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TIL TJENESTE 
- med menneskemøtekompetanse
2020 har vært et spesielt og krevende år, hvor pandemien slo over oss og snudde opp-ned 
på alt vi hadde av planer for året. I tiårene som kommer vil nok frasen «hvor var du da Oddvar 
Brå brakk staven» erstattes med «hvordan hadde du det da koronaen herjet». Men det har ikke 
stoppet oss fra å stå til tjeneste – med menneskemøtekompetanse.

RVTS Sør laget i 2020 en ny strategimelding som skal gå frem til 2024. Tittelen på dette 
forordet er hentet fra strategidokumentet og vektlegger to ting: For det første ønsker vi på RVTS 
Sør å være til tjeneste. Vi har et samfunnsoppdrag hvor vi skal være en tjeneste for tjenestene, 
og det betyr at vi både skal ha et tilbud som tjenestene etterspør, men kanskje aller viktigst ha 
samarbeids- og samskapningsevner som gjør at vi tilpasser oss tjenestenes behov. 

For det andre ønsker vi å rette fokus på hva vi anser som det faglig viktigste ute i tjenestene, 
nemlig fokus og refleksjon rundt egen kompetanse i møte med andre mennesker. En barne-
verntjeneste, spesialisthelsetjeneste, skole eller flyktningmottak er ikke bedre enn kvaliteten på 
de ansattes kompetanse i møte med andre mennesker. Vi skal bygge gode organisasjonskulturer 
som sikrer en robust ansattgruppe som har et lærende felleskap, hvor de til tider må løse svært 
komplekse utfordringer. Da må vi ha tjenester med en reflekterende praksis hvor de ansatte er 
nysgjerrige både på hverandre som kolleger, og – ikke minst – i møte med dem de skal hjelpe. 

Pandemiåret 2020 har vært en tankevekker for oss alle. Antakelig har mange nordmenn fått 
tiden tilbake, ved at tidsklemma plutselig ikke ble like presserende for travle familier. Andre 
har vært urolige for permisjoner og oppsigelser, mens en stor gruppe mennesker har mistet 
fotfestet i de daglige rutinene som har vært viktige for dem. I den siste gruppen er det mange 
sårbare barn, ungdom og voksne som vi ikke alltid vet hvem er, men det er disse menneskene 
som er den viktige målgruppen for arbeidet vårt ved RVTS Sør.

Gjennomføringen av våre tjenester i 2020 har gitt RVTS Sør en digital boost. Vi måtte først 
avlyse, flytte og legge nye planer i samarbeid med tjenestene. Men etter hvert som det ble 
klart at smitteverntiltakene ville vedvare valgte vi å utvikle vårt digitale tilbud. Våre ansatte har 
gjort enn formidabel innsats for å kunne yte et godt tilbud på digitale flater, og vi har nå mye 
erfaring og god kompetanse på å få til gode prosesser, refleksjoner og fagformidling digitalt. 
Vi har tatt i bruk Teams, Zoom og en rekke digitale verktøy for å kunne tilby gode fagsamlinger 
som erstatning for ordinære samlinger i rom. Vi har bygd om et av våre møterom til studio og 
har skaffet oss digitale ressurser som har gjort det mulig å gjennomføre leveranser av høy faglig 
kvalitet. Vi har erfart at selv om våre ansatte har opplevd en distansering til våre kursdeltakere, 
så har tilbakemeldingene på gjennomføring og utbytte vært svært gode.
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Hjemmekontor og nesten ingen reisevirksomhet har også hatt sine fordeler. Plutselig fikk RVTS 
Sør en mulighet til å prioritere fagutvikling og interne utviklingsprosjekt som normalt må vike 
plass for leveranser ut i tjenestene. Her må vi gi en stor honnør til ansattgruppen som har 
utviklet mye nytt som vil bli svært nyttig i tiden fremover. Vårt populære grunnkurs ble digitalisert 
som E-læringsprogram, vi produserte flere webinarer og podkastepisoder, og det ble publisert 
flere saker på nettsidene våre som var faglige anbefalinger til arbeid i en koronahverdag. Ved 
utgangen av 2020 hadde over 1200 deltakere fått tilgang til grunnkurset og svært mange har 
tatt i bruk våre digitale produksjoner. RVTS Sør har også ferdigstilt en revidering av TBO-F, 
som er et kurs- og veiledningsprogram for fosterforeldre. Dette programmet har allerede blitt 
etterspurt i hele landet og vi har avtale om opplæring for barneverntjenester både i egen region, 
men også sammen med andre RVTS i andre regioner.

Pandemien har gitt oss som nasjon utfordringer med å se, møte og hjelpe de mest sårbare barna 
når skoler, fritidstilbud og viktige støttetjenester har blitt stengt ned. Da er det godt å vite at 
det finnes digitale tilbud der voksne kan møte dem, selv om de har hjemmeskole. Kristiansand 
har fått to nasjonale chattetjenester og de har hatt stor pågang fra barn og unge fra hele 
landet. RVTS Sør har allerede hatt et tett samarbeid med Blå Kors sine chattetjenester «snakk 
om mobbing» og «snakk om psyken», og har gjort avtale om samarbeid med Alarmtelefonens 
chattetjeneste hvor barn og unge selv kan ta kontakt med barnevernet. Dette er tilbud som 
kommuniserer direkte ut til barn og unge på kanaler hvor de føler seg «hjemme», og vi har 
store forventninger til at samarbeidet med disse aktøren vil gi gjensidig faglig påfyll og utvidet 
kompetanse.

Selv om 2020 har vært utfordrende på mange måter, ser vi lyst på 2021. Vi har brukt tiden 
godt og har fått et digitalt løft som vi vil høste frukter av, uansett hvordan pandemien utvikler 
seg. Vi opplever et tjenesteapparat som på tross av smittebegrensninger, er opptatt av å gi våre 
innbyggere best mulig tjenester og bidra til gode menneskemøter. De har virkelig imponert oss 
i hvordan de både har klart å løse sine oppgaver, samtidig som de har vært motiverte for vår 
faglige bistand. Dette gjør at vi har et stort fremtidshåp.

Som fersk påtroppende senterleder for RVTS Sør blir det avslutningsvis helt avgjørende å rette 
en stor takk til avtroppende «Kaptein» Ivar Kjellevik, som har vært sjefen min, en nær kollega 
og mentor de siste 12 årene. Ivar har gründet og ledet senteret siden oppstarten i 2007, og 
gikk av med pensjon ved årets slutt. Han har vært en viktig, trygg og god leder for senteret og 
har vært helt avgjørende for at vi har blitt en sentral aktør innenfor våre fagfelt, og for at vi er en 
ettertraktet leverandør av kompetansetjenester. Vi vil rette en stor takk til deg, Ivar, for hva du 
har betydd for oss som leder, men aller mest for det varme, trygge og solide mennesket du er. 
Vi tar med oss det du har lært oss om samskaping, raushet, kulturbygging og mot til å gå egne 
veier. Du etterlater deg en «skute» på riktig kurs. 

Tusen takk for alt du har betydd for oss!

Martin Mølsæter
Senterleder RVTS Sør



«Til tjeneste – med menneskemøtekompetanse», er 
overskriften på RVTS Sørs Strategimelding for perioden 
2020-2024. I lys av Helsedirektoratets tilskuddsbrev 
og overordnede føringer utviklet senteret i 2020 en ny 
strategimelding, som skal være førende for alt vårt arbeid. 
RVTS Sør ønsker å være en verdsatt og etterspurt utviklings- og 
samskapningspartner, som har en viktig rolle i iverksettingen 
av vedtatt politikk innenfor våre fagområder. Vi ønsker å sikre 
effekt helt ut og skal være en proaktiv aktør i utviklingen 
av gode komptansehevingstilbud, som sikrer at praksisen 
i tjenestene utvikler seg i tråd med oppdatert kunnskap på 
våre fagfelt. Mål for perioden er at alle kommuner i vår region 
skal ha mottatt tjenestestøtte fra RVTS Sør. I tillegg ønsker vi 
at RVTS Sør skal forvalte det samfunnsoppdraget vi har fått 
på en effektiv, innovativ og troverdig måte med utgangspunkt 
i det verdigrunnlaget som organisasjonen vår er bygd på. Vi 
skal bidra i kvalitetsutviklingen av tjenester som arbeider 
med flyktningehelse, tvungen migrasjon, vold, psykologiske 
traumer, psykososial beredskap og selvmordsforebygging. 

1.1 Samfunnsoppdraget
I tilskuddsbrevet står det:
«Kompetansesentrenes overordnede samfunnsoppdrag er å 
bidra til å styrke kompetansen og kvaliteten i de relevante 
tjenestene og andre nærliggende sektorer innenfor senterets 
kompetanseområde og overfor senterets målgrupper.»

Senteret har i 2020 bidratt til å styrke den regionale 
kompetansen på vold-, traume- og selvmordsfeltet. Med 26 
ansatte (25,8 årsverk) er ressursene fordelt mellom de fire 
fagområdene våre, som er:
• Traumer og traumatisk stress, inkludert fokus på 
 veteraner og deres familiers helse og psykososial beredskap.
• Vold og overgrep.
• Forebygging av selvmord og selvskading.
• Flyktningehelse og tvungen migrasjon.

RVTS Sør mener barn og ungdoms oppvekst og er-
faringer er grunnlaget for god psykisk helse. Derfor 
vil alle våre programmer ha et særlig fokus på å styrke 
barnets og ungdommens relasjonelle erfaringer, i alle de 
sammenhenger de lever sine liv. RVTS Sør er derfor et 
senter som skal være i barnehøyde og skal ha «et særlig 
fokus på medvirkning fra barn og unge». 

RVTS Sør har i 2020 derfor hatt et særskilt fokus på 
denne gruppen, som betyr at vi har prioritert kommunale 
barne- og familietjenester. Vi har også gjennom vår digitale 
satsing under pandemien valgt å kommuniser spesielt ut 
hvordan vi anbefaler at man kan møte barn under de til 
tider svært strenge smitteverntiltakene som har hindret 
barns normale aktiviteter (se kapittel om formidling).

Dette betyr ikke at vi har nedprioritert det voksne bruker-
perspektivet. Ved å satse på de kommunale tjenestene – 
og da spesielt helse- og omsorgstjenestene i kommunene 
– når vi mange ansatte, samtidig som det viktigste 
forebyggingsarbeidet for å skape god psykisk helse i 
befolkningen bør rettes mot barn og unge. RVTS Sør har 
også gjennomført kompetansehevingsprogrammer som 
Avholdt – Jegersberg gård, BlåKors – botilbud og Crux 

(beskrevet i årsrapporten) hvor 
vi har hatt et særskilt fokus på 
voksne.

Det er også særskilt bedt om 
at RVTS Sør i forbindelse med 
sentrale satsingsområder skal 
fokusere på «lederforankring, 
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koordinert kompetansestøtte, og tverrfaglig og tverretatlig 
samordning og samarbeid». RVTS Sør har siden 2018 
jobbet målrettet for å sikre at alle tjenester som henvender 
seg for å motta tjenestestøtte blir behandlet likeverdig 
og får god bistand til sikre lederforankring på høyeste 
nivå, og se våre bidrag i forhold til de ulike etatene og 
tjenestene som koordinere sine tjenester. Dette har vi 
løst gjennom et styrket inntaksarbeid hvor både ledelse 
og representanter fra ansatte er med på å vurdere, drøfte 
faglig og sikre et profesjonelt og grundig forankringsarbeid 
i tjenesten før kompetanseprogrammet blir startet opp. 
Prosjektorganiseringen ved RVTS Sør bidrar til at vi kan 
være fleksible og dynamiske i møte med våre målgrupper. 
Vi tilpasser oss tjenestens behov og skalerer våre interne 
prosjektgrupper ut fra målgruppe, antall deltakere, spesifikke 
fagbehov og hvordan vi kan være mest mulig effektive med 
de ressursene vi rår over. Sentralt i dette arbeidet er også 
samkjøring med andre kompetansesentre både regionalt og 
nasjonalt, samt Statsforvalterne i vår region (se rapportering 
på aktivitet seinere i rapporten). 

Vi vil nevne at vi også i 2020 har fått mange henvendelser om 
tjenestestøtte fra hele landet. Vi skulle gjerne imøtekommet 
alle disse henvendelsene, men ser oss nødt til å prioritere 
vår egen region og kommunale tjenester. Samtidig har denne 
økningen i henvendelser ført til et tettere samarbeid og 
hyppigere kommunikasjon med andre kompetansesentre og 
på den måten bidratt til læring på tvers av regionene. Dette 
har blant annet vært et viktig bidrag til at RVTS Sør har hatt 
samarbeidsprosjekt i alle landets 5 regioner i 2020 (se pkt 
1.2).

RVTS Sør hadde i 2020 planlagt deltakelse på flere 
nasjonale og internasjonale konferanser for å sikre at vi fikk 
faglig oppdatering og ny kunnskap knyttet til våre fagfelt. 
Pandemien har naturlig nok hindret mye av denne aktiviteten. 
Vi har derfor hatt et stort fokus på intern fagutvikling med et 
særlig fokus på digitale produksjoner. Vi kommer tilbake til 
dette under punktet om formidling, men vil likevel her trekke 
frem at vi har utviklet vår kompetanse på gjennomføring av 
digitale kurs, veiledning og undervisning. Det har også vært 
en prioritet å revidere og videreutvikle våre tjenester, noe 
som situasjonen med utstrakt hjemmekontor har gitt oss 
rom for. Vi ser derfor lyst på 2021 og har en strategi for å 
kunne tilby gode, faglige tjenester både fysisk og digitalt til 
alle de tjenestene vi skal samarbeid med.

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

RVTS Sør har som del av stiftelsen Pilar et godt samarbeid 
med RVTS Øst og RBUP Øst og Sør. Det er også utarbeidet et 
eget forpliktende samarbeid i region sør mellom Korus Sør, 
RBUP Øst og Sør og RVTS Sør gjennom «Samarbeid Sør» (se 
punkt 1.3)

RVTS Sør har også hatt samarbeid med RVTS Nord hvor vi har 
utviklet en animasjonsfilm som tematiserer utenforskap, og 
som vil bli brukt i arbeid knyttet til radikalisering og voldelig 
ekstremisme og negativ sosial kontroll. Den har en utforming 
som også gjør den aktuell i forhold til vold i nære relasjoner, 
mobbing på nett og hvordan sikre at barn og unge har gode 
felleskap de er en del av. Vi har også hatt samarbeid om 
Linkopplæring og har planlagt tilbud om kurs til kommunale 
barneverntjenester i TBO-F sammen med RVTS Nord i 2021. 

