge opp selvskadings- og 
selvmordsproblematikk. Senteret har videreført arbeidet i 2022. 
Vi har Samarbeidet med LEVE om utvikling av sorgstøttetilbud, 
og med VIVAT om kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare» og 
spredning av Oppmerksom på Selvmordstanker (OPS).

RVTS har gjennomført samlinger i regionen, hvor forebygging 
av selvmord og selvskading og oppfølging av pårørende og 
etterlatte er tema. I arbeidet rettet mot psykososiale kriseteam 
er selvmord og oppfølging av etterlatte sentrale tema. Dette 
gjelder både i felles fagsamlinger, og ved oppfølging av enkelt 
kommuner.

Samarbeid med Leve og utvikling av sorgtilbud 
RVTS Sør har videreført samarbeid med fylkeslagene i regionen 
med årlige samlinger. Årets tema var oppfølging av etterlatte 
i kommunene og ung sorg, i tillegg til erfaringsutveksling. 
Elisabeth Kehlet fra Sykehuset i Vestfold og Ole Hafell, 
sorgveileder ved Tunsberg bispedømme deltok også med 
innlegg denne dagen. Alle fylkeslag var representert. 
Samarbeidet om disse dagene oppleves meningsfullt og vil bli 
videreført.

Verdensdagen 10. september
RVTS Sør var medarrangør for en markering og konsert 
sammen med LEVE, Kirkens SOS, Blå Kors, Sørlandets 
sykehus og Kristiansand kommune på Verdensdagen for 
selvmordsforebygging i Kristiansand. Dette var andre år 
dette ble gjennomført. Samarbeidet oppleves nyttig, og vi vil 
videreføre arrangementet i 2023. RVTS Sør bidro også med 
foredrag på Verdensdagen på UiA 2022.

Pilegrimsvandring for etterlatte menn ved selvmord 
Dette er et tilbud i samarbeid med Agder bispedømme ved 
prostidiakonen i Vest Telemark og LEVE. Tre deltakere på en 
todagers vandring over Haukelifjell til Røldal. Dette oppleves 
som et nyttig tilbud til menn. Natur og samværsform gir 
muligheter til godt sorgarbeid for en viktig målgruppe. Årets 
vandring ble beskrevet i artikkel i avisen Vårt Land 15. oktober 
2022. 

Utvikling av sorggruppetilbud i samarbeid med
Kristiansand kommune 
RVTS Sør har bidratt med veiledning i utvikling av 
sorggruppetilbud til gruppeledere i Kristiansand kommune. 
Som en del av dette arbeidet er det laget en veileder basert 
på modell fra Sorgsenteret ved Akershus sykehus HF. RVTS 
Sør har bidratt med faglige innspill og med utforming av denne 
veilederen. Vi anser dette tilbudet og veilederen som gode 
eksempler for andre kommuner.
  
Samarbeid med Vivat selvmordsforebygging 
RVTS Sør samarbeider i likhet med de øvrige RVTS-ene 
med «Vivat selvmordsforebygging» om undervisning og 
implementering av kursene «Førstehjelp ved selvmordsfare» 
over to dager, og «Oppmerksom på selvmordstanker» som går 
over en halv dag.

RVTS Sør bidrar med veileder for Vivat i 20 prosent stilling i 
region sør. Oppgavene som veileder er å bistå med å utdanne 
nye kursledere, veilede kursledere, være kursleder, samt 
promotere kursene i møte med ulike tjenester. RVTS Sør 
arrangerer åpne kurs, men bruker også kursene som en del av 
våre kompetanseprogram.  Vi har i 2022 arrangert to åpne kurs 
med til sammen om lag 50 deltakere. Vi har i tillegg arrangert 
fire kurs som en del av ulike kompetanseprogram. Det er også 
arrangert et oppfriskningskurs for Eiken rehabiliteringssenter. 
Til sammen har vi hatt rundt 130 deltakere på disse kursene.
 
OPS i videregående skole – pilotering  
Mange skoler og kommuner etterspør kompetanse om 
selvmordsforebygging både for elever og ansatte. Med 
utgangspunkt i erfaringer fra Australia og andre land, har vi 
i samarbeid med RVTS Nord og Vivat selvmordsforebygging, 
gjennomført et pilotprosjekt hvor vi prøvde ut OPS-kurset for 
elever i videregående skole ned til 16-års alder. Til sammen 
tre skoler og 114 elever har deltatt på disse kursene. Elever og 
ansatte har evaluert kursene, og resultat av tilbakemeldinger 
vil foreligge i 2023. Det planlegges å presentere resultater i 
form av publisert artikkel. 

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

Senteret har videreført arbeidet med kompetanseheving, 
samarbeid og samordning, herunder; oppfordret og 
understøttet kommuner i å utvikle, og ta i bruk kommunale 
eller interkommunale handlingsplaner. Vi har videreutviklet 
standardiserte kurs og opplæringspakker som kan tilpasses 
lokale behov.  Det er innarbeidet tematikk i relevante 
kompetansehevingstilbud innen psykososial beredskap, 
traumer og vold, samt sikret samarbeide og samordning 
på tvers av regionale fagnettverk. Målgruppen for dette 
arbeidet er ulike deler av det sivile tjenestetilbudet, samt 
veteranorganisasjonene.

Sikre samarbeide og samordning på tvers av regionale 
fagnettverk 
I region sør viderefører vi det regionale fagnettverket 
(RNIP), hvor ulike relevante yrkesgrupper som barne- og 
ungdomspsykiatri, beredskap på fylkes og kommunenivå, NAV 
og familievern er representert.  Representanter fra NVIO og 
SIOPS er også med i nettverket. Ressurspersoner i nettverket 
bidrar i undervisningsoppdrag rettet mot tjenesteapparatet. 
Det er avholdt tre nettverksmøter i 2022, hvorav ett digitalt.  
Vi samarbeider med øvrige RVTS og forsvarets veterantjeneste 
om å tilby standardiserte kurs og kursmateriell samt utvikle 
digitale ressurser for tilgjengelig støttemateriell. Nasjonalt 
samarbeider vi med øvrige RVTS, Forsvarets veterantjeneste 
og kompetansemiljøene ved familievernet på Hamar og Nav 
Elverum.

Kommunale eller interkommunale handlingsplaner 
RVTS Sør har i 2022 videreført arbeidet med å implementere 
kommunale handlingsplaner for ivaretakelse av personell etter 
utenlandstjeneste. Et viktig mål for dette arbeidet har vært å 
få på plass kommunale veteranplaner og veterankontakter. Vi 
gjennomførte i 2022 tre av fire konferanser for veterankontakter 
og veteranplanansvarlige, i samarbeid med fylkesmennene 
i Agder og Vestfold og Telemark. På disse samlingene var de 
fleste av kommunene representert. Siste samling i Vestfold og 
Telemark planlegges våren 2023.
 
Samarbeidet med statsforvalterne og veterantjenesten er godt. 
Det er en utfordring å få kommunene til å konkretisere arbeidet 
i kommunene. Høsten 2022 har 24 av 49 kommuner i de to 
fylkene vedtatte veteranplaner, og flere er under utarbeidelse. 
I etterkant av samlingene planlegges det i 2023 å etablere 
nettverk for veterankontakter. Dette gjøres etter modell fra 
Rogaland i samarbeid med statsforvalterne og forsvarets 
veterantjeneste.

