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HILSEN FRA 
SENTERLEDER 

 

 
Sammendrag av måloppnåelsen 
 
Regionsenter for barn og unges psykiske helse, 
Helseregion Øst og Sør (RBUP Øst og Sør) er en 
tjeneste for de kommunale og statlige tjenestene – og 
for folkehelsearbeidet i kommunene. Vårt 
samfunnsoppdrag er å styrke kompetanse og kvalitet i 
alle tjenester som arbeider med barn og unges 
psykiske helse, inkludert barnevern. Det oppdraget 
løser vi ved samarbeid om kvalitetsutvikling, 
etterutdanning, tjenesteutviklende forskning og 
gjennom å tilrettelegge for en kunnskapsbasert 
praksis i tjenestene.  

2020 har også for oss vært et spesielt år hvor det har 
vært krevende å opprettholde den samme intensitet i 
samarbeidet med tjenestene, både fordi tjenestene i 
perioder har måttet omprioritere og fordi mye av 
samhandlingen måtte legges på digitale flater. Ikke 
desto mindre har inntaksteamet i RBUP tatt imot 140 
nye saker, med anmodning om støtte og samarbeid. 
Pandemien ble også for oss en tilskyndelse til å øke 
vår digitale kompetanse og digitalisere flere av våre 
tjenester og produkter. Spesialistprogrammet og 
andre langsgående utdanninger er nå digitale tilbud. 
Det digitale løftet vil nok for alltid forandre våre 
arbeidsformer, selv om vi virkelig ser fram til å være 
mere til stede i tjenestene – forhåpentlig allerede i 
2021.  

Omfang og innretting  
 
Av våre samlede økonomiske ressurser var anslagsvis 
75 % rettet mot kommunene i 2020, 20 % mot 
spesialisthelsetjesten og 5 % mot statlig barnevern. 
Innsatsen mot kommune fordeler seg med ca. 55 % 
mot kommunale helsetjenester, 25 % kommunalt 
barnevern og 20 % mot skole og barnehage. RBUP 
bruker anslagsvis 50 % av ressursene på̊ 
tjenestestøtte, 25 % på̊ utdanning og annen 
kompetanseheving, 15 % på̊ forskning og 
kunnskapsoppsummering og 10 % på̊ 
formidlingsarbeid. Disse tallene viser at RBUP har god 
innretting på arbeidet.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ny strategi 
 
Et stort arbeid i organisasjonen over tid resulterte i en 
ny strategi for perioden 2021-25 som har fått tittelen 
Effekt helt ut. Nå starter arbeidet med en 
implementeringsplan som skal vise hva vi skal gjøre i 
årene fremover for å nå målene om å støtte 
kvalitetsarbeidet i tjenestene, drive 
tjenesteutviklende forskning, styrke kompetansen i 
tjenestene, være godt kjent, og samarbeide med 
andre kompetansesentre og med brukere. Vi har også 
arbeidet med egne strategier for skole- og 
barnehagefeltet, og for nordisk samarbeid om sped- 
og småbarns psykiske helse. Til sammen tegner disse 
strategiene et tydelig bilde av hva vi søker å oppnå – 
alene og sammen med tjenestene. Et viktig 
virkemiddel for å gjøre RBUPs kompetanse enda mer 
tilgjengelig for tjenestene er at vi fremover – så langt 
det er hensiktsmessig – vil lage kompetansetilbudene 
som «moduler» som ledere og fagfolk kan sette 
sammen på mer fleksible måter, tilpasset eget behov. 
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Samarbeid i alle retninger 
 
Det er et utstrakt samarbeide mellom 
kompetansesentrene i regionene. I begge regioner 
arbeider vi, RVTS Sør og Øst, KoRus Sør, Øst og Oslo 
samt NAPHA med metoder for hvordan 
kompetansesentrene bør samhandle med lokale 
tjenester om kvalitetsutvikling. Både i sør og øst er 
det i 2020 startet flere store samarbeidsprosjekter 
med tjenestene der kompetansesentrene går 
sammen, bl.a. i Nedre Eiker. Vi har også startet nye 
prosjekter der RBUP og lokale tjenester utvikler 
kvalitetsprosjekter sammen, bl.a. i Lillestrøm – om 
utviklingen av en lavterskeltjeneste slik at flere kan få 
tidlig og god hjelp. Store prosjekter knyttet til 
barnevern, barnehager og skolehelsetjeneste, og 
sped- og småbarns psykiske helse fortsetter, og er 
viktige bidrag til kvalitetsheving i tjenestene. Vi 
samhandler oftere og flere steder enn før med 
statsforvalteren, om bl.a. læringsnettverk for 
barneverntjenesten og 0-24 arbeidet.  

Familie for første gang (Nurse Family Partnership) er i 
gang med en stor utvidelse, der RBUP leder 
utviklingsarbeidet på oppdrag fra BUFdir.  

Etterutdanning i sped- og småbarns psykiske helse er 
igangsatt i Agder. Vi har også forsket fram gode 
brukermedvirkningsverktøy som  
støtter ungdommer i deres møte med tjenestene.  
 

Om organisasjonen  
 

Våre medarbeidere er stolte av arbeidsplassen sin og 
ser verdien av den tverrfaglige kompetansen i 
organisasjonen. Vi har på flere måter forsøkt å dempe 
den negative effekten av utstrakt bruk av 
hjemmekontor, og lykkes godt med det. Det er 
imidlertid ingen tvil om at vi ser fram til å fysisk være 
sammen igjen på jobben.  

Vi er opptatt av å utvikle vår rolle og funksjon, og å 
være til nytte i samfunnet. Derfor er vi stolte av hva vi 
fikk til i 2020, og vi ser med forventing fram til 2021

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
 

 
Kaja Kierulf      
Senterleder   
   

 

Stiftelsen Pilar 
Senteret RBUP har fra 1.1 2018 vært ett av tre sentre i Stiftelsen Pilar (som i 2020 skiftet navn for å unngå sammenblanding med 
senteret RBUP). Der er vi sammen med RVTS Øst og RVTS Sør. Vi arbeider med å hente ut faglige synergier ved å være del av et 
større, felles kompetansemiljø – og å utvikle administrative fellesløsninger

 

 
Arild Bjørndal 
Direktør for Pilar 
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ORGANISASJONEN RBUP 

 
 

Vår ambisjon: tjenestestøtte i alt vi gjør 

RBUPs viktigste oppgave er å yte hjelp til dem som 
arbeider på barn og unges arenaer. Vårt arbeid skal gi 
effekt helt ut ved å hjelpe ansatte og ledere å 
omsette kunnskap til ny praksis. Dette skal vi gjøre 
gjennom kvalitetsutvikling som bidrar til varig 
praksisendring og undervisning og formidling som gir 
økt kompetanse til tjenestenes ansatte. For å 
understøtte dette arbeidet skal vi drive 
kunnskapsoppsummering og forskning som er nyttig 
for tjenestene. På denne måten strekker vi oss mot å 
være et komplett kompetansesenter. Alle våre 
aktiviteter og alt vi gjør er tjenestestøtte. 

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

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

Prioriteringer:  

• Vi skal forstå og ta utgangspunkt i 
tjenestenes behov.  

• Vi skal sørge for at vårt arbeid gir effekt helt 
ut.  

• Aktivitetene våre skal være i tråd med 
Opptrappingsplanen for psykisk helse. 
   

 

Målgrupper 

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

 

 

Vår kjernekompetanse: 
 

• Kunnskap om barn og unges psykiske helse 

og velferd 

 

• Kunnskapsbasert praksis 

 

• Tverrfaglig samhandling 

 

• Solid implementeringsstøtte  
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Et komplett kompetansesenter 

 
RBUP har ambisjoner om å være et komplett 
kompetansesenter. Vi har alle byggesteinene for å få 
dette til. Vi er synlige for tjenestene når vi driver 
kvalitetsforbedringsprosjekter, undervisning og 
formidling. For å sikre kvaliteten på disse aktivitetene 
baserer vi oss på kunnskapsoppsummeringer og vi 
innretter vår forskningsaktivitet der vi har identifisert 
kunnskapshull. Vi må i større grad sikre at 
kvalitetsforbedringsarbeid, undervisning og 
formidling baseres på kunnskapsoppsummering og 
forskning, men også at kunnskapsoppsummering og 
forskning rettes mot de områdene av kunnskaps-
basert praksis som er særlig relevante for tjenestene 
og for vårt oppdrag. Dette kan handle både om effekt 
av tiltak, kunnskap om brukeres behov og om 
tilegnelse og opprettholdelse av generelle 
terapeutferdigheter. Vi skal ha en tydelig 
kompetanseprofil innenfor barn og unges psykiske 
helse, og ha kunnskap om tjenestenes faglige innhold, 
utforming, organisatoriske behov og handlingsrom. 
 
RBUP er ett senter bestående av ulike  
spisskompetanseområder. Ledelsen har et særlig 
ansvar for å prioritere, styre og vise retning slik at 
strategien realiseres. Ledergruppen må jobbe 
sammen om dette på en systematisk måte gjennom 
hele strategiperioden. Et forutsigbart og transparent 
lederskap vil være avgjørende for engasjement og 
tillit i organisasjonen. Videreutvikling av 
organisasjonen vil alltid skje i et samarbeid med 
ansatte og tillitsvalgte. 
Hensiktsmessig organisering og samarbeid på tvers av 
arbeidsformer vil bidra til at målene i strategien lar 
seg gjennomføre. Samtidig vil senterets rammevilkår 
og tjenestenes behov være faktorer som påvirker 
hvorvidt RBUP når sine strategiske mål. 
 

 
For å oppnå dette jobber vi med: 

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

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

• Styrke internundervisning slik at alle ansatte 
har og forvalter samme kjernekompetanse.  

• Videreutvikle strukturer for samarbeid på 
tvers av seksjoner for å sikre 
kunnskapsdeling og kvalitet i vårt eget 
arbeid. 

• Jobbe aktivt med RBUPs system for 
internkontroll og kvalitetsutvikling. 

• Bruke SU aktivt i realiseringsarbeidet. 

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

• Videreføre lederutvikling for å fremme godt 
lederskap. 
 
 

Antall seksjoner, stillinger og årsverk 
 
RBUP var i 2020 organisert i 7 seksjoner: 
 

• Seksjon for tjenestestøtte og kurs 

• Seksjon for sped- og småbarn 

• Seksjon for oppsummert forskning og 

forskningsstøtte 

• Seksjon for utdanninger i behandlingsarbeid 

• Seksjon for Spesialistprogrammet 

• Forskergruppe folkehelse og forebygging 

• Forskergruppe forebygging og behandling 
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SENTERETS HÅNDTERING 
AV PANDEMIEN

Digitalt tjenestestøttetilbud 

 
25. mars fikk vi på plass et digitalt tjenestestøtte-

tilbud for tjenesteledere som hadde behov for en 

drøftingspartner i spørsmål om tjenester til barn, 

unge og foreldre under korona-epidemien. 

Tjenestene henvendte seg via vår nettside – og disse 

ble oppdatert i henhold til nytt tilbud. RBUP opprettet 

et konsultasjonsteam som var tilgjengelig for 

konsultasjon mellom kl. 12-14 hver dag.  

Flere planlagte aktiviteter ble avlyst/utsatt av 

oppdragsgiver i tjenestene, av smittevernhensyn. 

Teams-møter er tatt i bruk i konsultasjons- og 

oppstartsmøter med oppdragsgivere (ledere og 

ledergrupper). Møtenotater er sendt tjenestene i 

etterkant. Det gir muligheter for å sjekke ut felles 

forståelse, og punkter som må oppklares. 

Vi har hatt kontakt pr telefon, e-post og teams med 

de fleste av våre samarbeidspartnere i etablerte 

samarbeidprosjekter tjenestene. Mange har endrede 

oppgaver, og deltar i kriseteam. Noe utviklingsarbeid 

er satt på vent og undervisnings- og 

veiledningsaktiviteter utsatt. 

 

Digital undervisning 
 

I 2020 har den største utfordringen vært å 

opprettholde en forsvarlig drift med tilstrekkelige 

smitteverntiltak. Vi har gode lokaler som har gitt rom 

for noen fysiske samlinger, men det meste har gått 

digitalt. Både ansatte og deltakere har vist stor 

fleksibilitet og lagt mye arbeid i å tilpasse 

arbeidsmåter og forventninger til digitalt arbeid. Det 

er en løpende vurdering hvorvidt læringsmålene nåes 

i tilstrekkelig grad i våre kurs og 

undervisningsprogrammer. Tilbakemeldinger fra 

deltakere er at et heldigitalt tilbud ikke er ideelt, men 

i mange sammenhenger fungerer like godt som 

fysiske samlinger. 

 

 

 

 

Våren 2020 tok vi kontakt med alle tjenester som har 

deltakere i Spesialistprogrammet ved RBUP. Vi gikk i 

dialog med dem, for å kunne legge til rette for tettere 

oppfølging og for å skaffe oversikt over hvordan 

lokale smittevernstiltak hadde konsekvenser for deres 

tilbud til barn og unge.  

 

Tilbakemeldingene var svært varierte. Fra tilnærmet 

ordinær drift - til helt stengte tjenester som kun 

ivaretok øyeblikkelig hjelp. Disse tilbakemeldingene 

meldte vi inn ekspertgruppe psykososial beredskap og 

oppfølging – Covid-19, som RBUP er en del av. 

 

 

Noen av aktivitetene: 

 

Bufdirs veiledningstelefon  

RBUPs prosessledere fra tjenestestøtteprogrammet 

kommunalt barnevern bisto i en nyopprettet 

veiledningstelefon i regi av Bufdir. 

Samarbeid med Jordmorforbundet og Landsforeningen 

1001 dager om nytt tilbud om tjenestestøtte til jordmødre 

Et samarbeid for å gi råd og støtte til gravide og kvinner i 

barseltid med ekstrem uro/angst og tvangstanker i 

coronatid. Bistår også Landsforeningen med fagstoff, til 

ressursside for fagpersoner som arbeider med gravide og 

barselkvinner. 

Parenting and COVID-19 Global Resources Oversettelse av 

forskningsbaserte foreldretips. Prosjekt (i regi av WHO og 

UNICEF) hvor RBUP bidro inn. 

Hvordan snakke med barn om coronaviruset? 
I forskningsprosjektet ECHO ble det utarbeidet en 

rådgivningsside for hvordan snakke med barn som er 

engstelige under pandemien. I nettsiden lenkes det opp til 

relevante ressurser. 

https://echo.r-bup.no/for-foreldre/hvordan-snakke-med-

barn-om-koronaviruset 

 

Tilbud gjennom RBUPs digitale nettressurser 

In Sum, Tiltakshåndboken og PsykTestBarn  

Se kapittel «Kommunikasjon og kunnskapsformidling»  

s. 13-14. 

https://echo.r-bup.no/for-foreldre/hvordan-snakke-med-barn-om-koronaviruset
https://echo.r-bup.no/for-foreldre/hvordan-snakke-med-barn-om-koronaviruset
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1.1 SAMFUNNSOPPDRAGET 
 
 

 
Brukermedvirkning 
 
RBUP har en strategi for brukermedvirkning som skal 
sikre at en felles praksis forplikter oss til å ivareta 
brukerperspektivet og utnytte brukerkunnskap. 
Strategien operasjonaliserer begrepene bruker, 
brukermedvirkning, og brukerkunnskap, samt 
beskriver en sjekkliste for brukermedvirkning som 
skal gjennomgås for alle prosjekt og 
tjenesteutviklingsoppdrag. Medvirkning skal være 
integrert i arbeidsprosesser fra planlegging til 
evaluering. Det stiller også krav til oss med hensyn til 
hvordan vi bygger intervensjoner sammen med 
tjenestene som sikrer medvirkning. Medvirkning i og 
fra tjenestene etableres som partnerskap i 
tjenestestøtteprosjekter og gjennom samarbeid i 
referanse- og ressursgrupper knyttet til utdanninger 
og prosjekter.  
 
 
 
 
 
 
 

Regionalt råd 
 
Regionalt råd er et rådgivende organ for RBUP og skal 

bidra til å styrke samarbeidet med tjenestene. Rådet 

skal blant annet uttale seg om: 

 

✓ Prioriteringer i forhold til virksomheten som 
RBUP skal drive/stimulere til  

✓ Andre saker som det får seg forelagt via 
senterleder 

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

I tillegg til at Statsforvalteren og Voksne for Barn er 
representert med ett medlem hver, er 
KS/kommunene og alle helseforetak med BUP-
enheter i regionen representert med 9 medlemmer 
hver. Det avholdes til vanlig to møter i året, og i 2020 
har tema for møtene i hovedsak vært innspill og 
drøfting av RBUPs nye strategi 2021-2025. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undervisningsråd 
 
Spesialistprogrammet utvikles og driftes i samarbeid 

med representanter for tjenesteledere fra hele 

landet, brukerorganisasjoner og andre relevante 

kompetansesenter. Representantene møter årlig i 

Undervisningsråd hvor undervisningsplaner og 

modellen drøftes. 

 

HEVD – hva er viktig for deg? 

 

Et forskningsprosjekt i RBUP om medvirkning fra unge 

mennesker, «Hva er viktig for deg» (HEVD) ble fullført 

i 2020. Prosjektet viste positive resultater av at 

behandlere i psykiske helsetjenester (både i 

kommuner og BUP) etterspurte og vedvarende rettet 

oppmerksomhet mot det de unge sa var viktig for 

dem. Metoden kan brukes uavhengig av typen hjelp 

som tilbys. Det er laget et plan for spredning av 

kunnskapen til tjenestene. Fire medarbeidere i RBUP 

har allerede gjennomført kurslederopplæring, og har 

gitt kurs og veiledning i HEVD i 2020. 
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SYSTEMATISK ARBEID MED 
KVALITETSFORBEDRING 
OG TJENESTEUTVIKLING 
 
 

 

Inntaksteam 
 
Tjenestene kan henvende seg til RBUP gjennom våre 
nettsider, på e-post eller ved å ringe. Alle 
henvendelser blir registrert, og behandlet i vårt 
inntaksteam. Inntaksteamet består av 
prosjektkoordinator og ledergruppen i RBUP, og 
møtes hver 14. dag. Samtlige seksjonsledere deltar i 
teamet, for å sikre tverrfaglig drøfting og at rett 
medarbeider eller team av medarbeidere blir tildelt 
ansvar for forespørslene som kommer fra tjenestene. 
Alle henvendelser skal være besvart senest ila 14 
dager. 
 
RBUP har mottatt 23 forespørsler om bistand til 
kvalitetsutvikling fra kommuner og tjenester i 2020. 
Det som kjennetegner henvendelser vi har 
kategorisert på denne måten, er at den som 
henvender seg (som oftest en leder eller 
mellomleder) ber om noe mer enn et enkelt 
opplæringstiltak. Det kan dreie seg om 
kompetanseplan for flere år, implementeringsstøtte, 
hjelp til å finne frem til riktig kartleggings- og 
utredningsmetodikk i tjenesten, utviklingsarbeid i 
bestemte deler av tjenestens oppgaver, eller mer 
overordnet at ledergrupper ønsker kontakt med et 
kompetansesenter i sitt utviklings- og kvalitetsarbeid, 
bl.a. for å sikre kunnskapsbasert praksis i tjenesten. Et 
samarbeid som foregår over flere år for å sikre solid 
implementeringsstøtte – effekt helt ut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antall henvendelser om opplæring er redusert i 

forhold til fjorårets (98 mot 139, antall forespørsler 

om fagdager i tjenestene 46 mot 76). Reduksjonen i 

forespørsler, samt redusert gjennomføring må ses i 

sammenheng med pandemien, som har medført 

mange avlysninger fra tjenestene. Det er gjennomført 

24 undervisningsoppdrag i tjenestene i 2020.  
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Konsultasjonsteam 

 
Som ledd i arbeidet med å bistå kommuner i kvalitets- 
og tjenesteutvikling, har vi i 2020 arbeidet videre med 
å utvikle rutiner for våre konsultasjonsteam. Når 
tjenestene henvender seg til RBUP, er det behov for å 
kartlegge hvordan vi kan samarbeide om å nå 
tjenestens/kommunenes mål. I RBUPs 
konsultasjonsteam deltar ansatte med ulik 
kompetanse på struktur, prosess og fag. Det 
gjennomføres prosesser hvor tjenesten/kommunens 
utviklingsønsker og kompetansebehov nedfelles i en 
plan. I arbeidet tas det i bruk verktøyene fra God 
tjenestestøtte, eksempelvis Hvorfor dette prosjektet? 
Hva er ønsket resultat og merverdi? Hva må gjøres for 
å nå målet? Hvordan vil vi gjennomføre? Hvilke 
styrker og ressurser skal vi bygge på? Hvordan skal 

prosess, resultat og samarbeid evalueres? Planene 
som utarbeides danner utgangspunkt for den 
skriftlige samarbeidsavtalen mellom tjenestene og 
RBUP. 
 

 

Evalueringsteam 
 

Evalueringsteamet har vært operativt i hele 2020. 

Teamet har mottatt flere henvendelser fra kommuner 

og rådgitt kommuner etter behov. RBUP har også 

bidratt i å konsultere Vestfold og Telemark 

fylkeskommune i utprøving av arbeidet mot vold og 

overgrep innenfor program for folkehelsearbeid. 

Evalueringsprosjektene TellMeMore og Evaluering av 

Stillasbyggerne som begge er hovedprosjekter 

fortsetter. 
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TJENESTESTØTTE – HVA 
KAN DET VÆRE? 
 
 
Noen eksempler: 
 
Fagdager for ansatte i barnehager om 

livskvalitet og psykisk helse; kvalitet i 

barnehagen; forebygging og tidlig 

identifikasjon av vansker 

 
Vi har i 2020 samarbeidet med 6 kommuner og 

bydeler om fagutvikling i deres barnehager. Vi har 

utarbeidet undervisningsopplegg digitalt (forelesning 

og refleksjonsspørsmål/gruppeoppgaver), og inngått 

avtale om at kommunen kan bruke opplegget i sine 

barnehager i et år (Sandnes kommune, Bærum 

kommune). På denne måten kan svært mange av 

kommunens/bydelens ansatte ta del i 

kompetanseheving. Andre ganger har kommunene 

samlet flere hundre deltakere (Nannestad, Gamle 

Oslo). Med en av bydelene i Oslo (Grorud) har RBUP 

utarbeidet et mer omfattende kompetansehevende 

opplegg, der filmer og gruppeoppgaver leveres i et 

digitalt klasserom (to-årig prosjekt). 

 

 

Å sikre et godt barnevern for de minste barna i 
kommunen 
 
I nye Drammen kommune registrerte 
barneverntjenesten at antallet meldinger som gjaldt 
sped- og småbarn økte i antall og kompleksitet, og at 
flere familier hadde behov for langvarig oppfølging. 
Teamleder for avdeling Fellesfunksjoner skrev: «Vi 
ønsker i den sammenheng å utvikle vårt arbeid 
knyttet til sped- og småbarn, slik at vi kan tilby rett 
hjelp til rett tid, som fører til at disse barna får en god 
utvikling.» Opplæringsplanen vi har samarbeidet om 
inneholder elementer som omfatter alle ansatte, 
noen få ansatte som skal ha spesiell kompetanse og 
veileder-ordninger. I prosjektplanen inngår også 
tjenestens samarbeid med andre tjenester om tiltak, 
slik at barneverntjenesten har andre tiltak i sin 
portefølje, tilpasset barneverntjenestens oppdrag, 
enn f.eks. forebyggende tjenester og BUP. 
Kompetanseprosjektet har oppstart i 2021. 
Standardisering av rapportskriving på de metoder vi 
gir opplæring i.   
 