RVTS Sør har i 2020 også hatt samarbeid med RVTS 
Midt om gjennomføring av kompetanseprogrammet vårt 
«Menneskemøteakademiet» i barnevernet i Ålesund, og har 
sammen tilbudt Linkopplæring i noen skoledistrikt i region 
midt.

RVTS Sør har i 2020 fortsatt samarbeidet med RVTS Vest 
om Avholdt Ung og også her har vi satt i gang et samarbeid 
om å tilby livsmestringsprogrammet LINK til skoler i regionen.
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Utvikling av Trauma and Development Education 
Monitor (TANDEM)
TANDEM er et nettbasert spørreskjema som skal være 
en felles ressurs og driftsstøtte for virksomheter som 
driver kompetanseprogrammer rettet mot å utvikle traume-
forståelse- og kompetanse i tjenesteapparatet. TANDEMS 
overordnede formål er å fremme traumeforståelse- og 
kompetanse i systemene som møter mennesker med sosiale 
og emosjonelle vansker. 
 
Spørreskjemaet er utviklet som et samarbeidsprosjekt 
mellom de åtte kompetansevirksomhetene som per 2020 
er representert i CACTUS-nettverket; De fem RVTSene, 
NKVTS, Østbytunet og Statens Barnehus. RVTS Sør har 
deltatt med to deltagere i arbeidsgruppen for utarbeidelse 
av spørreskjemaet. Gruppen har hatt jevnlige fysiske og 
digitale møter i 2020. Utviklingsarbeidet har vært ledet 
av psykologspesialist ved RVTS Vest, Dag Ø. Nordanger. 
TANDEM ble ferdigstilt november 2020, og RVTS Sør har 
besluttet å bruke TANDEM i implementering og evaluering av 
sine kompetanseprogrammer. 

Skjemaet foreligger i tre versjoner. Alle har de samme 
leddene når det gjelder traumeforståelse- og kompetanse, 
men de er tilpasset ulike formål og bruksområder:
TANDEM ONCE er en engangskartlegging, og kan brukes 
dersom man ønsker å få et «stillbilde» av hvordan en 
tjeneste eller gruppe ligger an når det gjelder de ulike 
kompetanseområdene skjemaet dekker.

TANDEM PRE/POST brukes i sammenheng med et kompe-
tanseprogram. Det fylles ut ved oppstart og ved avslutning 
av programmet, slik at man kan se om kompetansenivået i 
gruppen har endret seg fra før til etter. 
TANDEM PRE/POST PLUSS er en utvidet versjon av TANDEM 
PRE/POST. Versjonen er tilrettelagt for forskning ved at 
den inneholder noen ekstra spørsmål om personen som 
svarer, og om kompetanseprogrammet det gjelder, slik at 
man kan studere hvordan slike forhold påvirker deltakernes 
læringsutbytte.

LINK – Samarbeid om revidering av programmet
Vi har samarbeidet med RBUP i revisjonsarbeidet av 
lærerveiledningen til LINK – Livsmestring i norske skoler. 
De har bidratt med innspill og kommentarer for å styrke 
kvaliteten.

En ansatt ved RVTS Sør har samhandlet med RVTS Midt om 
et folkehelseprosjekt i Verdal kommune. En ansatt ved RVTS 
Nord hospiterer på et av våre skoleprogram. Det jobbes på 
ledernivå i RVTS-ene med hvordan vi best mulig bidrar til 
implementering av LINK i Norge. 

Internasjonalt samarbeid
Samarbeid med Susan Hart 2020
RVTS Sør inngikk våren 2019 et samarbeid med psykolog 
Susan Hart fra Danmark, som i 2018 mottok sin PhD fra 
Ålborg Universitet. Hun har skrevet flere bøker og artikler, og 
holder kurs i neuroaffektiv utviklingspsykologi. Samarbeidet 
består av digitalisering og utprøving av kartleggingsverktøyet 
Nevroaffektiv Analyse (NAA) og formidling av traumeforståelse. 
Hart fikk høsten 2020 forskningsmidler til å forske på NAA.



Revidering og videreutvikling av kartleggingsverktøyet NAA
RVTS Sør har i 2020, i samarbeid med Susan Hart og 
Marianne Berntsen, revidert og videreutviklet NAA´s 
digitale førsteutgave fra 2019. Verktøyet bygger på 
nevroaffektiv utviklingspsykologi hvor tiltak planlegges ut 
fra en kartlegging av nærmeste emosjonelle utviklingssone. 
Kartleggingsverktøyet er oversatt på dansk, norsk og engelsk, 
og digitalisert med egen nettside. Høsten 2019 ble første 
utprøving av digital versjon igangsatt i Danmark og Norge. 
RVTS Sør har hatt pilotutprøving av rådgivere i spesialisering 
fra PP-tjenesten i «Nye Kristiansand». Rådgiverne har hatt 
jevnlig veiledning i 2020. RVTS Sør har, som en del av 
implementering av MenneskeMøteAkademiet, besluttet å 
tilby opplæring i NAA til ressurspersoner og veiledere.  

Susan Hart bidrar med kronikker som publiseres på RVTS 
Sørs webside.

I oktober 2020 skulle Hart i samarbeid med RVTS Sør 
gjennomført et to-dagers videregående kurs i traume-
forståelse for deltakere fra bla. kommunale hjelpetjenester, 
skole, barnehage, Bufetat, flyktningetjeneste og spesialist-
helsetjenesten, men pga Covid19-pandemien ble kurset 
utsatt til april 2021. I forbindelse med kurset er det utarbeidet 
pedagogisk materiell – 5 kort med illustrasjoner og tekst 
for å understøtte undervisningen i «Den treenige hjernens 
kompasser». Kortene er revidert og trykket opp i nytt opplag 
i 2020, og vil også bli oversatt til dansk av Susan Hart. 

EU-prosjekt - Solution by Inclusion
Dette er et EU-finansiert trans-nasjonalt samarbeidsprosjekt. 
Danske Unglivsmestring har søkt og fått midler fra Erasmus-
stiftelsen. Deltakerne er Unglivsmestring i Ålborg, Ålborg 
universitet, Trandium videregående skole, en skole i Italia, 
en skole på Malta og RVTS Sør fra Norge. Intensjonen med 
prosjektet er å redusere drop-out med 20% i videregående 
opplæring i løpet av prosjektperioden som går fra 2020-
2023. 

Interessen for RVTS Sørs deltakelse handler om at danske 
Unglivsmestring oppdaget LINK, og ønsket blant annet at 
deler av dette kan oversettes til engelsk. Tanken er å samle 
og gi tilgang til eksisterende ressurser, mer enn å utvikle nye 
ressurser. De ulike deltakerne har ulike roller. Vi skal bidra 
med faglige ressurser som kan føre til til økt skoletrivsel og 
redusert frafall i videregående opplæring.

Vi samarbeider også med «Robuste Børn» i Århus. Det var 
planlagt et besøk til de, men det måtte gå ut på grunn av 
korona-situasjonen.

1.3 Regionalt samarbeid – 
samarbeidsavtale og forpliktende plan
RVTS Sør har et godt regionalt samarbeid i region sør gjennom 
forpliktende avtaler i «Samarbeid Sør». Pandemien har vært 
krevende ved at en del planlagt aktivitet og samarbeid har 
blitt flyttet over på digitale flater eller avlyst, fordi det har 
vært vanskelig å oppnå ønsket effekt via digitale løsninger.

Oppnådde resultat og påbegynt arbeid i 2020, i 
henhold til oppdrag om regionalt samarbeid, i region 
sør.

Samarbeidsavtalen har strukturer som sikrer styring, frem-
drift og resultat.
Den etablerte Samarbeidsavtalen, den forpliktende årlige 
aktivitetsplanen, etablerte samarbeidsgrupper for de om-
rådene vi samarbeider om. I tillegg sikrer ledermøter og 
senterledermøter samordnet og koordinert kompetansestøtte 
til kommuner og virksomheter i region sør. Denne strukturen 
gjør at det i løpet av 2020 er utviklet flere konkrete sam-
arbeidsaktiviteter i regionen.

Samarbeid Sør har faste møter i et årshjul som sikrer frem-
drift, resultatoppnåelse, lederstyring og samarbeid med 
andre ressursmiljø (nasjonale sentre, Statsforvaltningen o.l.) 
I tillegg er det etablert faste møter med Statsforvaltningen, 
herunder 0-24 forum, hvor alle statsforvalterne, alle 
kompetansesentrene i Samarbeid Sør – inkludert NAPHA og 
KS – er representert. 

Samarbeid Sør har en føring for samarbeidet: «Vi skal sam-
arbeide når vi leverer bedre sammen, enn hver for oss».

Noen konkrete resultater i 2020
1. Årlig aktivitetsplan. 
Samarbeidsaktivitetene er gjennomført i henhold til års-
planen. Det er oversendt rullerende rapporteringer til Helse-
direktoratet på status i det pågående arbeidet. I 2020 
har det vært en markant økning av digitale løsninger for 
kompetansestøtte. Kun enkelte av aktivitetene er Korona-
utsatt, fordi de fordrer fysisk samarbeid for videreutvikling. 
Den robuste strukturen for samarbeidet gjør det enkelt å 
utvide samarbeidet. 

2. Nye samarbeidsområder.
I løpet av 2020 ble det lagt planer for samarbeid knyttet 
til blant annet bedre samordning av BTI og Tidlig Inn, 
koordinering og samordning av samtalemetoder for barn, 
unge og deres foreldre, samt drøftet mulighet for å gi 
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samordnet implementeringsstøtte for kommuner i regi av 
program for folkehelse. 

3. Samordnet innsatser 
I tillegg er det i 2020 laget avtale, og påbegynt to samordnende 
innsatser til kommuner i regi av Samarbeid Sør. (se eksempel 
under). Det er en ambisjon for Samarbeid Sør å øke andelen av 
samordnede innsatser til kommuner som etterspør helhetlige 
kvalitets- og tjenestestøtteinnsatser.  

4. Felles kommunikasjonsstrategi
Samarbeid Sør har i løpet av 2020 bygget en felles 
kommunikasjonsplattform – nettsiden samarbeidsor.no – for 
å gi målgruppene og samarbeidspartnere god informasjon 
om samarbeidet. Den presenterer vår felles portefølje 
(samarbeidsaktiviteter). Nettsiden har lenker til hvert av 
kompetansesentrenes nettsider og fungerer dermed som en 
dør inn. I Samarbeid Sør sier vi: «Tre dører inn, men en dør ut».

5. NAPHA godt inkludert i samarbeidet
NAPHA er sterkere inkludert i samarbeidsaktivitetene 
gjennom vår årlige aktivitetsplan. De deltar i samarbeidet med 
Statsforvaltningen, de deltar på årlig erfaringssamling mellom 
kompetansesentrene, de inngår i ledermøter samt deltar 
i regionale møter med Helsedirektoratet. Deres nasjonale 
funksjon har gitt merverdi for samarbeidet i 2020. Eksempelvis 
deres mangeårige arbeid med FACT/ACT og mangeårig arbeid 
med psykisk helse voksne, kommunalt.

6. Statsforvaltningen 
I løpet av 2020 har samarbeidet med statsforvaltningen blitt 
ytterligere forsterket. Vi har faste møter i 0-24 forum og har 
konkrete aktiviteter vi samarbeider om. Det ble gjennomført 
en årlig festival for kommunale ledere sammen med RVTS Sør 
i 2020 hvor alle sentrene deltok. Denne festivalen videreføres 
og blir en årlig samarbeidsaktivitet fremover.  Det er påbegynt 
et arbeid for å skaffe en felles oversikt over særlige sårbare 
kommuner som vil videreføres i 2021. Statsforvaltningen fra 
Agder, Vestfold/Telemark og Oslo Viken deltok i regionalt møte 
med Helsedirektoratet i november 2020. Vi ser at vi har en 
økning av aktiviteter vi samarbeider om, og legger planer for 
flere i løpet av 2021.
 
7. Felles arbeidsform når vi samarbeider ute i kommuner og 
tjenester.
I forbindelse med implementering av godtjenestestøtte.no 
gjennomførte Samarbeid Sør et prosjekt- og prosesslederkurs 
(3 samlinger á 2 dager) for alle medarbeidere som inngår i 
samarbeidsaktivitetene våre. Formålet med dette kompe-
tanseløftet er å sikre at vi benytter en arbeidsform som gjør 
at vi fremstår og oppleves som koordinerte og samordnet når 
vi leverer kompetasestøtte til våre målgrupper i kommuner og 
virksomheter.

8. Effekt helt ut 
De helhetlige og samordnede innsatser vi sammen gjennom-
fører i regi av samarbeid Sør øker sannsynligheten for at 
kompetansestøtten 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 våre 
sannsynlig har en effekt. Dette gjelder spesielt når vi 
samordnet tilbyr helhetlige og koordinerte kvalitets- og 
tjenesteutviklingsoppdrag, slik at kommunene får arbeidet 
helhetlig og systematisk med utvikling og endring. Vi når 
flere virksomheter, fagpersonell/ledere, bidrar til samarbeid 
på tvers og kan bistå i implementeringen av ny kunnskap i et 
helhetlig perspektiv. 

Et konkret eksempel på Samordnet Innsats:
Øvre Eiker
Øvre Eiker kommune i region sør tilbys en samordnet 
innsats for realisering av kommunens etablerte BTI-struktur. 
Innsatsen 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, inkludert 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, prosess-støtte 
og evalueringer, brukertilbakemeldinger, samt digitale nett-
ressurser for øving og ferdighetstrening.

Innsatsen innehar sentrale kjerneelementer som sikrer god 
kompetansebygging til mange fagfolk. Det sikrer utprøving 
og ferdighetstrening i samarbeid med dem som de til daglig 
samarbeider med, gode arbeidsprosesser som bygger felles 
kulturforståelse og erfaringer med samarbeid i praksis 
knyttet til egne case (saker). Vi gir solid lederstøtte i grupper 
og i ledermøte for å sikre forankring, styring og oppfølging 
underveis. Vi benytter arbeidsprosesser og støtteverktøy 
som underbygger praksisendringer/utvikling i tråd med deres 
målsetninger. Innsatsen bygger på brukernes uttalte behov 
og skal evalueres i samarbeid med brukerne i etterkant

Ved bruk av disse kjerneelementene vil sannsynligheten 
for at innsatsen har en effekt helt ut til alle barn, unge og 
deres familier, være stor.
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Regionalt opplæringsteam (ROT) i BTI/S kommuner 
Det er opprettet et regionalt opplæringsteam, for å 
koordinere tilbudet og arbeidet med kompetanseheving i de 
kommunene i region sør som får tilskudd til Bedre Tverrfaglig 
Samhandling (BTS) via søknad til Korus. Opplæringsteamet 
består av representanter fra Korus Sør, RBUP Øst og Sør 
og RVTS Sør. Dette er en fortsettelse av Samarbeid Sørs 
innsats for å framstå mer samlet i tilbudene om kompetanse 
ut til kommunene i regionen. ROT bidrar til å etablere og 
drifte fylkesvise BTS-nettverk utover prosjektperiodene i 
kommunene. Nasjonalt har region sør og ROT samarbeid 
med Tidlig Inn, da det er ønskelig at disse utviklings/
opplæringsprogrammene etter hvert blir satt i større 
sammenheng. 