Samarbeid med enkeltkommuner 
I tillegg til å arrangere samlinger, har vi gjennom personer 
fra regional faggruppe, bidratt i lokalt handlingsplanarbeid. 
Representantene fra veteranorganisasjonene har vært 
svært aktive her. Kragerø og Lindesnes er kommuner hvor 
faggruppen har vært involvert. Begge kommuner har bidratt 
med å presentere planarbeid på fylkesvise konferanser.

Mentorutdanning 
RVTS Sør har i samarbeid med NVIO gjennomført en 
ny runde med mentorutdanning for ressurspersoner og 
kameratstøttepersoner i NVIO. Utdanningen har som mål å gjøre 
deltakerne til bedre veiledere for veteraner etter endt oppdrag. 
Utdanningen gjøres i samarbeid med Universitetet i Agder og 
gir 7,5 studiepoeng. Det var 13 deltakere på utdanningen 
som ble gjennomført i perioden august til desember 2022, og 
tilbudet videreføres høsten 2023 med et utvidet fokus for dem 
som har gjennomført mentorutdanningen.

Vi opplever å ha en god struktur på arbeidet med en plan for 
videreutvikling i samarbeid med målgruppene, viderefører 
mentorutdanningen og utvider med gruppeveiledning for 
godkjente mentorer. Samarbeidet med Forsvaret har vært 
avgjørende for vårt solide nybrottsarbeid innenfor veteranfeltet. 

Det er gjennomført to lokale samlinger for 
sinnemestringsterapeuter med 16 deltakere, i Kristiansand og 
Vennesla, og en regional samling i Larvik.  Fokuset for samlingene 
i 2022 har vært erfaringsutveksling og kompetanseheving 
innen æresrelatert vold. Alle sinnemestringsterapeuter har 
gjennom året blitt invitert til samlinger i andre arenaer som 
har hatt tematikken negativ sosial kontroll. Prosjektet opplever 
økende kontakt og forespørsel om samlinger og veiledning. 
Sinnemestringsterapeutene har mange deltakere, og flere av 
dem har startet opp nye grupper, hvor de viderefører det aktive 
arbeidet.

Formålet er å kunne bidra til å sikre at retten til oppfølging 
blir ivaretatt, og med informasjon om hva som finnes av ulike 
tilbud. Målgruppen for innsatsen er berørte og etterlatte etter 
hendelsene 22. juli 2011.

I 2022 har RVTS Sør videreført samarbeidet med øvrige RVTS 
og Støtteforeningen etter 22. juli. Alle sentrene har oppnevnte 
«loser» som skal ta imot henvendelser fra berørte. I region sør har 
berørte kontakt med losene, og blir tilbudt avklaringssamtale/
vurdering, eventuelt oppfølging ved behov for bistand og hjelp 
til å etablere kontakt med aktuelle instanser. V har hatt noen 
enkeltsaker til behandling, herunder psykososial oppfølging 
og behov for juridisk assistanse. Det har hovedsakelig vært 
konsultasjoner over telefon, men også fysiske møter.

Vi ser på tiltaket som nyttig, da vi opplever at mange fortsatt 
sliter med konsekvensene av hendelsene 22. juli. Målgruppen 
har nytte av hjelp til å orientere seg i et til dels uoversiktlig 
regelverk og tjenestetilbud.  Samarbeidet med de øvrige 
RVTS-ene har vært avgjørende i arbeidet med å gi adekvat 
hjelp. Planen for 2023 er å utforme og etablere et konsept, 
etter ønske fra støtteforeningen, for likepersongrupper i region 
sør og vest.  RVTS sin rolle vil være å ta ansvar for å utdanne 
gruppeledere. RVTS Sør samarbeider med RVTS Vest om et 
utdanningsprogram med tenkt oppstart våren 2023. 
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2.7 Flyktningehelse og tvungen
migrasjon 

RVTS Sør har videreført kompetanseprogrammet «Et godt 
midlertidig hjem» i samarbeid med UDI, IMDI, fylkeskommunen, 
kommuner og statlige mottak for asylsøkere. Situasjonen med 
krigen i Ukraina ført til ytterligere fokus på arbeid i asyl- og 
flyktningefeltet, hvor veilederen ble et nyttig verktøy for ansatte 
i mottak. Vi har gode erfaringer med å jobbe systematisk over 
tid med tjenestene, og vi har tro på å jobbe sammen med både 
ansatte og brukere av tjenestene. Programside:
https://rvtssor.no/program/117/et-godt-midlertidig-hjem/. 
Egen prosjektrapport er overlevert til UDI Sør. 

Programmet har som mål å bidra til et faglig godt omsorgstilbud 
for enslige mindreårige asylsøkere i statlige mottak. Ansatte i 
mottak skal utvikle kompetanse, verdier og holdninger som gir 
grunnlag for god traumebevisst omsorg i mottaket. Fokus på 
relasjoner og god omsorg skal istandsette ansatte til å være 
trygge og ivaretakende voksne i møte med ungdommene.  
Programmet består av tre samlinger (to + tre + to dager) for 
alle ansatte i hvert av mottakene. Det legges opp til møte med 
mottaksleder, barnefaglig ansvarlige og andre fagansvarlige 
hvor fokus er på avklaringer i forkant av programoppstart, 
og erfaringsinnhenting i etterkant av undervisningsdagene. 
Samtlige mottak fikk også tilbud om deltakelse i Grunnkurs i 
Traumeforståelse i regi av RVTS Sør.
 
Fem av disse dagene er for ansatte og to dager om Tankekartet 
er for ansatte og ungdommer sammen. VIVAT-kurset inkluderer 
også invitasjon til eksterne samarbeidspartnere. Underveis 
i programmet er det lagt inn mulighet for to veiledninger. 
Programmet utformes i dialog med det enkelte mottak. 

Samtaler med barn i asylkjeden  
RVTS Sør har i 2022 videreført, og deltatt i gjennomføring av, 
kompetanseutviklingsprogram for Politiets Utlendingsenhet 
(PU) rettet mot barn i asylkjeden. Det har vært rettet mot 
ansatte og er et veiledningsprogram for å trene opp, veilede 
og undervise kollegaer innenfor det barnefaglige området. 
Kompetanseutviklingsprogrammet har vært utviklet i et 
samarbeid internt i Stiftelsen Pilar.  Det har vært gjennomført 
både digitale og fysiske samlinger, hvor planlegging og 
gjennomføring av samlingene har involvert barnefaglige 
ansvarlige i PU, og en egen mentoropplæring, slik at de kan 
drifte fremtidig opplæring selv.