 

 

 
 

 

Gjennom barneøyne. Barn som pårørende  
 

Mange kommuner og tjenester er opptatt av å ivareta 

barns lovmessige rett som pårørende, og ivareta 

dette hensynet i sin tjenesteutvikling. I 2020 har 

RBUP vært i 4 kommuner og tjenester og holdt 

foredrag om dette temaet. Barns møte med psykisk 

lidelse og foreldres selvmordstanker/-atferd har også 

vært tema for digitale kursdager fra RBUP og RVTS 

Øst. 

 
 

Læringsnettverk i Innlandet - Et forsvarlig 
spedbarns-barnevern 
 
Vi bistår inn i kommunalt læringsnettverk i Innlandet 
hvor 4 barnevernstjenester (Gjøvik, Ringsaker, Hamar 
og Lillehammer) har gått sammen om et prosjekt, “Et 
forsvarlig spedbarns-barnevern", for å styrke det 
barnevernsfaglige arbeidet på sped- og 
småbarnsområdet. De fikk prosjektmidler for 2020, 
og de har søkt og fått innvilget nye prosjektmidler for 
2021 hvor vi også vil bistå dem med kompetanse-
heving på utredning og tiltak i tillegg til 
standardisering av rapportskriving på de metoder vi 
gir opplæring i.  
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KOMMUNIKASJON OG 
KUNNSKAPSFORMIDLING 

 

Forskningsformidling gjennom våre digitale 

ressurser 
 

RBUP har et eget team som fokuserer på 

kunnskapsbasert praksis og kunnskaps-

oppsummering. Denne gruppen gir innføring i 

praktisk anvendelse av forskning i tjenestene, i 

undervisning og internt for RBUPs ansatte. Gruppen 

har også ansvar for å vedlikeholde og utvikle innhold 

på nasjonale plattformer for oppsummert forskning 

utviklet etter internasjonale standarder for 

kunnskapsoppsummering.  

 

RBUP formidler forskning og forskningsbasert 

kunnskap i form av vitenskapelig deltakelse på 

konferanser, publikasjoner i vitenskapelige tidsskrift 

og gjennom diverse mediekanaler. Oversikt over 

publikasjoner og bidrag i media finnes i vedlegg.  

 

 

 

 

 

Database for systematiske oversikter om effekt av 

tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd.  

Tilgang på oppdatert oppsummert forskning av god 

kvalitet er en forutsetning for at tjenestene, 

myndigheter og RBUP sammen med øvrige 

kompetansesentre skal kunne utøve kunnskapsbasert 

praksis. 

 

IN SUM gjør relevant oppsummert forskning lett 

tilgjengelig i et webgrensesnitt uten å stille krav til 

spesialkompetanse på litteratursøk eller kjennskap til 

alle relevante kilder. De systematiske oversiktene 

som er indeksert i IN SUM fungerer også som 

datagrunnlag for vårt beslutningsstøtteverktøy, 

Tiltakshåndboka for barn og unges psykiske helse (se 

under).  

 

En systematisk oversikt er en oversikt over all den 

tilgjengelige forskningen i verden på en avgrenset 

problemstilling, for eksempel alle studier som har 

evaluert effekter av kognitiv atferdsterapi for barn og 

unge med angst. En systematisk oversikt kan brukes 

som kunnskapsgrunnlag i valg av tiltak, for å holde 

seg faglig oppdatert på forskningen på et 

spesifikt tema, tiltak eller populasjon, for å få oversikt  

 

 

over eksisterende studier før nye settes i gang og for 

å avdekke kunnskapshull. IN SUM henter månedlig  

nyeste systematiske oversikter fra Cochrane Database 

of Systematic Review, Campbell Library, PsycINFO, 

MEDLINE, Embase, Web of Science, 

Folkehelseinstituttet og Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering (SBU).  

 

I løpet av året har vi lest og sortert 21 688 

publikasjoner på tittel- og abstract- nivå. Etter 

dublettsjekk ble 184 systematiske oversikter inkludert 

og publisert i databasen. Totalt har vi siden oppstart i 

2015 lest 101 688 publikasjoner og 1 649 av disse 

ligger indeksert i IN SUM. Ny forskning fanges opp 

hver måned av vårt oppdateringssøk og indekseres 

fortløpende i databasen.   

 

IN SUM fortsatte i 2020 sitt samarbeid med 

Kavlifondet som bruker litteraturen fra IN SUM som 

kunnskapsgrunnlag ved utlysning av forskningsmidler 

i sitt helseforskningsprogram for 2021. IN SUM bidrar 

dermed til å styre forskningsressurser dit det er størst 

behov for dem innen feltet. 

 

IN SUM har i 2020 hatt 23 577 sidevisninger og 4 555 

unike brukere.  

 

 

 

 

 

 

Håndbok for barn og unges psykiske helse 

(Tiltakshåndboka): en beslutningsstøtteressurs  

Håndboka er utviklet for ansatte i tjenesten, for 

myndigheter ved utvikling av ny politikk eller 

retningslinjer, og ikke minst for brukerne. Barn og 

unge bør få tilbud om det tiltaket som med størst 

mulig sannsynlighet vil hjelpe dem og som gir færrest 

mulig ulemper. Da er det avgjørende at fagfolk har 

lett tilgang på pålitelig forskningsbasert kunnskap.  

Håndboka støtter tjenestene i å jobbe kunnskaps-

basert og formidler oppsummert forskning om effekt 

av tiltak for barn og unges psykiske helse (herunder 

også tilstander hos sped- og småbarn og barnevern). 

Gode beslutningsstøtteressurser bør være «første 

stopp» for ansatte i helsetjenesten og brukere, da 

dette er kilder som formidler oppdatert, oppsummert 

og kvalitetsvurdert forskning på en måte som gjør 

den lett tilgjengelig.  
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Håndboka er avgrenset til barn og unges psykiske 

helse og tilpasset norske forhold. Den gir ikke 

bestemte anbefalinger om behandlingsvalg, men 

legger til rette for informerte beslutninger ved å 

synliggjøre hva systematisk forskning forteller om 

nytte og ulemper ved ulike behandlingsalternativer. 

Utvikling og vedlikehold av Håndboka er mulig fordi 

RBUP huser en logistikk for kunnskapshåndtering i 

form av IN SUM. I praksis blir alt innhold i IN SUM 

kvalitetsvurdert, prioritert og formidlet i et 

brukervennlig format i form av ulike tilstandskapitler i 

Håndboka. Innhold fra IN SUM blir supplert av 

kunnskapsoppsummeringer fra nasjonale 

retningslinjer i Storbritannia (NICE), Sverige 

(Socialstyrelsen), Danmark (Sundhedsstyrelsen) og 

Norge. Kapitler i Håndboka blir forsøkt oppdatert årlig 

og nye tilstandskapitler blir utviklet på oppdrag fra 

Helsedirektoratet, eller etter vurdering om behov i 

tjenesten. 

 

Hittil er det publisert totalt 19 kapitler i Håndboka; 10 

kapitler på effekt av behandling for ulike 

tilstandsgrupper hos barn og unge, og 9 kortere 

kapitler på effekt av tiltak på tvers av 

tilstandsgrupper. I 2020 har vi veiledet studenter 

både ved NTNU og UiO i utarbeidingen av to nye, 

store tilstandskapitler som vil bli publisert i Håndboka 

om kort tid; et på spiseforstyrrelser, og et på 

risikoatferd hos ungdom. Begge temaer har vært 

svært etterspurte av tjenesten. 10 av tilstands- og 

tiltakskapitlene ble oppdaterte i løpet av året (ADHD, 

bipolar lidelse, depresjon, funksjonsnedsettelse, 

psykose, selvskading/selvmord, tvangslidelse, 

familieterapi/foreldreveiledning, fysisk aktivitet, og 

leketerapi).  

 

Besøksstatistikken for nettstedet viser en økning i 

bruken på over 100 % fra året før, med 34 980 

brukere og 97 430 sidevisninger.  

Det jobbes aktivt med å gjøre Håndboka kjent for 

ulike brukergrupper via formidling, undervisning, og 

fagdager på feltet, og tallene viser at stadig flere 

oppdager og tar i bruk denne nettressursen. 

 

 

 

 

 

PsykTestBarn: oppsummert forskning om 

kartleggingsverktøy  

Det elektroniske tidsskriftet PsykTestBarn er utviklet i 

samarbeid med RKBUene.  I utredning og kartlegging 

av barn og deres foreldre i Norge i dag benyttes en 

rekke metoder og instrumenter. Mange av disse 

mangler dokumentasjon på de psykometriske 

egenskapene for den norske versjonen av testen. 

PsykTestBarn bidrar til å støtte utredning og 

kartleggingsarbeid i tjenestene ved å oppsummere 

det vi vet fra forskning om testenes reliabilitet, 

validitet og normgrunnlag basert på studier fra 

Skandinavia. Dette synliggjør hvor godt dokumentert 

metodene er og er med på å fremme valg av best 

egnet test for et gitt formål og målgruppe. 

 

I 2020 publiserte vi fem oversiktsartikler som 

oppsummerte forskning om måleegenskaper ved 

tester og kartleggingsverktøy for barn og unge. 

Nettstedet hadde 27 031 brukere og 63 748 

sidevisninger i 2020.  Vi hadde økt fokus på 

rekruttering av nye forfattere og er derfor i gang med 

planlegging av et nytt skriveseminar høsten 2021. Det 

har vært økt fokus på å øke bruken og 

gjennomslagskraften for PsykTestBarn. Vi er også i 

gang med å etablere en skriftlig samarbeidsavtale 

mellom sentrene. 
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TRAFIKK PÅ NETTSTEDER 
OG SOSIALE MEDIER 
 
 

Nyhetsbrev 

 
I 2020 ble det sendt ut 8 elektroniske nyhetsbrev. 

Nyhetsbrevet har 8900 abonnenter. Nyhetsbrevene 

åpnes av 30-40 prosent av mottakerne, og klikkraten 

ligger mellom 6 og 10 prosent. 

I løpet av året innførte vi en knapp med lenke til 

kurskalenderen vår som fast del av nyhetsbrevet. 

Denne har gitt 200-400 besøkere til kurstilbudet vårt i 

hver utsendelse. 

 

Nyhetsbrevet ble brukt til å formidle aktiviteter innen 

alle våre arbeidsformer, promotere våre digitale 

kunnskapsressurser, og til å informere om hvordan 

våre kurs- og utdanningstilbud ble påvirket av 

coronasituasjonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget nettsted www.r-bup.no 

 
I 2020 fortsatte arbeid med tilpasninger og 

justeringer etter brukertest som ble gjennomført i 

2019. 

 

Nettstedet hadde 98 000 brukere og 301 000 

sidevisninger. 

 

I slutten av 2020 startet vi opp et prosjekt med å 

grunnleggende fornye og forbedre nettstedet. 

Hovedmål her er bedre brukervennlighet for våre 

målgrupper – i særdeleshet tjenestene – og en 

teknisk plattform som er mer moderne og 

fremtidssikret enn vår nåværende. Arbeidet henger 

sammen med en fornyelse av RBUPs visuelle profil. 

Netlife Design er partner i dette arbeidet. Vi forventer 

å lansere det nye nettstedet og vår nye visuelle profil 

i første kvartal 2021. 

 

 

 

 
 

http://www.r-bup.no/
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Facebook 
 
Ved årsskiftet hadde vi 5950 følgere, en økning på 

600 fra året før. Vi la ut 77 innlegg i 2020. Vi erfarer at 

Facebook bl.a. er en effektiv kanal for å promotere 

kurs og undervisning. I tillegg deler vi fagkunnskap, 

inspirerende artikler og ytringer med de som følger 

oss. 

 

 

Twitter 

 
Vi har hatt begrenset aktivitet på Twitter i 2020 med 

24 Tweets, men antallet følgere har fortsatt å vokse 

til 649. 

 

 

 

 

 

 

 

Instagram 

 
Instagram har hatt en liten økning i følgere fra 2019 til 

2020. Vi ønsker å bruke kanalen mer planmessig 

fremover, i form av å være en faglig inspirator med 

innhold som gir påfyll og inspirasjon. Det pågår arbeid 

med å konkretisere en strategi for organisasjonens 

tilstedeværelse i sosiale kanaler. 

 

 

Tilbeste.no 

 
Tilbeste.no er en felles fagblogg for RBUP og 

RKBUene. I tillegg lenker den til sentrenes digitale 

verktøy og kunnskapsressurser. 

I 2020 bidro RBUP med åtte fagrelevante artikler til 

bloggen (se oversikt over mediebidrag). 

Tilbeste.no hadde 13350 sidevisninger og 8100 

brukere i 2020. 
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Magasinet “Kunnskap i praksis” 

 
I jubileumsåret 2019 presenterte vi RBUP i et 58 

siders magasin som viste frem hvordan vi jobber i 

organisasjonen. På denne måten ønsket vi å gjøre oss 

mer tilgjengelig og tydelige for tjenestene. I 2020 

fulgte vi opp med en ny utgave over samme lest, men 

med større fokus på hva vi kan bidra med ute i 

tjenestene.  

 

 

2020-utgaven var på 60 sider og hadde et opplag på 

1000 eksemplarer. På grunn av korona-epidemien er 

ikke magasinet blitt distribuert som forventet, men da 

artiklene ikke er tidsbegrenset til året 2020 vil det 

fortsatt kunne brukes som en del av RBUPs 

markedsføring fremover i tid.
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BISTAND TIL 
POLICYUTVIKLING OG 
IMPLEMENTERING 
 
RBUP har en særskilt posisjon blant 

kompetansesentrene i Norge ved at vi drifter levende 

systematiske oversikter over effekt av tiltak. Disse 

publiseres i Tiltakshåndboka. In Sum er 

innholdsleverandør til håndboken som muliggjør at vi 

til enhver tid har en sømløs overgang fra nye 

publikasjoner til de blir omtalt og vurdert på norsk. 

Tiltakshåndboken har også som oppgave å formidle 

nasjonale veiledere, retningslinjer og pakkeforløp 

som en integrert del av kunnskapsoppsummeringene.  

 

Helhetlig tjenestestøtte – for å sikre 

implementering  
 

I 2020 ble det nedsatt en arbeidsgruppe representert 

ved sentrene RVTS Øst, RVTS Sør og RBUP, hvor det er 

utarbeidet en prosessbeskrivelse for hvordan man 

kan gjennomføre ulike typer tjenestestøtteoppdrag 

på tvers av sentrene, samt forslag til tiltak som kan 

sikre en god implementering av dette. I 2020 har det 

blitt utarbeidet en modellskisse for helhetlig 

tjenestestøtte og blitt laget et utkast til en strategi for 

hvordan denne modellen kan implementeres. 

Arbeidet videreføres i 2021. 

 

KOMPETANSEUTVIKLING I 
TJENESTENE 
 

RBUP bidrar til kompetanseutvikling i tjenestene på 

flere forskjellige måter. Medarbeidere og ledere i 

barn- og ungetjenestene kjenner oss aller best som 

leverandør av kurs og utdanninger. De siste årene har 

stadig flere ledere henvendt seg for å få skreddersydd 

opplæring til sin tjeneste og/eller kommune. Denne 

trenden ble brått snudd i mars, da hensynet til 

smittevern gjorde det umulig å samle mange 

mennesker i samme lokale. Vi opplevde en nedgang i 

antall forespørsler om kompetansehevende tiltak 

gjennomført i tjenestene (98 forespørsler mot 139 i 

2019), og flere avtalte oppdrag ble utsatt eller avlyst. 

Noe lot seg imidlertid gjennomføre digitalt. 

Tilsvarende fikk vi en nedgang i antall påmeldte til 

kurs, og/eller en etterspørsel etter digital 

gjennomføring. Vi har lært mye nytt om digital 

didaktikk, teknikk og tilrettelegging for læring i 2020. 

 

 

 

 

 

 

I måneden fra mars til april prioriterte vi å 

gjennomføre digitale samlinger for utdanningene, der 

tjenester og deltakere har inngått avtaler med RBUP 

om kvalifisering av personell til arbeid med barn/unge 

og foreldre i tjenestene. Deretter kom turen til kurs 

og oppdrag i tjenestene – som vi gjennomførte når 

tjenestene var klare, og driftsoppgaver og arbeid med 

smittesporing ikke måtte prioriteres foran 

utviklingsarbeidet. På veien har vi lært mye om hva 

som med fullt læringsutbytte kan formidles digitalt, 

og hva som gjøres vesentlig bedre når vi samles i 

felles rom. Kort oppsummert er kunnskapsstoff svært 

velegnet, mens prosesslæring og erfaringsutveksling 

blir mindre godt ivaretatt. I noen tilfeller har vi klart å 

nå flere deltakere, og nye deltakere, på digitale kurs 

og arrangementer, i andre tilfeller har deltakelsen 

blitt redusert. Særlig når det gjelder formidling til 

ansatte i barnehager, har bruk av undervisningsfilmer 

med tilknyttede gruppeoppgaver gjort at vi har nådd 

svært mange. Vi har gjennomført færre kurs og 

kursrekker i RBUP i 2020 enn i 2019, ca. 60 mot 110. 

Noe av dette er en følge av planlagt utvikling for å 

frigjøre kapasitet til å gjennomføre oppdrag i 

tjenestene, mens noe skyldes avlysninger og 

utsettelser i forbindelse med pandemien. 

 

 

Når RBUP tilbyr opplæring i tjenestene, og samtidig 

har en relativt stabil kurs- og utdanningsportefølje, er 

det supplerende aktiviteter som sammen gir merverdi 

for fagfeltet. Vår kurs- og utdanningskatalog er på 

mange måter et «utstillingsvindu» og en inngangsport 

for tjenesteledere som søker bistand til fag- og 

kvalitetsutvikling. At kursdager kan gjennomføres 

«både her og der» gir tjenesteledere mulighet for å 

inkludere nyansatte i løpende prosjekter og satsinger, 

og å sørge for vedlikehold. Et eksempel på en slik 

ordning er at RBUP gir opplæring og 

implementeringsstøtte i Edinburgh-metoden og 

støttesamtaler (et tiltak for foreldre med psykiske 

helseproblemer under svangerskap eller i barseltid) i 

kommuner som ber om det, samtidig som vi hvert år 

holder kurs for nyansatte i kommuner der metoden 

er implementert. Den direkte kontakten med ledere 

og medarbeidere i tjenestene gir nødvendige innspill 

til utviklingsarbeidet i RBUP. 
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Helsefremming og livsmestring: satsing på 
bidrag til opplæringssektoren – fleksible 
digitale moduler 
 
I 2020 iverksatte vi utviklingsprosjekter i RBUP knyttet 

til bidrag om psykisk helse og livsmestring til skoler og 

barnehager. Ambisjonen er å gi bidrag til 

realiseringen av Opplæringslovens bestemmelser om 

læringsmiljø, og til livsmestringsfaget i skolen. 

Spesielt har vi (som nevnt) nådd mange 

barnehageansatte (flere enn 2000) ved å ta i bruk 

undervisningsfilmer med tilknyttede gruppeoppgaver. 

I flere tilfeller har vi inngått avtaler med kommuner 

om bruk av materialet for et helt år, slik at det kan 

komme ansatte i alle barnehagene til gode. Med 

temaer som «livsmestring og psykisk helse i 

barnehagen» og «kvalitet i barnehagen», er dette 

viktige bidrag til folkehelse og forebygging. For 

barnehagene i bydel Grorud i Oslo er det laget et 

digitalt klasserom med undervisningsfilmer og 

materiell til bruk i flere sekvenser. Også kursdager 

gjennomført i RBUP og i kommuner om 

barnehagekvalitet og om trygt og godt læringsmiljø i 

praksis har samlet mange deltakere. I løpet av året 

har vi laget egne strategier for bidrag til barnehagene 

og skolene, og det pågår et større arbeid med å 

utvikle fleksible undervisningsmoduler om psykisk 

helse og livsmestring for de ansatte i 

opplæringssektoren. 

 

Spesialpedagogisk personell, rådgivere, sosiallærere 

og ansatte i PPT har vært deltakere på andre av 

kursene i RBUP, for eksempel kurs som gjelder 

tverrfaglig samarbeid, barn og unges psykiske helse 

og psykiske helseproblemer. Mange fra 

opplæringssektoren har sammen med deltakere fra 

helsetjenester fått ny kunnskap om 

nevroutviklingsforstyrrelser og tilrettelegging for barn 

med spesielle behov. 

 

 
Sårbare barn og unge 
 
Med sårbare barn og unge forstår vi ofte barn som 

lever med risiko i omgivelsene, som problematisk 

bruk av rusmidler, omsorgssvikt, vold eller psykiske 

helseproblemer i familien, eller med vedvarende 

levekårsutfordringer. Det er viktig å identifisere og 

hjelpe disse barna og familiene, og å støtte opp under 

resiliensfaktorene som kan motvirke risikoen. Flere av 

RBUPs kurs og prosjekter dreier seg om tiltak for å 

kartlegge og hjelpe denne gruppen barn og unge. Et 

viktig tiltak i denne forbindelse er Child Parent 

Psychotherapy, en utdanning over tre semestre i et 

manualbasert behandlingsprogram for små barn som 

har vært utsatt for vold og traumer. Både barnet og 

forelder/fosterforeldre deltar i behandlingen, som 

tilbys ved BUPer og i barnevernsinstitusjoner. 

Behandlerne følges opp med veiledning over flere år. 

Utdanningen har hatt 32 deltakere i 2019-20. 

Arbeidet med denne utdanningen har inngått i RBUPs 

bidrag til Opptrappingplan for vold og overgrep 

(2017-21). 

 

En annen gruppe sårbare barn har 

nevroutviklingsforstyrrelser, som kan gjøre det 

vanskelig å forstå, å lære og å kommunisere. Disse 

barna er i likhet med barn med andre 

funksjonsnedsettelser, særlig utsatte for å få psykiske 

helseproblemer. Derfor er det spesielt gledelig at de 

relativt nyutviklede nevromodulene har samlet i alt 

490 deltakere på 9 kursdager, 7 av dem gjennomført 

digitalt. Den årlige erfaringssamlingen for ansatte i 

nevroteam i BUP samlet 60 deltakere. Det har også 

vært stor interesse for kurs om nevroutvikling hos 

barn 0-6 (77 deltakere), og for barn med medfødt 

alkoholskade (FASD, 39 deltakere). Planen er å 

gjennomføre kursene som inngår i nevromodulene, 

og tilknyttede kurs, regelmessig. Når vi i RBUP leverer 

stabile kurs og kursrekker, gir det en merverdi for 

fagfeltet, blant annet i deres kompetanseplanlegging.  

 

Det er satt i gang et utviklingsprosjekt mellom RHABU 

og RBUP om psykisk helsehjelp til barn og unge med 

funksjonsnedsettelser (del 1 kartlegging og utredning, 

del 2 tiltak), med mål om å kunne gi faglige 

anbefalinger til ansatte i kommuner, 

habiliteringstjenester og psykisk helsevern.   
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Ivaretakelse av barn og unge som pårørende 
 
I 2020 har RBUP og RVTS sammen utviklet to-

dagerskurset «Ivaretakelse av barn som pårørende 

når mor eller far strever med selvmordsatferd.» 

Kurset har målgruppe både i tjenester for voksne 

(VOP, barneansvarlige i helseforetakene) og i 

barnetjenestene (barnevern, BUP, 

kommunetjenester). Sentralt i kurset er ivaretakelse 

av allianse med de voksne (foreldre) og samtidig 

ivaretakelse av barnas behov for å vite og forstå. 

Brukerperspektiver blir belyst ved at en av de 

kursansvarlige har erfaringskompetanse som barn av 

psykisk syk mor, og har ansvar for deler av 

kursinnholdet. Stor interesse gjør at kurset er 

gjennomført tre ganger i 2020, og skal gjennomføres 

flere ganger også i 2021. Kurset «Gjennom barneøyne 

– barns møte med psykisk lidelse» har vært 

gjennomført som kursdag i RBUP, og i flere 

kommuner/tjenester i 2020. Bestillere er både 

voksen- og barnetjenester. 