BTS er en ramme for tverretatlig og tverrfaglig samhandling 
overfor spesielt sårbare barn/unge og deres familier, hvor 
målet er å undre seg tidlig – og slik komme tidlig inn – med 
tverrfaglig innsats der hvor det trengs. Det blir gjort en stor 
kartlegging av kommunens behov for kompetanseheving og 
tiltaksutvikling før ROT trer sammen for å kunne planlegge 
et hensiktsmessig opplæringsprogram sammen med 
kommunen, i tråd med etatenes handlingsveiledere. 

Kongsberg kommune
Det regionale opplæringsteamet har utarbeidet et mandat 
for samarbeid, med ansvarsfordeling og oppgavebeskrivelser 
overfor kommunene. ROT er i avslutningsfasen med 
Kongsberg kommune. 

Opplæringsteamet bidrar med opplæringsdager utfra det 
enkelte senters spesialkompetanse og med temadager vi 
har utviklet sammen. I Kongsberg har RVTS Sør bidratt med 
utarbeidelse av samarbeidsavtale, sammen med kommunen. 
Av arbeid som er gjort i 2020 kan nevnes implementering 
av snakkemedbarn.no. Her har alle ansatte i barn- og unge-
relaterte etater fått en 2 timers introduksjon av nettsiden – i 
alt omkring 1100 ansatte (bredde-implementering).

Kongsberg kommune har organisert sin kompetansehevings-
implementering rundt 110 BTI-kontakter, som representerer 
alle skoler, barnehager og andre relevante etater som PP-
tjeneste og helse.

Disse BTI-kontaktene har gjennomført kurslederkurs i 
snakkemedbarn.no, som består av et omfattende for- og 
etterarbeid, en kursdag og plan for videreimplementering i 
egen etat/avdeling (systematisk implementering).

Videre skal Kongsberg kommune ha 2-dagers grunnkurs i 
traumeforståelse og TBO på nyåret 2021, som RVTS Sør har 
ansvaret for.



Kommunikasjons- og profilarbeidet for RVTS Sør har av 
naturlige årsaker vært sterkt preget av korona-pandemien i 
2020, både i innhold og i måten å arbeide på. 

Dette har i spesiell grad påvirket hvordan vi samarbeider 
med de andre kunnskapssentrene på, og også hva vi har 
formidlet, og hvordan. Vi har testet nye måter å nå ut til 
våre målgrupper på, og anskaffet oss enda mer digital 
kompetanse enn året før.

Vi så en liten nedgang i treff på samtlige digitale flater i vårt 
kommunikasjonsarbeid i 2020. Dette har flere årsaker, som 
vi vil komme tilbake til. Totalt nådde vi likevel fortsatt langt 
over millionen med vår kommunikasjon, både på nett og 
sosiale medier til sammen. Viktig fagstoff er dermed fortsatt 
formidlet til enda flere enn de vi når i våre programmer og 
kurs, et godt og viktig supplement til å svare opp på vårt 
oppdrag.

2.1 Pandemi og informasjonsbehov
I tiden fra mars fram til sommeren var det full aktivitet på 
nett og sosiale medier, når dette viste seg å være en av de 
få kanalene man kunne nå befolkningen på når man ikke 
kunne møtes fysisk. Et enormt informasjonsbehov om ulike 
tema meldte seg, kanskje spesielt fra våre målgrupper. 
Vi skjønte raskt at vi hadde en viktig rolle i å informere, 
trygge og veilede, samt reorientere oss og øke den digitale 
kunnskapen raskt.

Flere av kunnskapssentrenes kommunikasjonsansvarlige 
gikk sammen for å videreformidle og løfte hverandres 
innhold, for å sikre at viktig informasjon rundt pandemien 
kom ut. RVTS Sør, Nord, Vest, Øst og Midt, samt NKVTS, 
RBUP og Korus Sør spesielt, har i denne perioden fått et 
enda tettere samarbeid. Vi har hatt en bevisst strategi å 
videreformidle viktig informasjon fra Helsedirektoratet og 
Folkehelseinstituttet på sosiale medier, og møttes jevnlig i 
digitale møter for å diskutere innhold, erfaringer og strategier.

Kommunikasjonsarbeidet ved RVTS Sør har viet et spesielt 
fokus på selvmordsforebygging i koronaens tid, hvordan 
kommunisere med de minste om pandemien, viktigheten av 
det psykososiale og fellesskapets betydning i en tid preget 
av sosial distansering, samt avdekking av vold og overgrep 
mot barn i en tid der skoler og barnehager har holdt stengt. 
RVTS’ nasjonale ekspertgruppe mot radikalisering og 
voldelig ekstremisme gikk også sammen og skrev en artikkel 
i forbindelse med Korona og inkludering.

I tillegg ble live-webinarer sendt ved oppstart av fysisk skole 
etter hjemme-skole-perioden, om hvordan vi kan ivareta barna 

etter hjemmeskolen før sommeren. Her hadde seerne 
muligheter for å sende inn spørsmål: https://www.

youtube.com/watch?v=ZfjdwoZjS8o&feature=youtu.
be

I tillegg holdt vi et webinar om selvmord som 
tema, som var høyst aktuelt under pandemien: 

https://www.youtube.com/watch?v=LnpkX5L
thlY&feature=youtu.be 
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https://rvtssor.no/korona/
https://rvtssor.no/aktuelt/303/psykososial-omsorg-ved-en-pandemi/
https://rvtssor.no/aktuelt/301/rad-og-hjelp-i-forbindelse-med-korona/
https://rvtssor.no/aktuelt/300/alle-er-vi-livet-innenfor-de-nye-rammene/
https://rvtssor.no/aktuelt/305/livet-2-0/
https://rvtssor.no/aktuelt/308/orden-i-kaos/
https://rvtssor.no/aktuelt/314/na-er-det-ekstra-viktig-a-snakke-sammen/
https://rvtssor.no/aktuelt/317/tid-for-inkludering/
https://rvtssor.no/aktuelt/279/tankene-vi-ma-snakke-om/
https://rvtssor.no/aktuelt/298/corona/
https://rvtssor.no/aktuelt/307/ny-link-samling-tilpasset-hjemmeskole/
https://rvtssor.no/aktuelt/350/kamuflasjeflokkene/
https://rvtssor.no/aktuelt/352/arets-julekalender-fra-rvts-sor/
https://rvtssor.no/aktuelt/342/digitalt-grunnkurs-i-traumeforstaelse/
https://rvtssor.no/aktuelt/359/en-ny-tid-for-selvmordstanker/

Eksempler på noen av våre egenproduserte saker, viet korona:



2.2 Vår kommunikasjonsprofil
RVTS Sør skal fortsatt formidle et praksisnært språk 
som treffer fagpersoner og folk flest. Vi skal ha fokus på 
hvordan tjenestene kan omsette kunnskap til praksis, og vår 
formidling skal ha en reell nytte- og bruksverdi for hjelperne. 
Vi skal gjøre forskning og fagstoff tilgengelig for alle, og 
underbygge dette med brukerstemmer.

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

På RVTS Sør innebærer dette at vi bruker ressurser på grafisk 
designer, web-utvikler og kommunikasjonsansvarlig. Det vi 
publiserer på våre nettsider er i all hovedsak egenprodusert 
fagstoff, som ikke er konkurrerende eller overlappende med 
de andre RVTSene og kunnskapssentrene i Norge, men som 
er supplerende. 

Nye nettsider
I starten av 2020 ble den nye rvtssor.no lansert for å 
gjøre stoffet enda mer brukervennlig og tilgjengelig. Den 
nye nettsiden er bygget opp fra bunnen av med mobil som 
førsteprioritet, ettersom 75% av våre besøkende benytter 
mobil eller nettbrett.
 
Forsiden har fått en «smart-banner» i toppen som automatisk 
viser dagens og kommende kurs og aktiviteter. På den måten 
er det enkelt for deltakere å komme rett inn på sine samlinger 
når de deltar på et kurs eller program.

I tillegg har vi flyttet alt av kurs og tjenestestøtteprogrammer 
inn i vår hovedportal, slik at brukerne får en sømløs navigering. 
Programsidene er delt inn i samlinger, og kursholderne kan 
selv legge til presentasjonsmateriell. I tillegg har samlingene 
innebygget Questback, som automatisk vises for deltakerne i 
løpet av dagen. Et standardisert oppsett av spørsmål gjør det 
mulig å sammenligne samlinger og programmer, og på den 
måten kunne forbedre programmene fremover.

Vi har også integrert betaling via kort/Vipps/faktura på 
våre kurs, noe som sparer oss for betydelig arbeid fremfor 
tidligere manuelt arbeid med fakturering.
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Synlighet på web og sosiale medier
Websiden rvtssor.no: 
Vårt viktigste verktøy innen formidlings- og kommunikasjons-
arbeidet er nettsiden rvtssor.no. Her legger vi ut fagartikler, 
redaksjonelle artikler, spalter, webinarer, podkaster, vei-
ledere, filmer og andre ressurser – samt informasjon og 
påmeldingsmulighet til kurs, og tilgang på e-læringsportaler 
og programsider for tjenestestøtteprogrammene vi tilbyr. 

De siste årene har vi sett en økning på våre nettsider, men 
i 2020 var det en svak nedgang på 26.000 sidevisninger.

Totalt på alle våre digitale flater hadde vi 1.051.936 side-
visninger i 2019. I 2020 var dette på 900.674. Tar vi med 
tallene for samarbeids-nettressursene vi har vært med å 
utvikle, og der vi er en sentral del av, (snakkemedbarn.no og 
menneskertilsalgs.no) har vi hatt 1.279.597 sidevisninger 
på alle våre digitale flater i 2020, hvis vi utelukker vi sosiale 
medier.

Se fullstendig oversikt i tabell under «Nøkkeltall».

Sosiale medier: 
Ved utgangen av 2019 hadde vi 25.212 følgere på Facebook-
siden vår RVTS Sør. Ved utgangen av 2020 var dette tallet 
28.900. Det er økning på 2.700 følgere. På Instagram har 
vi 5.603 følgere, fortsatt økning her også. Vi fortsetter med 
andre ord å vokse på sosiale medier, og vi ser at vi har nådd 

spesielt mange med våre webinarer på Facebook i 2020. 
Synligheten på «postene» våre på Facebook har derimot 
sunket, noe som fører til mindre trafikk til nettsiden vår. 

Det kan være mange grunner til denne trenden. Det ene er 
folks bruk av Facebook under pandemien: Det er en enorm 
informasjonstetthet, og en kamp om synligheten, nå som 
«alt» skal ut digitalt. I tillegg har algoritmene til Facebook 
endret seg, for å få mer personlig generert innhold (venners 
innlegg) fram – i stedet for nyheter fra bedrifter/pages. 
Facebook ønsker også at brukerne skal bli på Facebook, og 
ikke gå ut av siden. Det fører til dårligere synlighet av de 
lenkene vi legger ut, som leder ut av Facebook og inn til 
våre nettsider. I løpet av 2020 har også GDPR og sporing av 
brukere på nett blitt praktisert strengere i ulike nettlesere. 
Dette fører til at enkelte brukere aktiverer blokkering for f.eks 
Google Analytics, som betyr at vi ikke lenger får telt deres 
besøk i vår statistikk.

En stor del av trafikken til våre nettsider kommer fortsatt fra 
sosiale medier, men trafikken via denne kanalen har altså 
gått ned med 35% i løpet av 2020.

En annen grunn til dårligere synlighet, er også at flere sentre 
har delt de samme sakene – til omtrent samme tid – grunnet 
Covid19-situasjonen. Informasjonen som spres kan fort 
bli «for mye av det samme», og dermed går folk lei – og 
synligheten på det andre som legges ut vil også lide samme 
skjebne. I tillegg viskes litt av egenarten til hvert senter ut, 
profilmessig, hvis man deler for mye: Våre følgere forventer 
en viss «stemme» og profil av oss, og noe annet av de andre. 
Dette er noe av det beste med at kunnskapssentrene har 
forskjellig profil: Vi når flere ved å kommunisere på ulike 
måter. Målgruppene våre er unike mennesker med ulik 
bakgrunn og interesse, og det må vi ta høyde for å måten 
vi kommuniserer på. Dette mister vi, hvis vi ukritisk deler fra 
andre og ikke tenker oss nøye om når vi deler. Dette er en 
lærdom fra 2020 vi tar med oss videre i arbeidet, men vi ser 
samtidig at det nok var nødvendig i en samfunnskritisk – og 
hektisk – tid som under starten av pandemien.

På grunn av disse analysene rundt synlighet har vi i løpet av 
året forsøkt å holde live webinarer direkte på Facebook, noe 
som har vist seg å være veldig populært og velkomment. De 
har flere tusen visninger hver, og mye gode tilbakemeldinger. 
Vi fortsetter å videreutvikle denne formen i 2021, for å sørge 
for at vi fortsatt når målgruppene våre. Vi vil også undersøke 
andre kanaler for å nå disse i 2021.

Vi ser fortsatt en god spredning av sakene vi publiserer i flere 
kanaler. Flere nettsider og fagblader som fokuserer på barns 
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velferd deler hyppig våre saker. Vår formidling blir også ofte 
brukt i adopsjons og fosterhjemsmagasiner- og nettsider. De 
melder om at det vi skriver om er til særdeles nytteverdi for 
sine lesere, noe som bekrefter vårt hovedoppdrag og som gir 
oss videre inspirasjon til å formidle slik vi gjør.  

2.3 Digitalisering
2020 har ført til et økt behov for digitalisering for RVTS Sør. 
Dette har vi gjort på tre måter:
 
1. Vi har tatt det fysiske grunnkurset vårt og komprimert det til 
et heldigitalt e-læringskurs som vi nå tilbyr til alle som ønsker 
det. Kursdeltakerne registrerer seg selv og kjøper tilgang via 
kort/Vipps. De gjennomfører så kurset helt på egenhånd, 
utfører en avsluttende test, og mottar personlig diplom. At 
kurset er selvdrevet fører til at kurset krever ekstremt lite 
ressurser etter at det ble lansert. Dette vil på sikt veie 
opp for arbeidet i høst der vi utarbeidet manus, filmet og 
redigerte videoleksjonene, samt skrev om fagstoffet til korte 
og presise webtekster. Dette kurset hadde 1.188 registrerte 
brukere i utgangen av 2020.