«Å høre til» – Kompetanseutviklingsprogram i bofellesskap for 
enslige mindreårige flyktninger 

Hovedmålsettingen var å bidra til et godt omsorgstilbud og 
oppvekstmiljø for enslige mindreårige flyktninger i kommunene. 
Pilotprogrammet ble gjennomført i 2021 og fulgt opp med 
en fagdag i 2022 for Drammen og Kristiansand kommune. 
Ansatte i boliger og oppfølgingstjenesten deltok.  De forteller 
at pilotprogrammet har bidratt til en bevisstgjøring av felles 
faglig plattform, og at de har blitt utfordret på å reflektere rundt 
hvordan fagforståelsen kan omsettes i praksis. Programmet 
har dessuten bidratt til arbeid med en anerkjennende kultur 
i forhold til ansatte og ungdommer. Ansatte kommenterer 
at de observerte at ungdommene blomstret etter gode 
tilbakemeldinger fra ansatte og andre ungdommer. Fra RVTS 
Sør vil programmet videreutvikles i 2023 i tråd med erfaringer 
gjort i pilotprosjektet. Prosjektside:
https://rvtssor.no/program/113/a-hore-til/. 

Aktiviteter i samarbeid med andre RVTS:
• I 2022 har senteret etablert en samarbeidsavtale mellom 

RVTS Sør og RVTS Øst.

• Det er gjennomført samling med Flyktningefaglig nettverk 
i RVTS-ene. 

• NKVTS bidro med forskning på flyktninger fra Ukraina. 

• NTNU Samfunnsforskning bidro med perspektiver på «Den 
vanskelige integreringsprosessen». 

• I mars 2022 deltok ansatte fra RVTS Sør på den nasjonale 
konferansen «Bosatt – hva så? – Flyktninger, helse og 
integrering» i regi av RVTS Midt og Nord. 

Kristiansand Mottaksskole – «Et godt sted å være, et godt 
sted å lære»
RVTS Sør gjennomførte i perioden august 2021 til august 2022 
kompetanseprogram for ansatte ved Kristiansand Mottaksskole. 
Målsettingen med programmet er at traumebevisst omsorg og 
traumeforståelse skal implementeres som en grunnforståelse 
hos alle ansatte på Kristiansand Mottaksskole. Det deltok om 
lag 40 ansatte i undervisningsprogrammet for alle ansatte, og 
et eget program for ledere. Det ble gjennomført åtte samlinger 
for alle ansatte, med ledersamlinger mellom disse. 

Flyktning.net  
RVTS Sør har sammen med de øvrige RVTS-ene deltatt i 
arbeidet med å revidere nettportalen www.flyktning.net. RVTS 
Sør bidrar i redigeringsarbeidet og med å promotere portalen 
i aktuelle fora.  I 2022 er det gjennomført digital samling og 
en todagers fysisk samling i Tromsø. Det er avtalt to årlige 
samlinger, en digital samling og en fysisk samling over to dager.  

Arbeidet med flyktninger fra Ukraina
Ukrainaprosjektet ved RVTS Sør er i sin helhet beskrevet i eget 
avsnitt, 2.1.9.1.

RVTS Sør samarbeider med de andre RVTS-ene om dette 
oppdraget. Vi har en felles strategi for arbeidet mot overgrep 
og tortur. Vi arbeider videre med kompetansehevende tiltak 
i regionen og samarbeid mellom RVTS-ene i flyktningfaglig 
nettverk, hvor tortur er et av flere temaområder. RVTS-ene har 
også lagt planer for videre samarbeid om dette tema i følgende 
år.

RVTS Sør samarbeider med de andre RVTS-ene om dette 
oppdraget. Vi har en felles strategi for arbeidet mot overgrep 
og tortur. Vi arbeider videre med kompetansehevende tiltak 
i regionen og samarbeid mellom RVTS-ene i flyktningfaglig 
nettverk, hvor tortur er et av flere temaområder. RVTS-ene har 
også lagt planer for videre samarbeid om dette tema i følgende 
år.

Viser til kap 1.4 – Regionalt samarbeid.

RVTS Sør og Jegersberg Gård inngikk i 2021 et gjensidig 
samarbeid om å fortsette å styrke begge enhetenes kompetanse 
på traume, rus- og voldsfeltet, herunder brukermedvirkning 
og recovery, gjennom kompetanseprogrammet AvHoldt. 
Programmene har et stort fokus på sammenhengen mellom 
rus, vold og traumer, og hensikten er å sikre god kompetanse 
innen traumebevisst rusbehandling hos alle ansatte ved begge 
enhetene, for å tilby pasienter og deres pårørende god faglig 
hjelp. Ved Jegersberg Gård er målgruppen alle beboere og 
ansatte, men også de ansatte ved RVTS Sør har som mål å øke 
egen kompetanse i gjensidig samarbeid.

AvHoldt-programmene består av ulike elementer hvor både 
implementeringsstøtte/lederstøtte og de fysiske samlingene 
for alle ansatte i stor grad har vært i workshopformat kombinert 
med undervisning og filmer. Det har i 2022 vært gjennomført to 
fagdager for alle beboere og ansatte ved Jegersberg Gård. De 
har også deltatt på regional fagdag om rus og vold, og RVTS Sør 
hatt innlegg på erfaringsseminar ved enheten. 

Gjennomføringen av AvHoldt-programmene har vært gjort i 
nært samarbeid med ledelsen ved enhetene. Samarbeidet 
med Jegersberg Gård er gjensidig, og innholdet skapes mellom 
beboere, ansatte og RVTS Sør. Arbeidet fortsetter i 2023.

Kompetanseprogrammene er et MMA, og gjennomføres 
etter mal fra AvHoldt-prosjektene ved Blå Kors Loland 
behandlingssenter og CRUX Kalfaret. Programmene ble noe 
forsinket grunnet pandemien. Ved ARA Byglandsfjord har det i 
2022 vært avholdt to fysiske dagssamlinger for ansatte, samt 
to samlinger med implementeringsgruppen. Innsatsen ved ARA 
Byglandsfjord er eksternt evaluert av PWC. Se egen rapport. 
AvHoldt v2.0 evalueres ved bruk av TANDEM.

Både CRUX Verksgata, ARA Døgnenhet SSHF Byglandsfjord 
og Blå Kors Loland behandlingsenter er spesialiserte 
døgnbehandlingsenheter (TSB) for rusavhengige, som er 
målgruppe for innsatsen. RVTS Sør gjennomfører i perioden 
2019-22 (23) AvHoldt-kompetanseprogrammene for alle 
ansatte, inkludert eget leder- og implementeringsstøtteprogram.  

Det ble avholdt 4 samarbeidsmøter (3 digitale og 1 fysisk) i 
forumet i 2022. Den interne arbeidsgruppen i forumet avholdt 
i tillegg 2 (digitale) møter.
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2.12 Arbeid mot krisesentertilbud i 
kommunene – Bufdir

 

Tjenestestøtteprogrammet MMA Krisesenter for perioden 
mars 2020-2022 er sluttført. Programmet Verdiforankret 
Fagfellesskap skulle bidra til gode menneskemøter for 
mennesker i sårbare livssituasjoner. Vi ønsket å styrke et 
verdiforankret fagfelleskap med et godt omdømme som 
skaper trygghet og mestring i møte med brukere, kolleger og 
samarbeidspartnere.

Programmet består av heldagssamlinger og todagerssamlinger 
for alle ansatte i klynger på to og tre sentre. Det ble lagt inn 
mellomarbeid mellom samlingene og de ansatte gjennomførte 
RVTS Sør sitt digitale grunnkurs i traumeforståelse. Det siste 
året har vi hatt fokus på egenomsorg, felleskapsbygging og 
lederes rolle i kompetanseheving.