Flere andre kurs og prosjekter har et 

forebyggingsperspektiv, slik at de voksnes strev minst 

mulig skal påvirke barna negativt. Et eksempel er 

opplæringen i kartleggingsverktøyet Edinburgh-

metoden med tilknyttede støttesamtaler, som er 

gjennomført både i RBUP og som tjenestestøtte i flere 

kommuner i 2020. Andre eksempler er kursene 

«Fokus på far» og «Når kroppen er gravid og sjelen 

syk», som tar sikte på å støtte foreldre og beskytte 

barn under svangerskap og i barseltid.  

 

 

Medvirkning fra barn, unge og foreldre – 

hvordan tilrettelegge i tjenestene 

Barn/unge og foreldre har rett til å medvirke både i 

egen behandling og i utvikling av tjenestene. RBUPs 

oppgave er å bidra til at tjenestene får et tilfang når 

det gjelder hvordan det kan tilrettelegges for 

medvirkning i praksis. Et forskningsprosjekt i RBUP 

om medvirkning fra unge mennesker, «Hva er viktig 

for deg» (HEVD) ble fullført i 2020. Prosjektet viste 

positive resultater av at behandlere i psykiske 

helsetjenester (både i kommuner og BUP) etterspurte 

og vedvarende rettet oppmerksomhet mot det de 

unge sa var viktig for dem. Metoden kan brukes 

uavhengig av typen hjelp som tilbys. Det er laget en 

plan for spredning av kunnskapen til tjenestene. Fire 

medarbeidere i RBUP har allerede gjennomført 

kurslederopplæring, og har gitt kurs og veiledning i 

HEVD i 2020. 

Temaet medvirkning fra barn/unge og foreldre er 

sentralt i alle utdanninger i RBUP. Det ivaretas ved 

undervisning om hvordan gjøre medvirkning på 

individ- og systemnivå (stikkord: pasientens 

helsetjeneste, pakkeforløp, samvalg), og ved at 

erfaringskonsulenter og representanter for 

brukerorganisasjoner har faglige innlegg. 

Også i tjenestestøtteprosjekter i kommunene 

etterspør og registrerer vi at lederne stadig oftere har 

gjennomført/ planlegger å gjennomføre 

brukerundersøkelser, som legges til grunn for 

tjenesteutviklingen. Det gjelder f.eks. i Avdeling 

Psykisk helse og familiestøtte i Lillestrøm kommune, 

som har gjennomført en undersøkelse om behov og 

ønsket utforming av lavterskeltjenesten blant 

innbyggerne, og mottatt mange innspill. De har søkt 

om midler til å utarbeide et tilbakemeldingssystem 

for barn/unge og foreldre som mottar helsehjelp i 

avdelingen, og de vil gjøre en ny brukerundersøkelse. 
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Opplæring i Uro-metoden, har tidlig og åpent 

samarbeid med dem det gjelder som formål, og 

kommunikasjonstrening knyttet til å formidle uro og 

bekymring som stor del av innholdet. I Uro-metoden 

legges det vekt på at den det gjelder medvirker på 

minst tre nivåer; i å avgjøre om det den ansatte 

legger frem er et problem; i å finne ut av hvordan 

problemet skal forstås og formuleres, og i å 

bestemme hva som skal gjøres.  

I 2020 har 25 medarbeidere i Flekkefjord kvalifisert 

seg som trenere i Urometoden. De kan nå holde 

opplæring for kollegaer i kommunen. Planlagt 

opplæring i Tvedestrand kommune er utsatt til 2021 

av hensyn til smittevern. Det er avholdt 

erfaringssamling for Uro-trenere (fra flere kommuner) 

med tema evaluering – hvordan kan vi vite om Uro-

metoden fører til at foreldre og barn/unge opplever 

at de har innflytelse. Et nyutviklet kurs der Uro-

treningen (kommunikasjonstrening) er koblet til 

helsesykepleieres samarbeid med barn og foreldre 

om overvekt (gjelder nå 25 % av norske barn) er 

pilotert i 2020, med oppfølging i 2021. Evaluering som 

er planlagt i juni 2021 vil kunne si noe om «effekt helt 

ut». 

 

Kompetanse i kartlegging og utredning  
 
Det er stor etterspørsel etter opplæring i 

kartleggings- og utredningsmetodikk fra tjenestene. 

RBUPs opplæringstilbud omfatter flere 

kartleggingsmetoder, for eksempel kartlegging av 

samspill mellom foreldre og barn 1-5 år (Crowell-

metoden), kartlegging av barns generelle utvikling 

(Ages and Stages Questionnaire, for barn fra 4 mnd til 

5 år, og deres sosiale og emosjonelle kompetanse 

(ASQ-SE, der SE står for Social Emotional). Opplæring i 

disse metodene gis både i barnevern og i 

helsetjenester for barn og unge.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Psykiske vansker hos små barn kan utredes med 

diagnosesystemet DC 0-5, og sosial tilbaketrekning 

med Alarm Distress Baby Scale. Målet for 

opplæringen i begge disse metodene er at familier 

med sped- og småbarn får en grundig og helhetlig 

vurdering, som grunnlag for tiltak. 46 ansatte i 

tjenester for sped- og småbarn har deltatt på 

opplæring i DC 0-5, mens 22 har deltatt på opplæring 

i ADBB.  

Achenbach-systemet (3 skjemaer for hhv. foreldre, 

lærere og et eget skjema for ungdommer + en 

kortversjon) gir en god oversikt over psykiske vansker 

hos barn og unge, og angir når vanskene nærmer seg 

klinisk område. Kiddie-SADS skalaene brukes i 

utredning av psykiske lidelser hos barn og unge.  

Med Edinburgh-metoden er det foreldres (både 

mødres og nå også fedres) psykiske helse som 

kartlegges, fordi påvirkningen på barna kan være stor. 

Working model of the child interview er en 

systematisk måte å kartlegge foreldres «indre 

arbeidsmodeller» av sine barn, og kan brukes som 

grunnlag for å planlegge kliniske intervensjoner. 

Felles for all opplæring i bruk av kartleggingsmetodikk 

i RBUP, er at kursdager etterfølges av 

erfaringssamlinger, der deltakernes erfaringer og 

spørsmål er temaer. 

Disse kursene gjennomføres årlig i RBUP (i noen 

tilfeller flere ganger i året) og tilbys i tjenester som vil 

lære opp hele (eller større deler av) personalgruppen 

og implementere metoden. I 2020 gjelder det ASQ, 

ASQ-SE, Crowell, ASEBA og Edinburgh-metoden med 

støttesamtaler. For eksempel har opplæringen i ASQ-

metodikken vært del av fagdagene i 

læringsnettverket om barneverntjenester til de 

minste barna i Innlandet (vertskommune Ringsaker, 

34 deltakere). Opplæring i ASEBA er gitt til tjenestene 

i 2020, blant annet til ansatte i ABERIA-institusjonene 

i barnevern. 

Kartleggings- og utredningsmetodikk er en integrert 

del av alle RBUPs utdanninger, der de knyttes 

sammen med egnede tiltak. Som i all vår 

undervisning, ligger prinsippene for kunnskapsbasert 

praksis til grunn. For at behandlere skal kunne ta valg 

og gjøre prioriteringer i samarbeid med dem det 

gjelder kreves en integrering av de ulike 

kunnskapskildene (forskningskunnskap, brukers 

erfaringer og klinisk ekspertise). Når det gjelder 

forskningskunnskap, tar vi i bruk 

kunnskapsressursene PsykTestBarn, IN SUM og 

Tiltakshåndboken i undervisningen.  
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Vi har det siste året mottatt flere forespørsler om å gi 

anbefalinger til tjenestene om egnet kartleggings- og 

utredningsmetodikk. Dette er blant annet oppdrag vi 

har fått fra barneverntjenesten i Østre Toten. Det er 

et godt og relevant oppdrag, som det av flere grunner 

ikke er helt lett å besvare. Noen kartleggings- og 

utredningsinstrumenter som vi kjenner fra 

forskningsprosjekter, er ikke frigitt for klinisk bruk. 

Noen er ikke normert for norske forhold, eller er 

begrenset til bestemte aldersgrupper. Vurderinger av 

foreldres kapasitet og evne til å utføre 

omsorgsoppgavene, samt samspillsvurderinger kan 

være spesielt viktige i barnevern. Her støter vi på 

aldersbegrensninger i metodikken vi gir opplæring i. 

Et annet hensyn er å tilpasse anbefalt metodikk til det 

som trengs for å løse tjenestens kjerneoppgaver, og 

hvilken type kartlegging/utredning som bør finne sted 

og følges opp med tiltak i andre tjenester. Det å bidra 

til at tjenestene kan bruke egnet kartleggings- og 

utredningsmetodikk på en systematisk måte skal vi 

jobbe videre med i 2021.  

 

Samlet kursportefølje 
 
RBUPs ambisjon er å ha en kursportefølje som både 

er stabil og forutsigbar for tjenestene, og som 

rommer ny kunnskap og nye perspektiver på 

problemstillinger fagfeltet står overfor. Disse 

hensynene leder vårt årlige arbeid med kurskatalog.  

Stabilitet og forutsigbarhet ivaretas bl.a. gjennom 

RBUPs utdanninger, som har regelmessige opptak til 

nye kull, men også gjennom våre «signatur-kurs», 

som gjentas årlig med nødvendige oppdateringer. Det 

gjelder f.eks. kurs i kartleggings- og 

utredningsverktøy, i nevro-kunnskap, i arbeid med 

minoritetsetniske barn/unge og familier og om 

psykiske helseproblemer og lidelser. Årlige 

erfaringssamlinger for forskjellige grupper deltakere 

hører også med, og bidrar til faglig oppdatering og 

vedlikehold. Det gjelder f.eks. erfaringssamling for 

spedbarnsteam i BUP, erfaringssamling for nevroteam 

i BUP, erfaringssamling for Uro-trener, og fagdager 

for merkantilt ansatte i spesialist- og kommunale 

tjenester.   

 

 

 

 

 

 

Eksempler på kurs som formidler ny kunnskap er 

«Praktisk bruk av forskning i arbeidet med barn og 

ungdom», som er en veiviser til å ta i bruk 

forskningskunnskap og å arbeide kunnskapsbasert og 

«Hvordan fremme god søvn og forebygge 

søvnvansker hos spedbarn», som skal hjelpe fagfolk til 

å gi kunnskapsbaserte råd til foreldre. Det samme 

gjelder kursene rettet mot ansatte i barnehager, som 

omhandler livsmestring og psykisk helsefremming, og 

som henter kunnskapsgrunnlaget sitt fra ny forskning 

ved RBUP. Sist, men ikke minst, gjelder det 

opplæringen i bruken av samtaleverktøyet HEVD (Hva 

er viktig for deg?), som formidler helt ny forskning om 

medvirkning fra ungdommer i behandling.  

 

Videreutdanninger i behandlingsarbeid 
 
RBUP tilbyr 2-årige videreutdanninger i hhv. 

familieterapi, kognitiv atferdsterapi og i arbeid med 

sped- og småbarns psykiske helse for deltakere fra 

kommunale tjenester og spesialisttjenester. I 2020 

har ca. 70 deltakere med terapeutisk arbeid eller 

endringsarbeid som del av sine oppgaver, fullført sine 

utdanningsløp. Det er flest deltakere fra kommunale 

helse- og velferdstjenester, inkl. barneverntjenester. 

  

Sped- og småbarns psykiske helse 

 

I utdanningsprogrammet Sped- og småbarns psykiske 

helse, utgjør deltakere fra kommunal 

barneverntjeneste flertallet. Tverrfaglig deltakelse i 

videreutdanningene gir verdifull kunnskapsoverføring 

mellom tjenester og profesjoner. Tilbakemeldingene 

fra deltakere og ledere er at utdanningene gir et solid 

fundament for å ta i bruk ny kunnskap, og å skape 

vilkår for medvirkning fra barn og foreldre. Kullene 

som ble tatt opp høsten 2019 er nå midt i sin 

utdanning. Denne foregår i all hovedsak digitalt.  
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I alle videreutdanningene holdes åpne dager, som er 

et tilbud til erfarne fagfolk som ledd i deres faglige 

vedlikehold. I 2020 samlet f.eks. digitale fagdager om 

nevroutvikling hos de minste barna, om sped- og 

småbarn med spisevansker og om behandling av 

problematisk skolefravær med kognitiv 

atferdsterapeutisk metodikk mange deltakere. 

 

Psykisk helse i graviditet og barseltid 

 

I utdanningen Psykisk helse i graviditet og barseltid (3 

semestre) får deltakerne spesialisert kunnskap om 

perinatal psykisk helse, og hvordan foreldrenes 

psykiske helse kan påvirke samspillet mellom foreldre 

og barn. Deltakere melder tilbake at de opplever økt 

trygghet og mestring i å støtte og hjelpe gravide og 

nybakte mødre med psykiske helseproblemer og 

barna deres.  

 

Klinisk hypnose 

 

I samarbeid med spisskompetanse-miljøet BUP på 

Rikshospitalet tilbyr RBUP 1-årig utdanning i klinisk 

hypnose, som er et viktig supplement i behandling 

bl.a. av en eksplosivt økende gruppe barn med 

stressrelaterte kroppslige plager uten fysisk forklaring 

(smerter i hode og mage, utmattelse, lammelser, 

mm.). Økningen i henviste pasienter til denne 3. 

linjetjenesten på RH har vært 400 % de siste årene. 

Andre indikasjoner for behandling med klinisk 

hypnose er bl.a. traumelidelser, smertetilstander og 

kjente psykosomatiske lidelser. 20 deltakere, 

hovedsakelig leger og psykologer, fullførte sin 

utdanning i 2020, mens et nytt kull på 20 startet opp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 merkantilt ansatte fra PPT, Familievern, Barnevern 
og helsestasjoner har i 2020 fullført første 
(frittstående) år av sin Utdanning for kontorfaglig 
ansatte. Denne personalgruppen har vesentlige 
bidrag til kvalitetsutviklingen i tjenesten, både når det 
gjelder system-kvalitet og brukeropplevd kvalitet. 
Deltakerne viser tydelig ny kompetanse når det 
gjelder å legge til rette for brukermedvirkning, og å 
forstå og koordinere samarbeid mellom tjenester. 
Hele kullet er søkere til påbyggingsåret, som vil starte 
i mars 2022. 
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Spesialistundervisningsprogrammet  
 
Programmet er et unikt tilbud til tjenester for barn, 

unge og familier med utfordringer når det gjelder 

psykisk helse og rus, og går over fem 

semestre. Brukerkunnskap, samvalg og samarbeid er 

gjennomgående temaer i de tre programdelene 

(profesjonsgrupper, tverrfaglig samarbeid og 

terapeutisk arbeid), som til sammen skal bidra til 

spesialistkompetanse hos deltakerne. Deltakelsen er 

kontraktfestet med tjenesteleder, som også sørger 

for at deltakeren har relevant og veiledet praksis. 

Undervisningsprogrammet er utviklet og driftes i 

samarbeid med representanter for tjenesteledere fra 

hele landet, brukerorganisasjoner og andre relevante 

kompetansesentre. Nye retningslinjer og føringer fra 

helsemyndighetene inkluderes løpende i 

programmet. I 2020 har det vært lagt særlig vekt på 

arbeid med pakkeforløp for psykiske lidelser hos barn 

og unge, samt implementering av Opptrappings-

planen for barn og unges psykiske helse (2019-2024). 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kull 18-20 har totalt 72 deltakere. De fleste arbeider 

i spesialisthelsetjenesten (62 av 72). 54 arbeider i 

Helse Sør-Øst. Kullet skulle vært ferdige i desember 

20, men pga. pandemien ble forløpet forsinket. De 

avslutter med siste samling i februar 2021.   

Kull 2020-22 startet i januar 2020 og skal avslutte i 

juni 2022. Kullet har totalt 53 deltakere. 45 med 

arbeid i spesialisthelsetjenesten og 8 i andre barn og 

unge tjenester. 7 barnevernspedagoger, 7 

sosionomer, 27 pedagoger, 5 psykologer og 7 

sykepleiere. De fleste arbeider i helseregion Øst og 

sør (45), 9 fra Midt, 3 fra Vest og 1 fra Nord.    

Kull 2021-23 Starter i januar 2021. Opptaket er 

ferdigstilt i 2020 (totalt 55 deltakere, en «sosialfaglig» 

gruppe med både barnevernspedagoger (10) og 

sosionomer (4), en legegruppe (7), to 

pedagoggrupper (24) og en psykologgruppe (10). 47 

fra spesialisthelsetjenesten og 8 fra andre tjenester. 

34 fra region Sør-Øst, 6 fra Midt, 12 fra Vest og 2 fra 

Nord). Kullet vil starte uten sykepleiergruppe (4 

kvalifiserte søkere, min for oppstart er 6).  

 

Effekt av Spesialistundervisningsprogrammet 

 
De uformelle tilbakemeldingene er at programmet 

bidrar til praksisendring og at det er rimelig å anta at 

kompetansehevingen kommer barn, unge og familier 

til gode.  

 

Det rapporteres (fra deltakere, ledere og veiledere) 

om to ulike typer «effekt». Noen tjenester har endret 

rutiner (for eksempel innført bruk av bio-psyko-sosial-

kasusformulering rutinemessig, internundervising og 

endret praksis knyttet til pakkeforløp, bruk av 

Tiltakshåndboka) etter at deltaker har tatt en 

ide/metode/rutine med tilbake fra samling til 

tjenesten. En annen type «effekt» er endret praksis 

(for eksempel tryggere rolleutøvelse, klarere 

rolleforståelse, mer systematisk brukermedvirkning) 

hos den enkelte deltaker.   
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OPPSUMMERE OG DRIVE FORSKNING 
 

Prosjektets navn. 
Målgruppe - 
eventuelt alder. 
 

Formålet med prosjektet - 
ønsket kvalitetsforbedring i tjenesten. 
 

Brukermedvirkning 
ivaretatt – hvordan. 

Prosjektleder. 
Prosjektperiode 
(fra/til). 

Ekstern 
finansiering 
(eventuelt fra 
hvem) 

Trygg før tre - 
Effektevaluering av 
kvalitetsutvikling i 
barnehagen med 
fokus på barns 
psykiske helse. 
 
Målgruppen er de 
yngste barna i 
barnehagen og 
barnehagens ansatte 

Undersøke effekten av en 
universalforebyggende intervensjon med 
fokus på kompetanseheving og 
implementering av et system for å heve og 
ivareta kvaliteten i barnehagene. 
Intervensjonen forventes å heve 
kompetansen hos de ansatte og forbedre 
kvaliteten i barnehagen bl.a. gjennom at 
kvaliteten på samspill mellom ansatte og 
barn økes. Videre forventes en positiv effekt 
på barnas sosiale- og emosjonelle utvikling, 
og trivsel. Ved prosjektets slutt vil ansatte i 
barnehagen ha en metode for å 
videreutvikle og monitorere kvaliteten i 
barnehagen.  
 
78 barnehager i 7 kommuner og bydeler i 
Oslo og Akershus og i Trøndelag deltar i 
prosjektet. Prosjektet er et samarbeid 
mellom RBUP, RKBU Midt, BI og University 
of Washington, Seattle. Datainnsamling 
avsluttet okt. 2020. 
 

Foreldreutvalget for 
barnehager og 
representanter for 
styrere, 
barnehagelærere og 
PPT deltar i en utvidet 
prosjektgruppe som 
møtes 4 ganger per år 
gjennom hele 
prosjektperioden. 

Prosjektleder: 
Elisabet Solheim 
Buøen 
 
Prosjektperiode: 
01.01.2016 – 
31.12.2021 

Norges 
Forskningsråd 

Hva er viktig for deg? 
(HEVD) - hvordan 
styrke 
brukermedvirkning 
for ungdom i 
primærhelsetjenesten 
med et idiografisk 
verktøy. 
 
Målgruppe:  
Ungdom 12-23 år 
 
 

Implementere og evaluere et verktøy for å 
sikre systematisk, individuell 
brukermedvirkning i kommunale tjenester 
(HEVD). Verktøyet implementeres i 8-10 
kommuner som har lavterskeltjenester for 
ungdom (12-23 år) som trenger hjelp med 
psykososiale vansker. Kan 
brukermedvirkning ha effekt på 
ungdommers livskvalitet og psykiske helse, 
sammenlignet med de som ikke får samme 
tilbud? Det er utarbeidet en guide for 
implementering, samt en veileder i bruk av 
HEVD for tjenestene. 

Prosjektets mål er å 
utvikle og evaluere en 
metode for å fremme 
brukermedvirkning for 
ungdommer. Både 
ungdommer og 
tjenesteytere har 
deltatt i planleggingen 
og gjennomføringen av 
prosjektet. 

Prosjektleder: 
Turid Suzanne 
Berg-Nielsen 
 
Prosjektperiode: 
01.01.2016 – 
30.06.2020 
(disputas 
gjennomført 
11.12.2020) 
 
HEVD videreføres i 
regi av RBUP. 
 

Extrastiftelsen 

ECHO – Utvikle, 
implementere og 
evaluere et fleksibelt, 
gruppebasert 
skoletiltak for 
engstelige og triste 
barn 
 
Målgruppe: Elever på 
4. 5. og 6. trinn fra 51 
skoler i hele Norge 
 

Undersøke om barn som er mer engstelige 
og/eller triste enn andre har nytte av å delta 
i Mestrende Barn grupper (revidert versjon). 
Optimalisere tiltaket ved å vurdere ulike 
leveringsmåter, bruke ny teknologi samt 
tilbakemeldingssystemer. Den tradisjonelle 
versjonen (16 timer) sammenlignes med en 
kortere og delvis digitalisert versjon (8t + 
8t). 
Den delvis digitaliserte versjonen tilpasser 
tiltaket til førstelinjetjenesten slik at det blir 
mulig å nå flere barn og familier. 
Virtual Reality (VR) briller prøves ut for å gi 
barna mulighet til å øve på situasjoner de 
frykter eller unngår. Vi skal undersøke om 
det er hjelpsomt at gruppelederne får 
jevnlige tilbakemeldinger på hvordan barna 
har det. Vi undersøker hvorvidt systematisk 
samarbeid med barnets foreldre kan bidra 
til effekten av tiltaket. 
Prosjektet er et samarbeid mellom RBUP 
Øst og Sør, RKBU Nord og RKBU Midt-Norge 
samt UIO, Temple University og Penn State 
University.  

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

Prosjektleder 
nasjonalt:  
Simon- Peter 
Neumer.  
Region øst og sør: 
Kristin Martinsen. 
 
Prosjektperiode: 
01.01.2018-
31.12.2024 

Kavlifondet 
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Prosjektets navn. 
Målgruppe - 
eventuelt alder. 
 

Formålet med prosjektet - 
ønsket kvalitetsforbedring i tjenesten. 
 

Brukermedvirkning 
ivaretatt – hvordan. 

Prosjektleder. 
Prosjektperiode 
(fra/til). 

Ekstern 
finansiering 
(eventuelt fra 
hvem) 

Kunnskapsoverføring 
i barnevernet: Bedre 
hjelp med skolegang 
for barn og familier i 
risiko (KOBA) 
 
Familier med barn i 
barneskolealder som 
får hjelpetiltak i 
barnevernet 
 
 
 

Utvikle og implementere kunnskapsbasert 
praksis for skolestøtte til barn og familier i 
barnevernet, slik at flere barn kan få 
nødvendig hjelp til å mestre og fullføre 
skole. Det er tatt i bruk innovative metoder 
for kvalitetsforbedring for å sørge for at 
praksisen som implementeres 
(kjerneelementer i skolestøtte) er 
anvendelig og godt tilpasset generell 
barnevernpraksis. Kjerneelementene i 
skolestøtte kan derfor fleksibelt integreres 
sammen med andre barnevernstiltak, eller 
brukes som egne tiltak. De kan også enkelt 
tilpasset individuelle behov. Elementene er 
basert på systematisk 
kunnskapsoppsummering og er tilpasset 
barneverntjenestene sammen med ansatte i 
tjenestene og skoler, samt ungdom og 
foresatte med brukererfaring. Prosjektet 
evaluerer kvalitetsforbedringsmodellen de 
har utviklet og effekten av skolestøtten for 
barn og familier. Barneverntjenestene i 
bydel Bjerke og Bærum og Drammen 
kommune deltar. Samarbeidspartnere: 
Stockholms Universitetet, University of 
Nebraska, University of California, RKBU 
Vest og NUBU. 
 