2. Gjennomføring av fysiske samlinger og kurs har i stor grad 
blitt flyttet over på digitale plattformer som Zoom og Teams. Vi 
har brukt tid på å eksperimentere med ulikt innhold (videoer, 
breakout rooms, samskriving, for å nevne noe), samt lengde 
på samlinger, antall pauser, inkludering av deltakerne, osv. 
Dette har på kort tid gitt oss mye nyttig erfaring. Vi har også 

rigget eget studio med lyd, lys og mulighet for flerkamera-
produksjon. Flere og flere ansatte behersker bruken av 
dette, men vi ser at det har vært behov for støtte ved 
gjennomføringen av de digitale samlingene. Vi fortsetter 
derfor med opplæring og veiledning for at enda flere ansatte 
skal kunne bli selvdrevne.

3. Vi har også testet ut webinar som formidlingsform, der 
vi har tatt for oss ulike faglige modeller eller tema. Dette 
har gitt oss verdifull erfaring, i alt fra teknisk oppsett og 
gjennomføring til praktisk og pedagogisk øving av fag-
formidling via direktesendt TV på nett. Vi har også bidratt til 
flere eksterne webinarer for andre.

Alle webinarene ligger her: https://rvtssor.no/live/
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Podkast «Snakk med meg, da vel!» 
Kommunikasjon og bekymringssamtaler om vold og over-
grep med barn i barnehagen.

Statsforvalteren i Agder har via Barnehagenettverket i 
region Kristiansand gitt midler til å produsere podkasten 
«Snakk med meg, da vel!». Oppdraget ble gitt til RVTS Sør 
som har laget podkasten i samarbeid med Nina Borøy Olsen 
og Marianne Wegge som er pedagogisk leder og leder av 
barnehagene Snømyra og Smååsane i Vennesla kommune.

Podkasten består av fire sendinger delt i syv mindre deler, og 
ble sendt ut våren 2020 på RVTS Sør sin nettside, og ligger 
på podkast-mediene Apple Podcasts og Spotify.

Podkast 1 reflekterer rundt temaet, Hva gjør jeg i dag, hva 
utfordrer oss – om verdivalg og barneperspektiv.

Podkast 2 reflekterer og drøfter vår rolle som voksen, og å 
legge mer vekt på rollen som oppdager og utforsker – om 
hverdagsspråket og hvem vil jeg være i møte med barna i 
barnehagen.

Podkast 3 utfordrer på å gå fra tanker til handling – fra hva 
må vi gjøre til hvordan gjør vi det.

Podkast 4 handler om bekymring om vold og overgrep – hva 
som er våre muligheter, ansvar og plikt – om hvordan kan vi 
øve og snakkemedbarn.no – å vite nok til å handle.

Podkasten er foruten å ligge tilgjengelig for alle på ulike 
medier også blitt en del av ulike opplæringsdager i samtaler 
med barn, både som for- og etterarbeid.

Folkehelse og livsmestring: Helhet og nærvær
RVTS Sør ga i 2020 ut den tredje og siste boken om det 
nye tverrfaglige temaet i skolen, Folkhelse og livsmestring. 
RVTS Sør har nå totalt skrevet tre lærebøker om dette 
temaet. Bøkene skal hjelpe skolens ansatte til å navigere 
i et nytt landskap, og få temaet til å bli en naturlig del av 
skolehverdagen. Bøkene er utgitt av forlaget Pedlex, og 
bøkene har solgt ca. 10.000 eksemplarer.

Innholdet i den tredje boka:
- Hva du vil bli husket for?
- Omsorg og anerkjennelse.
- Den gode hverdagsflyten.
- Hvordan FOL kan få en naturlig plass i klasserommet.
- Oversikt over ressurser for planlegging av undervisning.

Les mer om den tredje boken her: https://rvtssor.no/
aktuelt/340/folkehelse-og-livsmestring-helhet-og-naervaer/

16

Gjennom nærhet, gode intensjoner og iherdig 
innsats kan læreren støtte og fremme elevers vekst 
og utvikling. Samspillet du har med elevene dine  
vil ha større betydning enn metoden du velger,  
når folkehelse og livsmestring står på agendaen. 
Dette er bokas hovedbudskap.

Innhold
• Hva du vil bli husket for?
• Omsorg og anerkjennelse
• En kunnskapsbasert og erfaringsstøttet modell  

for hvordan arbeidet i klasserommet kan gjøres 
• Oversikt over ressurser for planlegging av 

undervisningen

,!7II2I3-hcbjci!
ISBN 978-82-8372-192-8

Karen Ringereide og Siri Landstad Thorkildsen

Helhet og nærvær

Folkehelse og
livsmestring

Folkehelse og livsmestring
Helhet og nærvær

Folkeh
else og livsm

estrin
g | H

elh
et og n

æ
rvæ

r



Animasjonsfilm: «Hjem»
I samarbeid med RVTS Nord og Qvisten Animation har 
RVTS Sør i 2020 laget filmen «Hjem», som ble lansert på 
sosiale medier og på våre websider i romjulen. Filmen skal 
hovedsaklig brukes i undervisning.

Vi ønsker at filmen skal nå bredt ut til det offentlige 
tjenesteapparatet og til frivillig sektor, og tas i bruk av alle 
i hjelpeapparatet som finner den formålstjenlig. Den belyser 
ulike typer sårbarhet, og hva som kan skje med et menneske 
som ikke er omgitt av et positivt fellesskap.

Filmen har sin bakgrunn i følgende handlingsplaner og 
fagområder: Regjeringens handlingsplan mot radikalisering 
og voldelig ekstremisme, Regjeringens handlingsplan 
mot Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kvinnelig 
kjønnslemlestelse; «Med retten til å bestemme over eget liv», 
Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel, Overgrep 
og tortur, samt Forebyggende familiearbeid i eksil.

Se filmen: https://rvtssor.no/aktuelt/355/ny-film-hjem/
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FORSKNINGSdrodling
Det finnes mye god og viktig 
forskning der ute, som kan 
bidra til å gjøre fagfolk enda 
bedre i møte med andre 
mennesker. Men vi vet at det 
ofte er hektisk ute i feltet, og 
tidkrevende å lese lengre 
akademiske tekster. Derfor 
har RVTS Sør i 2020 lansert 
FORSKNINGSdrodling, en litt 
annerledes måte å formidle 
viktig fagstoff på slik at flere 
kan dra nytte av den. Dette er 
et konsept vi vil videreføre og 
videreutvikle i 2021.

Å få med seg essensen, og 
bli inspirert, av nyttig fagstoff 
kan gjøres på mange måter – 
enten ved å lese de originale 
forskningsartiklene, kortere 
fagartikler, eller ved å lese 
historier og poesi. Vi kan også 
bli inspirert og opplyst gjennom 
musikk – eller gjennom å 
drodle. Sunni Brown beskriver 
drodling som «spontane 
merker som hjelper oss å 
tenke» og en måte å sette spor 
etter seg på. (Brown, 2014). 
FORSKNINGSdrodling skal 
derfor være en måte å bidra til å 
få ut essensen av god og nyttig 
forskning, på en lett og leken 
måte, så den blir lett tilgjengelig 
for enda flere. Vi håper det kan 
hjelpe hjelperne til å sette spor i 
livene til menneskene de møter i 
deres jobb, og i deres liv.
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2.4 Samarbeid med andre
2020 ble virkelig et år i samarbeidets tegn når det kom til 
kommunikasjonsarbeid.

Allerede tidlig i 2020 fortsatte kommunikasjonsansvarlige 
ved alle RVTSene videreutvikling av portalen rvts.no, som 
ble lansert i 2019. Vi ser at denne portalen er en viktig 
nettressurs som samler alle RVTSenes ressurser på en måte 
som gagner målgruppene våre.

Vi har i hele 2020 hatt jevnlige møter mellom kommunika-
sjonsansvarlige i RVTSene. Jevlige møter har vi også hatt 
i Stiftelsen (RBUP, RVTS Øst og RVTS Sør) 
– samt Samarbeid Sør RBUP, KORUS Sør og 
RVTS Sør. Tema for disse møtene har blant 
annet være promotering av Snakkemedbarn.
no, samkjøring av Korona-respons, hjelp 
til prosjekter og sosiale medier, kommunal 
handlingsplan mot selvmord, generelle 
samarbeidsoppgaver, faglige diskusjoner.

Samarbeidet mellom RVTSene ble også opp-
summert av et best practice-dokument sendt 
Helsedirektoratet 18. desember 2019. 

NKVTS og RVTSene fortsetter å jobbe sammen 
i en Facebookgruppe der vi deler egen-
produserte saker og kurs, og oppmuntrer 
til å dele oss imellom. Dette skaper også et 
godt kollegialt klima, der vi kan dra nytte av 
hverandres spisskompetanser, som kommer 
våre brukere til gode.

Samarbeid Sør var også fortsatt et viktig 
tema for formidlings-arbeidet dette året. I 
2019 staket vi ut en tydelig kurs og profil for 
Samarbeid Sør, og i 2020 har vi landet dette 

arbeidet, samt jobbet ferdig en nettside (som ikke publisert 
ennå). På grunn av koronasituasjonen har dette arbeidet blitt 
satt litt på vent fordi vi fysisk ikke har fått møtt hverandre og 
fått nettsiden endelig godkjent.

Vi ser at samarbeid kommer til å bli en viktig faktor også 
framover, noe vi ønsker velkommen. Vi ser at sammen blir vi 
både sterkere og bedre, samtidig som vi ser at ved å være 
tro mot, og tydelige på, våre egne profiler – sentrene imellom 
– virker inn som en styrke i samskapningsprosessene. Vi har 
lært mye om samarbeid i 2020, erfaringer vi tar med oss 

Samarbeidsor.no vil se slik ut:
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3.0 Nøkkeltall

NETTSIDE  2019 2020

rvtssor.no      
Sidevisninger 628.133 602.200
Brukere 289.387 237.356
       
Julekalender 61130 26.854
(inngår i totalstatistikken ovenfor)      
        
Linktillivet.no      
Sidevisninger 205.435 192.005
Brukere 41.869 41.961
       
Fa-sett.no      
Sidevisninger 2.103 2.583
Brukere 786 934
       
Traumebevisst.no      
Sidevisninger 60.149 49.170
Brukere 17.026 16.781
       
Handle-kraft.no      
Sidevisninger 15.775 9.649
Brukere 4.619 3.865
       
Traumenett.no      
Sidevisninger 7.191 6.602
Brukere 2.756 2.386
       
Vidsynt.no      
Sidevisninger 826 1.030
Brukere 229 239
       
Ung og omskåret (f-g-m.info)      
Sidevisninger 408 430
Brukere 299 329
       
Kvinneligomskjæring.no      
Sidevisninger 1.380 1.809
Brukere 414 437

Kurs og konferanser      
Sidevisninger 130.536 35.196
Brukere 24.088 8.509
           
Sum      
Sidevisninger 1.051.936 900.674
Brukere 381.473 339.484

Resten fra 2020 inngår i 
rvtssor.no etter overgang 
til ny nettside. 

NETTSIDE  2019 2020

Samarbeidsprosjekter:  
  
Snakkemedbarn.no  
Sidevisninger 185.533 378.923
Brukere 39.079 72.100
  
Menneskertilsalgs.no  
Sidevisninger -15.437 14.659
Brukere -1.977 5.348
  
Godtjenestestøtte.no  
Sidevisninger - -
Brukere - -
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NETTSIDE  2019 2020

0 500 1000 1500 2000 2500

Kommunehelsetjeneste (f.eks helsestasjon, familiesenter, ol.)

Skole / barnehage

Barnevern / familievern (kommune)

Flyktning- og asyltjenester (kommune / stat / privat)

Ideell / frivillige

Høyskole / universitet

Spesialisthelsetjeneste

Barnevern / familievern (privat)

Politi / barnehus

Barnevern / familievern (stat)

Veteran / innsatspersonell

30,20%

20,06%

18,04%

9,68%

4,64%

4,36%

4,10%

3,47%

3,23%

2,11%

0,10%

 

Tallene er antall persontreff. Vi teller alle kursdeltakere hver dag vi har undervisning, så tallet viser antall personer ganger antall 
undervisningsdager. Totalt for 2020.

Tallene er antall persontreff. Vi teller alle kursdeltakere hver dag vi har undervisning, så tallet viser antall personer ganger antall 
undervisningsdager. Totalt for 2020.

Kompetansehevingsprogram  
(med implementeringsstøtte)

Egne kurs og konferanser  
(uten implementeringsstøtte)

Andres kurs og konferanser 
(uten implementeringsstøtte)

Veiledning / konsultasjon / småoppdrag
(uten implementeringsstøtte)

35%
5118

10%
1458

38%
5544

17%
2442

TJENESTEMOTTAKERE I 2020

TYPE OPPDRAG I 2020
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Agder
Innlandet
Møre og Romsdal
Nordland
Oslo
Rogaland
Vestfold og Telemark
Troms og Finnmark
Trøndelag
Vestland
Viken

KURSDELTAKERE FORDELT PÅ FYLKER I 2020 

Tallene er antall persontreff. Vi teller alle kursdeltakere hver dag vi har under-
visning, så tallet viser antall personer ganger antall undervisningsdager. Totalt 
for 2020.

3.641

884

0

0

0

280

1.599

1.405

256

94
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RVTS Sør har i 2020 videreført satsingen på tjeneste-
støtteoppdrag, som har hatt som målsetting å styrke lokalt 
og regionalt utviklingsarbeid. Sentralt i dette arbeidet har 
vært et fokus på at det vi primært tilbyr tjenester som 
henvender seg til oss, har bidratt til å koordinere og samordne 
arbeidet ute i tjenestene. Effekt helt ut basert på grundig 
forankringsarbeid, kulturfokus og implementeringsstøtte 
har vært viktige faktorer for våre prioriteringer. Vi ønsker å 
tilby likeverdige tilbud til alle tjenester i vår region og har 
i periodene hvor det har vært mulig i 2020, hatt utstrakt 
reisevirksomhet ut til store deler av vår region. RVTS Sør tilbyr 
kompetanseprogram med et grundig kunnskapsgrunnlag og 
støtter oss til implementeringsforskning, for å sikre at vi 
faktisk bidrar til endring av praksis. Alle våre programmer 
blir kontinuerlig evaluert gjennom tilbakemeldinger fra 
deltakerne, og vi har tett samarbeid med ledelsen i tjenestene 
om utvikling og gjennomføring av programmene.