Hallingdal Krisesenter og barnevernvakt har hatt et eget 
kompetanseprogram med fire digitale heldagssamlinger i 2021 
og en samling fysisk i Hallingdal i 2022. Leder har også deltatt 
på ledermøte med alle krisesenterlederne. 

Programmet ble evaluert med Questback og gjennom tett 
kontakt med krisesenterlederne for tilbakemelding etter de 
enkelte samlingene. Tilbakemeldingene viste at 75-90 prosent 
av alle ansatte mener at samlingene har vært relevante og 
nyttige. Vi benyttet Tandem ved oppstart og avslutning av 
programmet. Her kan vi se at sentrene er ulike, og at de ansatte 
har beveget seg i positiv retning. Vi har også hatt en grundig 
evaluering på ledersamlingen etter siste samling. Alt dette er 
omtalt i en evalueringsrapport for programmet.  
Tilbakemelding fra deltakerne:

«Mange kurs er gode på fag, men ikke 
med så mye fokus på egen bevissthet 
som i dette programmet». 

Lederne sier:

«Det har skjedd mye på mange 
områder, så jeg som leder har reflektert 
mye på hva som egentlig
er suksessfaktoren». 

Oppsummert har vi gjennomført et kompetanseprogram over 
tre år, som er godt evaluert. 

I 2022 har det blitt arrangert en årlig todagerssamling 
om egenomsorg og selvivaretagelse. Formålet med denne 
samlingen har vært å bidra til kompetanseheving for ansatte 
og ledere ved sentrene mot incest og seksuelle overgrep 
(kap 2.13). Målgruppen er alle ansatte i sentrene mot incest 
og seksuelle overgrep i vår region.  Dette oppdraget løser vi i 
samarbeid med RVTS Øst. 

Det deltok 41 deltakere fra ni sentre i to regioner på 
samlingen, som vekslet mellom korte foredrag, refleksjoner og 
gruppeoppgaver.

Det er en omforent oppfatning fra både NOK-/SMISO-sentrene, 
RVTS Øst og RVTS Sør at årlige samlinger for disse sentrene i 
våre to regioner er en god struktur som er ønskelig å videreføre. 
Ved å være i dialog med sentrene i planleggingen av samlingen, 
øker sannsynligheten for å treffe best mulig på innhold og form.  

Samarbeid med NOK Agder  
RVTS Sør har, i tillegg til den regionale innsatsen, hatt et godt 
samarbeid med NOK Agder om å bidra inn i etableringen av 
et fagnettverk for ansatte i tjenester som møter, behandler 
og/eller følger opp overgrepsutsatte eller utøvere av skadelig 
seksuell atferd eller overgrep fra 16 år og oppover. Fagforum 
16 + ble etablert våren 2022. Initiativtaker og koordinator er 
NOK Agder. RVTS Sør hadde innlegg på den første samlingen. 
Målet er to samlinger per år, med fokus på relevante 
temaer som deltakere i nettverket bringer inn. De to første 
nettverkssamlingene har hatt god oppslutning, og behovet for 
en møteplass der ulike problemstillinger kan drøftes, synes å 
være stort.  RVTS Sør ble invitert inn på NOK Agder sitt årlige 
styremøte for å si noe om hvordan overgrepsbildet kan se ut til 
å utvikle seg de neste årene. Innlegget satt søkelys på to mulige 
tendenser som det kan tenkes at NOK-senteret bør være klar 
for å ivareta; nettrelaterte overgrep og utsatte etter overgrep 
brukt som våpen i krig og konflikt. Målet med innlegget var å 

bidra til at styret i NOK Agder er kjent med det som ser ut til å 
være utviklingen i årene som kommer. 

Formålet med denne innsatsen er at TryggEst skal bidra til å 
forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne 
mennesker som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte 
seg selv. TryggEst er utviklet for å hjelpe kommunen til å ivareta 
sine mest risikoutsatte voksne innbyggere, og skal bidra til å 
forebygge, avdekke og håndtere vold og overgrep mot denne 
gruppen.  Årets tematikk har vært TRIAGE, et verktøy som skal 
brukes av TryggEstteamet. 

En målsetning i 2022 har vært å synliggjøre innsatsen i 
passende arenaer, samt inspirere til økt bruk i kommunene.  
Flere kommuner i Agder har meldt sin interesse for TryggEst, 
er nå i oppstartsfasen og har utformet årsplan sammen med 
RVTS Sør. Neste år er målet å få fem nye kommuner som 
ønsker å bli TryggEst i Agder.

RVTS Sør har deltatt på nasjonal Bufdir-konferanse i Oslo 
sammen med TryggEst-kommunene og de andre RVTS-ene, 
som fremover vil arrangere regionale konferanser.

Snakkemedbarn.no og Jegvet.no 
RVTS Sør har i 2022 jobbet aktivt for å gjøre jegvet.no kjent, 
og for å spre og implementere snakkemedbarn.no i vår region. 
I alle våre kompetanseprogrammer med relevante tjenester, 
blir nettsidene brukt som en del av programmet. Det betyr 
at de fleste tjenester som RVTS Sør har vært i kontakt med i 
2022 har blitt informert om jegvet.no, og blitt gjort kjent med 
snakkemedbarn.no som øvingsarena for samtaler med barn og 
unge. De har sett simulering av samtaler, og vi har vist dem 
innholdet på nettsiden om vold og overgrep, kommunikasjon 
og modulbasert opplæringsprogram for ansatte i skole og 
barnehage. Ansatte ved senteret har brukt snakkemedbarn.no 
i skoler, barnehager, kommunale helsetjenester, barnevern og 
PPT og i møte med studenter ved Universitetet i Agder.

I 2022 har RVTS Sør lagt større vekt på at snakkemedbarn.
no og opplæring i samtaler med barn og unge skal være en 
del av opplæringsprogrammet MenneskemøteAkademiet 
(MMA), i form av workshops og storsamlinger hvor vi møter 
alle ansatte som arbeider med barn og unge i kommunene. 
Disse kommunene får implementeringstøtte i programmet som 
går over tid, i inntil to år, i tråd med FAFOs funn i Delrapport 
3 «Kompetanse og brukervurdering». De viktigste hindringene 
for bruk av snakkemedbarn.no og jegvet.no forventes å ligge 
i utfordringer knyttet til implementering, samhandling og 
institusjonell kultur.

RVTS Sør har også gjennomført åpne webinarer hvor vi har har 
vi simulert samtaler med Iben og Emilie fra snakkemedbarn.
no, og drøftet dilemmaer som oppstår i samtalene. Webinarene 
har hatt stor deltakelse fra både skole, barnvern og helse.
 
Senteret har som en del av den nasjonale satsingen hatt faste 
introduksjonskurs om hvordan bruke snakkemedbarn.no på 
din arbeidsplass. Introduksjonskursene består av to samlinger 
av tre timer online. Her blir også jegvet.no introdusert og 
verktøyene blir sett i sammenheng med hverandre.