På individ- og 
systemnivå. Rådgivning 
fra barnvernsproffer 
(ungdommer fra 
Forandrings-fabrikken) 
og Landsforeningen for 
Barnevernsbarn, aktiv 
deltakelse fra tidligere 
brukere (foreldre) av 
barnevernstjenestene i 
prosjektet, ansatte i 
tjenestene og fra skoler. 

Prosjektleder: 
Solveig Holen 
 
Prosjektperiode: 
01.01.2016 – 
31.12.2021 

Norges 
Forskningsråd 

Skolehelse 
Videreutvikling og 
utprøving av 
dialogverktøy for 
skolehelsetjenesten 
(skolehelse.no) 
 
Skoler, elever på 8. 
trinn og skolehelse-
tjenesten 
 

Utvikle og utprøve et dialogverktøy for 
helsesøstre basert på nye retningslinjer for 
skolehelsetjenesten. Består av et web-
basert helseinformasjonsskjema, en 
samtaleveileder, rutinebeskrivelser og en 
rapport med fokus på samarbeidsområder 
for skolen og skolehelsetjenesten. Hensikten 
er at verktøyet skal hjelpe helsesykepleiere 
å jobbe i tråd med nasjonale faglige 
retningslinjer for skolehelsetjenesten og 
styrke samarbeidet med skolen. Resultatene 
fra første pilot indikerte at Skolehelse er 
gjennomførbart og oppleves som hjelpsomt 
og nyttig av både helsesykepleiere og 
elever. I 2020 er Skolehelse revidert og 
videreutviklet. Samarbeidspartnere: LaH 
NSF, Helseetaten i Oslo kommune, 
skolehelse-tjenester og skoler fra 
Grünerløkka, Bydel Gamle Oslo og St. 
Hanshaugen. I tillegg samarbeider vi med 
VID, NTNU, Universitetet i Aarhus, Danmark, 
Helsedirektoratet og Norsk Helsenett.  
 

Samutviklingsprosjekt 
med tjenester og 
brukere -innebærer at 
ungdom, 
helsesykepleiere og 
deres ledere samt 
lærere/skoleledere har 
vært med på å utvikle 
innhold. 
Brukerorganisasjoner er 
også involvert i arbeids- 
og styrings-gruppe i 
prosjektet. 

Prosjektleder: 
Åse Sagatun 
 
Prosjektperiode 
01.06.2021 – 
31.05.2025 

Norges 
Forskningsråd 

PIRM – Evaluering av 
familieintervensjoner 
for etniske 
minoriteter 
 
 

Undersøke effekten av to 
familieintervensjoner for flyktninger og 
minoriteter (Webster Stratton programmet 
De utrolige årene (DUÅ) og International 
Child Development Programme (ICDP). Et 
tilbakemeldingssystem utvikles og evalueres 
i kombinasjon med begge intervensjoner 
sammen med tjenestene. Målet er å 
undersøke hvilken familieintervensjon som 
er mest effektiv til å fremme gode 
relasjoner, positivt samspill, redusere stress 
og barns atferdsproblematikk. Studien ledes 
av RKBU Nord i samarbeid med RBUP, RKBU 
Midt og RKBU Vest.  
 

Det arrangeres jevnlige 
møter med nettverk 
bestående av 
brukerrepresentanter 
med forskjellig kulturell 
bakgrunn og tjenester 
samt ledere fra 
tjenestene for å bidra i 
planlegging og 
gjennomføring av 
studien.  

Prosjektleder: 
Region Øst og Sør: 
Simon Peter 
Neumer 
Nasjonalt: Joshua 
Patras (RKBU 
Nord) 
 
Prosjektperiode: 
01.01.2018-
31.12.2023 

Kavlifondet 
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Prosjektets navn. 
Målgruppe - 
eventuelt alder. 
 

Formålet med prosjektet - 
ønsket kvalitetsforbedring i tjenesten. 
 

Brukermedvirkning 
ivaretatt – hvordan. 

Prosjektleder. 
Prosjektperiode 
(fra/til). 

Ekstern 
finansiering 
(eventuelt fra 
hvem) 

Passport – 
livsmestring i skolen 
 
Alle elever fra 4-7. 
trinn 
 

Passport fokuserer på livsmestring, sosiale 
relasjoner, klassemiljø og redusere mobbing 
og bedre faglige prestasjoner. Passport 
bygger på samme teoretiske grunnlag som 
Zippys venner og er en videreutvikling av 
denne. RBUP samarbeider med Voksne for 
Barn om en pilot for å evaluere og tilpasse 
Passport til norsk skole. Tiltaket er lovende, 
og foreslåtte forbedringer ble lagt inn før 
planlagt ny pilot i 2020. Pga. Covid-19 
situasjonen ble piloten utsatt, og delvis 
gjennomført digitalt høsten 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gjennom 
tilbakemeldinger fra 
elever og lærere 
underveis med forslag 
til forbedringer av 
Passport. I tillegg er det 
gjennomført jevnlige 
møter med 
brukerrepresentanter 
fra skoler. 

Prosjektleder: 
Solveig Holen 
 
Prosjektperiode: 
01.01.2018 - 
pågående 

Ingen 

Kartlegging av 
psykisk helsetilbud 
for barn og unge i 
kommunene i 
Helseregion Sør-Øst  
 
Målgruppe:  
Ansatte og ledere i 
kommunale tjenester 
som jobber med barn 
(fra 5/6 år) og unge 
med psykiske 
vansker: Psykologer i 
kommunen, PPT, 
helsestasjon for 
ungdom, 
skolehelsetjenesten, 
ambulante team, 
uteteam, psykisk 
helseteam osv. 
 

Kartlegge  
1) eksisterende 
kommunale tilbud i grensen mellom 
indikert forebygging 
og behandling til barn og ungdom som 
sliter med 
psykiske vansker og deres familier 
2) hva disse 
tjenestene per i dag tilbyr 
3) hva ansatte mener 
kunne blitt gjort mere av eller bedre 

Det er ikke 
gjennomført særskilte 
tiltak rettet mot 
brukermedvirkning 
for 
spørreundersøkelsen.  
 
Kartleggingsundersøk
elsen er et ledd i å 
systematisk innhente 
informasjon om 
brukernes (ansatte) 
ønsker og behov. 

Prosjektleder:  
John Kjøbli/Siri 
Saugestad 
Helland  
 
Prosjektperiode
06.08.2018 - 
01.06.2020 

Ingen 

TellMeMore 
(Evaluering av 
tilbakemeldingssyste
m ved Nic Waal) 
 
Målgruppe:  
600 barn/ungdom og 
deres foresatte som 
går til Nic Waals 
institutt 

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

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

Prosjektleder:  
John 
Kjøbli/Kristian 
Rognstad 
 
Prosjektperiode
: 31.01.2018 - 
31.12.2022 

Nic Waals 
Institutt og 
RBUP  
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Prosjektets navn. 
Målgruppe - 
eventuelt alder. 
 

Formålet med prosjektet - 
ønsket kvalitetsforbedring i tjenesten. 
 

Brukermedvirkning 
ivaretatt – hvordan. 

Prosjektleder. 
Prosjektperiode 
(fra/til). 

Ekstern 
finansiering 
(eventuelt fra 
hvem) 

NFR1 
"Implementing Skill-
based Interventions 
in Child-Welfare 
Services in North of 
Norway" 
 
Målgruppe: Ansatte i 
BUF-etat og 
sertifiserte veiledere 
for norsk forening for 
kognitiv terapi  
 

Kvalitetsheving av praksis ved statlige 
barnevernsinstitusjoner.  Innføring av 
standardisert evaluering og kognitiv 
atferdsterapeutisk praksis gjennom 
systematisk opplæring og veiledning av 
de ansatte. 

Systematisk 
innhenting av 
feedback data fra 
ansatte og ungdom 
ved barneverns 
institusjonene ved 
regelmessige 
resultatsamlinger og 
bruk av feltrapporter 
og fornøydhets-
undersøkelser. 
 
 
 

Prosjektleder:  
Kitty Dahl 
 
Prosjektperiode 
2011-2020 

Norges 
forskningsråd 

Evalueringen av OEM 
- NFR2 
«Implementing 
Collaborative Skill-
Based Interventions 
Between State and 
Community Child-
Welfare Services in 
Norway: Improving 
Child Well-Being” 
 
Målgruppe: Barn og 
ungdom i barneverns-
institusjoner og barn 
og unge (12- 21 år) og 
dere nettverk som 
har behov for hjelp 
fra kommunalt 
barnevern  
 

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

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

Prosjektleder: 
John Kjøbli 
 
Prosjektperiode
: 01.04.2017 - 
31.12.2021  

Norges 
Forskningsråd 

Kjernebarnevernspro
sjektet (KBV): Parent 
Guidance 
Maltreatment 
 
Målgruppe: 
Barn i alderen 3-12 år 
som er utsatt for 
alvorlig omsorgssvikt 
og mishandling i 
hjemmet. 
 
 

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

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

Prosjektleder:  
Kåre S. Olafsen 
 
Prosjektperiode 
Januar 2020 – 
juni 2024 
 

Gjennom 
Utvikling og 
samhandlings
prosjekter i 
barnevernet 
fra BUFdir og 
forskningsmidl
er fra 
Stiftelsen 
Wøyen. 
 
 
 

KORT - 
Kunnskapsoverføring 
i kommunale 
tjenester 
 
Målgruppe:  
Ungdom med 
psykiske vansker i 
kontakt med 
skolehelsetjenesten 
 

Utvikle en forebyggende 
transdiagnostisk intervensjon for 
ungdom i førstelinjetjenesten 

Fokusgrupper i 
innsiktsfasen og 
samutvikling (co-
creation) for utvikling 
og pilotering av 
intervensjon 

Prosjektleder:  
John 
Kjøbli/Anneli 
Mellblom 
 
Prosjektperiode 
Januar 2020 – 
desember 2023 

Ingen, søknad 
om ekstern 
finansiering 
pågår 
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Prosjektets navn. 
Målgruppe - 
eventuelt alder. 
 

Formålet med prosjektet - 
ønsket kvalitetsforbedring i tjenesten. 
 

Brukermedvirkning 
ivaretatt – hvordan. 

Prosjektleder. 
Prosjektperiode 
(fra/til). 

Ekstern 
finansiering 
(eventuelt fra 
hvem) 

Utvikling og 
evaluering for 
trygghet og sikkerhet 
i barneverns-
institusjoner 
 
 
 
Målgruppe:  
Barn og ungdom i 
barneverns-
institusjoner 
 
 

Evaluering av implementering av nye 
anbefalinger for trygghet og sikkerhet i 
barnevernsinstitusjoner (RBUP bistår 
som biveileder av Phd-stipendiat ved 
BUFetat Øst) 

Kvalitative intervjuer 
med ungdom og 
ansatte. Det 
planlegges også 
samutvikling av selve 
tiltaket.  

Prosjektleder:  
John Kjøbli 
 
Prosjektperiode 
2019-2023 

Norges 
Forskningsråd 
og BUFetat 
Øst 

Stillasbyggerne 
 
Målgruppe:  
130 barn og unge 
som deltar i 
Stillasbyggerne ved 
Ahus 

Sammenligne fosterforeldres og 
ungdommens rapport på psykisk helse 
(SDQ) og livskvalitet (KINDL) i 
Stillasbyggerne (RBUP bistår som 
veileder av hovedfagsstudent) 
 
 

Brukere ikke 
involvert, men 
Stillasbyggerne er 
basert på individuell 
tilpasning til 
brukeren. 
 

Prosjektleder:  
Siri Saugestad 
Helland 
 
Prosjektperiode 
Februar 2019 - 
juni 2020 
 

Ingen 

Evaluering av 
Stillasbyggerne  
 
Målgruppe:  
Barn og ungdom som 
mottar tjenesten 
Stillasbyggerne gir, 
deres 
omsorgspersoner, 
samarbeidspartnere 
og ansatte i 
Stillasbyggerne 
 

Gjennomføre en prosessevaluering av 
Stillasbyggerne for å identifisere 
styrker og svakheter i tjenesten og i 
implementeringen av tiltakene. 

Individuelle intervju 
med ungdom, og 
fokusgruppe-intervju 
med ansatte og 
samarbeidspartnere 

Prosjektleder:  
Siri Saugestad 
Helland 
 
Prosjektperiode 
Juni 2020 – 
mars 2022 

Helsedirektora
tet gjennom 
Stillasbyggern
e/Ahus 
(oppdragsfors
kning) 

Do parenting 
programs for 
children’s conduct 
problems improve 
children’s emotional 
problems? 
 
Målgruppe: Barn med 
psykiske vansker 
 
 

Avdekke om felleselementer i 
foreldreveiledningsprogrammer for 
atferdsvansker også kan redusere 
emosjonelle problemer hos barn 

Ikke relevant, siden 
studien er en 
metaanalyse 

Prosjektleder:  
John Kjøbli 
 
Prosjektperiode 
2019-2021 

Ingen 

Grunnmodell for 

hjelpetiltak i 

barnevernet 

Målgruppe:  

Familier, barn (4-12 

år) og ungdom (16-25 

år) i barnevernet 

 

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

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

Prosjektleder: 
Andreas 
Høstmælingen 
 
Prosjektperiode 
2020 - 2023 

BUFdir 
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Prosjektets navn. 
Målgruppe - 
eventuelt alder. 
 

Formålet med prosjektet - 
ønsket kvalitetsforbedring i tjenesten. 
 

Brukermedvirkning 
ivaretatt – hvordan. 

Prosjektleder. 
Prosjektperiode 
(fra/til). 

Ekstern 
finansiering 
(eventuelt fra 
hvem) 

Mamma Mia – et 
internettprogram for 
å forebygge perinatal 
depresjon og fremme 
subjektivt velvære 
 
Målgruppe:  
Gravide og 
barselkvinner i Norge 
 
 

Evaluere effekten av Mamma Mia på 
depressive symptomer og subjektivt 
velvære. Mamma Mia er et 
kvalitetsikret tiltak som helsestasjonen 
kan tilby gravide og barselkvinner for å 
forebygge perinatal depresjon og 
fremme god psykisk helse. 

Barselkvinner, 
jordmødre og 
helsesykepleiere har 
medvirket i 
utviklingen av 
Mamma Mia 

Prosjektleder:  
Silje Marie Haga 
 
Prosjektperiode 
2012 -2024 
(analyse av data 
og utskriving av 
resultater i 
internasjonale 
tidsskrifter 
pågår) 
 
 

Prosjektet ble 
finansiert av 
Norges 
Forskningsråd 
fram til 
oktober 2016 
 
 

Mamma Mia – et 
internettprogram for 
å forebygge og 
redusere perinatal 
depresjon 
 
Målgruppe: Gravide 
og barselkvinner, 
men fordi dette 
prosjektet vil 
sammenligne 
effekten av Mamma 
Mia som selv-hjelp 
versus Mamma Mia 
som et veiledet 
program vil det være 
økt fokus på gravide 
og barselkvinner som 
er mer sårbare (dvs. 
lavere utdanning og 
mer alvorlig 
depresjon)  
 
 

Sammenligne effekten av Mamma Mia 
på depressive symptomer når kvinnen 
benytter Mamma Mia som selv-hjelp 
versus når kvinnen mottar veiledning 
fra jordmor/helsesøster. Et 
internasjonalt samarbeid hvor effekten 
av Mamma Mia også blir evaluert i 
USA.  

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

Prosjektleder:  
Silje Marie Haga 
 
Prosjektperiode 
2020 - 2025 

Norges 
Forskningsråd 

Child-Parent 
Psychotherapy – en 
gjennomførbarhets-
studie 
 
Målgruppe: Klinikere 
og tjenesteledere ved 
helse- og 
sosialtjenester som 
tilbyr tjenester til 
traumatiserte barn og 
deres omsorgsgivere.  
 

Få innsikt i muligheter og utfordringer 
til implementering av CPP. En 
implementeringsstudie av 
behandlingsmetoden «Child-Parent 
Psychotherapy» (CPP) ved helse- og 
sosialtjenestene som tilbyr tjenester til 
traumatiserte barn og deres 
omsorgsgivere. 
 

Fokusgrupper og 
intervjuer av klinikere 
og tjenesteledere 

Prosjektleder:  
Silje Marie Haga 
 
Prosjektperiode 
2017 - 

Ingen 

Mamma Mia – Bruk 
og implementering av 
et nettbasert 
selvhjelpsprogram 
mot fødselsdepresjon 
 
Målgruppe: Gravide. 

Hvordan kvinner med forhøyede 
symptomer på depresjon kan ivaretas 
på en bedre måte (f.eks. gjennom 
oppfølging fra helsestasjonstjenesten) i 
programmet. 67 gravide og 
barselkvinner er intervjuet om deres 
erfaringer og opplevelser med 
programmet, hvorav flere med 
forhøyede depresjonsskårer. 

Samarbeidet med 
brukerorganisasjoner 
i Norden. Gravide og 
barselkvinner har 
testet og gitt 
tilbakemeldinger på 
programmet 

Prosjektleder:  
Filip Drozd 
 
Prosjektperiode 
2013-2024 
(analyser og 
oppgjør av 
resultater 
pågår) 

Norske 
kvinners 
sanitetsforeni
ng 
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Prosjektets navn. 
Målgruppe - 
eventuelt alder. 
 

Formålet med prosjektet - 
ønsket kvalitetsforbedring i tjenesten. 
 

Brukermedvirkning 
ivaretatt – hvordan. 

Prosjektleder. 
Prosjektperiode 
(fra/til). 

Ekstern 
finansiering 
(eventuelt fra 
hvem) 

Nettbasert 
foreldrestøtte – Sov 
godt! 
Målgruppe: Foreldre 
med barn 6-36 
måneder som har 
søvnvansker 
(insomni) 
 

Utvikle et nettbasert 
foreldreveiledningstiltak for bruk i 
helsestasjonen med veiledning fra 
helsepersonell eller frivillige som 
leverer foreldrestøttende programmer.  
 

To 
foreldrerepresentant
er 
To helsesykepleiere 
To fra frivillig sektor 
Brukere er delaktige i 
alle deler av 
prosjektet. 

Prosjektleder:  
Filip Drozd 
 
Prosjektperiode 
2018-2021 

Stiftelsen Dam 

Circle of Security-
Virginia 
familiemodellen 
(COS-VF) 
 

Identifisere behov, barrierer og 
faktorer som fremmer bruk av COS-VF 
blant terapeuter og evaluere 
terapeutenes COS-VF som metode for 
videreutvikling. 

Involvert COS-VF 
terapeuter i ulike 
deler av prosjektet 
som planlegging, 
utvikling av 
spørreskjema og 
resultater. 

Prosjektleder:  
Filip Drozd  
 
Prosjektperiode 
2015-2025 
(publisering 
pågår) 

Universitetet I 
Oslo 

Utvikling og 
tilknytning hos 
fosterbarn ved 2- og 
3-års alder 
 

Undersøke fosterbarns utvikling og 
tilknytning for å få grunnleggende 
kunnskap om fosterbarns utvikling over 
tid slik at hjelpetiltak generelt kan 
iverksettes til denne gruppen av barn. 

Deltakerne har ikke 
aktivt vært med å 
vurdere prosjektet og 
nytten av det – men 
samtykket til 
deltakelse og bidratt 
til å innhente 
informasjon både om 
fosterbarna og seg 
selv. Tjenestene har 
samtykket til 
deltakelse av 
fosterbarnet. 

Prosjektleder:  
Heidi Jacobsen 
 
Prosjektperiode 
2009 – 2020 
 

ExtraStiftelsen 

Utvikling og 
tilknytning hos 
fosterbarn ved 8-års 
alder 

å undersøke fosterbarns utvikling og 
tilknytning over en lengre tidsperiode 
for å få grunnleggende kunnskap om 
fosterbarns utvikling over en lengre 
periode slik at hjelpetiltak generelt kan 
iverksettes til denne gruppen av barn. 
Oppfølgingsundersøkelse av det 
samme utvalget som ble undersøkt ved 
2- og 3-års alder.  

Deltakerne har ikke 
aktivt vært med å 
vurdere prosjektet og 
nytten av det – men 
samtykket til 
deltakelse og bidratt 
til å innhente 
informasjon både om 
fosterbarna og seg 
selv. Tjenestene har 
samtykket til 
deltakelse av 
fosterbarnet. 
 

Prosjektleder:  
Heidi Jacobsen 
 
Prosjektperiode
2014 – 2024 
(publisering 
pågår) 

Stiftelsen 
Wøyen 

Kartleggingsverktøy i 
kommunen (KVIK) 
 
Målgruppen: 
Helsestasjoner som 
møter barn i alderen 
0-2 år. 

Helsesykepleierne skal ved bruk av 
standardiserte kartleggings-verktøy på 
de faste konsultasjonene på 
helsestasjonen få økt kompetanse på å 
observere og vurdere tidlig utvikling 
hos sped- og småbarn, for bedre 
identifisere barn i risiko for 
utviklingsvansker og sikre tidlige og 
effektive tiltak. Prosjektet bidrar til mer 
likeverdig innhold i 
helsestasjonstjenesten for de minste. 
Foreldre får en mer aktiv rolle i 
konsultasjonene hvor deres kunnskap 
om eget barn får en tydeligere 
betydning for totalvurderingen av 
barnets utvikling.  

Foreldrene får tilbud 
om å besvare skjema 
om opplevelse av å 
fylle ut 
kartleggingsskjemaer 
på eget barns 
utvikling og om egen 
psykisk helse 

Prosjektleder:  
Kari Slinning 
 
Prosjektperiode 
2011-2026 
(publisering 
pågår) 

Ingen 
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Prosjektets navn. 
Målgruppe - 
eventuelt alder. 
 

Formålet med prosjektet - 
ønsket kvalitetsforbedring i 
tjenesten. 
 

Brukermedvirkning 
ivaretatt – hvordan. 

Prosjektleder. 
Prosjektperiode 
(fra/til). 

Ekstern finansiering 
(eventuelt fra hvem) 

Attachment and 
Biobehavioral Catch-
Up Intervention 
(ABC) – en pilotstudie 
av hjemmebasert 
intervensjon for 
småbarnsfamilier i 
barneverntjenesten 

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

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

Prosjektleder:  
Heidi Jacobsen 
 
Prosjektperiode: 
01.11.2017 – 
31.12. 2024 
(publisering 
pågår) 

Stiftelsen Wøyen 

«Favn om fødselen»  
 
Målgruppe: Gravide, 
barselkvinner og 
spedbarn 
 

Fremskaffe ny kunnskap om 
fødselsangst hos kvinner. Studien 
ble senere utvidet ved at man 
innhentet ytterligere data fra 
kvinnene to år etter fødselen, 
herunder data om barnet/barna.  
 
Prosjektet har samlet publisert 51 
artikler i fagfellevurderte 
tidsskrift - hvorav 8 artikler i 
2020. Fire PhD avhandlinger og 
syv mastergrader har utgått fra 
prosjektet 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gravide, jordmødre 
og helsesykepleiere 
medvirket ved 
utvikling av 
spørreskjemaer. 