4.1. – Tjenestestøtte og kvalitets-
forbedring med stort fokus på 
implementering
MenneskeMøteAkademiet (MMA)
RVTS Sør har i flere år tilbudt tjenester et helhetlig kompetanse-
hevingsprogram. Det startet som et 7-trinnsprogram, men 
har de siste årene blitt kalt MenneskeMøteAkademiet. Dette 
programmet er et av senterets hovedsatsinger, fordi vi har 
erfart at det gir størst effekt med kompetansehevende tiltak 
som skjer i virksomheten over en lengre tidsperiode. 

MMA er et tjenestestøtteprogram som inneholder kjerne-
elementer i god implementering for å bidra til at ny kunn-
skap omsettes til kvalitetsforbedring av praksis. Vi tilbyr 
tjenestene implementeringsstøtte gjennom å sikre god for-
ankring i tjenestens øverste ledelse, vi gjennomfører egne 
lederstøtteprogram, alle ansatte får fra 5-8 dagssamlinger og 
man kan sikre lokale implementeringsdrivere gjennom tilbud 
om eget veileder/superbrukerprogram.

MMA går over 1-2 år og inneholder opptil 15 dagssamlinger. 
Dette inkluderer også å hjelpe tjenestene med å utvikle 
gode systemer for fagutvikling og prinsipper med å være en 
lærende organisasjon. 

Nedenfor presenteres program vi har jobbet med i ulike 
tjenester gjennom 2020. Vi gjør oppmerksom på at noen 
tjenester har ønsket egne navn på programmet, som har 
vært mer i tråd med kommunens strategier og øvrige 
satsinger.

Ålesund kommune: Trygge fagfolk - trygge barn
Trygge fagfolk - trygge barn er et kompetanseprogram for 
barneverntjenesten i den nye «store Ålesund», som er en 
sammenslåing av tre kommuner. Bakgrunnen for at vi har 
bidratt i Ålesund, var at en leder i Ålesund kommune hadde 
fått høre om vårt MMA-program i Tønsberg. Vi tok kontakt 
med RVTS Midt som var svært interessert i et samarbeid på 
tvers av regionene. RVTS Sør og RVTS Midt har vært sammen 
om å utarbeide og gjennomføre programmet for barnevernet i 
den nye storkommunen Ålesund. 

Målsetting:
Målsettingen har vært å utvikle et godt samarbeid og kvalitets-
utvikling av barnevernet i sammenslåtte kommuner, og 
utvikle en felles kultur og kunnskapsbase i det barnefaglige 
arbeidet. 
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Gjennomføring:
I 2019 – 2020 har det blitt gjennomført et lederprogram 
med alle lederne og fagpersonene for boligene. Totalt har 
8 ledere deltatt. Det har også vært gjennomført 7 dagers 
kurssamlinger med alle ansatte og ledere (60 deltakere). 
Programmet ble avsluttet høsten 2020. Samarbeidet med 
RVTS Midt har bidratt til god fagutvikling mellom disse to 
sentrene i dette programmet. 

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

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

Gjennomføring:
Programmet startet i 2019 og har fortsatt for alle ansatte og 
ledere vår/høst 2020. Programmet ferdigstilles våren 2021. 
Totalt har 11 ledere deltatt. Programmet vil også evalueres 
ved at to mastergrad-studenter vil innhente data fra ansatte 
og ledere om effekten av programmet ut i tjenestene.

Vennesla kommune: Barn og oppvekst
RVTS Sør har inngått et samarbeid med barn- og oppvekst-
sektoren i Vennesla kommune om gjennomføring av 
MenneskmøteAkademiet. I oppvekstsektoren arbeider det 
ca 700 ansatte fordelt på skoler, barnehager (offentlige og 
private), voksenopplæring, barnevern, PPT og Helsestasjon. 

Målsetting: 
Som en del av sin handlingsplan mot vold i nære relasjoner 
har Vennesla kommune ønsket et kompetanseprogram som 
sikrer at alle ansatte som jobber med barn og ungdom har 
en felles faglig plattform som skaper handlekraft i systemet. 
De er opptatt av å få til en «felles kultur» med kompetente 
ansatte som har kunnskap, og som handler til barnets 
beste, i tråd med Vennesla kommunens rutiner slik at «privat 
praksis» unngås. 

Gjennomføring: 
Programmet er i oppstartsfasen, og det har vært gjennomført 
felles planleggingsmøter med den lokale prosjektgruppen, 
samt at RVTS Sør har deltatt på to interne ledersamlinger 
og en samling med rådgivere. Programmet skulle startet 
inneværende år, men hovedgjennomføringen er utsatt til 
perioden 2021-2024 pga covid 19-pandemien. Programmet vil 
bestå av 5 heldagssamlinger med alle ansatte, 5 workshoper 
i 11-12 ulike læringsnettverk. Ca. 40 ressurspersoner vil få 
opplæring som ressurspersoner/menneskemøteveiledere 
og det gis lederstøtte til alle ledere og rådgivere med en 
to dagers samling og deltakelse på kommunens interne 
ledersamling gjennom hele prosjektperioden.
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Grimstad kommune: Rause Relasjoner 
Rause Relasjoner er en felles kompetanseheving for alle 
ansatte ved skolene og PPT i kommunen. Kommunene 
hadde utfordringer med at elever utagerte, og at lærerne ikke 
klarte å regulere elevenes atferd. Kommuneledelsen ønsket 
bedre kvalitet i tjenestene for barn og unge, og særlig de 
som strever med ekstra utfordringer.

Målsetting: 
Økt kompetanse på barns behov, og hvordan legge til rette for 
et godt oppvekstmiljø og et godt opplæringsmiljø. De ønsker 
en felles forståelse for ansatte på alle nivåer i skoleløpet, 
og et felles språk med PPT, som en av skolens viktigste 
samarbeidspartnere.

Gjennomføring: 
I løpet av de siste 7 årene har alle de 10 skolene i kommunen 
gjennomgått et opplegg bestående av 6 samlinger med ulike 
temaer. PPT har ansvar for et ressursnettverk med deltakere 
fra alle skolene. De har jevnlige samlinger, i tillegg til RVTS 
Sør sine samlinger. 

Det jobbes også med å få til en grundig evaluering av 
prosjektet som har vært en stor investering både fra 
kommunens, men også fra RVTS Sør sin side. 

Lister: Folkehelse og livsmestring
«Lister – Folkehelse og livsmestring» er en interkommunal 
satsing i fem kommuner i regionen. Ønsket er å heve 
kvaliteten i tjenester rettet mot barn, unge og deres familier. 
Dette er et oppfølgingsprosjekt etter ListerLøftet, hvor en 
ønsker å bevare og videreutvikle kompetansen tilegnet 
gjennom Listerløftet 2013-2017. 

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

Gjennomføring: 
Prosjektet består av tre delprosjekt: Lederstøtte for alle ledere 
i regionen - Opplæring av superbrukere og ressurspersoner i 
regionen og dagskurs for nyansatte. I 2020-2021 bidrar RVTS 
Sør med opplæring. Etter dette skal regionen drifte dette selv 
ved hjelp av superbrukerne, som skal ha interkommunale 
oppgaver knyttet til prosjektet og ressurspersonene som er 
tilknyttet den enkelte arbeidsplass. Prosjektet gjennomføres 
med to dagers lederstøtte, tre dagers opplæring for 
superbrukere og ressurspersoner, og en dags opplæring av 
nyansatte.

I tillegg og parallelt har vi fått henvendelser fra de enkelte 
kommunene med ønske om ytterligere styrking for ansatte, 
særlig inn mot førstelinjen. Vi skal derfor holde kurs for 
ansatte i skole og barnehager i Sirdal, ansatte i barnehager 
og støttetjenester i Lyngdal og skoler i Kvinesdal.

Lyngdal og Audnedal kommuner ble sammenslått ved års-
skiftet 2019/2020, noe som har påvirket de to pågående 
prosjektene i disse kommunene. Ettersom «Traumebevisste 
skoler i Lyngdal» kun retter seg mot skoler, mens «Sammen 
om barn i Audnedal» retter seg mot skoler, barnehager og 
helsetjenesten i kommunen, har vi valgt dels å koble dem 
sammen, og dels holde dem adskilt. Hvert prosjekt er 
beskrevet nærmere under her.
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Lyngdal kommune: Traumebevisste skoler 
Målsetting:
Målet med kompetansehevingsprogrammet er å gi god 
opplæring til lærere, skolens øvrige personale og skole-
ledelse, for å bidra til at alle barn og unge – men særlig 
de som har opplevd belastende livsutfordringer – gis gode 
opplæringsvilkår. I tillegg er det et mål å bygge god kultur 
mellom skolene, og et «vi-fellesskap» gjennom felles fagdager 
for alle ansatte, og et felles lederprogram for rektorer og 
inspektører fra alle de involverte skolene. 

Gjennomføring:
Majoriteten av programmet ble gjennomført i 2019, så etter 
avtale i kontrakt skulle programmet avsluttes våren 2020. 
Før skolene stengte dørene i mars, fikk vi gjennomført en 
felles fagdag for alle 250 lærerne ved samtlige skoler i «nye» 
Lyngdal. I løpet av mars/april skulle vi avslutte programmet 
med ettermiddagssamlinger for to og to skoler, men dette 
ble utsatt til høsten, som deretter er blitt utsatt til våren 
2021. Parallelt med samlingene for de ansatte har vi hatt 
egne ledersamlinger for å sikre god forankring og bidra til 
implementering og støtte i endringsarbeidet. Vi gjennomførte 
et digitalt ledermøte i perioden der skolene holdt stengt, og 
har – etter ønske fra rektorene selv – utsatt siste fysiske 
ledersamling til vårsemesteret 2021. 

Lyngdal kommune (tidl Audnedal kommune): 
Sammen om barn 
Programmet er et kompetanseutviklingsprogram for ansatte 
ved alle skoler og barnehager, samt helsestasjon og 
voksenopplæring i tidligere Audnedal kommune.

Målsetting:
Målet er å øke kompetansen blant ansatte, samt få til en 
god samhandling mellom tjenestene som jobber med barn 
og unge i kommunen. Målsettingen i dette programmet ble 
utarbeidet etter at det i planleggingsfasen kom frem et sterkt 
behov for å få til bedre samarbeid mellom barnehager, skoler 
og helsetjenestene i kommunen. 

Gjennomføring:
Prosjektet hadde oppstart i 2019 og skulle vært avsluttet 
til jul i 2020. De ansatte i skolene deltok på storsamlingen 
med de øvrige skolene i «nye» Lyngdal, mens barnehagene 
fikk en egen samling på kveldstid, spisset til deres behov. 
Da barnehagene og skolene holdt stengt gjennomførte vi to 
ledermøter for å avklare veien videre. Det fremkom da et 
behov fra skolelederne om å utsette prosjektet til våren 2021, 
mens barnehagene ønsket å opprettholde avtalt fremdrift. For 
å møte begge instansers behov, besluttet vi å ta et opphold i 
hovedprosjektet høsten 2020, men tilby en egen samling til 

barnehagene med fokus på samarbeidskultur, arbeidsmiljø 
og teamarbeid. De ansatte i helseenheten har deltatt på de 
samlingene som har passet best for dem, ut fra om de jobber 
mest i skole eller mest i barnehage. I dette prosjektet har vi 
gjennomført en digital og en fysisk ledersamling. 

Skien kommune: MenneskeMøteAkademiet 2020
Prosjektet er bestilt av oppvekstenheten i Skien, og 
gjennomføres etter malen til MenneskeMøteAkademiet. De 
involverte tjenestene i prosjektet er barnevernstjenesten, 
spesialpedagogiske tjenester, miljøarbeidere i skolen, miljø-
arbeidere på boliger for enslige mindreårige og forebyggende 
helse (helsestasjoner). 

Målsetting: 
Tjenestene henvendte seg samlet med ønske om kompetanse-
heving på traumebevisst praksis. De ønsket å få til bedre 
samhandling og økt kompetanse på denne tematikken. Det 
var videre et ønske at samling av tjenestene skulle bidra til 
lettere samarbeid og økt kjennskap til tjenestetilbudet til barn 
og unge. En viktig side ved programmet er at alle lærer det 
samme, og gjennom prosesser også vil kunne samarbeide 
med andre tjenester.

Gjennomføring: 
Programmet gjennomføres med to adskilte løp for ansatte 
pga. størrelse (ca. 200 ansatte). Parallelt gjennomføres fire 
ledersamlinger med alle lederne samlet, som går over en 
periode på ca. 1,5 år. Ansatte gjennomfører samlingene 
Kick Off (fagdag), forankring for forandring (2 dager), 
Traumeforståelse og traumebevist praksis (2 dager), Vivat 
(2 dager) og egenomsorg og kollegastøtte (1 dag). Siste 
samling vil være september neste år.

Kristiansand kommune (tidl Søgne kommune): 
MenneskeMøteAkademiet Søgne
Et program satt sammen for å bidra til høyere kvalitet i 
arbeid med barn, unge og deres familier. Dette søkes gjort 
gjennom lederstøtteprogram for hele ledergruppen, og ved 
Kompetansehevings programmet «MenneskeMøteakAdemiet 
Søgne» for alle deltakerne i prosjektet. Det er også 
mulighet for Superbruker-opplæring for en gruppe utvalgte 
medarbeidere.

Målsetting:
Programmet har læringsmål innen fem dimensjoner: Dels skal 
deltakerne få økt bevissthet om egne og arbeidsplassens 
verdier og holdninger i møte med både kollegaer, og de 
menneskene de er satt til å jobbe med. Dels skal deltakerne 
gis ny kunnskap om barns utvikling og hvordan utvikling 
påvirkes av samspill og omsorgskvalitet; herunder hvordan 
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barns adferd lar seg avlese som affektive utrykk. Dels skal 
deltakerne gis anledning til å reflektere over – og arbeide 
med – egen kompetanse, ressurser, sensitivitet, språk og 
ansvarlighet, både for egen del og som del av en større 
organisasjon.

Arbeidet med ny forståelse og refleksjon omkring egen 
rolle i møte med traumatiserte barn skal bidra til økt 
handlingskompetanse, som bidrar til gode «menneskemøter» 
mellom barnet og den voksne. Til sist, skal programmet 
bidra til økt samhandlingskompetanse mellom tjenestene og 
tjenestenivåene i regionen, til beste for barn. 

Gjennomføring:
Programmet startet med planleggingsmøter og ledertreff 
høsten 2018. Det ble avsluttet, med siste ansattsamling, 
6. mars 2020.