RVTS Sør utviklet i 2022 et nytt konsept for ansatte i 
kommunale barneverntjenester, «Samtaler med barn og 
unge i barneverntjenesten». Konseptet skal piloteres høsten 
2023, med deltakere fra 14 kommuner på Agder i piloten. 
Snakkemedbarn.no vil være en del av denne opplæringen. RVTS 
Sør har også deltatt, og hatt ansvar, i årets utviklingsarbeid i 
tett samarbeid med Attensi. Arbeidsgruppen for dette arbeidet 
ledet av RVTS Øst.

Alt dette er gledelig og gir senteret stor inspirasjon til å fortsette 
å utvikle snakkemedbarn.no, samt fortsette å finne nye former 
for samarbeid med kommunene, statsforvalterne og de enkelte 
barnehager/skoler og relevante tjenester for implementering 
av verktøyene.

RVTS Sør har rapportert konkret på alt arbeidet direkte via den 
nasjonale prosjektgruppen til Bufdir, og går derfor ikke detaljert 
og i dybden i denne rapporten. 
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2.16 Barnevernsreformen og
kommunenes ansvar –
Bufdir og læringsnettverk 

Implementering av Oppvekstreform og Ny barnevernlov
I 2022 har RBUP og RVTS Sør samarbeidet om å gi kompetanse i 
å gjennomføre implementeringsprosesser i barneverntjenesten. 
Målgruppene har vært barnevernledere og mellomledere i 
Larvik, Tønsberg og Holmestrand barneverntjenester.

I 2022 ble det gjennomført tre fagdager hvor mellomledere 
har fått undervisning om, og veiledning, i å implementere ny 
barnevernlov og oppvekstreform i sitt team.  Barnevernlederne 
var til stede på første og siste samling.

Fagdagene vekslet mellom undervisning og utprøving 
av implementeringsverktøy. Mellom samlingene har 
mellomlederne hatt i oppgave å gjennomføre konkrete 
implementeringsprosesser der de skulle bruke verktøyene 
i egne team eller avdelinger. Hver fagdag startet med at alle 
mellomlederne har lagt fram hvordan de har jobbet mellom 
samlingene, hva de har lyktes med, hva som har vært 
utfordringer og eventuelle behov for støtte fremover.

Ønsket har vært å øke implementeringskunnskapen og 
kompetansen i å gjennomføre implementeringsprosesser. 
Videre ble god kunnskap om ny barnevernlov og oppvekstreform 
en viktig nytteverdi for tjenesten.

Samlingene har vært evaluert muntlig i slutten av hver 
samling, i tillegg til at prosjektlederne har hatt møter med to av 
barnevernlederne mellom fagdagene.

Det har gjennom hele prosjektet vært tett kontakt mellom to 
av barnevernlederne og prosjektlederne. Programmet har vært 
justert flere ganger med bakgrunn i tjenestenes behov.  Det ble 
avsluttet i oktober 2022 med svært god muntlig evaluering fra 
alle tjenestene.  

«Mer kunnskap, bedre barnevern» Kompetansesatsing 
kommunalt barnevern KKB: Tjenestestøtte 2022    
Tjenestestøtteprogrammet skal støtte kommunale 
barneverntjenester i eget utviklingsarbeid. Målsettingen er at 
tjenestene som deltar på programmet skal oppnå en forbedret 
og systematisert praksis som fører til høyere kvalitet og bedre 
tjenester til barn og familier.  Tjenestestøtteprogrammet er et 
ledd i kompetanseløftet i kommunalt barnevern, på oppdrag 
fra Bufdir. Programmet er et nasjonalt samarbeidprosjekt rettet 
mot kommunale barneverntjenester, hvor RBUP Øst og Sør, 
NORCE, RKBU Midt, RKBU Nord og RVTS Sør deltar.

RVTS Sør har gjennomført samlinger som planlagt med klynge 
19 (Lister barnevern og Barnevern Sør) og klynge 24 (Midt-
Agder, Øst-Agder og Setesdal barneverntjenester).

Programmet gjennomføres i seks bolker, hvor samarbeidet 
starter med et informasjonsmøte av ledere før et formøte med 
alle ansatte. Videre gjennomføres det tre lederstøttesamlinger. 
Kommuneledelsen inviteres til å delta på den første og siste 
av disse lederstøttesamlingene. På siste samling presenterer 
lederne tjenestens utviklingsplan(er) for hverandre og 
får tilbakemelding. Mellom hver lederstøttesamling er 

det fellessamlinger for alle ansatte, hvorav den første og 
siste er over to sammenhengende dager. Som et ledd i 
implementeringsprosessen er det en oppfølgingssamling 
seks måneder etter siste lederstøttesamling. Her inviteres 
også kommuneledelsen til å delta. I oppfølgingssamlingen 
presenterer lederne hvordan implementering av utviklingsplan 
har foregått, samt opplevd effekt av tjenestestøtteprogrammet. 
Ønsket resultat er å øke kvaliteten på barneverntjenestenes 
undersøkelser, forebyggende tiltak og evaluering av tiltakene, 
samt å utjevne ulikheter i norske barneverntjenester.
  
Alle samlinger i programmet avsluttes med en evaluering 
i form av standardisert Questback. På oppdrag fra Bufdir 
gjennomfører Oslo Economics, Agenda Kaupang og Fürst 
og Høverstad en følgeevaluering av fem tiltak som inngår i 
kompetansestrategien «Mer kunnskap – bedre barnevern» hvor 
tjenestestøtteprogrammet inngår.

Det er Statsforvalteren, Bufdir og den nasjonale 
prosjektledelsen som velger ut hvilke tjenester som årlig skal 
tilbys tjenestestøtteprogrammet. På bakgrunn av Quistbackene 
og følgeevalueringen redigeres programmet årlig i tråd med 
tilbakemeldingene fra tjenestene og ny relevant forskning, 
lovendring og ny kunnskap.

Programmet er nå inne i en avsluttende fase, og det jobbes 
med bærekraft av programmets suksesskriterier etter 2024.  

TBO-F Kurslederopplæring 2022 
TBO-F er et undervisningsopplegg for fosterforeldre utviklet av 
NCTSN. RVTS Sør gjorde en større revidering av TBO-F i 2021, 
der materiellet ble oppdatert både faglig, kontekstuelt, visuelt 
og på brukervennlighet. Det reviderte materiellet ble lansert i 
januar 2021.

Kommunale barnevern- og læringsnettverk i hele landet 
har forberedt seg til kompetanseoverføringen fra Bufetat til 
kommunale barnevern i 2022. RVTS Sør opplever stor interesse 
for TBO-F når det gjelder oppgaven kommunale barnevern 
skal ha med opplæring og oppfølging av fosterforeldre, og 
mange læringsnettverk ønsker kurslederopplæring. RVTS Sør 
tilbyr en to+en-dagers kurslederopplæring i region sør, men 
opplever interesse og forespørsler om opplæring også fra 
andre kanter av landet. Vi har derfor i 2021 og 2022 arrangert 
kurslederopplæring i region nord sammen med RVTS Nord og i 
region øst sammen med RVTS Øst. RVTS Nord og RVTS Øst har 
overtatt videre kurslederopplæring i TBO-F i region nord og øst. 
Selve kurslederopplæringen gjøres i samarbeid med 
barnevernsansatte som driver TBO-F-kurssamlinger og 
gruppeveiledning. Vi har fire dedikerte barnevernsansatte 
som kursholdere i opplæringen, som bringer inn erfarings- 
og kontekstuell kunnskap. Opplæringen er spisset mot at 
barnevernsansatte skal bli utrustet til å selv gjennomføre TBO-
F-kurs- og veiledningssamlinger for fosterforeldre.