Prosjektleder:  
Malin Eberhard-
Gran 
 
Prosjektperiode:  
2008- 2023. 
 
 

Norges 
Forskningsråd, Ahus 
strategiske midler, 
Helse Vest, 
Folkehelseinstituttet, 
Graduierten 
Akademie, Helse Sør 
Øst, Helse Midt-
Norge og Helse Møre 
Romsdal 

 
Prosjekter hvor RBUP er delaktig, men hvor vi ikke er prosjektleder 
 

Mødre med bipolar 
lidelse og spedbarn – 
tidlig samspill 

Frembringe kunnskap om 
forventninger og forberedelser til 
foreldreskap hos kvinner med 
bipolar lidelse (BD) og deres 
partnere, kunnskap om mor-barn, 
far-barn samspillsmønstre og 
samspillsutvikling mellom mødre 
med BP og deres spedbarn i 
barnets første leveår. Ny 
kunnskap kan bidra til 
forebyggende intervensjoner for 
barn av mødre med bipolar 
lidelse og selekterte tiltak til 
forelder og barn i målgruppen.  

Kvinner med bipolar 
lidelse og deres 
partnere blir 
intervjuet flere 
ganger gjennom 
studien for å bidra 
med sine erfaringer 
med tjenestene. I 
tillegg er det et 
samarbeid med 
Bipolarforeningen 

Prosjektleder: 
Dag Vegard 
Skjelstad.  
 
RBUP bidrar 
som biveileder 
på PhD-
prosjekt. 
 
Prosjektperiode: 
2014-2020 
(publisering 
pågår) 
 
 
 
 
 

Vestre Viken HF 
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1.2 Samarbeid med 
relevante fagmiljøer og 
arbeidsdeling mellom 
nasjonale og regionale 
sentre  
 

 

Nasjonalt sentersamarbeid 
 
 

Samarbeid med Statped - utvikling av ny 
modell, bekymringsfullt skolefravær 
I samarbeid med StatPed og Nittedal kommune 
arbeides det med utvikling og evaluering av en modell 
som retter seg mot barn og unge med mye 
skolefravær. Modellen bygger på anerkjent forskning 
fra feltet (Kearney), som tar utgangspunkt i hvilken 
funksjon fraværet har. Modellen er planlagt prøvd ut i 
skoler og førstelinjetjenester i kommunen. I 
forbindelse med dette arbeidet deltar vi også i et 
internasjonalt nettverk om skolefravær: 
www.insa.network (International Network for School 
Attendance). Dette samarbeidsprosjektet ble 
avsluttet i 2020. 
 
 

Samarbeid med Nasjonalt utviklingssenter for 
barn og unge (NUBU) 
Det har i 2020 vært et samarbeid mellom NUBU og 
RBUP som en del av Kjernebarnevernsprosjektet 
(felleselementbasert foreldreveiledning ved 
omsorgssvikt og mishandling). Hensikten har vært å 
utvikle et observasjonssystem til bruk i 
foreldreveiledningen. Vi samarbeider også med NUBU 
og RKBU Vest om prosjektet Grunnmodellen (se 
tabellen over), finansiert av Bufdir.  
 
 

Kunnskapsoverføring i barnevernet: Bedre hjelp 
med skolegang for barn og familier i risiko 
(KOBA) 
Et forskningssamarbeid mellom NUBU og RBUP som 
utvikler og implementerer kunnskapsbasert praksis 
for skolestøtte til barn og familier i barnevernet, slik 
at flere barn i barnevernet kan få hjelp til å mestre og 
fullføre skole (se tabellen over.) 
 
 
 
 
 
 

 
Nasjonalt Nettverk for Implementerings-
forskning (NIMP) – RBUP og NKVTS 
NIMP er et nettverk som samler norske forskere, 
praktikere, byråkrater, politikere og andre som er 
interesserte i implementeringsforskning og 
implementeringskunnskap. NIMP fremmer deling av 
implementeringskunnskap i Norge, tilrettelegger for 
samarbeid, og setter forskningsbasert 
implementeringskunnskap på dagsorden i forbedring 
av helse- og velferdstjenester i Norge.  
 

 

Samarbeid med Regionssenter for 

habiliteringstjenesten for barn og unge 

(RHABU) 
Barn og unge med funksjonsnedsettelser har forhøyet 

risiko for særlig å utvikle milde til moderate angst- og 

depresjonstilstander. Samtidig får de mindre hjelp 

enn andre barn og unge med psykiske 

helseproblemer. RBUP og RHABU har derfor etablert 

en samarbeidsgruppe som har tatt initiativ til å sette 

ned to arbeidsgrupper, med mandat om å lage en 

rapport som omhandler hhv. anbefalt 

kartleggingsmetodikk og anbefalte tiltak for barn og 

unge med samtidige funksjonsnedsettelser og 

psykiske helseproblemer. Arbeidet med kartleggings-

metodikk er så godt som fullført. Prosjektgruppe 

tiltak ledes av RBUP med representanter fra både 

BUP og barnehabiliteringen. Brukermedvirkning er en 

del av mandatet. Nasjonal kompetansetjeneste for 

psykisk utviklingshemming/ autisme og psykisk helse 

er representert i arbeidsgruppen, og det er nær 

kontakt med fagmiljøet for ADHD, Tourette og 

narkolepsi ved Ullevål sykehus. Målet er å utvikle noe 

som kan brukes som faglig anbefaling som kan legges 

til grunn om Helsedirektoratet skal lage en faglig 

retningslinje. Den samlede rapporten planlegges 

ferdigstilt i løpet av 2021. Hdir holdes løpende 

orientert. 

 

Ansatte i habiliteringstjenester og i kommuner anser 

ofte vansker barn og unge med funksjonsnedsettelser 

opplever, som livsstrev, og de oppdager ofte ikke at 

det dreier seg om lettere angst- eller depresjons-

tilstander. Det ligger mange muligheter i å komme til 

med god behandling tidlig, mye lidelse og dårlig 

utvikling kan forebygges. Derfor inngår det i 

mandatet til Tiltaksgruppen å utrede hvilke tiltak som 

kan settes inn tidlig.  
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1.3 Regionale samarbeid – 
samarbeidsavtale og 
forpliktende plan  

 

 

Region Øst 

I region Øst har KoRus Øst, KoRus Oslo, RVTS Øst, 

NAPHA og RBUP Øst og Sør utarbeidet en felles plan 

for det regionale samarbeidet. Hensikten med planen 

er å søke samarbeid og samordning mellom sentrene 

slik at synergieffekter og god ressursutnyttelse 

oppnås og unødig overlapping unngås. Videre skal 

samarbeidet sikre brukerinvolvering og 

brukerkunnskap i virksomheten og sikre målgruppene 

god og likeverdig tilgang til sentrenes tjenester. 

Sentrenes mål er å være lett tilgjengelige for 

kommunene og andre brukergrupper, samt fremstå 

samlet og oversiktlig for disse.  

Sentrene avholder to årlige ledermøter i regionen for 

å oppdatere å følge opp planen. Det er utpekt 

ansvarlige i organisasjonen for gjennomføring av de 

enkelte punktene i planen. Planen i Samarbeid Øst 

beskriver også sentrenes samarbeid med 

Statsforvalteren.  

I 2020 er det jobbet med å få på plass et strukturert 

samarbeid og en forpliktende avtale med 

Statsforvalteren i Innlandet, Oslo og Viken. 
 

 

 

Region Sør 

 
I region Sør har KoRus Sør, RVTS Sør, NAPHA og RBUP 

Øst og Sør utarbeidet en felles plan for det regionale 

samarbeidet. Samarbeidsavtalen, den forpliktende 

aktivitetsplanen, samarbeidsgrupper og 

senterledermøter sikrer samordnet og koordinert 

kompetansestøtte til kommuner og virksomheter i 

region sør. Denne strukturen gjør at det i løpet av 

2020 er utviklet flere konkrete samarbeidsaktiviteter i 

regionen. Det er etablert faste møter med 

Statsforvalterne, herunder 0-24 forum, hvor alle 

embetene er representert, samt alle 

kompetansesentrene i Samarbeid Sør (inkludert KS).  

 

 

 

 
 
Samarbeid Sør har en strategi for samarbeidet: «Vi 
skal samarbeide når vi leverer bedre sammen, enn 
hver for oss». 
 
Samarbeidsaktivitetene er gjennomført i henhold til 
en årsplan. Det gis løpende rapporteringer til 
Helsedirektoratet på status i arbeidet. I 2020 har det 
vært en markant økning av digitale løsninger for 
kompetansestøtte. Kun enkelte av aktivitetene er 
Corona-utsatt fordi de fordrer fysisk samarbeid for 
videreutvikling. Den robuste strukturen for 
samarbeidet gjør det enkelt å utvide samarbeidet.  
 
Det er utviklet en felles kommunikasjonsplattform 

(nettside samarbeidsor.no) for å gi målgruppene og 

samarbeidspartnere god informasjon om 
samarbeidet. Den presenterer vår felles portefølje 
(samarbeidsaktiviteter). Nettsiden har lenker til hvert 
av kompetansesentrene sine nettsider og fungerer 
dermed som en dør inn. I Samarbeid Sør sier vi: «3 
dører inn, men en dør ut». 
 
Samarbeidet med statsforvalteren er ytterligere 
forsterket. Vi har faste møter i 0-24 forum og har 
konkrete aktiviteter vi samarbeider om. Det ble 
gjennomført en festival for kommunale ledere 
sammen med RVTS Sør hvor alle sentrene deltok. 
Denne festivalen videreføres og blir en årlig 
samarbeidsaktivitet.  Det er påbegynt et arbeid for å 
skaffe felles oversikt over særlige sårbare kommuner 
som videreføres i 2021. Statsforvalteren fra Agder, 
Vestfold/Telemark og Oslo/ Viken deltok i regionalt 
møte med direktoratet i november. Vi har fått en 
økning av aktiviteter vi samarbeider om og legger 
planer for flere i løpet av 2021. 
 
  

Effekt helt ut 
 
De helhetlige og samordnede innsatser samarbeid Sør 
gjennomfører gir effekt på tjenestens utforming/ 
innhold, samarbeid med andre og for utøvelse av 
praksis. Brukerdeltakelse og tilbakemeldinger i 
evalueringene fra målgruppene våre tilsier at 
kompetaseinnsatsene fra Samarbeid sør har effekt. 
Dette gjelder spesielt når vi samordnet tilbyr 
koordinerte kvalitet- og tjenesteutviklingsoppdrag slik 
at kommunene får arbeidet helhetlig og systematisk 
med utvikling og endring. Vi når fagpersonell og 
ledere fra flere virksomheter som bidrar til samarbeid 
på tvers som igjen bistår med implementering av ny 
kunnskap i et helhetlig perspektiv.  
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Et eksempel 
 
Øvre Eiker kommune i region tilbys en samordnet 
innsats for realisering av kommunens etablerte BTI-
strukturer. Innsatser er for alle virksomheter for barn 
og unge og deres foresatte i kommunen. Prosjektet 
«ETT lag» er politisk forankret og gitt et lederansvar å 
gjennomføre. Det skal pågå i 2 år og gi 
kompetansestøtte til fagfolk og ledere i alle 
virksomheter inkl. kultur og frivillige.  
Geografiske læringsnettverk på tvers av 
tjenester/virksomheter skal prøve ut og bygge 
erfaringer på konkret sam-jobbing (ETT lag) rundt 
barn, unge og deres familier. Nettverkene ledes av 
egnet ressurspersonell som får opplæring og 
veiledning gjennom hele perioden. (en lærende 
organisasjon). Alle fagfolk får samme kompetanse, 
herunder dialoger og strukturerte samtaler med barn, 
traumebasert omsorg (TBO), brukerinvolvering 
gjennom tilbakemeldingssystemer, kunnskap om 
systematisk forbedringsarbeid, lokale nettverk for 
læring og erfaringsdeling, lederstøtte, prosesstøtte og 
evalueringer, brukertilbakemeldinger samt digitale 
nettressurser for øving og ferdighetstrening. 

 
 

Kommunen forventer at slike innsatser vil ha 
effekt helt ut til alle barn, unge og deres 
familier 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samarbeid mellom RBUP og RKBUene 

 

RBUP har et tett og godt samarbeid med de andre 

RKBUene, hvor senterlederne har regelmessige 

møtepunkter med hverandre. For nasjonale 

satsningsområder som sped- og småbarn, og De 

Utrolige Årene har vi egne møter årlig, hvor målet er 

å samordne aktivitet så langt det lar seg gjøre. På 

tvers av sentrene er det mange store 

samarbeidsprosjekter til arbeidsformene forskning, 

undervisning og tjenestestøtte. Av større prosjekter 

kan vi blant annet nevne ECHO, Trygg før 3, Bufdirs 

kompetanseprogram for kommunalt barnevern og 

IDDEAS. 

 

I 2020 har sentrene samarbeidet om et utvidet 

oppdrag fra Helsedirektoratet knyttet til å utvikle 

implementeringsstøtte til kommuner og 

fylkeskommuner i forbindelse med Program for 

folkehelsearbeid, se punkt 2.3. Sentrale satsninger.  
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2.0  SÆRSKILTE OPPGAVER 
OG SATSNINGER 
 

2.1 NYE OPPGAVER I 2020 
 
2.1.1 Regionale tverrfaglige nettverk 
innen kommunalt psykisk helse- og 
rusarbeid – faglig støtte og 
samhandlingskompetanse til psykologer, 
annet fagpersonell og ledere 
 
 

Ny organisering av arbeidsgrupper  
 
Et mangeårig samarbeid mellom RBUP og RKBUene 
ble fornyet og videreført i 2020. Ansvaret for 
nettverkene ble fordelt mellom de fire sentre. Det er 
holdt fem møter i 2020, for å koordinere arbeidet på 
tvers av regionene.  

 
I Region Øst og Sør er det etablert nye 
arbeidsgrupper, én i øst og én i sør.  Øst har 
medlemmer fra KoRus, RVTS, NAPHA, RBUP, NPF, 
Helseetaten i Oslo kommune samt representanter for 
psykologer i kommunene (representert ved distrikt og 
by). Sør har medlemmer fra KoRus, RVTS, NAPHA og 
RBUP. Det er gjennomført til sammen 4 
arbeidsgruppemøter hvor det er utarbeidet et sett 
med verdier for det videre arbeidet i nettverket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nettverkssamlinger er gjennomført som webinarer 
felles for regionene: 
 
✓ To digitale opplæringsdager for psykologer i 

kommunen i samarbeid med RVTS Øst med tema: 

Traumer, kultur og migrasjon 

 

✓ Et nasjonalt webinar for psykologer i 

kommunene og deres ledere (108 deltakere) - et 

samarbeidsprosjekt mellom RBUP og RKBUene. 

Tema var hvordan psykologene har og kan ha 

mange roller og arbeide på mange nivåer med 

kommunens oppgaver. Webinaret ble arrangert 

på bakgrunn av nytt lovfestet krav om 

psykologkompetanse i kommunene fra og med 

2020.  

 

✓ To regionale webinarer med temaer 

«Kommunens barn – felles ansvar» samt «Sped- 

og småbarn: Hvordan kan vi sammen og hver for 

oss gjøre en forskjell for de sårbare barna?». I 

tillegg til psykologer og ledere, var 

helsesykepleiere, jordmødre, familieterapeuter, 

fysioterapeuter og sosionomer representert blant 

deltakerne (52 påmeldte og 35 som deltok). 

Målet var å skape nettverk og å dele eksempler 

fra kompetansesentrene for hvordan disse kan 

være en nyttig ressurs for de kommunale 

tjenestene.  

 
Vi har tatt i bruk Facebook for å nå målgruppene og 
hente innspill fra dem gjennom spørreundersøkelser. 
Samlingene fremover skal ha tverrfaglig samarbeid 
som gjennomgående tema, og hele aldersspennet og 
alle sentrenes kompetanseområder skal dekkes. 
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2.1.2  Prop. 121 S (2018-2019) 
Opptrappingsplanen for barn og 
unges psykiske helse (2019-2024) 
 

 
 
RBUPs strategi 2021-2025 
 
RBUP skal bidra til å realisere og implementere 
opptrappingsplanen, så vel som å oppfylle 
samfunnsoppdraget som beskrives i vårt årlige 
tilskuddsbrev. På bakgrunn av dette har RBUP jobbet 
frem ny strategi «Effekt helt ut» for perioden 2021–
2025. Strategien bygger på utfordringsbildet for barn 
og unge som skisseres i Opptrappingsplanen og har 
mål om å imøtekommende de innsatsene som der er 
beskrevet (se vedlagt strategi).  
 
 

Implementering av opptrappingsplanen i våre 
kurs- og opplæringstilbud  
 
I 2020 har det vært lagt særlig vekt på arbeid med 

implementering av Opptrappingsplanen for barn og 

unges psykiske helse (2019-2024) og pakkeforløp for 

psykiske lidelser hos barn og unge i våre kurs- og 

opplæringstilbud.  

 

 

RBUPs kunnskapsressurser 

 
Tiltakshåndboken til RBUP (beskrevet over), er nevnt i 

Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse 

(2019-2024). Håndboken gir oppsummert kunnskap 

om effekt av behandlingsformer for barn og unge. 

Håndboken er basert på nasjonale retningslinjer, 

systematiske oversikter og arbeidet med pakkeforløp, 

og er et verktøy for beslutningsstøtte til bruk i 

vurderinger om behandling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håndboken er et viktig verktøy for fagfolk, og i 2021 

skal vi jobbe videre med at Håndboken også blir et 

viktig verktøy for barn og unge og deres familier som 

får behandling, samt for oppvekstarenaer i 

kommunen. I 2021 vil vi forsterke dette arbeidet.  

 
 

2.1.3 Nettbasert formidling  

RBUPs kommunikasjonsansatte har deltatt i møter og 
utvekslet erfaringer med RKBUene og med 
kompetansesentrene i regioner Øst og Sør. 
 
Som et forberedelsesarbeid til en eventuell felles 
portal, og for å avdekke eventuelle overlappende 
tjenester og ressurser har det har blitt jobbet med å 
lage en felles oversikt over nettsteder og digitale 
ressurser som de forskjellige sentrene rår over. 
 
RBUP og RKBUene hadde planlagt å kartlegge 
tjenestenes ønsker og behov, brukervennlighet, 
trafikk og søkeord for en felles nettportal ved hjelp av 
en spørreundersøkelse blant deltakerne i Barn- & 
Ungekongressen som ble gjennomført i desember 
2020. Dette ble ikke utført da kongressen ble 
gjennomført digitalt, men arbeidet videreføres i 2021. 
 
RBUP økte i 2020 innsatsen på RBUP og RKBUenes 
felles fagblogg tilbeste.no hvor vi bidro med åtte 
artikler. 
 
I hver region (Øst og Sør) er det etablert et samarbeid 
mellom ansvarlige for formidling fra hvert senter. 
Disse arbeidsgruppene har regelmessige møter i løpet 
av året.  
 

 

 

2.1.4 Ungdata  

RBUP bidrar inn i egne arbeidsgrupper på UngData 
gjennom det regionale samarbeidet i Øst og Sør, med 
KoRus, RVTS, NAPHA og Statsforvalteren. Se 
rapportering under punkt 2.3 sentrale satsninger.
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2.2 VIDEREFØRTE 
OPPGAVER OG TILTAK I 
2020  
 
2.2.1 Forebygging av selvskading og 
selvmord og ivaretakelse av barn og unge 
som pårørende og etterlatte 

 
RBUP gjennomførte i 2020 en omfattende 
oppdatering av kapittelet om selvmord og 
selvmordsatferd i Tiltakshåndboka (tidligere BUP-
håndboka). Kapitlet oppsummerer all tilgjengelig 
oppsummert forskning om tiltak for barn og unge på 
emnet, herunder også en del forebyggingstiltak. Det 
bidras dermed til at tjenestene har tilgang til 
oppdatert og kvalitetsikret forskningsbasert kunnskap 
som grunnlag for sine beslutninger. Alle anbefalinger 
om tiltak gjengitt i kapittelet er hentet fra den 
nasjonale retningslinjen for forebygging av selvmord i 
psykisk helsevern. Andre retningslinjer og veiledere, 
blant annet rettet mot førstelinjetjenesten og 
etterlatte, er lagt inn der det er relevant i teksten 
samt i en egen ressurs-seksjon. Helsedirektoratets 
nettside "Veiledende materiell for kommunene om 
forebygging av selvskading og selvmord" og 
veilederen «Etter selvmordet» er blant disse. 
Kapittelet henviser også til pakkeforløp for 
behandling i psykisk helsevern for barn og unge på 
Helsedirektoratets sider. 
 
Vi har i samarbeid med RVTS Øst utviklet og 
gjennomført tre kurs om barn som pårørende ved 
selvmordsatferd. Gjennom de to kursdagene 
vektlegges refleksjon rundt egne hindre i å ta inn 
disse barna til samtaler i voksenfeltet og rollespill. 
Deltakerne får hjelp til å planlegge og gjennomføre 
samtaler med barn i forskjellige aldre med eksempler 
på aldersadekvate utsagn. Deltakerne blir kjent med 
erfaringene til en pårørende som forteller hva hun 
hadde trengt av helsepersonell i ulike faser i sin 
oppvekst. Kurset har som mål at behandlere i 
voksenfeltet blir i bedre stand til å komme over egne 
barrierer, slik at flere barn blir ivaretatt på en god 
måte når mor eller far strever med selvmordsatferd. 
Kurset står omtalt i den nasjonale handlingsplanen 
om selvmordsforebygging som ble utgitt 10. 
september 2020 (punkt 4.7, boks 5. side 45).  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
2.2.2 Program for folkehelsearbeid i 
kommunene  

 
RBUP har i samarbeid med øvrige nasjonale og 

regionale ressurs- og kompetansesentre, utformet en 

skisse til implementeringsstøtte til kommuner som 

skal etablere folkehelsetiltak i varig drift. Oppdraget 

ble levert Helsedirektoratet i desember 2020. En 

prototype er foreslått pilotert i noen regioner før 

produktet kan realiseres i alle regioner. 

 

Region Sør 
 
Dette samarbeidet består av RBUP, KoRus Sør og 
RVTS sør og NAPHA og det er etablert et samarbeid 
rundt deltagelse og innsatser i program for 
folkehelse. Sentrene er representert i 
samarbeidsorgan/ utvalg i Agder og Vestfold/ 
Telemark. Samarbeid Sør leverer samordnet og 
koordinert kompetansestøtte til pågående prosjekter 
og tiltak i kommuner, samt bidrar med 
evalueringskompetanse på forespørsler fra 
kommuner og programfylker. 

 
Samarbeid Sør har ressursgruppe som består av 
representanter fra alle sentrene (folkehelseteamet) 
som har faste møter for å sikre oppdatert status på 
pågående arbeid og sørge for samordning av 
forespørslene fra kommunene slik at vi kan levere 
helhetlige og koordinert kompetanse-støtte («en dør 
ut»). 

 
Flere kommuner deltar i prosjektet «Sammen Mot», 
og Samarbeid sør gir helhetlig kompetansestøtte til 
denne innsatsen. Mange kommuner arbeider med å 
styrke folkehelsesamarbeid på tvers innad i 
kommunen og på tvers av kommuner (BTI/tidlig Inn). 
Samarbeid Sør har samarbeidsgruppe (BTI /BTS) som 
ledet av KoRus leverer denne innsatsen til kommuner 
i begge programfylkene. 

 
Sentrene deltar i folkehelseinnsatser i barnehager og 
skoler, samt følger og bistår i evaluering av et spill 
prosjekt (gaming). 
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Programfylkene i regionen (Agder, Vestfold/Telemark 
og Viken) har et stort mangfold og variasjon i tiltak og 
får kompetansestøtte til tiltaksutvikling, evaluering, 
samhandling mellom kommuner og vil etter hvert 
etterspørre implementeringsstøtte for varig drift etter 
prosjektperioden. 