Kristiansand kommune: 
Sjøstrand og Voiebyen skoler – På lag for barna
«På lag for barna» er et kompetanseprogram med fokus på 
barns og voksnes ressurser, på samhandling og forståelse 
av barn – inkludert de barn som har opplevd traumer, vold og 
seksuelle overgrep.

Målsetting:  
Å gi god opplæring til lærere, skolens øvrige personale og 
skoleledelse for å bidra til at alle barn og unge – men særlig 

de som har opplevd belastende livsutfordringer – gis gode 
opplæringsvilkår. 

Gjennomføring: 
Kompetansehevingsprogrammet startet høsten 2020. 
100 ansatte fra skole og skolefritidsordningen har deltatt 
på 2 samlinger i 2020. Det har vært fokusert på fagstoff, 
forståelse rundt – og praktisk tilnærming til – ressurser, lek, 
livsmestring, utvikling, relasjonelt samspill, avdekking og 
forebygging av vold, seksuelle overgrep, selvmordstanker og 
selvskading, samt hvordan ny forståelse kan bli en del av ny 
praksis. Kompetanseprogrammet avsluttes i 2021. 

Kirkens Bymisjon Vestfold: Gode menneskemøter
«Gode menneskemøter» er et kompetansehevingsprogram 
med fokus på reflekterende praksis hos ansatte. Kirkens 
Bymisjon Vestfold er en ideell organisasjon bestående av et 
bredt sammensatt tilbud til hovedsaklig voksne brukere. Det 
er ca. 50 deltakere i programmet.

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

Gjennomføring: 
Programmet består av et program for alle ansatte, og et 
lederstøtteprogram for lederne i de forskjellige avdelingene. 
Oppstart våren 2020, og avslutning i løpet av 2021.
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Serio AS: Privat barneverninstitusjon 
Program for ansatte og ledere med fokus på TBO-inspirert 
miljøterapi. Programmet har fire samlinger med tittel: 
JegBygge, ViBygge, IdBygge og FremtidsBygge. 

Målsetting:
I tillegg til TBO-perspektiver fokuseres det på økt kjennskap 
til seg selv som fagperson, egne verdier og holdninger, 
bedre forståelse av kolleger med fokus på styrken som 
ligger i forskjellighet, og fokus på kultur, arbeidsmiljø og 
arbeidsgledefaktorer som viktige bidragsytere til faglig 
trygghet og forebyggende faktorer for utbrenthet/slitenhet. 
Ved innmeldt behov har vi hatt veiledning av personalgrupper 
i enkeltsaker. 

Gjennomføring:
Her har vi to samlinger, en ledersamling og en ansattsamling, 
som har blitt utsatt på ubestemt tid på grunn av 
smittesituasjonen. Serio er organisert med ansattgrupper 
knyttet til forskjellige hus. For å unngå smitte holdes ansatte 
ved de ulike husene atskilt inntil videre. De har ønsket å ha 
samlingene fysisk.

Humana barnevern - privat barnevernstjeneste 
Arendal og Kristiansand  
Humana Barnevern ønsket å utvikle en reflektert og 
traumebevisst praksis hos trygge fagfolk i sin organisasjon. 
Flere av de ansatte har allerede kunnskap om Traumebevisst 
Omsorg og traumeforståelse, men ledelsen ønsket bistand 
til å sikre at kunnskap, forståelse og praktisk anvendelse blir 
implementert på alle nivå. 

RVTS Sør har utarbeidet et kompetansehevingsprogram 
i henhold til anerkjente prinsipper i nyere forskning, og 
har som intensjon å utvide ledere og ansattes være- og 
gjørekompetanse gjennom økt kunnskap, refleksjon, 
kollegaveiledning og trening i forståelsesmodeller og 
ferdigheter. Det baserer seg på en erkjennelse av at 
kompetanseutvikling, læring og kvalitetsheving best skapes i 
møte med likeverdige parter. 

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

Gjennomføring: 
Prosjektet er avtalt som er pilotprosjekt. Vi gjennomfører 
samlinger med ledere og bedriftens egne kompetanseutviklere. 
Disse vil mellom samlingene gjennomføre egne samlinger 
for de ansatte på sine institusjoner. Oppdraget er dermed å 
istandsette Humanas egne kompetanseutviklere til å drive 
undervisning, veiledning og kompetanseutvikling innenfor 
traumebevisst praksis på egen arbeidsplass. Deltakerne 
utgjør 20 personer. 

Prosjektet gjennomføres gjennom 3 to-dagers samlinger + 
vendereise. Vi foreslår modeller de kan ta utgangspunkt i 
når de selv skal undervise og drive prosess samlinger, og 
øver på dette. Vi tar også i bruk videofilming, hvor deltakerne 
filmer seg selv i undervisningssituasjoner og skriver 
refleksjonsnotat.
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Sykehuset Telemark – Ungdomsklinikken
RVTS Sør har fått i oppdrag fra Ungdomspsykiatrisk Senter 
Telemark Sykehus å implementere kompetanseutviklings-
programmet MenneskeMøteAkademiet. 

Målsetting: 
Ønske om en prosess på institusjonen for å forankre 
kunnskapsgrunnlag: Traumebevisst praksis og Tilknytnings-
orientert behandling. Ønske om kulturutvikling, samarbeid og 
samhandling mellom miljøterapeuter og behandlere. 

Gjennomføring: 
En 2-dagers samling, 3 dagssamlinger og 1 vendereise. 
Oppstart juni 2019, avslutning med vendereise desember 
2020. Fire ledersamlinger (dagssamlinger) i Kristiansand.
I 2020 er det gjennomført en ledersamling i Kristiansand, og 
en dagsamling i Skien. Vendereise, dagssamling var planlagt 
i desember 2020, men er utsatt til 2021 pga. pandemien.

Kompetansesatsing kommunalt barnevern KKB: 
Tjenestestøtte 2020
Tjenestestøtteprogrammet er et samarbeidprosjekt rettet 
mot kommunale barneverntjenester, hvor RBUP Øst og 
Sør, Norce, RKBU Midt, RKBU Nord og RVTS Sør deltar. 
RVTS Sør har tatt et stort ansvar for både utvikling, 
gjennomføring og videreutvikling av programmet. RVTS Sør 
har 4 prosessledere og er sammen med RBUP ansvarlig 
for opplæring og oppfølging av alle prosesslederne i det 
nasjonale programmet. Opplæring og oppfølging har i 2020 
bestått i å planlegge og å gjennomføre en erfaringssamling i 
januar, en digital «Booster» under nedstengingen av landet i 
mars, samt en «Boostersamling» i Tromsø i oktober.

RVTS Sør har hatt prosjektlederansvaret for utviklings-
prosjektet «tilpasning til store tjenester», sammen med to 
prosessledere fra RBUP Øst og Sør. I tillegg har vi laget et 
halv dags påbyggingsprogram i analyse, sammen med en 
prosjektleder fra Norce og to prosessledere fra RKBU Nord. 

Videre har RVTS Sør tatt en stor del av ansvaret for arbeidet 
med redigering av programmets innhold, design og produksjon 
av materiell, samt utredet digitalisering av programmet som 
et ledd i tilpasning til Covid-19. 

I 2019 hadde RVTS Sør prosjektleder-ansvaret for utviklings-
prosjektet «Tilpasse Tjenestestøtteprogrammet til store 
tjenester» der det blant annet ble gjennomført en pilot for 
Tromsø Barneverntjeneste. Denne piloten ble sluttført dette 
året, med evaluering i oktober 2020. 

På bakgrunn av Covid-19 ba klynge 4 i Vestfold, bestående 
av barneverntjenestene Holmestrand og Horten, om å 
utsette oppstart av Tjenestestøtteprogrammet til november 
2020. Programmet avsluttes i mai 2021. RVTS Sør bistår 
med en prosessleder til RBUP Øst og Sør sin gjennomføring 
av Klynge 1 – Viken (Ås, Vestby og Nesodden). Klyngen 
startet opp som planlagt med formøte rett før Covid-19 
pandemien slo til. Programmet ble deretter utsatt, og første 
ledersamling ble gjennomført i juni. Grunnet Covid19 ønsket 
kommunene utsettelse til 2021 på grunn av den svært 
usikre smittesituasjonen. Klyngen er nå planlagt gjennomført 
vinter/vår 2021.
 
Tjenestestøtteprogrammet skal støtte tjenestene i eget 
utviklingsarbeid
Programmet skal innen 2024 tilbys alle kommunale barne-
verntjenester. Det er Statsforvalteren, i samarbeid med 
Bufdir, som årlig velger ut aktuelle tjenester. Målsettingen 
er at tjenestene som deltar på programmet skal oppnå en 
forbedret og systematisert praksis som fører til bedre kvalitet 
og bedre tjenester til barn og familiene. 

Programmet gjennomføres i 6 bolker der samarbeidet 
starter med et telefonintervju av ledere før et formøte 
med alle ansatte. Videre er det 3 lederstøtte-samlinger. 
Kommuneledelsen inviteres til å delta på den første og 
siste lederstøttesamlingen. I siste samling presenterer 
lederne tjenestens utviklingsplan(er) for hverandre og får 
tilbakemelding på gode grep. Mellom hver lederstøtte-samling 
er det fellessamlinger for alle ansatte, hvorav den første 
og siste er over to sammenhengende dager. Som et ledd 
i implementeringsprosessen er det en oppfølgings-samling 
6 måneder etter siste lederstøtte-samling. Her inviteres 
også kommuneledelse til å delta. I oppfølging samlingen 
presenterer ledere hvordan implementering av utviklingsplan 
har foregått, samt opplevd effekt av tjenestestøtte 
programmet.
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Læringsnettverk: Kommunalt barnevern
RVTS Sør samarbeider tett med de øvrige sentrene i Stiftelsen 
Pilar. Som et ledd i kompetansesatsingen «Kommunalt 
barnevern» kan barneverntjenestene samarbeide om å søke 
om bistand til læringsnettverk. RVTS Sør samarbeider med 
RBUP Øst og Sør om læringsnettverk for tjenestene Larvik, 
Tønsberg og Holmestrand. Målsettingen for læringsnettverket 
er å utvikle en organisasjonskultur som støtter hele tjenesten 
og hver enkelt ansatt i å nå kompetanse og kvalitetsmål 
vi har blitt enige om. Programmet – som går over 1 år – 
gjennomføres ved å tilby hele ledergruppen fellessamlinger, 
veilednings-samlinger samt hjemmearbeid. 

Videre har RVTS Sør et samarbeid med RVTS Øst om 
kompetanseprogrammet «Traumebevisst Tilsyn» som er 
etter oppdrag for fylkesmann i Oslo og Viken. Målet med 
programmet er å: 
• Kunne anvende traumekompetansen i møte med brukere 
 (samtale, intervju, observasjoner).
• Kunne vurdere om tjenestene tar høyde for at barn/unge/
 familier kan være utsatt for store belastninger. 

Programmet – som går over 1 år – gjennomføres ved å tilby 
fellessamlinger, veilednings-samlinger, samt hjemmearbeid.
 

Kurslederopplæring og revidering av TBO-F
TBO-F heter opprinnelig RPC – Resource parents curriculum 
og er utviklet av NCTSN. RVTS Sør har gjort en større 
revidering av TBO-F i 2020, og materiellet er oppdatert både 
faglig, kontekstuelt, visuelt og på brukervennlighet. Det 
reviderte materiellet blir lansert i januar 2021.

Kommunale barnevern og læringsnettverk, både i region sør 
og fra andre deler av landet, forbereder seg til kompetanse-
overføringen fra Barne,- ungdoms- og familieetaten Bufetat 
til kommunale barnevern i 2022. RVTS Sør opplever stor 
interesse for TBO-F når det gjelder oppgaven de kommunale 
barnevern skal ha i opplæring og oppfølging av fosterforeldre.

TBO-F er et kurs- og veiledningsmateriell kommunale barnevern 
og barnevernsansatte kan bruke i opplæring og veiledning 
av fosterforeldre. TBO-F er 8 opplærings-samlinger med på-
følgende gruppeveiledning. Selve TBO-F-arbeidet har i 2020 
vært todelt: Kurslederoppæring og revidering av TBO-F, 
beskrevet ovenfor.

RVTS Sør har arrangert 4 tre-dagers TBO-F kursleder-
opplæringer i 2020. Til sammen 105 barne-                    

vernsansatte fra Øvre Buskerud lærings-
nettverk, Agder læringsnettverk og Horten 
og Holmestrand læringsnettverk (desember 
2020) gjennomført kursleder-opplæringen, 
samt 20 ansatte i Rädda Barnen Sverige.

I desember ble det også arrangert 
digital erfaringssamling med 

SKM – Spisskompetansemiljøet 
Fosterhjem – Bufetat og Bufetat 
Fosterhjemsveiledere.
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4.2 – Fagutvikling og undervisnings-
aktivitet
RVTS Sør har tidligere år gjennomført en rekke undervisnings- 
og konsultasjonsaktiviteter ute i tjenestene i region sør. Dette 
har i hovedsak vært tjenesteintern aktivitet, men også noen 
åpne tilbud om kurs. Dette året ble i så måte annerledes 
grunnet Covid19. Vi har så langt det har vært mulig, flyttet 
våre kurs til digitale plattformer, disse er nærmere omtalt 
under punkt 2 «Kommunikasjons- og profilarbeid ved RVTS 
Sør». Vi har også måttet avlyse eller utsette en del planlagte 
kurs og arrangement.

LINK og MMA skole
LINK står for Livsmestring i norske klasserom. Det er et 
dynamisk skoleprogram som skal være aktuelt og faglig 
oppdatert, for bruk i grunnskole og videregående opplæring. 
Vi ønsker i så stor grad som mulig å presentere LINK som 
del av vårt skoleprogram. MMA skole er basert på våre MMA-
program, men med nødvendige tilpasninger til målgruppen, 
både med tanke på innhold og form.

Skoleprogrammet gjennomføres blant annet på alle skoler i 
Lyngdal, Audnedal og Grimstad. Det gjennomføres på noen 
skoler i Kristiansand. Porsgrunn og Kvinesdal er i plan-
leggingsfasen. 
 
Skoler og kommuner uttrykker stort behov for kompetanse-
heving innenfor det tverrfaglige temaet «Folkehelse og 
livsmestring». Vi ønsker å bidra med relevant kunnskap, 
forståelse, ferdighetstrening og praktiske verktøy. I dette 
ligger også bruk av snakkemedbarn.no. «Jeg vet» er også 
tenkt inn i dette.
 