Til sammen har 202 barnevernsansatte fra 32 kommuner 
og 25 ansatte i Stendi (nasjonalt nedslagsfelt) deltatt på 
kurslederopplæring i TBO-F i 2021-2022.

TBO-S, traumebevisst omsorg for skole, er under utvikling 
og er per desember 2022 ute til «høring» hos utvalgte 
barnevernansatte og rådgivere i alle fem RVTS-er. TBO-S er en 
forkortet versjon tilpasset skoler, som barnevernstjenestene 
som holder TBO-F-kurs og -veiledning kan bruke i undervisning 
og veiledning av skoler. Denne lanseres våren 2023. 

Senteret har ikke blitt forespurt om bidrag til dette arbeidet i 
2022.

RVTS Sør har utviklet digitale planleggingsdager til bruk i skoler. 
Tema for planleggingsdagene støtter opp under overordnet del 
av Kunnskapsløftet, som igjen er styrende for arbeidet i de ulike 
fagene. I forlengelsen av dette arbeidet utviklet vi også digital 
planleggingsdag om «Trygt og godt i barnehagen»  og «Trygt og 
godt for flyktninger» til bruk for ansatte i barnehager og skoler. 
Formålet med planleggingsdagene var å nå bredt ut med viktig 
kunnskap om hva barn og unge trenger for å oppleve trygghet 
både i barnehage og på skolen. Planleggingsdagene baseres 
på grunnleggende pedagogiske prinsipper, hvor variasjon 
og ulike virkemidler er tatt i bruk. Hver planleggingsdag har 
en varighet på om lag tre timer, og består av ulike fagfilmer, 
oppgaver, animasjonsfilmer med mer.

De digitale planleggingsdagene ligger på RVTS Sør sine 
kurssider, til fri benyttelse for alle ansatte i barnehager og skoler 
i Norge.  I 2022 har 51 skoleledere fra 33 ulike kommuner 
gjennomført planleggingsdagen for skole med sitt personale.

Konkret gjort i 2022 
Den digitale planleggingsdagen, «Trygt og godt i skolen», ble 
utviklet først, og lansert til skolestart høsten 2022. Hensikten 
var å nå ut til flere skoler med kompetanseheving knyttet til det 
lovpålagte arbeidet som følger av opplæringslovens § 9 A. 
https://rvtssor.no/nettkurs/planleggingsdag/

Ivaretagelse av flyktninger i skole og barnehage
SAPH-nettverket er et interkommunalt samarbeidsorgan 
bestående av kommunene Modum, Sigdal, Øvre Eiker og 
Krødsherad, samt Modum bad og Viken fylkeskommune. De 
ønsket seg digital planleggingsdag for barnehagene med fokus 
på flyktninger i barnehage og skole.

Høsten 2022 utviklet senteret fire digitale planleggingsdager 
som skal inngå i SAPH-nettverkets ressursbank, hvor 
målsetningen er at samtlige barnehager og skoler som inngår 
i nettverket gjennomfører de fire planleggingsdagene i løpet av 
2023.

https://rvtssor.no/nettkurs/planleggingsdag-barnehage/, 
https://rvtssor.no/nettkurs/planleggingsdag-flyktninger/. 

Ved å tilby tjenestene digitale planleggingsdager og ressurser, 
gjør vi oppdatert kompetanse lettere tilgjengelig. Tjenestene 
kan benytte ressursene når de selv har tid og anledning. 
Planleggingsdagene har en gjennomtenkt progresjon, men 
hvert enkelt ledd kan også stå for seg selv. På den måten gis 
deltakerne mulighet til å «skreddersy» opplegget etter egne 
behov.  

Involvering av tjenestene 
Representanter fra SAPH-nettverket og de ulike kommunen 
som inngår her, har bidratt med innspill til innhold og utforming 
i planleggingsdagene. I tillegg er det lagt inn erfaringer fra 
praksisfeltet. Underveis har tjenester meldt tilbake at de 
liker form og innhold godt, samt at de ønsker seg ytterligere 
digitale ressurser. Det er også planlagt evalueringsmøte med 
representanter fra SAPH-nettverket våren 2023. 

Kort oppsummering
Fire digitale planleggingsdager er gjort tilgjengelig for alle 
ansatte i skoler og barnehager i hele landet. Tematikken er 
helt sentral med tanke på skolen og barnehagens overordnede 
intensjon.  

LINK 
Formålet har videreutviklet LINK- livsmestring utover de norske 
klasserom. I 2022 har vi samarbeidet med Århus kommune 
som ønsket LINK oversatt til dansk. Vi gjennomførte et todagers
opplæringskurs. For ansatte i skoler. Vi har arrangert fysiske 
kursdager og vi har hatt undervisning på zoom. Prosjektet skal
evalueres av Århus kommune, og vi vil få tilbakemeldinger på 
funnene. LINK etterspørres fra ulike hold, også utenfor landets 
grenser. I år har vi brukt tid på å lage presentasjoner for 
formidling av opplegget og oversettelser til andre språk. 

45

2.17 Innspill til veilederen sammen 
om mestring

2.18 Utarbeidelse av støttemateriell 
– nye læreplaner



46

2.19 Nettbasert formidling 

Fagformidling, digitalisering og profilarbeid 
Dette året har vi hatt mulighet til å fokusere på vår nye 
fagformidlingsstrategi, både digitalt og i form av andre konkrete 
verktøy og ressurser. Det har resultert i en mer fokusert innsats 
i fagformidlingen, og en strategisk rettet formidlingsform som 
treffer målgruppen (tjenestene) enda bedre.

Vår fagformidlingsprofil  i RVTS Sør fortsatte å formidle et 
praksisnært språk som skal treffe fagpersoner og folk flest i 
2022. Vi hadde fokus på hvordan tjenestene kan omsette 
kunnskap til praksis, og at formidlingen skulle ha en reell nytte 
og bruksverdi for hjelperne. Vårt mål var å gjøre forskning og 
fagstoff tilgjengelig for alle, og også tilby ressurser og verktøy 
basert på fagstoffet, slik at målgruppen kunne ta den i bruk ute 
i tjenestene.

Vår fagformidling skulle i 2022 belyse, berøre og bevege. 
Den skulle være preget av mot, ydmykhet og nysgjerrighet, og 
være faglig etterrettelig, samtidig som den skulle være tydelig 
i sitt språk og gjenspeile den virkeligheten tjenestene lever og 
arbeider i.
 
I 2022 gjennomførte vi en større analyse av vårt 
fagformidlingsarbeid på sosiale medier, og på bakgrunn av 
denne analysen har vi kunnet fokusere innholdsproduksjonen 
på disse plattformene enda bedre,  noe vi ser at blir tatt godt 
imot av de vi ønsker å nå.