 
Region Øst  
 
I det regionale samarbeidet i øst ble det i februar 
2020 etablert en samarbeidsgruppe med alle 
sentrene i regionen (KoRus Øst, KoRus Oslo, RVTS Øst 
og RBUP Øst og Sør). RBUP bidro til etableringen, og 
RVTS Øst leder gruppen og har utformet en samlet 
oversikt over pågående arbeid i regionen.  
 
Samarbeid Øst er representert i alle 
samarbeidsorganene i Programfylkene i regionen, 
men det har vært få møter siste år. Samarbeidet 
representerer hverandre i møtene i de ulike 
programfylkene og har oppdatert status på det 
pågående arbeidet i de ulike programfylkene. RBUP 
samarbeider med programfylkene Østfold, Akershus 
og Oslo og deltar nå også i samarbeid med Innlandet, 
via innsatser fra KoRus Øst.  
 
I Akershus og Østfold har RBUP bistått med utforming 
av søknader, laget kriterier, behandlet søknader og 
foreslått evalueringer. Videre har vi bistått begge 
programfylkene med kurs til kommuner om 
evaluering, samt bistått Oslo kommune med 
evaluering av pågående prosjekt. Gjennomført såkalt 
«speed-dating» med prosjekteiere, samt gitt 
konsultasjoner (kompetansestøtte) til noen av 
prosjektene. Vi har deltatt i møter med Hdir, FHI, Oslo 
kommune og Oslo Met vedrørende evaluering.  

 

 
2.2.3 Kunnskapsutvikling om sosial 
ulikhets betydning  
 
Å samle og spre kunnskap om betydningen av 
levekårsutfordringer for barn og unge har vært et 
utviklingsområde i RBUPs kurs- og tjenestestøttende 
virksomhet de to siste årene. Vi har samarbeidet både 
med andre kompetansesentre og med kommuner i 
utviklingsarbeidet. 
 

I 2020 ble det drevet utviklingsarbeid sammen med 

KoRus - Sør, samt Kristiansand og Lyngdal kommuner 

og Agder fylkeskommune om et opplegg for fagdager 

i kommunene (og kursdager i RBUP). Til grunn ligger 

bl.a. to prosjekter, Nye mønstre i Agder og Godt 

begynt. Opplegget skal piloteres i kommunene  

 

 

Kristiansand, Åmli og Froland i mars 2021 (utsatt 

oppstart). 

 

Flere av tiltakene som RBUP utvikler og evaluerer 

tematiserer betydningen av sosial ulikhet for barn og 

unges psykiske helse og utvikling. Senteret har 

forskningsprosjekter som retter seg mot barn og 

ungdom i barnevernet, som er en særlig sårbar 

gruppe. Målrettede og effektive tiltak rettet mot 

denne gruppen, vil bidra til å redusere sosiale 

ulikheter. Forskningsprosjektene utvikler tiltak ut ifra 

både forskning, ansatte og brukeres erfaringer, 

gjennom systematisk brukerinvolvering ved 

samskapning.  Se avsnitt 2.2.6 for inngående 

informasjon om forskningsprosjektene.  

 

I 2020 ble det satt i gang et utviklingsprosjekt på 

RBUP for å ferdigstille en strategi for vårt arbeid på 

barnehage- og skolearenaen. Skole og barnehage er 

viktige arenaer hvor alle barn er, og dermed en arena 

hvor det er viktig å styrke kompetansen om psykisk 

helse, og hvordan å jobbe systematisk 

helsefremmende. I strategien peker vi for eksempel 

på at analyser av Ungdata-undersøkelsen viser at 

mobbing er mer utbredt blant unge med lav 

sosioøkonomisk bakgrunn og de deltar også oftere 

selv i plaging og utfrysning av andre (Ungdata, 2018). 

Det å levere kunnskap om læringsmiljø og relasjonelt 

arbeid i skolen kan på den måten bidra til kunnskaps 

utvikling om betydningen av sosial ulikhet.  Moduler 

knyttet til barnehage- og skolestrategien er under 

utvikling i 2021, og temaene knyttet til sosial ulikhet 

vil være sentrale. 

 

 

2.2.4 Pakkeforløp psykisk helse og rus  
 

Pakkeforløp psykisk helse og rus har fokus i våre 
utdanninger og er et særskilt tema i 
Spesialistprogrammet som har et nasjonalt ansvar. 
I arbeidet med å formidle oppdatert forskning om 
effekt av ulike behandlingsformer for barn og unge, 
har formidling av nasjonale retningslinjer, veiledere 
og pakkeforløp en selvsagt plass. Håndbok for barn og 
unges psykiske helse (Tiltakshåndboken) er derfor en 
viktig faktor i implementering av pakkeforløp. 
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2.2.5 Kompetanse til å møte 
minoritetsbarn, enslige mindreårige 
asylsøkere og deres familier 
 
 

Kultursensitivitet og interkulturell 

kommunikasjon i opplæringstilbudene 

 

Kultursensitivitet, interkulturell kommunikasjon og 

spesiell tilrettelegging av tiltak for 

minoritetsbefolkningen er tema i alle RBUPs 

utdanninger. I 2020 ble flere bidrag levert digitalt. Vi 

har gjennomført 3 kursdager (Foreldreskap i 

tverrkulturelt perspektiv; Graviditet og svangerskap i 

et tverrkulturelt perspektiv, Vold i nære relasjoner 

blant innvandrere), og vi har integrert arbeid med 

minoritetsfamilier i andre kurs som kurset «Farsdag, 

om ivaretakelse av fedre i helsestasjonsarbeidet». To 

planlagte kursdager ble avlyst/utsatt pga. Covid-

situasjonen. 

 

Kan RBUP komme til oss? 
 
Av ca. 10 oppdrag fra kommunene om fagdager og 

annen opplæring i tjenestene, ble seks avlyst pga. 

korona, mens fire ble gjennomført i sin helhet (Ahus, 

Nordre Follo og BUFetat sør; fagdager i hhv. 

Kristiansand og Drammen). Et mer omfattende 

oppdrag i tiltak for enslige mindreårige asylsøkere i 

Lillestrøm kommune ble påbegynt (digital 

gjennomføring) og avsluttes i 2021 (målrettet arbeid 

med ungdommer i tiltak for enslige mindreårige 

asylsøkere). 

 

Ny som skoleelev i Norge 
 
I 2020 har RBUP i samarbeid med RVTS gitt et 

kompetanseprogram til lærere i alle Oslos 

innføringsklasser, i samarbeid med Utdanningsetaten 

i Oslo kommune. Flere av barna har traume- og 

tapserfaringer, som påvirker deres kapasitet for å 

lære og å inngå i sosiale relasjoner, i tillegg til 

belastningene migrasjon i seg selv medfører. Derfor 

er det viktig at lærerne møter elevene med kunnskap 

og forståelse. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Barn i asylkjeden 
 
RVTS Øst, RVTS Sør og RBUP har sammen drevet to 

større prosjekter for utlendings-

forvaltningen/asylkjeden (Utlendingsnemda, og 

Politiets Utlendingsenhet), «Barnefaglig kunnskap og 

kompetanse i samtaler med barn i asylkjeden». 

I det siste prosjektet skal kompetansesentrene også 

bidra med implementeringsstøtte for politiets 

samtaleveileder.  Begge prosjektene er ledet fra RVTS 

Øst med prosjektmedarbeidere fra RVTS Sør og RBUP. 

 

Forskning på foreldreintervensjon til etniske 
minoritetsfamilier 
 
PIRM, Supported Parenting Intervention for Families 

with Refugee Background (2018-2023), er en 

evalueringsstudie som ledes av RKBU Nord og 

gjennomføres i et samarbeid mellom de øvrige 

RKBUene og RBUP. Brukerrepresentanter fra etniske 

minoritetsfamilier og representanter for tjenestene 

deltar i planlegging og gjennomføring av studien. 

 

Deltakelse i råd og ekspertgrupper 
 
BUP er representert i flere råd og utvalg på 

minoritetsområdet som den regjeringsoppnevnte 

ekspertgruppen for etterlatte barn i utlandet. 

Referansegruppe foreldrekompasset (Fredrikstad 

kommune). Nettverk for minoritetshelse som i 2020 

bl.a. har arbeidet med koronatiltak for minoriteter. 
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2.2.6 Bedre psykiske helsetjenester til 
barn i barnevernet 

 

 

FACT-ung 

 
Helt siden oppstart av arbeidet med å tilpasse og 

implementere FACT-tilbudet til ungdom har RBUP 

hatt en representert i den sentrale arbeidsgruppen. 

Denne gruppen ledes av Helsedirektoratet, og den 

sentrale arbeidsgruppen har hatt regelmessige møter 

i 2020. Gruppen har arbeidet med hvordan 

programmet må tilpasses barns og ungdoms hverdag. 

RBUP har i hovedsak bidratt med kompetanse på 

utviklingspsykologi, særlig kunnskap om barn og 

unges psykiske helse og om betydningen av å ha gode 

arenaer for trening, lek, læring og mestring. Barn og 

unge er, på en ganske annen måte enn voksne, preget 

av at de er i utvikling og at de er i en 

avhengighetsposisjon til sine omgivelser (foreldre, 

barnevern, omsorgsbaser, skole, fritid, slekt). De ulike 

arena-representantene, de ulike tjenestene og de 

ulike fagfolkene må samarbeide og koordinere sin 

innsats for å legge til rette for utviklings-støttende 

tiltak tilpasset barnet/ungdommen. Dette er en viktig 

skilnad fra FACT-tilbudet rettet mot voksene, selv om 

også dette programmet bygger på at tilbudet er 

helhetlig og tjenestene koordinerte. Arbeidsgruppen 

planlegger å ferdigstille rapport i første kvartal 2021.  

En fagperson ved RBUP bidrar inn i 

underarbeidsgruppe som skal levere forslag til 

opplæringsplan/opplæringsprogram. Denne gruppen 

startet sitt arbeid i siste kvartal 2020 og skal, etter 

planen, ferdigstille arbeidet i løpet av første kvartal 

2021. I denne gruppen har RBUPs bidrag, foruten 

kompetansen på barn og unge, særlig vært vår 

kompetanse på å utarbeide og drifte 

undervisningsprogram.  

 

RBUPs arbeid med FACTung-programmet er særlig 

knyttet opp til en forpliktelse til å øke kompetansen i 

tjenestene for særlig utsatte barn og unge og å bidra i 

implementeringsarbeid for helse- og sosial-politiske 

føringer og beslutninger. FACTprogrammet for voksne 

har vist seg å ha god effekt og det er grunn til å tro at 

også barn og unge (12 – 14 år) vil profitere på et 

tilsvarende program tilpasset deres alder og 

livssituasjon.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsknings- og utviklingsprosjekter 

 
RBUP har tre forsknings- og utviklingsprosjekter som 

rettes mot bedre psykisk helse i barnevernet (alle 

utdypet i tabellen over). Prosjektet 

«Kjernebarnevernet» retter seg mot de mest alvorlige 

tilfellene av omsorgssvikt i barnevernet og utvikler et 

tiltak for å hjelpe disse. Videre gjennomfører RBUP et 

evalueringsprosjekt av modellen «Stillasbyggerne». 

Modellen bidrar til å bygge opp et godt «stillas» rundt 

barn og unge innenfor barnevernet og sørger for god 

samhandling på tvers av tjenester Gjennom 

evalueringen skal modellen optimaliseres og 

evalueres for videre implementering og spredning. Et 

tredje prosjekt er Omsorgs- og endringsmodellen 

(OEM), som har som formål å innføre standardisert 

evaluering og implementere kognitiv 

adferdsterapautisk praksis gjennom systematisk 

opplæring og veiledning av de ansatte.  

 

Læringsnettverk 

 
RBUP har i tillegg bidratt i gjennomføringen av 

læringsnettverket «Ungdomsvennlige tjenester» i 

Oslo kommune, i regi av KS.  Lærings-nettverket har 

særskilt fokus på ungdom i Oslo, men inngår som ett 

av læringsnettverkene om God samhandling for barn 

og unge (jfr. punkt 2.3 Sentrale satsinger), og 

involverer samhandling på tvers av tjenester rettet 

mot blant annet psykisk helse.   
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2.2.7 Lokale læringsnettverk for 
barnevernstjenesten  

 

Samarbeid med Statsforvalteren (tidligere 
Fylkesmannen) 
 
I 2020 er kontakten med Statsforvalteren om 
læringsnettverk og andre tiltak for 
barneverntjenestene forsterket. I tillegg til den 
overordnede samarbeidsavtalen og nettverksmøtene 
mellom Statsforvalterne og kompetansesentrene, har 
vi med hhv. Oslo og Viken + Vestfold og Telemark 
utviklet en rutine for prioritering av læringsnettverk 
og avtalt arbeidsfordeling. RBUP og RVTS har vært 
involvert i 2020, og KoRus inviteres når deres 
kompetanse er etterspurt. Det er ønskelig å innføre 
en tilsvarende rutine de to øvrige Statsforvalterne i 
vår region. 
 

I 2020 har Stasforvalteren i Oslo og Viken i samarbeid 
med RBUP og RVTS holdt webinar for 
barnevernledere og andre om utarbeidelse av 
søknader og prosjektplaner for læringsnettverk (35 
deltakere). Webinaret hadde en oppfølgingsdag. 
Tidspunktet var tilpasset søknadsfristen for 
tilskuddsmidler. 

 

 
Kompetansesentersamarbeid i nettverkene 
 
RBUP har fått tydeliggjort oppdrag i 
læringsnettverkene fra BUFdir, og bidraget skal 
omfatte prosjekt- og prosesstøtte, så vel som 
fagstøtte i nettverkene. RVTS og andre 
kompetansesentra skal bidra med fagstøtte på sine 
områder. Dette har medført god arbeidsdeling 
mellom RBUP og RVTS Øst, også med bistand fra 
hvordan Statsforvalterens rådgivere ber oss bidra i 
nettverkene i regionen. RBUP har samarbeidet med 5 
nettverk i Øst, to i Innlandet og 3 i Viken, og 
ytterligere ett i Oslo står for tur. I Sør har RBUP og 
RVTS i større grad samarbeidet om nettverkene og 
dele på oppgavene. Det har sammenheng med felles 
ansvar i Tjenestestøtteprogrammet, og behovet for å 
se innsatsene i sammenheng. I Sør bistår vi i 
fellesskap et læringsnettverk i Vestfold og Telemark, 

mens ytterligere ett står for tur i 2021. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Merverdi for tjenestene og brukerne 
 
Læringsnettverk er en god og anerkjent måte å 
organisere kvalitetsutvikling og forbedringsarbeid i 
tjenestene. Forutsetningen er at målene med 
arbeidet er ønsket/nødvendig og forankret i hver 
tjeneste og deltakerkommune, og at det foreligger 
prosjektplaner både i kommunen og for nettverket. 
Det er nødvendig både for at prosjektet/prosjektleder 
skal ha tilstrekkelig støtte underveis, og for at 
resultatene skal bli implementert. Når nettverkene 
lykkes med en slik «dobbeltforpliktelse», både i eget 
og felles utviklingsarbeid, kan de ha stor merverdi for 
tjenesteutviklingen og følgelig for brukerne. Dette har 
lærings-nettverket i Vestfold (tjenestene i Tønsberg, 
Holmestrand og Larvik) fått til. RBUP ser derfor nytten 
av å gi støtte til utvikling av gode prosjektplaner, og å 
bistå ledere og mellomledere til å drive gode 
prosesser for å involvere og prioritere.  
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2.2.8 Prioritering av barnevernstjenester 

 

Strategi for barnevern 
 
En arbeidsgruppe representert ved våre tre sentre 
(RVTS Øst, RVTS Sør og RBUP) har i 2020 startet et 
arbeid med å identifisere prioriterte felles 
innsatsområder på tvers av sentrene innenfor 
barnevernområdet, samt utarbeide forslag til hvordan 
felles innsats kan organiseres. Arbeidsgruppa har 
arbeidet fram et grunnlagsdokument, samt en skisse 
til konkret strategi som det skal arbeides videre med i 
2021.  

 

I 2020 har vi utarbeidet en samarbeidsrutine med 
Stasforvalteren i hhv. Oslo og Viken og Vestfold og 
Telemark, knyttet til prioritering av læringsnettverk, 
se også pkt 2.2.7. Grunnet smittevernhensyn har vår 
kontakt med Statsforvalteren i Innlandet vært skriftlig 
i 2020. Vi har ikke hatt henvendelser fra 
læringsnettverk i Agder, og vi har derfor kun truffet 
Statsforvalterens representanter i det regionale 
samarbeidsforumet, der bl.a. samarbeid, 
rollefordeling og prioritering av tjenester har vært et 
tema.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Grunnmodell for hjelpetiltak i barnevernet  
 
RBUP har i samarbeid med NUBU og RKBU Vest fått i 
oppdrag fra BUFdir om å utvikle en helhetlig 
grunnmodell for hjelpetiltak i barnevernet for 
aldersgruppene 4-12 år og 16-25 år. I 2020 er det 
innhentet et kunnskapsgrunnlag, og modellskisser for 
aldersgruppene har blitt utviklet i samarbeid  
med barneverntjenestene som deltar i prosjektet, 
samt med innspill fra brukerorganisasjoner. 
Prosjektperioden er satt fram til 2023 (se også 
oversikt forskningsprosjekter).  
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2.3 SENTRALE SATSNINGER  

  
0-24-samarbeidet  
 
Vi har deltatt i samarbeidet i Øst og Sør med 
henholdsvis to representanter i hver gruppe. Arbeidet 
har hatt som mål å etablere en koordinert innsats 
mellom kompetansesentrene og KS, NAPHA og 
fylkesmennene. Det er både i Øst og Sør-arbeidet 
med mandat for samarbeidet og med å skape oversikt 
over prosjekter hvor vi naturlig kan samarbeide og 
bygge på hverandre.  

 
 

Tidlig Inn  
 
RBUP er representert i regionale opplæringsteam i 
hhv øst og sør, og i nasjonal arbeidsgruppe.  

 
I 2020 har nasjonal arbeidsgruppe arbeidet videre 
med implementering av revidert manual for Tidlig inn. 
Nasjonalt arbeidsseminar er gjennomført med RBUP 
som vertskap.  
 
Planlagte aktiviteter har av hensyn til smittevern blitt 
utsatt tre steder. Siste dag av opplæringsprogrammet 
i kommunene Os, Engerdal, Tynset, Tolga, Holtålen og 
Røros ble gjennomført digitalt.  
 
Flere kommuner har fått lederstøtte til 
implementering og vedlikehold av kompetanse i EPDS 
og støttesamtaler, og det er holdt opplæring i for 
nyansatte i kommuner der denne arbeidsformen er 
implementert. Vi har deltatt i kartleggingen av status 
under pandemien i kommuner som har gjennomført 
Tidlig inn, og hatt kontakt med lederne i kommunene 
vi har et medansvar for. 

 
 

 
Bedre tverrfaglig samarbeid/innsats (BTI) 
 
Regionale BTI-team er etablert mellom KoRus, RBUP 
og RVTS i hhv. øst og sør. Hvert av teamene har et 
mandat fastsatt av regional senterledergruppe. 
Aktiviteten inngår i regional samarbeidsavtale.  
 
Det registreres god effekt av ny tilskuddsordning, ved 
at kommunene har laget tiltaksoversikt før de mottar 
første del av tilskuddet (til utarbeidelse av 
samhandlingsmodell). Det er likevel verd å merke seg 
hvor lang tid det tar før informasjonen 

(tiltaksoversikten) når ut til alle ansatte, slik bl.a. BTI-
underveisundersøkelsen (KoRus – Sør) og PWCs 
evaluering viser i Agder. Vi erfarer igjen hvor lang tid 
og hvor mye innsats som må legges ned i gode 
implementeringsprosesser.  

 
 

Region Sør 
  
I sør er nettverkssamlinger gjennomført for nye 
BTS/BTI-kommuner i hhv. Vestfold og Telemark og 
Buskerud (digital gjennomføring) høsten 2020. KoRus 
hadde regien, og alle tre kompetansesentre var 
representert på samlingene. 
 
Det er gjennomført digital nettverksamling i BTI Agder 
(Lyngdal kommune). Temaet var BTI-evaluering, og 
både KoRus Sør (BTI-underveisundersøkelse) og PWC 
(eksternt forskningsinstitutt med evalueringsoppdrag) 
sine evalueringsrapporter ble gjennomgått og drøftet. 
Brukermedvirkning har vært et sentralt tema i BTI 
Agder, og sannsynlig merverdi av innsatsen for 
barn/unge og foreldre skal undersøkes nærmere i 
neste fase av PWC sin evaluering. Foreløpige data 
tyder på at foreldre har god nytte av stafettlogg, ved 
at de blir involvert, holder oversikt og opplever at 
tjenestene er samsnakket. Bare noen av tjenestene 
har tatt i bruk dette verktøyet. En hovederfaring fra 
BTI-implementeringen så langt, er at nytten har vært 
størst på nivå 1, fra Uro til handling. Ansatte 
rapporterer at BTI har bidratt til en tydeliggjøring av 
ansvaret for å prøve ut tiltak i egen tjeneste før de 
kobler på eller henviser til andre. Dette har ført til 
bedre brukermedvirkning og foreldresamarbeid, 
mener de. For RBUP var det gledelig at ansatte 
rapporterte at opplæringen i Uro-metoden hadde 
vært nyttig, og til ettertanke at de trengte å øve mer.  
 
Samordnet kompetansestøtte til BTI-kommune 
Kongsberg er gjennomført i hht plan. RVTS sør har 
hatt ansvar for store deler av denne, med opplæring 
av lokale veiledere i programmet Snakke med barn. 
Prosjektgruppen Kongsberg har opprettet BTI-
kontakter i alle enheter (f.eks. hver barnehage og 
skole) i kommunen, mer enn 100 i alt. Dette har vist 
seg som et veldig godt grep for å sikre at informasjon 
og kompetansetiltak når alle medarbeidere. 
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Region Øst 
 
RBUP har deltatt på regelmessige møter og vært med 
på oppstartseminar BTI-kommuner (Lillestrøm, 
Bærum, Ås, Våler og Rælingen). Korona-situasjonen 
har redusert aktiviteten noe. Noen planlagte 
aktiviteter og møter har vært gjennomført digitalt. 
Større arrangement har vært utsatt (f. eks oppfølging 
Bærum kommune), fordi tjenestene ikke har hatt 
kapasitet til dette arbeidet i år.  
 
 
Utviklingsarbeid i de regionale teamene 
 
I sør har sentrene samarbeidet om utvikling av 
fagdager om levekårsutfordringer for BTI-kommuner. 
Flere kommuner har vært involvert i 
utviklingsarbeidet, bl.a. Kristiansand. Pilotering av 
disse ble utsatt til 2021, pga. pandemien og hensynet 
til smittevern.  
 
I øst har RBUP, RVTS og KoRus – Øst og KoRus - Oslo 
hatt et felles utviklings-prosjekt om å lage fagdager 
om implementering (av samhandlingsmodell og mer 
allment). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Læringsnettverket  
 
– Bedre samhandling for barn og unge med psykiske 
vansker og rusmiddelproblemer (driftes av KS) 
 
RBUP deltar i prosjekt-/arrangørgruppen for to av 
nettverkene som er etablert i regionen. I begge 
nettverk er brukermedvirkning et viktig hensyn, og 
bruker-organisasjoner/erfaringskonsulenter deltar i 
begge prosjektgrupper, samt holder innlegg på 
samlingene. Deltakerkommunene har videreført 
arbeidet med å involvere barn, unge og foreldre i sitt 
plan- og utviklingsarbeid. De to nettverkene består av 
kommuner i hhv Buskerud, Vestfold, Telemark 
(Modum, Sigdal, Gol, Drangedal og Larvik) og bydeler 
i Oslo (Søndre Nordstrand, Grünerløkka, Vestre Aker, 
Sagene og St. Hanshaugen). 
 