For å sikre implementering og solid kompetanseheving, 
ønsker vi å samhandle med tjenestene. Kommunene/
skolene er med på å utvikle prosjektskissene, og vi jobber 
sammen over 1,5-2 år. RVTS Sør presenterer LINK på veldig 
mange arenaer, og klarer ikke svare opp på alle forespørsler 
selv. Vi har derfor «utdannet» totalt ca. 25 kursleder i LINK 
som hjelper oss med spredning.

RVTS Sør har sendt en søknad til Utdanningsdirektoratet 
om å utvikle en digital kompetansepakke med aktuelt skole-
materiell, i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. Vi ønsker 
at LINK skal inngå som ledd i denne kompetansepakken. Og 
vi ønsker å digitalisere deler av MMA skole.

På grunn av revisjon av Kunnskapsløftet og innføring av det 
nye tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring, har vi 
revidert lærerveiledningen til LINK. Det er også laget 3 nye 

samlinger. En «oppstartsamling», en om «ensomhet» og en 
om «Kjønnsmangfold». 

I Covid19-tiden hvor barn og unge hadde hjemmeundervisning, 
laget vi tre samlinger tilpasset digital gjennomføring.

Det jobbes på ledernivå i RVTS-ene med hvordan vi best mulig 
kan bidra til implementering av LINK i Norge. Vi har også 
samarbeid om LINK-kurslederkurs også i de andre regionene.

Revidering av psykoedukasjonspermen «Klar, ferdig, gå»
RVTS Sør har i flere år solgt en psykoedukasjonsperm i 
traumeforståelse, med tilhørende nettside. I år har en 
prosjektgruppe revidert innhold og design på permen. 
Prosjektgruppen gjennomførte våren 2020 en bruker-
undersøkelse i ulike tjenester som bruker permen. Hele 
personalet ved senteret har bidratt med innspill gjennom 
interne drøftinger. Permen og nettsiden er planlagt ferdig-
revidert våren 2021.

Grunnkurs i traumeforståelse 2020
Grunnkurset har stort fokus på utviklingstraumer og 
traumebevisst omsorg. Det passer for alle som jobber med 
barn, unge og voksne med slike erfaringer, for eksempel 
ansatte i barnevern, barnehage, skole, PPT, boliger for 
enslige mindreårige asylsøkere, flyktningmottak, foster-
foreldre, kommunehelsetjeneste, samt ansatte i DPS og 
spesialisthelsetjenesten.
 
Vi planla å arrangere 2 to-dagers kurs i 2020 med totalt ca. 
400 deltakere, fra de ovenfor nevnte tjenestene. Det første 
kurset med ca. 200 påmeldte til 11.-12. mars ble avlyst 
pga. covid-19-pandemien. Det andre kurset ble gjennomført i 
september med halvert antall kursdeltakere (100) på grunn 
av smittevernregler. 

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

Som en konsekvens av avlysninger av fysisk kursvirksomhet 
dette året, har vi utviklet en digital utgave av grunnkurset, 
som et E-Læringsprogram: https://rvtssor.no/nettkurs/. 
Over 1200 brukere har så langt gjennomført det digitale 
kurset.
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Veiledning / konsultasjon / småoppdrag uten 
implementeringsstøtte
I 2020 har RVTS Sør hatt en rekke ulike veilednings-, 
konsultasjons- og småoppdrag. Blant annet har vi gitt 
konsultasjon til spesialisthelsetjenesten, kommunehelse-
tjenesten, statlig/kommunalt og privat barnevern, skole og 
barnehage, flyktning- og asyltjenester, samt politi/barnehus. 
Antall mottakere av denne typen tjenester har vært 5281 i 
2019. 

Praksisnær og praksisrelevant forskning – PhD: 
Traumebevisst praksis i barnevernsinstitusjoner
Psykologspesialist Heine Steinkopf er i sluttfasen av sitt 
PhD-prosjekt, som er gjennomført i samarbeid med Bufetat 
Region Sør og Universitetet i Bergen. 

Doktorgradsprosjektet tar sikte på å undersøke hvordan 
miljøterapeuter forholder seg til, og reflekterer over, Traume-
bevisst praksis som modell for arbeidet på institusjonen. 
 
Alle tre artikler er ferdige, en er publisert i Residential 
Treatment for Children and Youth, den andre er antatt og 
trykkes i løpet av 2020 i Nordic Social Work Research, 
mens den tredje og siste er i en revisjonsprosess i Child and 
Youth Services. All obligatorisk undervisning er unnagjort og 
dokumentert, og Kappen er i siste fase. 

«Organisasjonskultur; for viktig til å bli overlatt til 
tilfeldighetene?»
Tittelen her er hentet fra masteroppgaven til Martin 
Mølsæter og Ruben Gausdal som ble fullført i juni 2020. 
Begge er ledere ved RVTS Sør og valgte å forske på RVTS 

Sør da de skulle fullføre masteren sin. Utgangspunktet for 
denne oppgaven var å se nærmere på organisasjonskulturen 
ved RVTS Sør og gjennom en kombinasjon av kvantitativ 
kulturanalyse og kvalitativ forskning på ledelsens strategier 
i perioden 2015-2020, identifisere hvordan kulturen har blitt 
påvirket av ledelsens strategiarbeid. 

Denne forskningen har gitt oss svært viktig kunnskap om 
organisasjonen vår og hvordan strategiarbeidet har virket inn 
på kulturen vår. RVTS Sør er opptatt av organisasjonskultur 
i møte med tjenestene vi samarbeider med og har sett 
viktigheten av å ha bevissthet om verdier, holdninger og 
kulturelementer når man skal drive med kompetanseutvikling. 
Da er det nyttig å opparbeide seg kunnskap om egen 
organisasjon for å bedre forstå mekanismene som trer i kraft 
når man som ledere planlegger og gjennomfører strategier. 

RVTS Sør har gjennom dette arbeidet fått bedre oversikt 
over hva som kjennetegner vår organisasjonskultur og har 
blant annet innsett at vi må styrke vår innsats og fokus på 
innovasjon i tiden som kommer. Forskningen viser at vi har en 
sterk samarbeidskultur hvor ansatte er flinke til å samskape 
og orientere seg i felleskap, men at vi antakelig bør rette 
oppmerksomhet på hvordan vi sikrer at vi tør være kreative 
og nytenkende. Skal vi fortsette å være et effektivt, attraktivt 
og spisskompetent fagmiljø, må vi sørge for at det gis rom 
for ansatte som tenker nytt, går nye veier og tenker kreativt 
rundt hvordan vi best mulig kan tilby gode tjenester.

Masteroppgaven kan man lese i sin helhet her: https://uia.
brage.unit.no/uia-xmlui/handle/11250/2684079
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Kapittel 2 i tilskuddsbrevet beskriver en rekke særskilte 
oppgaver og satsninger som RVTS Sør skal iverksette 
og arbeide med i 2020. RVTS Sør svarer opp en del av 
innholdet i dette arbeidet gjennom de aktivitetene som er 
beskrevet i forrige kapittel, og prioriteringene våre er styrt 
av føringene fra Helsedirektoratet. RVTS Sør har også 
valgt å prosjektorganisere arbeidet med denne delen av 
tilskuddsbrevet, slik at vi ser kan se de tiltakene og satsingene 
som tangerer hverandre i sammenheng med hverandre. Vi 
har derfor valgt å rapportere det vi har gjennomført ut fra vår 
egen organisering av arbeidet, uten å knytte alt direkte til 
kapittelinndelingen i tilskuddsbrevet.

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

Lokale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner
Tenk Tanken-Festivalen: Fra plan til handling 
Som et ledd i felles oppdrag med å implementere 
opptrappingsplanen mot vold og overgrep, innledet RVTS Sør 
i 2019 et samarbeid med Statsforvalterne i Agder, og Vestfold 
og Telemark. Målsetningen var å arrangere en konferanse 
som del i arbeidet med å samordne våre felles oppdrag med 
implementering av handlingsplaner. «Opptrappingsplanen 
mot vold og overgrep» er sentral i dette arbeidet. Målgruppen 
for deltakere var kommunale ledere med beslutningsansvar, 
samt ledere ansvar for planarbeid.

Les mer om Tenk Tanken under eget punkt om «Tilhørighet 
og inkludering».

Økt kompetanse i helse- og omsorgstjenesten om 
vold og overgrep (2.3.1)
RVTS Sør har i mange år brukt betydelige ressurser på å 
jobbe inn mot kommunens helse- og omsorgstjenester, som 
ønsker å styrke sitt arbeid mot vold og overgrep gjennom 
vårt kompetansehevingsprogram MenneskeMøteAkademiet 
(som beskrives tidligere i rapporten, 4.1). Mange tjenester 
forteller oss i evalueringene at MMA-programmene øker 
sannsynligheten for effekt helt ut og at programmet bidrar 
til endret praksis.

Øke helsetjenestens kompetanse om vold mot barn 
og styrke arbeidet med overgripere
Arbeid med barn og unge med skadelig seksuell adferd – 
SSA (2.2.7)
RVTSene har gjennom øremerkede midler et spesielt ansvar 
for å bistå tjenestene med utvikling av kompetanse for å 
hjelpe barn og ungdom med skadelig seksuell atferd (SSA). 
Alle tjenester rettet mot barn, ungdom og deres familier vil 
kunne komme i kontakt med denne typen utfordringer. 

RVTS Sør deltar på samlingene i Nasjonalt kompetansenettverk 
for arbeid med barn og unge med skadelig og bekymringsfull 
seksuell atferd (SSA). 

I år har RVTS Sør, sammen med de andre RVTSene, lansert 
nettportalen seksuellatferd.no. RVTS Sør deltar i utviklingen 
av siden gjennom å delta på månedlige redaksjonsmøter.

Det er etablert et regionalt SSA-nettverk i agderfylkene i 
samarbeid med Barnehuset, politiet, barnevernet, TVERS 
(Abup, Familievernet og DPS), Friomsorgen og Konfliktråd Sør 
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for å planlegge en årlig erfaringskonferanse innenfor dette 
feltet. Årets to-dagers erfaringskonferanse ble gjennomført 
i januar 2020. 

Vår hovedsatsing i 2021 blir å arrangere den nasjonale 
konferansen «De er alle barn» – arbeid med barn og unge 
med bekymringsfull og skadelig seksuell atferd. Konferansen 
planlegges sammen med regionalt SSA-nettverk og Nasjonalt 
kompetansenettverk SSA (Bestående av representanter fra 
de ulike RVTSene og utvalgte Barnehus. 

Vi har gjennomført møter med ledelsen i fengslene i Agder for å 
drøfte hvordan straffegjennomføringen for seksuallovbrytere 
kan bli bedre. Det var planlagt pilotprosjekt for alle ansatte 
ved Solholmen overgangsbolig. Dette programmet er satt 
på vent på ubestemt tid på grunn av store omlegginger i 
fengslene, nye fengsler i Arendal og Mandal. Det planlagte 
pilotprosjektet har et omfang på 5 dagssamlinger. 

Vi har dialog med psykisk helse-tjenestene som inngår i 
behandlingstilbud for barn og ungdom med SSA (Tvers). Det 
er fremmet ønske om at tilbudet øker øvre aldersgrense til 
henviste pasienter fra 18 til 23 år. Det arbeides fortsatt med 
avklaring i forhold til dette spørsmålet.

RVTS Sør har gjennom kontakt med Barnehuset i Sandefjord 
bidratt til etablering av tverretatlig konsultasjonsteam for 
drøfting av saker der det er mistanke om vold og overgrep. 
Her vil også fagpersoner med spesiell kompetanse rundt 
SSA-arbeid bistå i drøftingene. I september hadde vi en 
erfaringskonferanse med dette teamet for å drøfte erfaringer 
og se etter gode veier i videre arbeid. 

RVTS Sør har i 2020 måtte avlyse og utsette planlagte kurs 
som Basic Awereness, AIM2 – utredning og AIM - behandling. 
Dels skyldes dette smittesituasjon og dels skyldes dette at 
kursmaterialet har vært under revidering og oversetting dette 
året. De godkjente kursholdere vi har utdannet innenfor AIM-
metodikken har fått nye jobber og vi blir derfor avhengig av 
å leie inn eksterne kursholdere. Det planlegges og arbeides 
med å gjennomføre fysiske kurs i – og digitalt i samarbeid 
med – eksterne kursholdere og de andre RVTSene i 2021.

Samtaler med barn: DCM grunn- og veileder-
opplæring i kommunale barneverntjenester (2.3.1)
RVTS Sør har siden 2012 tilbudt barneverntjenester i 
Vestfold og Telemark og Agder (2014) grunnopplæring i 
samtaleverktøyet DCM (Dialogical Communication Method). 

Det er et stort behov i barneverntjenesten for bedre praksis-
kunnskap i samtaler med barn, dette viser blant annet 
NOU-rapporten «Svikt og svik». Denne viser både mangel 

på samtaler med barn, og der det foreligger er samtalene 
til dels av dårlig kvalitet. Det er et behov for samtale- og 
kommunikasjonskompetanse slik at barnets stemme blir 
bedre og mer synlig i saken, og ikke minst trengs det både en 
trygghet og kompetanse på samtaler med barn om sensitive 
tema som bekymring om vold og overgrep.

Målet er at barnets stemme skal kunne anvendes som 
dokumentasjon i saken. Og satt i en faglig kontekst også 
tydeliggjøre barnets beste som er en lovpålagt verdi i Lov om 
barneverntjenester.
 
Opplæringen som går over to semestre, inneholder teori/
forelesninger, workshops, praksistrening i form av rollespill, 
gjennomføringer av 3 samtaler med barn hvor 1 av disse 
transkriberes og innleveres for skriftlig veiledningsanalyse, 
ved de 2 andre samtalene er veileder tilstede under 
samtalen og gir muntlig veiledning i etterkant. Deltakerne får 
fortløpende veiledning både skriftlig og muntlig, i grupper og 
individuelt.

Hvert år gis det tilbud til noen prioriterte barne-verntjenester 
om veilederopplæring i DCM. Grunnlaget for å kunne 
gjennomføre veileder-opplæring er fullført og godkjent grunn-
opplæring i DCM. Veilederopplæringen inneholder både teori 
og praksis. 

Alle veilederne på Agder og i Vestfold inviteres årlig til 1 to-
dagers fagsamling i regi av RVTS Sør.
 
Det har i perioden fra høsten 2019 til høsten 2020 
deltatt 56 saksbehandlere på grunn-opplæringen og 7 på 
veilederopplæring i DCM.