Det vi publiserer på våre nettsider er i all hovedsak 
egenprodusert fagstoff, som ikke er konkurrerende eller 
overlappende med de andre RVTS-ene og kunnskapssentrene i 
Norge, men som er supplerende.

Strategiske aktiviteter i 2022 «Kofferten min og meg» 
RVTS Sør har blant annet utarbeidet samtaleverktøyet 
«Kofferten min og meg». Tanken bak er at det finnes mange 
barn og unge som bærer på vanskelige og vonde opplevelser, 
en såkalt «bagasje», i livet. Og at noen barn og unge, dessverre, 
har en ekstra tung koffert de bærer på. Vi håper at dette 
samtaleverktøyet kan hjelpe disse barna til å forstå og oppleve 
håp og mestring, og at det vonde kan få en mindre plass i livet. 
At det kan bli «Meg og kofferten min», litt mer enn «Kofferten 
min og meg».

Permen og nettressursen, samt filmer og ekstra oppgaver, har 
som mål å bidra til samtale, undring og bekreftelse av 
vonde opplevelser, samt støtte alle forsøk og initiativ for 
å mestre livet. Den kan også brukes som traumebevisst 
forståelsesverktøy i veiledning og undervisning. 

Tema-måneder 
Hver måned har vi produsert en fagartikkel, en
modell/plakat til hjelperen basert på denne
artikkelen, samt en film eller to basert på tema. 
Eksempler på tematikk har vært toleransevinduet, 
hjerneopplysning for barn, min superkraft, stress,
tillit, og smerteuttrykk. 

Profilfilmer og filmutvikling 
Vi har utviklet to nye profilfilmer som skal gi tjenestene et 
verktøy som de kan bruke når de er sammen med barn og 
unge. Filmene har som mål å få oss til å forstå hvordan normale 
reaksjoner kan gi seg til kjenne, og hvordan alle mennesker 
kan reagere når vi har opplevd vanskelige ting. Se kap. 1.5.2 
for mer informasjon.

Vi har også fokusert på annen type film, i ulike plattformer. Alt fra 
serien “Faglederkrøll” på Facebook, hvor vår fagleder har satt 
lys på månedens tema på en uhøytidelig, dog faglig informativ 
måte – til filmen til «Kofferten min og meg» og produksjoner 
rundt RVTS-konferansen, digital undervisning med mer. 

App 
Vi har også utviklet appen «Fall til ro» (se kapittel 1.5.2.1) 
som også har utspring i «Kofferten min og meg» og er ment 
som et supplement til dem som møter barn som strever med 
uro i kroppen. Appen var landets mest nedlastede helse- og 
barneapp helgen den ble lansert. 

Julekalender 
Vår populære julekalender ble i år erstattet med en 
adventskalender bestående av fire filmer med oppgaver 
til hver film, samt en sang og fagartikkel, “Nissen som 
nesten ødela jula”. Kalenderen ble til slutt besøkt 26.600 
ganger via nettsidene i løpet av desember, med 41.900 
sidevisninger. Tilbakemeldingene fra hovedmålgruppen 
(lærere og barnehagelærere) har vært svært god, og de 
melder at kalenderen har ført til gode samtaler med barna om 
tilhørighet og utenforskap, hvordan vi kan hjelpe hverandre 
når noen strever – samt at de selv har blitt litt mer bevisste 
på sin egen rolle i fellesskapet. Se episodene, oppgavene 
samt faggrunnlaget for kalenderen på www.rvtssor.no/jul. 
Kalenderen er skrevet av RVTS Sør, og illustrert og filmet av 
Sandnes Media AS. 
 

Media 
Flere av våre medarbeidere har også vært i media dette 
året. Temaene skadelig seksuell atferd, samarbeid rundt 
æresrelatert vold og negativ sosial kontroll med kommunen 
og IMDI, samt mannsrollen og selvmordsforebygging er blitt 
satt på agendaen opptil flere ganger både lokalt og nasjonalt. 
Appen «Fall til ro» fikk også oppmerksomhet da den ble lansert. 
 
Samarbeid med andre 
Det kommunikasjonsfaglige samarbeidet med andre 
kunnskapssentre har også vært en stor – og økende – del av 
fokuset dette året.

Både kommunikasjonsarbeid i Samarbeid Sør (kap.1.4). 
mellom RVTS-ene (se kap 1.3.2) og NKVTS (se kap. l 1.3.3) 
har vært prioritert høyt. Disse samarbeidene har resultert i at 
vi møtes og snakkes på jevnlig basis og har en felles Facebook-
gruppe hvor vi deler ideer og hjelper hverandre. Her jobber vi 
for å finne løsninger for hvordan vi kan dele ressurser på tvers 
av sentrene og spille hverandre gode – samtidig som vi bevarer 
vår unike profil, til det beste for tjenestene. Målgruppetenking, 
sosiale medier, logobruk og delingskultur har vært sentrale 
temaer vi har diskutert og hjulpet hverandre med på tvers 
av sentrene.  I tillegg har Handlingsplanfestivalen og RVTS-
konferansen bidratt til at vi har jobbet enda bedre og mer 
målrettet sammen.  

Fagformidlingsavdelingen jobber hovedsakelig i team og jobber 
på tvers av fagfelt. Ved å fokusere våre ressurser in house 
sparer vi både tid og penger, til nytte for tjenesteapparatet og 
for innbyggerne.  Vi ønsker at fagformidlingen vår skal være 
til reell bruks- og nytteverdi for tjenestene, i den hverdagen de 
står i, slik at de kan bli enda bedre og tryggere fagfolk.  
 

Websiden rvtssor.no.  
Vårt viktigste verktøy innen formidlings- og 
kommunikasjonsarbeidet er nettsiden rvtssor.no. Her legger vi ut 
fagartikler, redaksjonelle artikler, spalter, webinarer, podcaster, 
veiledere, filmer og andre ressurser–samt informasjon og 
påmeldingsmuligheter til kurs og tilgang til e-læringsportaler 
og programsider for tjenestestøtteprogrammene vi tilbyr.  
 
I 2022 var det en liten økning på sidevisninger på rvtssor.no i 
forhold til året før: 
Sidevisninger i 2022: 722.277 
Sidevisninger i 2021: 712.214

Se ellers fullstendig oversikt i tabell under «Nøkkeltall». 

Sosiale medier:  
RVTS Sør er per i dag på Facebook og Instagram, men jobber 
nå også for å utforske Snapchat og TikTok, samt LinkedIn for 
å nå enda flere i vår målgruppe.  Vi fortsetter å øke antall 
følgere på sosiale medier også i 2022. Vi ser likevel at bruken 
av tradisjonelle sosiale medier som Facebook har endret 
seg under pandemien, og vi har jobbet godt med å finne ut 
av hvordan vi best kan nå hjelperne og tjenestene med vårt 
faggrunnlag. Vi opplever at arbeidet med målgruppefokus 
og nytteverdi til hjelperen nå gir resultater, og vi har bedret 
spredning og synlighet av sakene vi publiserer i flere kanaler. 
Vi har også en god og viktig dialog med våre følgere på disse 
plattformene, ettersom de gir oss viktig informasjon om hva 
tjenestene trenger av oss som kunnskapssenter. Facebook 
er fortsatt hovedkanalen inn til våre nettsider, og dermed inn 
til godt og viktig fagstoff, så vi ser derfor stor nytteverdi av å 
fortsatt jobbe med denne kanalen.    
 