I førstnevnte nettverk representerer RBUP også de 
samarbeidende kompetansesentrene KoRus og RVTS. 
KoRus har levert flere faglige bidrag til nettverket. 
Fjerde og siste samling for BTV-nettverket ble utsatt i 
mars, og gjennomført digitalt i oktober. To av 
kommunene hadde meldt avbud, og deltok ikke, men 
i de deltakende kommunene satt medarbeiderne 
sammen og gjennomførte gruppearbeid. En 
oppfølgingssamling planlegges i 2021. I Oslo-
nettverket måtte planlagte samlinger utsettes pga. 
pandemien. Aktiviteten videreføres i 2021.  
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Sped- og småbarnsarbeidet  
 

Det jobbes systematisk med å spre og vedlikeholde 

kompetanse på sped- og småbarnsområdet og gi et 

tilbud til både kommunale tjenester, 

spesialisthelsetjenesten og mot ulike nivå i 

forvaltningen.  

 

Tjenester fra hele landet fortsetter å etterspørre 

kompetanse, særlig kompetanse i behandlings- og 

utredningsmetodikk, på sped- og småbarnsfeltet som 

de øvrige sentrene ikke kan levere. RBUP Øst og Sør 

har derfor bidratt med å gi kompetansehevende tiltak 

til ansatte i de andre regionene. Dette gjelder spesielt 

metoder som Newborn Behavioral Observation 

(NBO), Alarm Distress Baby Scale (ADBB), Child-Parent 

Psychoterapy (CPP) mfl., samt støtte og behandling av 

gravide med psykiske belastninger. Det arbeides med 

å overføre kompetanse på noen av metodene til 

kollegaer på de øvrige sentrene. RKBU Vest kunne på 

nytt fra 2020 levere opplæring i ADBB i egen region.  

 

 

Myndighetsarbeid 
 
Sammen med Landsforeningen 1001 dager har vi i 
løpet av 2020 hatt flere møter med politikere i Oslo. 
De har møtt Oslos ordfører Marianne Borgen på 
rådhuset, 22 oktober, Høyres kvinneforum ved blant 
annet Guro Angell Gimse, 23. Oktober, 
Stortingspolitiker Nicholas Wilkinson for SV, 30. 
Oktober og advokat og politiker Geir Lippestad, 17. 
desember. I møtene ble det satt fokus på utfordringer 
knyttet til hvordan man håndterer psykiske lidelser i 
svangerskapet og mulige forebyggende tiltak som 
kan redusere forverring i kvinnens tilstand 
og negative virkninger på spedbarnet og andre 
familiemedlemmer. Det ble også orientert om den 
nye Fødselsveilederen som kom ut våren 2020 med 
et eget kapittel på psykisk helse. Videre ble det 
redegjort for det mangelfulle tilbudet til 
denne målgruppen i kommunene per i dag og gitt 
råd om hvordan man kan løfte dette temaet politisk.  
 
Vi samarbeider med Helsedirektoratet i et Nordisk 
treårig prosjekt finansiert av Nordisk ministerråd som 
heter «De første 1000 dagene i Norden». Målet er å 
kartlegge normeringer og praksis som gis til familier 
fra svangerskap til barnet er to år, evaluere data av 
praksis og ulike program, identifisere svakheter og 
mangler, finne evidens for felles anbefalinger og 
påvirke Nordiske myndigheter til å sikre at barn i de 
nordiske land får en best mulig start på livet. 
Prosjektet er i sitt andre år hvor situasjonsrapport 

“The 1000 first days in the Nordic countries” ble 
ferdigstilt i desember 2020. Ungsinn og Itla i Finland 
jobber med rapport nummer to i prosjektet som vil 
omhandle vurderinger av 50-60 ulike tiltak brukt i 
arbeidet med gravide og sped- og små i de nordiske 
landene. Rapporten ventes ferdig ut på våren 2021. 

 

Diverse nettverk arrangert av RBUP 

 
Det er gjennomført nettverkssamlinger for 
kontorfaglige ansatte i helsestasjonen, nettverk for 
kommunene som bruker Edinburghmetoden og Tidlig 
inn. Videre er det gjennomført nettverkssamlinger for 
BUP-ansatte om pakkeforløp, og for fagpersoner som 
har gjennomført videreutdanning i Psykiske vansker i 
graviditet og etter fødsel. Vi har arrangert 
vedlikeholds-seminarer for fagfolk som har fått 
opplæring i metoder vi tilbyr, som DC:0-5, CPP, 
Crowell, Working model of the Child Interview 
(WMCI) og ASQ/ASQ:SE. Vedlikeholds-seminarene 
inngår nå som obligatorisk del av metodeopplæring 
for å sikre opprettholdelse av nyervervet kunnskap og 
unngåelse av drifting og utvanning av metodene. På 
disse seminarene er det deltakerne som legger frem 
erfaringer og problemstillinger knyttet til arbeidet 
med metoden, og hvordan de samarbeider med 
andre tjenester.  
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Deltakelse i andre nettverk, styrer og 
ressursgrupper 
 
Leder av faggruppen sped- og små deltar i rådgivende 

ekspertgruppe ledet av BUFdir i forbindelse med 

utvikling av retningslinje for familieutredning, og en 

for hjelpetiltak for familier med sped- og småbarn i 

risiko for omsorgssvikt.  

Faggruppen sped- og småbarn gjør en betydelig 

innsats på utvikling og testing av nettbaserte 

intervensjoner og er derfor deltaker i et nasjonalt og 

et europeisk E-helsenettverk. 

 

RBUP er representert i flere styrer: Den norske 

jordmorforeningens sentralstyre, «Landsgruppen 

1001 dager» (brukerorganisasjon), Nordisk Marce 

(interesse-forening for klinikere og forskere som 

arbeider med kunnskapen og tjeneste-tilbudet innen 

perinatal psykisk helse) og Nordisk forening for 

spedbarnsutvikling (NFSU). Videre er vi representert i 

flere ressursgrupper; Regional kompetansetjeneste 

for barn med medfødte rus-skader ved Sørlandet 

sykehus, Barns Beste, Foreldresupport (en nyåpnet 

telefon- og chattetjeneste drevet av Mental helse for 

omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller 

har behov for å lufte tankene sine med noen), Stine 

Sofie stiftelsen og Barnevernets ansvar for det ufødt 

liv.  

 

Vi deltar i et internasjonalt nettverk av trenere som 
gir opplæring i NBO og i et nordisk nettverk av 
trenere som gir opplæring i DC:0-5. 
 
 

 
Nurse-Family-Partnership-programmet 
(NFP) - Familie for første gang  
 
RBUP har implementeringsansvar for Barne-, 
ungdoms- og familiedirektoratets utprøving av Nurse-
Family-Partnership-programmet (NFP) eller “Familie 
for første gang” som er et styrkebasert 
oppfølgingsprogram til førstegangsforeldre med 
sammensatte utfordringer. Prosjektperioden er 
definert fra 2015 med oppstart rekruttering i august 
2016 og frem til de første 150 rekrutterte deltakere 
har fullført eller avsluttet i programmet. Deltaker 
nummer 150 vil ha fullført programmet medio 2021. 
På bakgrunn av Følgeevalueringen som ble ferdigstilt i 
oktober 2019, i hht. Statsbudsjettet for 2021 skal  
Familie for første gang skal videre til fase 3 som 
omfatter utvidelse til flere kommuner og 

effektforskning, med en varighet fra 2021 frem tom 
2027. 

Oppfølgning foregår ved hjemmebesøk ca. hver andre 
uke av en familiesykepleier (helsesykepleier eller 
jordmor med opplæring i NFP programmet samt flere 
observasjons og samspillsverktøy) fra tidlig graviditet 
og til barnet fyller to år.  
 
I 2020 var Bydel Gamle Oslo og Bydel Søndre 
Nordstrand ett utprøvingsområde, og kommunene 
Stavanger, Sandnes og Time som ett 
utprøvingsområde. Det er etablert et NFP kontor i 
hvert utprøvingsområde som består av en teamleder, 
en veileder, en sekretær og fire familiesykepleiere.  
 
Pr 31.12.2020 er 252 familier rekruttert til 
programmet. Siden Norge lukket ned første i mars, 
har vi hatt fokus på å sikre oppfølgningen til 
deltakerne. Det ble det utarbeidet prosedyrer for 
oppfølgning via digitale plattformer, og deltakerne 
har fått oppfølgning gjennom hele året enten via 
digital plattform (video eller telefon) eller ved 
hjemmebesøk (innendørs eller utendørs).  
 
I løpet av 2020 er det gjennomført 6 
erfaringssamlinger med begge team og nasjonalt 
kontor (2 fysiske samlinger og 4 samlinger på digital 
plattform). På samlingene jobbes det med faglig 
opplæring/oppdatering, samt erfaringsutveksling for 
å styrke implementering og utvikling. Det er 
gjennomført 1 ukes opplæring i spedbarnsfasen. To 
nyansatte familiesykepleiere har i tillegg deltatt på 1 
ukes NFP opplæring i Skottland. 
 
Datainnsamling gjøres ved alle hjemmebesøk, og det 
utarbeides datarapporter til veilederne til bruk i 
veiledning for å guide klinisk praksis, for å sikre 
programtrofasthet og til rapporteringer. Som følge av 
bekreftelsen om videreføring med utvidelse og 
effektforskning, har det fra november blitt igangsatt 
forberedende arbeid for å kunne digitalisere 
datainnsamlingen i 2021. 
 
Det har gjennom året vært møter med lokale og 
sentrale politikere. Ida Lindtveit Røse (vikar for 
statsråd I. Ropstad) var i august 2020 på 
hjemmebesøk hos en deltaker i Familie for første 
gang i Oslo. Det ble i den forbindelse lagd en film som 
ligger på BFD sine hjemmesider: 
https://www.facebook.com/watch/?v=72794227443
9016 . Statsråden deltok også i et intervju til artikler i 
Tidsskriftet Sykepleien og Tidsskrift for jordmødre. I 
Rogaland har det vært besøk av flere lokale og 
sentrale politikere. 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=727942274439016
https://www.facebook.com/watch/?v=727942274439016
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Bufdirs kompetansesatsing for 
kommunalt barnevern 
 
Satsingen (2017-2024) er et kvalitets- og 
kompetanseløft, som skal bidra til at barn, unge og 
familier møter ansatte med høy kompetanse og 
tjenester med høy kvalitet. RBUP bidrar inn i to av 
tiltakene, læringsnettverk for barneverntjenesten (se 
egen rapp under pkt 2.2.7 Lokale læringsnettverk for 
barnevernstjenestene) og Tjenestestøtteprogrammet. 
 
Tjenestestøtteprogrammet er et samlingsbasert 
tjenesteutviklingsprogram, hvor hovedformålet er å 
skape positiv praksisendring i tjenestene på 
områdene undersøkelse, analyse og beslutning, samt 
oppfølging av hjelpetiltak. Brukermedvirkning og 
traumeforståelse er gjennomgående perspektiver i 
programmet.  
 
RBUP har nasjonal prosjektleder og 
prosjektkoordinator (to fulle stillinger), 4 
prosessledere og regional koordinator blant sine 
ansatte. Nasjonal prosjektledelse har det 
overordnede ansvaret for organisering og samarbeid 
mellom de fem sentrene som driver programmet i 
barneverntjenestene. I 2020 ble pilot-gjennomføring i 
stor kommune med ca 100 ansatte avsluttet og 
evaluert. Erfaringene og resultatene fra evalueringen 
ble tatt med i utarbeidelsen av ny prosessleder-perm, 
som ble ferdigstilt i 2020. Arbeid med bærekraft – 
vedlikehold og videreutvikling av kvalitetsarbeidet har 
vært sentralt. Det har også arbeid med digitalisering 
vært. Samtlige prosessledelser deltok i 
veiledningstelefontjeneste til barnevernansatte i 
forbindelse med pandemien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RBUP (i ett tilfelle i samarbeid med RVTS Sør) hadde 
ansvar for 3 klynger i 2020. Pandemien og hensynet 
til smittevern har medført mange utsettelser i 
planlagt deltakelse fra klynger av kommuner. 
Prosesslederne har holdt utstrakt kontakt med 
tjenestelederne, og har gjennomført forberedende 
møter i alle klyngene.  
 
De tre klyngene var: 
 

- Klynge 1. Ås, Vestby og Nesodden  

- Klynge 2. Ringerike og Midt-Buskerud 

barneverntjeneste   

- Klynge 3. Midt-Gudbrandsdalen 

barneverntjeneste, Lesja og Dovre 

barneverntjeneste samt barneverntjenesten 

for kommunene Sel, Vågå, Lom og Skjåk 

 

Klynge 1. Første ledersamling ble gjennomført i juni 
2020. Påfølgende samlinger har blitt skjøvet på tre 
ganger. Første fellessamling er nå planlagt til 8.-
9.mars. Planen er å gjennomføre alle samlinger før 
sommerferien 2021. Oppfølgingssamling planlegges 
til november 2021. 
 
Klynge 2. Første ledersamling og første fellessamling 
ble gjennomført i høst. Gjennomføring av andre 
ledersamling og andre fellessamling var planlagt to 
ganger, men ble avlyst i høst.  Denne ble gjennomført 
digitalt i 18. og 19. januar. Tredje fellessamling er 
planlagt til 24. og 25. februar samt tredje 
ledersamling 18. mars. Oppfølgingssamling vil 
gjennomføres høsten 2021.  
 
Klynge 3. Første ledersamling ble gjennomført i 
september. Første fellessamling, andre ledersamling 
og andre fellessamling var planlagt å gjennomføres 
før jul. Første fellessamling ble forskjøvet i første 
omgang til januar for å deretter lande på 29.og 
30.april. Ifølge dagens plan vil samlingene i denne 
klyngen være gjennomført 30.september 2021. 
Oppfølgingssamling vil finne sted i mars 2022.   
 

Kommunikasjon med tjenestene 
 
Det har vært viktig å ta beslutningene om 
gjennomføring i samarbeid med tjenestene. 
Kontakten har bestått i lederstøtte imellom, en del 
eposter, telefonkontakt og teamsmøter for 
statusoppdatering. Digital gjennomføring i klynge to 

ble godt evaluert. Tjenesteledere i både klynge et 
og klynge tre har gitt tilbakemelding om at de er 
motiverte for å gjennomføre 
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tjenestestøtteprogrammet. Digital gjennomføring har 
vært nevnt som en mulighet. Tilbakemeldingene har 
imidlertid vært at de ønsker å gjennomføre klyngene 
fysisk.   
 
Samarbeid med prosjektledelsen og 
statsforvalter 
 
Prosjektledelsen har vært løpende orientert om 
beslutningene som har blitt tatt. Prosjektledelsen har 
dermed hatt anledning til å komme med innspill og gi 
råd og anbefalinger. For prosesslederne har det vært 
trygt å ha tilgang til prosjektledelsen, som har 
orientert Bufdir om utviklingen. Statsforvalteren har 
fått invitasjon til alle samlinger. De deltok på første 
ledersamling i alle tre klynger. Satsforvalteren vil også 
delta på tredje ledersamling i samtlige klynger. 
Statsforvalteren er blitt jevnlig orientert om nye 
beslutninger og blitt invitert til å delta på teamsmøter 
sammen med tjenestene. Vi viser også til egen 
rapport til Bufdir. 

 
 

 

Program for folkehelsearbeid i 
kommunene (2017-2026) 

 
Viser til rapportering under punkt 2.2.2.  

 

 

Ungdata 

 

Region Øst 

 
Det er i 2020 opprettet en samarbeidsgruppe knyttet 

til Ungdata-undersøkelsen mellom RBUP, RVTS Øst og 

Korus Øst/Korus Oslo, for bedre samhandling og 

effektiv ressursutnyttelse på regionalt nivå generelt 

og i kommunale tjenester spesielt. I region Øst er det 

en konkret målsetning om å samordne sentrenes 

virksomhet, og fremstå dermed mer samordnet mot 

kommunene.  

Det ble i 2020 etablert en arbeidsgruppe bestående 
av 2 medarbeidere fra hvert senter. Arbeidsgruppen 
skal utnytte de enkelte sentrenes kompetanse, og 
jobbe med prosjekter der sentrene felles gjør en 
bedre innsats, enn de kan hver for seg. Nylig ble også 
NAPHA ved region Oslo og Viken representert i 
samarbeidet. 
Det ble i 2020 holdt fire møter mellom sentrene. 
Møtene gir generell informasjonsutveksling om 

KoRusene sitt arbeid med utforming og 
gjennomføring av Ungdata-undersøkelsen, samt 
resultater fra undersøkelsen. Som et felles 
samarbeidsprosjekt har vi besluttet å tilby en HKH 
(hurtig kartlegging og handling) til en kommune som, 
basert på Ungdataundersøkelsen, har utfordringer på 
noen områder. Kartleggingen vil ende opp i en 
rapport utarbeidet av KoRus med forslag til relevante 
forbedringstiltak i kommunen. Det er opprettet et 
samarbeid med Kongsvinger kommune som er svært 
motiverte for prosjektet, og representanter fra RVTS 
øst og KoRus har vært i møte med disse om 
gjennomføringen av en HKH. Alle sentrene skal bidra 
med informasjon og opplæring til kommunen på 
felter som omfattes av vår spesifikke kompetanse. For 
RBUP sin del vil det bli aktuelt å bidra med 
kompetanseheving til tjenestene på ungdom og 
psykisk helse.  
 
RBUP bidratt med innspill på spørsmål om psykisk 
helse til et nytt spørreskjema til Ung i Oslo 2021 som 
KoRuSene utvikler, men som foreløpig er satt på vent 
grunnet pandemien. Som følge av samarbeidet, skal 
RBUP og RVTS delta i en referansegruppe for Salto-
evaluering i Oslo om ungdom og vold som har 
arbeidstittelen: «EVALUERING SALTO-PROSJEKT; 
Evaluering av tiltak i sju bydeler rettet mot ungdom 
som har begått gjentatt kriminalitet». Dette tiltaket 
har KoRus Oslo har fått i oppdrag av Oslo kommune å 
evaluere. Det er planlagt fire møter for 2021, og vi 
fortsetter arbeidet med bl.a. HKH i Kongsvinger 
kommune. 
 
 

Region Sør 
 
2020 har vi gjennomført 3 samarbeidsmøter med 
senterne, men møtene med fylkeskommuner og 
kommuner er dessverre avlyst grunnet Covid-19 
situasjonen. RBUP er med i en arbeidsgruppe som har 
som formål å bidra med kompetanse-støtte og 
evalueringskompetanse til kommuner og 
fylkeskommuner i deres arbeid med Ungdata. RVTS, 
Korus og RBUP deltar og møtes jevnlig. På bakgrunn 
av resultatene fra Ungdata og Ungdata junior 
planlegger og gjennomfører kommuner og 
fylkeskommuner målrettede innsatser i samarbeid 
med kompetansesentrene. Arbeidet evalueres 
fortløpende og revideres etter innspill fra brukere. I 
2020 har vi gjennomført 3 samarbeidsmøter med 
senterne, men møtene med fylkeskommuner og 
kommuner er dessverre avlyst grunnet Covid-19 
situasjonen.  
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2.4 SENTRALE PLANER  
 

 
2.4.1 Opptrappingsplaner  

 
Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-

2020) 
 
I 2020 har RBUP jobbet målrettet mot å styrke 

kompetansen og kvaliteten i tjenestenes arbeid med 

å tidlig fange opp og tilby hjelp til barn og unge som 

lever i familier med rus- og psykisk helserelaterte 

problemer og eller som selv er i risiko for å utvikle 

slike problemer. 

En av kjernekompetansene og satsingsområdene i alt 
vårt arbeid på RBUP er tverrfaglig samhandling og 
samarbeid. Å sikre god samordning for barn og unge i 
en spesielt sårbar situasjon er avgjørende for både og 
kunne ivareta barn og unges pasientsikkerhet og 
pasientrettigheter. I alt vårt tjenestestøttearbeid har 
vi fokus på økt forpliktende samordning mellom 
barnevern, barne- og unge tjenestene i kommunen, 
oppvekstarenaene, barne- og ungdomspsykiatrien og 
tverrfaglig spesialisert behandling. Barn og unge som 
får hjelp fra disse aktørene trenger også ofte bistand 
fra andre tjenester, for eksempel familievernet.  
Individuell plan er et av flere sentrale verktøy for å 
samordne tjenester til barn som har behov for 
langvarige og koordinerte tjenester og i 2020 har vi 
gjennomført opplæringsdager i verktøyet. 
Vi har flere store satsinger, forsknings -og 
utviklingsprosjekter og konkrete samutviklings 
prosjekter med kommunene som retter seg mot å nå 
sårbare barn, unge og deres familier og som er 
beskrevet utførlig på følgende steder i denne 
årsrapporten: 
 
• Sårbare barn og unge (s.19) 
• Å sikre et godt barnevern for de minste barna (s.12) 
• Ivaretakelse av barn og unge som pårørende (s.20) 
• Medvirkning fra barn, unge og foreldre (s.20) 
• Kompetanse i kartlegging og utredning (s.21)  
• Spesialistundervisningsprogrammet (s. 24) 
• Regionale tverrfaglige nettverk innen kommunalt 
psykisk helse- og rusarbeid (s. 37) 
• 2.2.6 Bedre psykiske helsetjenester til barn i 
barnevernet (s.42) 
• 2.3 Sentrale satsinger (Tidlig Inn, BTI/BTS) (s. 43) 
• Sped- og småbarnsarbeidet (s.47) 
• Nurse-Family-Partnership i regi av Bufdir (s.48) 
 
 

 
RBUP sitter som fast bidragsyter i ressursgruppen til 
Regional kompetansetjeneste for barn med medfødte 
rus-skader RK-MR HSØ). Tjenesten samarbeider tett 
med barnets foresatte, kommunen og 
spesialisthelsetjenesten for å sikre at barna får den 
ivaretakelsen og oppfølgingen som de trenger. 
Hovedoppgave er å bidra til at barna får et likeverdig 
tilbud uavhengig av hvor i Helse Sør-Øst de bor. 

 
 
Prop. 12 S (2016-2017) Opptrappingsplan 
mot vold og overgrep (2017-2021) 

 
Kjernebarnevernet  
Et tjenestestøtteprosjekt i samarbeid med bydel 
Gamle Oslo - med formål om å utvikle, implementere 
og evaluere foreldreveiledning i kommunalt 
barnevern ved mishandling, omsorgssvikt og 
overgrep. Dette prosjektet bygger på satsninger i 
Opptrappingsplanen mot vold og overgrep (2017-

2021). 
 
Undervisningsprogram 
Spesialistprogrammet ved RBUP er utviklet og driftes i 

samarbeid med representanter for tjenesteledere fra 

hele landet, brukerorganisasjoner og andre relevante 

kompetansesentre. Nye retningslinjer og føringer fra 

helsemyndighetene inkluderes løpende i 

programmet. I 2020 har det vært lagt særlig vekt på 

arbeid med pakkeforløp for psykiske lidelser hos barn 

og unge, og med den nye opptrappingsplanen for 

barn og unges psykiske helse. 

 
Child Parent Psychotherapy. Videreutdanning i 
behandling av små barn utsatt for vold og 
traumer  
Som ledd i arbeidet med Opptrappingsplanen mot 
Vold og overgrep (2017-2021) tok vi mål av oss å få på 
plass et norsk trenerteam for å kunne utdanne 
terapeuter som kan behandle familier med sped-
og småbarn som har opplevd vold og traumer. CPP er 
en tverrfaglig videreutdanning over 3 semestre i 
manualbasert behandlingsprogram som for små barn 

der også den voldsutsatte forelderen deltar 
i behandlingen. Tidligere har vi manglet 
evidensbasert traumebehandling tilpasset de 
minste barna under 6 år. Det eksisterende 
behandlingstilbudet har som oftest vært rettet 
mot enten foreldrene eller barnet, mens arbeid 
med barn og forelder sammen ofte vil være 
nødvendig for traumer og store psykiske 
belastninger. 
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2.5 NASJONALE 
FUNKSJONER/OPPGAVER 
MED LANDET SOM 
VIRKEOMRÅDE 

 

Drift og videreutvikling av Ungsinn.no: 
RKBU Nord 

 
Ungsinn inneholder systematiske 
kunnskapsoppsummeringer om enkelttiltak og drives 
av RKBU Nord. Flere forskere ved RBUP deltar som 
forfattere og med fagfelle-vurderinger av nye og 
reviderte oppsummeringer. I 2020 har vi bidratt som 
forfattere på en publisert Ungsinn artikkel, i tillegg er 
to artikler under arbeid. Vi har også bidratt med 
fagfellevurderinger av flere publiserte artikler. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Drift og videreutvikling av 
PsykTestBarn.no: RBUP Øst og Sør 

 
Det elektroniske tidsskriftet PsykTestBarn er utviklet i 
samarbeid med RKBUene. I utredning og kartlegging 
av barn og deres foreldre benyttes en rekke metoder 
og instrumenter. Ikke alle disse er pålitelige, og valg 
av slik metodikk bør baseres på forskningsbasert 
kunnskap. PsykTestBarn bidrar til å støtte utredning 
og kartleggingsarbeid i tjenestene ved å oppsummere 
det vi vet fra forskning om metoder brukt i Norge i 
dag. Dette synligjør usikkerhet og pålitelighet ved 
metodene og er med på å fremme valg av best egnet 
metode, rett diagnostikk og egnet behandling. 
 
I 2020 publiserte vi fem oversiktsartikler som 
oppsummerte forskning om måleegenskaper ved 
tester og kartleggingsverktøy for barn og 
unge. Nettstedet hadde 23 541 brukere og 62 
209 sidevisninger i 2020.  Det har også vært økt fokus 
på å gjøre PsykTestBarn mer synlig ute blant brukerne 
gjennom undervisning, formidling og tilstedeværelse 
på konferanser.  
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2.6 NASJONALE 
KOORDINERINGS-
OPPGAVER 
 
De utrolige årene (DUÅ)  
 
De to mentorene i RBUP har hatt redusert aktivitet 
som følge av avlyste oppdrag grunnet pandemien. 
Mentor i foreldreprogrammene har gjennomført 4 
mentor-veiledninger (mot normalt 12), og 5 
kollegaveiledninger (hvorav 2 digitalt). Mentor i skole- 
og barnehageprogrammene har også hatt begrenset 
veilednings-virksomhet, men har oppdatert 
fagmateriell til programserien. Den årlige DUÅ-
kongressen var inkorporert i Barn- og 
ungekongressen i Bergen (gjennomført digitalt).  

 
 

Sped- og småbarnsarbeidet/-nettverket 

 
RBUP og de tre RKBUene har regionale koordinatorer 
som samarbeider utfra vår felles nasjonale strategi for 
sped- og småbarnsarbeidet 2019-2022. Vi har to 
representanter i koordinatorgruppen for å sikre god 
forankring av vår overordnede koordineringsoppgave. 
Koordinatorgruppen har i 2020 hatt jevnlige 
samarbeidsmøter på Teams og har gjennomført et 
heldagsmøte hvor alle senterlederne deltok. Det er 
laget skriftlige oversikter over sentrenes 
opplæringstilbud i ulike metoder som dekker både 
kartlegging, utredning og behandling av målgruppen 
sped- og små og deres familier. Videre er det laget 
oversikt over pågående forsknings-prosjekter på 
området. Samarbeidet bidrar til oversikter gjennom 
gjensidig orientering om forespørsler fra tjenestene, 
planlagte seminarer og konferanser, og det 
samarbeides om utvikling av felles 
undervisningsopplegg på tema/ metodikk.  
 
 
 

Vi har i denne forbindelse begynt å se på muligheten 
for å at tjenestene i Nord kontakter de andre 
sentrene for opplæringer. 
 
Sentrene har fortsatt sitt samarbeid om regionale 

konferanser på sped- og små gjennom 

arrangementskomiteer og med foredragsholdere. 

Noen konferanser er imidlertid blitt flyttet til 2021, 

grunnet Covid-19. Det er en ambisjon om å øke 

tilbudet på regionale konferanser arrangert i 

samarbeid med lokale tjenester. 

 

 

Tiltak for barn og unge som er utsatt for 
mobbing og barn og unge som mobber 
 
RBUP er med i referansegruppe sammen med RKBU 
Vest i forbindelse med arbeid knyttet til fagfornyelsen 
med spesielt fokus på psykisk helse i skolen. I dette 
arbeidet inngår planlegging av kurs som handler om 
tiltak knyttet til forebygging av mobbing (§9a i 
praksis). RBUP samarbeider med Voksne for Barn om 
å videreutvikle og pilotere det universelle 
skoletiltaket Passport. Tiltaket har som formål å 
fremme livsmestring, godt klassemiljø samt positive 
og støttende relasjoner og er en videreutvikling av 
Zippys venner for eldre barn. Tidligere evalueringer av 
Zippys venner viste at tiltaket bl.a. førte til bedre 
klassemiljø og redusert mobbing. 
 

RBUP har også utarbeidet en egen skolestrategi der 
arbeid med barns psykiske helse og herunder 
forebygging av mobbing er prioritert. I videreføringen 
av strategien arbeides det med å utvikle opplærings-
moduler for skolepersonell der det skal arbeides med 
å viktige faktorer som kan forebygge mobbing (eks. 
emosjonsregulering, tilhørighet i klassen og utvikle 
felles digitale undervisnings-opplegg.)   
Oversikten over undervisningstilbudene viser at det 
er særlig RKBU Nord som har et begrenset tilbud på 
sped- og småbarnsfeltet, noe som gjør positive 
relasjoner).    
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4.0 ØKONOMI  
 

Bakgrunn 

Aktivitetene til RBUP Øst og Sør slik de er beskrevet i 

det foregående er vårt svar på føringene gitt i 

samfunnsoppdraget og tilskuddsbrevet. Disse er i 

hovedsak finansiert gjennom årlig driftstilskudd fra 

Hdir og Bufdir. Tjenestene bidrar også gjennom 

deltakerbetaling med å dekke deler av våre 

merkostnader ved å gjennomføre kurs, utdanninger 

og opplæring i tjenesten. Dette arbeidet er ikke å 

anse som kommersiell aktivitet. 

I tillegg til driftstilskuddet og deltakerbetaling har 

senteret til enhver tid en portefølje av 

forskningsprosjekter med ekstern finansiering. Vi er 

også mottakere av andre tilskudd fra direktoratene til 

ett- eller flerårige prosjekter.  

Det opprettes egne prosjektnummer i regnskapet for 

alle prosjekter med en annen finansiering, enten det 

gjelder egne tilskudd fra direktoratene eller 

prosjektmidler til forskning. Mottatte midler 

balanseføres og øremerkes prosjektet, og midlene 

belastes løpende i tråd med aktiviteten. Her plassers 

direkte kostnader for ansatte i prosjektet og 

driftskostnader knyttet til gjennomførte aktiviteter.  

I tillegg belastes det overhead for bruk av 

infrastruktur og fellestjenester. Overhead regnes som 

et prosentpåslag på lønn- og personalkostnader, og 

vår vanlige sats er 33%. 

Dersom prosjekt- eller tilskuddsmidlene ikke benyttes 

fullt ut i løpet av prosjektperioden, betales de tilbake, 

slik at prosjektene ikke genererer overskudd som 

bidrar til å bygge egenkapital.  

RBUP har i 2020 ikke deltatt i konkurranser. Ved 

deltakelse i konkurranser legger vi til grunn reell 

innsats fra ansatte og faktiske kostnader for 

leveransen, med tillegg av overhead for å dekke 

indirekte kostnader. Oppdragene prises slik at de 

minimum går i balanse. Det opprettes også her eget 

prosjektnummer i regnskapet, slik at det vil være et 

regnskapsmessig skille mellom slike oppdrag og øvrig 

aktivitet. 

RBUP hadde i 2019 et regnskapsført overforbruk på 

totalt 695.000 kr, som har blitt dekket av 

driftstilskuddet mottatt i 2020, og dermed redusert 

den disponible driftsrammen tilsvarende. 

 

Spesifisering av tilskudd og andre inntekter 

 

 

 

Driftstilskudd Hele 2020

Driftstilskudd fra Hdir 87 498 000                    

Driftstilskudd fra Bufdir 3 890 000                      

Tilbakeført inneværende år -695 000                        

Sum driftstilskudd fra direktorater 90 693 000                    

Tilskudd andre finansieringskilder *1 37 085 167                    

Deltakerbetaling utdanninger, kurs og opplæring 12 105 159                    

Salg av kartleggingsinstrumenter 155 800                         

Andre inntekter 356 434                         

Sum disponibelt 140 395 560                 

Sum kostnader -140 411 775                

Resultat pr. desember (overforbruk) -16 215                          
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*1 Spesifisering av tilskudd fra andre finansieringskilder Beløp 2020

Bufdir (inkl. NFP og KKB) 23 707 130                  

Norges forskningsråd 8 493 022                     

Extrastiftelsen 480 837                        

Hdir 827 442                        

Wøienstiftelsen 351 556                        

Andre (Kavlistiftelsen) 3 225 180                     

Totalt 37 085 167                  

Driftstilskudd 
fra 

direktorater; 

64,6 %

Andre 
finansieringskilder; 

26,4 %

Deltakerbetaling; 
8,6 % Andre inntekter; 0,4 %

DISPONIBELT 2020 140 MNOK
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Regnskapsrapportering 01.01.2020 – 31.12.2020 
 
Tallene i tabellene nedenfor er med regnskapsmessig fortegn, slik at (-) er inntekter og (+) er kostnader. 

 

Regnskapet for RBUP Øst og Sør viser et overforbruk på 16’ i forhold til disponibelt driftstilskudd i 2020. 

Overforbruket vil bli belastet driftsrammen for 2021. 

På de neste sidene vises regnskapet organisert etter hovedlinjene vi rapporterer på i Altinn, og med detaljer ned på 

hovedbokskonti. 

  

Summer av Regnskap akk Kolonneetiketter

Radetiketter Ramme-

tilskudd Hdir

Kurs og 

undervisning

Ramme-

tilskudd Bufdir

Andre tilskudd 

og oppdrag

Totalsum

Inntekt -86 803 001 -12 617 393 -3 889 999 -37 085 167 -140 395 560

91 Driftstilskudd fra direktorater -86 803 001 -3 889 999 -90 693 000

92 Andre tilskudd fra direktorater -24 534 572 -24 534 572

93 Prosjektmidler og oppdrag -12 550 595 -12 550 595

94 Deltakeravgifter -12 105 159 -12 105 159

96 Andre inntekter -512 234 -512 234

Kostnad 86 819 216 12 617 393 3 889 999 37 085 167 140 411 775

1 Lønn inkl. sosiale kostnader 69 694 360 5 709 574 3 859 948 23 768 114 103 031 996

61 Lønn og sosiale kostnader 68 231 365 5 316 476 3 859 948 21 520 824 98 928 613

62 Personalkostnader 1 773 165 23 098 272 933 2 069 196

71 Driftsavtaler -310 170 370 000 1 974 357 2 034 187

2 Reiseutgifter, arrangement, møter og konferanser 1 064 813 2 227 023 -737 1 985 724 5 276 823

70 Kjøretøy 78 751 26 341 105 092

74 Gjesteforelesere 18 615 1 547 342 38 086 1 604 043

76 Reise / diett / representasjon 352 761 404 360 -737 774 892 1 531 276

78 Møte- og kurskostnader 614 686 275 321 1 146 405 2 036 412

3 Konsulenttjenester 6 946 611 240 354 4 048 789 11 235 754

73 Honorar fremmedtjenester 4 465 285 240 354 3 977 833 8 683 472

77 IT kostnader 2 481 326 0 70 956 2 552 282

4 Trykking, publikasjoner, utsendinger og distibusjon 1 080 587 263 119 6 939 540 727 1 891 372

75 Kontorkostnader 1 080 587 263 119 6 939 540 727 1 891 372

5 Driftsutgifter, forbruksmateriell, kontortjenester inkl lokaler og energi 8 016 216 4 176 574 23 849 6 741 252 18 957 891

72 Leie, utstyr og drift av lokaler 11 207 177 3 963 391 431 695 15 602 263

75 Kontorkostnader 214 234 -3 178 11 630 155 205 377 891

77 IT kostnader 4 555 643 98 694 12 219 109 006 4 775 562

79 Annet 450 790 117 667 0 283 721 852 178

80 Overhead -5 761 625 0 5 761 625 0

85 Bidrag felleskostnader -2 650 003 -2 650 003

6 Annet, finansresultat 16 629 749 561 17 939

90 Finansposter 16 629 749 561 17 939

Totalsum 16 215 0 0 0 16 215
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Spesifisering av «Lønn og personalkostnader»: 
 

 

Summer av Regnskap akk Kolonneetiketter

Radetiketter Ramme-

tilskudd Hdir

Kurs og 

undervisning

Ramme-

tilskudd Bufdir

Andre tilskudd 

og oppdrag

Totalsum

Kostnad 69 694 360 5 709 574 3 859 948 23 768 114 103 031 996

61 Lønn og sosiale kostnader 68 231 365 5 316 476 3 859 948 21 520 824 98 928 613

5000 Lønn fast ansatte 40 577 195 1 399 884 2 492 198 4 006 887 48 476 164

5001 Lønn aga utland 143 772 143 772

5010 Lønn midl. fastlønn 3 902 053 2 203 573 11 264 913 17 370 539

5012 Lønn midl. timelønn 195 962 113 329 2 855 260 808 572 954

5013 Lønn u/feriepenger 32 506 1 012 614 204 863 1 249 983

5014 Lønn overtid 138 825 20 772 9 936 169 533

5015 Honorar styremedlemmer 452 683 452 683

5016 Lønn kortidsoppdrag 0 0

5020 Avsetning feriepenger 5 588 437 461 586 316 529 1 873 031 8 239 583

5190 Periodiseringskonto lønn -190 605 0 0 -190 605

5191 Periodisering pensjon inkl. av -412 958 -114 000 138 373 -388 585

5192 Internbelastning mellom prosjekt 745 605 -1 012 138 206 737 -385 948 -445 744

5280 Andre oppgave pl. innberetning 245 256 10 174 13 176 58 326 326 932

5281 Motkonto innberetning -238 266 -8 784 -13 176 -54 168 -314 394

5380 Utvidet personforsikring 4 129 266 4 129 266

5381 Motkonto forsikring -1 954 433 -1 954 433

5382 Kollektiv pensjonsforsikring 5 638 421 431 209 316 136 2 015 725 8 401 491

5383 Pensjonsforpliktelse 2 945 113 261 184 166 892 958 822 4 332 011

5400 Arbeidsgiveravgift 6 573 557 647 298 327 160 2 060 042 9 608 057

5405 Refusjon aga pga korona -503 248 -46 068 -23 236 -156 613 -729 165

5410 Arbeidsgiveravg. feriepenger 787 970 65 083 44 631 264 099 1 161 783

5415 Arbeidsgiveravgift utland 29 358 29 358

5420 Arb.giv.avg. pensjon 795 018 60 800 44 575 284 218 1 184 611

5800 Off. refusjon av lønn -1 390 122 -190 040 -34 529 -1 282 490 -2 897 181

62 Personalkostnader 1 773 165 23 098 272 933 2 069 196

5900 Gave til ansatte 106 478 7 529 48 780 162 787

5910 Kantinekostnader 290 823 1 479 1 408 293 710

5950 Kurskostnader 743 115 5 169 153 200 901 484

5951 Oppgavepl. ytelser 130 009 531 31 556 162 096

5961 Sosiale utgifter 73 331 4 264 37 989 115 584

5990 Andre personalkostnader 429 409 4 126 433 535

71 Driftsavtaler -310 170 370 000 1 974 357 2 034 187

6311 Driftsavtaler -310 170 370 000 1 974 357 2 034 187

Totalsum 69 694 360 5 709 574 3 859 948 23 768 114 103 031 996
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Spesifisering av «Reiseutgifter, arrangement, møter og konferanser»: 
 

 

 
Spesifisering av «Konsulenttjenester»: 
 

 

 
Spesifisering av «Trykking, publikasjoner, utsendinger og distribusjon»: 
 

 

Summer av Regnskap akk Kolonneetiketter

Radetiketter Ramme-

tilskudd Hdir

Kurs og 

undervisning

Ramme-

tilskudd Bufdir

Andre tilskudd 

og oppdrag

Totalsum

Kostnad 1 064 813 2 227 023 -737 1 985 724 5 276 823

70 Kjøretøy 78 751 26 341 105 092

6450 Leie av biler 78 429 78 429

7010 Annen kostnad kjøretøy 322 26 341 26 663

74 Gjesteforelesere 18 615 1 547 342 38 086 1 604 043

6770 Gjesteforelesere m/reise og 346 914 346 914

6775 Gjesteforeleser 18 615 1 200 428 38 086 1 257 129

76 Reise / diett / representasjon 352 761 404 360 -737 774 892 1 531 276

7100 Kilometergodtgjørelse 41 947 34 014 186 870 262 831

7102 Skattepliktig kilometergodtgjørelse 32 272 4 668 27 553 64 493

7130 Reisekostnader, ikke oppg.pl 13 701 14 236 10 842 38 779

7140 Reiser ikke oppg.pl 243 853 313 512 -737 488 740 1 045 368

7152 Nattillegg, innland oppg. pl. 2 610 2 610

7153 Diett m/overnatting utland 2 607 1 178 3 785

7154 Diett m/overnatt. innland opp. 11 398 25 374 44 132 80 904

7155 Diett u/overn.oppg.pl.innl/utl 1 114 628 1 148 2 890

7156 Diett skattepliktig 5 869 9 318 14 429 29 616

78 Møte- og kurskostnader 614 686 275 321 1 146 405 2 036 412

6860 Møte og kursutgifter 436 431 149 886 717 830 1 304 147

6861 Kurs- og seminarkostnader for eksterne deltakere 37 590 367 229 404 819

7350 Bevertningskostnader 140 665 125 435 61 346 327 446

Totalsum 1 064 813 2 227 023 -737 1 985 724 5 276 823

Summer av Regnskap akk Kolonneetiketter

Radetiketter Ramme-

tilskudd Hdir

Kurs og 

undervisning

Andre tilskudd 

og oppdrag

Totalsum

Kostnad 6 946 611 240 354 4 048 789 11 235 754

73 Honorar fremmedtjenester 4 465 285 240 354 3 977 833 8 683 472

6700 Fremmede tjenester 3 553 861 201 854 3 590 652 7 346 367

6720 Diverse konsulentbistand (mva) 707 672 707 672

6725 Bistand faglig utviklingsarbei 34 643 38 500 387 181 460 324

6740 Honorar revisjon 147 625 147 625

6760 Honorar juridisk bistand 21 484 21 484

77 IT kostnader 2 481 326 0 70 956 2 552 282

6750 Honorar IT 2 481 326 0 70 956 2 552 282

Totalsum 6 946 611 240 354 4 048 789 11 235 754

Summer av Regnskap akk Kolonneetiketter

Radetiketter Ramme-

tilskudd Hdir

Kurs og 

undervisning

Ramme-

tilskudd Bufdir

Andre tilskudd 

og oppdrag

Totalsum

Kostnad 1 080 587 263 119 6 939 540 727 1 891 372

75 Kontorkostnader 1 080 587 263 119 6 939 540 727 1 891 372

6800 Kontorrekvisita 219 839 11 742 59 100 290 681

6820 Trykksaker 51 766 208 833 371 199 631 798

6840 Avis, tidsskrifter, faglittera 633 393 35 697 6 939 56 597 732 626

6845 Publisering av artikler 38 031 34 367 72 398

6950 Porto 88 502 6 738 18 425 113 665

7090 Transport, budbil og taxi 49 056 109 1 039 50 204

Totalsum 1 080 587 263 119 6 939 540 727 1 891 372
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Spesifisering av «Driftsutgifter, forbruksmateriell, kontortjenester inkl. lokaler og energi»: 
 

 

 

Spesifisering av «Annet, finansresultat»:  

 

 
 

 

 

 

Summer av Regnskap akk Kolonneetiketter

Radetiketter Ramme-

tilskudd Hdir

Kurs og 

undervisning

Ramme-

tilskudd Bufdir

Andre tilskudd 

og oppdrag

Totalsum

Kostnad 8 016 216 4 176 574 23 849 6 741 252 18 957 891

72 Leie, utstyr og drift av lokaler 11 207 177 3 963 391 431 695 15 602 263

6300 Husleie med mva kode 813 819 813 819

6313 Utbetalt leiedifferanse -7 152 772 -7 152 772

6314 Husleie 16 526 837 3 692 595 224 418 20 443 850

6316 Husleie viderebelastes -2 197 010 -2 197 010

6317 Driftsstøtte kantine 418 298 418 298

6340 Strøm, lys og varme 143 509 143 509

6360 Renhold og vaktmester 375 636 256 246 631 882

6390 Driftskostnader lokaler 217 623 0 217 623

6395 Driftskostander (mva pliktig) 30 547 30 547

6430 Leie andre kontormaskiner 328 349 10 331 62 596 401 276

6501 Anskaffelser ikke aktivert 27 512 0 22 167 49 679

6502 Innkjøp IT utstyr 1 673 954 4 219 99 598 1 777 771

6540 Inventar 875 875

6600 Service- og vedlikeholdsavtaler 22 916 22 916

75 Kontorkostnader 214 234 -3 178 11 630 155 205 377 891

6890 Andre kontoromkostninger 2 704 18 826 21 530

6900 Telefon og bredbånd 211 530 -3 178 11 630 136 379 356 361

77 IT kostnader 4 555 643 98 694 12 219 109 006 4 775 562

6850 IT utgifter 4 555 643 98 694 12 219 109 006 4 775 562

79 Annet 450 790 117 667 0 283 721 852 178

7322 Reklame/annonser 56 848 116 482 38 213 211 543

7400 Kontingenter fradr.ber. 385 457 385 457

7420 Gaver forretningsforbindelser 20 439 1 185 61 842 83 466

7500 Forsikringspremier 12 325 2 470 14 795

7700 Andre driftskostnader 7 776 0 181 196 188 972

7740 Øreavrunding 0 0

7830 Tap på fordringer -32 055 -32 055

80 Overhead -5 761 625 0 5 761 625 0

7790 Overheadpåslag RBUP Øst og Sør -5 761 625 0 5 761 625 0

7792 Overheadpåslag RVTS Sør 0 0

85 Bidrag felleskostnader -2 650 003 -2 650 003

7798 Bidrag felleskostnader RBUP 0 0

7799 Bidrag felleskostnader RVTS -2 650 003 -2 650 003

Totalsum 8 016 216 4 176 574 23 849 6 741 252 18 957 891

Summer av Regnskap akk Kolonneetiketter

Radetiketter Ramme-

tilskudd Hdir

Kurs og 

undervisning

Andre tilskudd 

og oppdrag

Totalsum

Kostnad 16 629 749 561 17 939

90 Finansposter 16 629 749 561 17 939

8050 Renteinntekter, bank -28 606 -28 606

8051 Renter andre -8 738 -8 738

8150 Rentekostnader, andre 3 146 749 561 4 456

8160 Valutatap 4 4

8170 Andre finanskostnader 2 650 2 650

8171 Bankomkostninger og 48 173 48 173

Totalsum 16 629 749 561 17 939
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