I 2022 hadde vi to eksterne firmaer inne for å analysere vår 
fagformidling på sosiale medier. Alt vi produserer er godkjent 
av fagleder ved RVTS Sør, og involverer ofte fagfolk på tvers i 
organisasjonen. 
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Bærekraft
Etter innspill fra ansatte i 2020 ønsket ledelsen i RVTS Sør å se 
nærmere på hva vi kan gjøre for å bli mer bærekraftig, og det 
ble opprettet en egen bærekraftgruppe som møtes halvårlig. 
De ansatte ble inkludert i prosessen med å plukke ut de av FNS 
bærekraftsmål som de syntes RVTS Sør skulle sette søkelys på, 
og de tre målene med flest stemmer ble som følger: 

Dette er mål som det ble satt fokus på i 2021, og som ble 
arbeidet videre med i 2022. 

Å arbeide med bærekraftsmål er en sirkulær prosess hvor 
man hele tiden ser på hva man har oppnådd og hva som kan 
bli bedre. Man ser også på muligheten for å bytte ut enkelte 
bærekraftsmål med andre etter hvert som man får innarbeidet 
gode tiltak som ivaretar de eksisterende målene.

• Overgang til elbiler gir redusert utslipp, sammenlignet 
med flybruk og fossilt drevne biler.

• Økt bruk av digital undervisning og møter på teams som 
reduserer utslipp fra reise.

• Økt andel av kjøttfri møtemat. 

• Tilskudd til treningsabonnement og ergonomisk utstyr til 
kontor/arbeid hjemmefra.

 
• Oppstart av treningsgruppe, hvorav flere går og sykler til 

jobb. 

• Reduksjon av trykksaker i bytte med nettressurser. 

• Bevisstgjøring på bruk av miljøvennlig papir og produksjon. 

• Det vurderes sertifisering som Miljøfyrtårn. 

• Tilrettelegging for videreutdanning og fagutvikling.
 
• Tipsplakater ved opprettelse av prosjekter/kurs med fokus 

på bærekraftige tiltak. 

• Ulike temadager for å sette fokus på bærekraft blant de 
ansatte; for eksempel sykkelservice eller bytting av klær. 

Oppsummering
Senteret har økende bevissthet omkring bærekraft, og 
har flere virksomme tiltak for å nå bærekraftmålene våre. 
Arbeidsgruppen lanserer stadig konkrete tiltak som gjør at vi 
realiserer og jobber systematisk med dette. 

Helsedirektoratet utarbeider de årlige tilskuddsbrevene som 
fastsetter oppgavene og rammene for virksomheten til RVTS 
Sør. I tillegg mottar RVTS Sør også tilskudd fra Barne-, ungdoms- 
og familiedirektoratet (Bufdir), Utdanningsdirektoratet (Udir) og 
Utlendingsdirektoratet (UDI).     
  
RVTS Sør er sammen med RVTS Øst og RBUP Øst og Sør eid 
av Stiftelsen Pilar. Pilar har samordnet fellesfunksjoner innen 
økonomi, HR og IT, samt samarbeid og nettverk knyttet de 
fagområdene vi har felles.

Det var 28 faste stillinger på senteret ved utgangen av 2022. 
Bemanningen er tverrfaglig og har solid erfaringskompetanse 
fra de tjenestene vi jobber ut mot.

I tillegg leier eller kjøper senteret annen kompetanse for å 
løse enkeltoppgaver som er kortvarige. RVTS Sør har dette 
året tilpasset seg ny organisasjon bestående av ledergruppen, 
forsterket støttefunksjon for organisasjon- og administrasjon, 
samt forsterket prosjektstyring og konferansestøtte. 
Organisasjonen har digitalisert flere områder i driften og 
har gjennom flere personalledere kunne jobbe tettere med 
fagpersonell og organisasjonens samhandlingsarenaer. 
Senteret har virksomme møtestrukturer internt gjennom 
månedlige personalmøter og egne fagutviklingsdager.  Det 
er faste samarbeidsmøter mellom ledelsen, verneombud 
og tillitsvalgte (LSU). Senteret er del av tilsvarende 
samarbeidsmøter på stiftelsesnivå.

RVTS Sør er organisert som en prosjektorganisasjon. Vi 
benytter denne organiseringen til å jobbe helhetlig og 
samhandlende rundt våre oppdrag. Det sikrer tverrfaglighet 
og stort nok mangfold til at vi samlet sett er et komplett 
kompetansesenter. Det etableres prosjektgrupper hvis noe 
skal utvikles eller drives over tid. Prosjektgruppene blir delegert 
oppgaver, myndighet og de nødvendig ressurser for å realisere 
innsatser og oppdrag. Lederne gir støtte til prosjektleder ved 
behov. Prosjektorganiseringen sikrer god kvalitet, læring 
på tvers i organisasjonen, og gjør det 
mulig å utnytte alle medarbeidernes 
kompetanser og erfaringer. Det 
mobiliserer medarbeiderne og bidrar 
til eierskap og deltakelse i fagområder 
de kjenner godt.  

Senteret ønsker å være en innovativ og lærende organisasjon, 
og har derfor etablert faste strukturer for intern fagutvikling 
og for å sikre arenaer for deling av kunnskap og erfaringer på 
tvers av fagområder og prosjekter. Vi tenker at slike arenaer 
for læring og faglig fellesskap styrker organisasjonstilhørighet 
og bygger psykologisk trygghet i organisasjonen og mellom 
medarbeidere. Vi mener at lek og innovasjonsprosesser kan 
skape ekstraordinære resultater som sikrer kvalitet.
Våre konkrete lærings- og utviklingsarenaer er:  

• To faste «inneuker» årlig. Disse ukene jobber vi sammen 
om våre strategiske mål, konsepter og programmer, 
arbeidsformer og ikke minst verdimeldingen som beskriver 
vårt faglige ståsted og verdigrunnlag.  

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

• Fagutviklingsgrupper (FUG). En FUG-gruppe skal ha et 
konkret område eller tema, et avklart mål og ønsket resultat, 
samt en plan for hvordan arbeidet skal presenteres for 
fellesskapet. I disse gruppene arbeider man systematisk 
med løpende utvikling og innovasjon som skaper kvalitet 
og oppdatering av kunnskapsgrunnlaget vårt.

• Våre medarbeidere er senterets kapital. Det er 
medarbeiderne våre som skaper gode tjenester til våre 
målgrupper, som sikrer kvalitet og sørger for at senteret 
realiserer samfunnsoppdraget vårt. Et godt arbeidsmiljø, 
gode arbeidsbetingelser, mulighet for å selvledelse 
innenfor egne oppgaver og tilgang til gode kolleger og 
ledelse vurderes som avgjørende for at medarbeiderne 
opplever arbeidsglede og utvikler fagområdene våre. 

3.0 Organisering, tilknytning og bærekraft

God helse og 
livskvalitet

God 
utdanning

Ansvarlig forbruk
og produksjon
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