Snakkemedbarn.no (2.2.14)
(legg gjerne inn et av bildene fra den nye profilen snakke-
sammen) Oppdraget gitt til RVTSene i tilskuddsbrev for 2019 
fremhever at målsettingen med SNAKKE er at 
voksne som møter barn og unge i 
sin arbeidshverdag skal få styrket 
sine ferdigheter i å samtale med 
dem om vold og overgrep. Portalen 
skal øke ansattes kompetanse på 
området, og gi enkeltindivider mulighet 
for å trene opp ferdigheter gjennom 
simuleringsspill i en ramme hvor 
man ikke trenger å være bekymret 
for å trå feil i samtalen. Hoved-
satsningen for 2020 har vært 
promotering av nettsiden, 
implementering og videre-
utvikling.
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Opplæringsplattformen har to hoveddeler; en kunnskapsdel 
og en øvingsdel. Kunnskapsdelen skal gi en innføring i viktig 
kunnskap om å snakke med barn, om fenomenet vold, ulike 
typer vold, barns kognitive nivå og evne til å utrykke seg 
verbalt, oppsummert kunnskap om hva som vurderes som 
fellestrekk for anbefalt samtalemetodikk, tegn å se etter, 
opplysningsplikt og henvisning til sentrale nettsider. 

I øvingsdelen, som er et interaktivt simuleringsspill, 
legges det til rette for å øve på kunnskapen. For å trene 
opp aldersspesifikk tilnærming er barnegruppen delt i tre: 
Barnehagebarn opp til 6år, barn 6-13 år og ungdom 13-18 
år. Det er utviklet simuleringer innenfor barnehage, skole og 
helsestasjon, og ferdigstilling av 2 nye avatarer forventes på 
nyåret 2021.

I tillegg har RVTSene utformet ulike kurslederkurs til bruk 
for ansatte som skal gi opplæring til kolleger på egen 
arbeidsplass, eller til ressursgrupper som skal videreføre 
opplæringen i kommunen. 

Prosjektgruppen har i 2020 hatt flere satsningsområder 
innenfor denne kategoriseringen:
Intern implementering med målsetting å gjøre snakke-
medbarn.no kjent hos alle ansatte i RVTS med det formål at 
de bidrar til at plattformen blir kjent i målgruppene.

Breddeimplementering med målsetting om å spre kjennskap 
til snakkemedbarn.no gjennom promotering av nytt design på 
siden og simuleringsdelen «snakken sammen». Våren 2020 
ble snakkemedbarn.no promotert på facebooksiden til RVTS 
Sør, gjennom webcast og via vår Podkast «Snakk med meg,  
da vel!». Høsten 2020 har nettsiden blitt anvendt aktivt inn 
i ulike undervisninger om samtaler med barn i BTI-nettverk, 
barneverntjenester, barnehager og ulike faggrupper ansatt i 

skoler i Kristiansandsregionen.

Systematisk implementering med 
målsetting om å spre SNAKKE 

systematisk i kommuner gjennom 
kurslederkurs og som del av større 

opplærings og kompetanse-
programmer.

Aktivitet: 
Av arbeid som er gjort i 

2020 kan nevnes imple-
mentering av 

snakkemedbarn.no i BTI-
kommunen Kongsberg. Her har 
alle 1100 ansatte i barne- og unge-
relaterte etater fått en to-timers 
introduksjon av nettsiden (bredde-
implementering).

Kongsberg kommune har organisert sin kompetansehevings-
implementering rundt 110 BTI-kontakter som representerer 
alle skoler, barnehager og andre relevante etater som PP-
tjeneste og helse.

Disse BTI-kontaktene har gjennomført kurslederkurs i 
snakkemedbarn.no, som består av et omfattende for- og 
etterarbeid, en kursdag og plan for videreimplementering i 
egen etat/avdeling (systematisk implementering).

Videre er snakkemedbarn.no blitt integrert som verktøy i 
flere av RVTS Sørs programmer og vil bli en del av Menneske-
MøteAkademiet.

Det er gjort avtaler med Statsforvalteren i Agder om å 
presentere snakkemedbarn.no på samlinger med skole- og 
barnehageansatte i 2021.

Store deler av 2020 er det brukt mye tid og ressurser på 
utvikling av nye avatarer og videreutvikling av hele nettsiden, 
med spesielt fokus på simuleringsdelen «snakke sammen». 
Dette utviklingsarbeidet innebærer også samhandling med 
brukere som Landsforeningen for barnevernsbarn, idretts-
foreninger og ansatte innenfor tannhelsetjenesten, som igjen 
er i tråd med innspill RVTSene og Bufdir har fått i perioden fra 
brukere av nettsiden.

Jeg Vet
RVTS Sør har spredt informasjon om dette programmet til 
alle skoler og barnehager som vi samarbeider med. Vi har 
i 2020 hatt en egen prosjektgruppe som skal utvikle et 
helhetlig kompetansetilbud til oppvekstsektoren, hvor denne 
nettressursen vil være en viktig del av programmet. Dette vil 
vi pilotere og rulle ut i 2021.

«Vanlig, men vondt – samtalegrupper for barn som 
opplever samlivsbrudd»
Kristiansand kommune har i en årrekke drevet samtalegrupper 
for barn og unge som opplever samlivsbrudd i familien, dette 
er et frivillig tiltak for elever ved barne- og ungdomskoler i 
Kristiansand.

RVTS Sør har gitt kurs i samtaler med barn til gruppelederne 
som er ansatte i skolen, enten lærere, sosiallærere eller 
helsearbeidere.
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Vi har gjennomført 2 halve dager ift. kommunikasjon med 
barn og unge. Snakke Sammen er en del av opplegget.

Læringsnettverk Kristiansand Barnevern (KUBA): 
Samtale med barn 
RVTS Sør har inngått et samarbeid med fire årlige 
samlinger om samtaler med barn og unge for nyansatte i 
barneverntjenesten – Snakkemedbarn.no og DCM er en del 
av denne opplæringen.

Videreføring av arbeid med Handlingsplan 
mot vold i nære relasjoner

Verdiforankret fagfellesskap – MMA krisesentre 
Region Sør 2020 – 2022 (2.2.8)
De 8 krisesentrene i Region Sør har inngått avtale om 
kompetanseheving over om lag ett år, med en påfølgende 
dagssamling ett år etter. Gjennom hele perioden gis det 
lederstøtte i form av ledersamlinger. I april, mai og juni 
arrangerte RVTS Sør også møter på teams hvor lederne 
kunne samtale om aktuelle problemstillinger i situasjonen 
de sto i på grunn av Covid19-pandemien.

Målsetting: 
Kompetanseheving krisesentrene er en satsing fra Bufdir. 
RVTS Sør har tett kontakt med krisesentrene i vår region 
etter mangeårig kontakt. Krisesentertilbudet utvikler seg 
hele tiden både med hensyn til målgruppe, samarbeid, 
tilpasning og kompetanse. 

Verdiforankret fagfellesskap er sentrenes eget navneønske 
og sammenfatter innholdet i kompetanseprogrammet. 
Målsetningen for samlingene er å bli bedre kjent med god 
praksis, se styrken i hverandres forskjellighet og bli bevisst 
egne verdier og organisasjonskultur. Hva gir arbeidsglede 
og hvordan traumeforståelse kan være til hjelp i arbeidet. 
Trening i samtale med barn og kunnskap om å ivareta oss 
selv på samme måte som vi kan støtte våre brukere i det 
samme.

Målet med ledersamlingene er å styrke programmet gjennom 
å gi lederne både økt dybdeforståelse, men også verktøy 
for å skape dialog, samhandling og faglige refleksjoner i 
ansattgruppen. Det er også en arena for å ta opp og drøfte 
utfordringer og gode erfaringer både på samlingene, men 
også gjennom bruk av nettverket i hverdagen. Målet er at 
lederne skal bli kjent med egne styrker og sårbarheter og bli 
bevisst egne reaksjoner i møte med ansatte. Vi fokuserer på 
leder som kulturbygger.

Gjennomføring: 
Senterne får tilbud om en verdi- og dialogbasert trening, med 
undervisning og øvelser i menneskemøtekompetanse. Etter 
ønske fra Krisesentrene er region Sør delt inn i tre klynger 
etter fylkestilhørighet. 

Vi startet med klynge 1 i mars 2020. Denne klyngen består 
av Sørlandet og Østre Agder Krisesenter. Vi har hatt møter 
med lederne og tilpasset målsetninger og innholdet etter 
hva de ønsker og har behov for. Vi har gjennomført en to-
dagers samling på Farris Bad i mars. Tema på samlingen 
var forankring for forandring. Vi jobbet med bevissthet på 
verdier som kompetanse og arbeidskulturen vår med våre 
styrker og ulikheter som felles ressurser. Deretter har vi hatt 
en dagssamling i Arendal med fokus på traumeforståelse 
i praktisk krisesenterarbeid og forståelsesmodeller som 
er nyttige for krisesentrenes brukere. Vi har planer om en 
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samling i Kristiansand innen 2020 hvor samtaler med barn 
blir i fokus, her også Snakke sammen, dinutvei og jegvet. 
Vi skal møte lederne i desember for å drøfte innhold og 
gjennomføring av denne samlingen. 

Den fjerde samlingen fokuserer på egenomsorg. Den femte 
og siste samlingen blir fellessamling for alle klyngene 
i 2022. Faglig innhold er ikke planlagt, men har fått 
navnet «Vendereisen», og har som målsetning å forsterke 
temaene som er gjennomgått og inspirere til videre faglig 
utviklingsarbeid.

Klynge 2 har startet opp i med en to-dagers samling på 
Farris bad i september 2020. Klynge 2 består av Telemark 
Krisesenter og Vestfold Krisesenter. Videre samlinger er 
planlagt i 2021. Klynge 3 består av de fire sentrene i tidligere 
Buskerud fylke. Disse starter opp i februar 2021. 

Vi har også deltatt i planlegging av nasjonal krisesenter-
konferanse i samarbeid med alle RVTSene og Bufdir. Vi har 
deltatt på møte hos RVTS Øst og hos Bufdir, og var også to 
deltakere på den nasjonale konferansen for krisesentrene 
(digitalt).

SMISO STØRST – Fagsamling for Støttesentre mot 
incest, region Sør og Øst (2.2.9)
I samarbeid med RVTS Øst og i dialog med alle støttesentrene 
i Region Sør og Øst inviterte vi til en fagsamling i desember 
2020. RVTS Øst har hatt dialog med sentrene i region Øst, 
mens vi i sør har hatt dialog med de fire sentrene i vår 
region: Nok.Agder, SMSO Telemark, BRiS og Incestsenteret 
i Telemark.

Målsetting: 
Kompetanseheving for støttesentrene mot incest og seksuelle 
overgrep er en satsing fra Barne- ungdoms- og familie-
direktoratet. RVTS Sør tok initiativ overfor de fire sentrene 
i vår region for å få oversikt over hvilke behov de hadde. 
RVTS Øst tok initiativ til å samarbeide og dekke både Sør og 
Øst. Vi sendte ut spørreskjema til alle ansatte og utarbeidet 
en samling med flere målsetninger: Dypere kunnskap om 
hvordan vi bygger livskraft sammen med våre brukere. 
Reflektere og dele kunnskap om traumebevisst praksis 
i SMISO-arbeidet. Peke på mulighetene ved pårørende- og 
familiearbeidet. Økt handlingskompetanse til å kunne 
samtale om pornografi og i å møte med barn og ungdom 
med skadelig seksuell atferd. Erfaring med øvingsverktøyet 
Snakke med barn og ønske om å inspirere andre til å øve. 
Oppmerksomhet på egenomsorg, kollegaivaretakelse og 
arbeidsfellesskap. Mulighet for refleksjon og erfaringsdeling 
og tid til å bli kjent og bygge nettverk.

Gjennomføring: 
Samlingen på Farris Bad 8.-9. desember hadde over 60 
påmeldte, men kunne dessverre ikke gjennomføres slik 
som planlagt på grunn av smitteverntiltakene. Denne ble 
derfor erstattet med en digital samling 8. desember med et 
program som er tilpasset denne formen. 

Fokus var egen praksis og gode veier videre for våre brukere. 
Vi har som målsetting at fagsamlingen skulle bidra til at 
deltakerne fikk reflektere og dele erfaringer med hverandre, 
og øke handlingskompetanse til å kunne samtale om 
pornografi. Refleksjoner om kjønn og mannsperspektivet 
i diskursen, og oppmerksomhet på hvordan det er å ha 
hjemmekontor særlig med tanke på samtaler om vold og 
overgrep. Det ble også presentert viktige ressurser til faglig 
utvikling som psykososial beredskap.no, traumebehandling.
no, snakkemedbarn.no og seksuellatferd.no.
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Utdanning av Brøset sinnemestringsterapeuter 
– kull 25 (2.2.6)
Høsten 2020 fikk 30 nye fagpersoner utdanning i Sinne-
mestring Brøsetmodellen. Utdanningen ble gjennomført dels 
fysisk i Kristiansand og dels som webinar. Utdanningen tar 
sikte på å gi tjenestesteder kompetanse på behandling av 
voldsutøver i nære relasjoner.  Det er et krav at deltakerne 
jobber klinisk med målgruppen og gir tilbud om Sinnemestring 
Brøsetmodellen, enten i gruppe eller individuelt. 

Nettverkssamling for Sinnemestringsterapeuter
Den årlige nettverkssamlingen for sinnemestringsterapeuter 
ble gjennomført 16. og 17. september på Farris Bad. Det 
deltok i underkant av 40 av regionens terapeuter fra 18 ulike 
arbeidsplasser, blant annet barneverntjenester, familie-
vernkontor, kriminalomsorg, friomsorg, senter mot incest 
og seksuelle overgrep, enhet for rus og psykisk helse, 
ruspoliklinikk og ansatte i studentsamskipnad. 
 
Målsettingen med å arrangere årlige nettverkssamlinger handler 
om å inspirere til videre arbeid med sinnemestringsgrupper, få 
faglig påfyll og lære av og om hverandres praksis. Det faglige 
temaet på dag 1 var «Mindfulness-basert kognitiv terapi ved 
rus- og sinneproblematikk» ved Ehamparam Ketheeswaran 
(Kannan). Dagen fikk jevnt over gode tilbakemeldinger. På 
dag 2 fikk vi en statusoppdatering fra alle arbeidsstedene 
som var representert. Mange har innarbeidet gode rutiner 
for sinnemestringsgrupper med oppstart på faste tidspunkt 
gjennom året, mens andre kun driver individuell terapi. 
Det ble ytret et ønske om RVTS Sør kan legge til rette for 
nettverksgrupper for Agderterapeuter. Dette vil vi prøve å få 
til på vårparten i 2021.  

Veiledning Flerfamiliegruppe, vold i nære relasjoner 
Agder (2.2.7)
RVTS Sør har bidratt med veiledning Traumebevisst fler-       
familiegruppe for barn som har levd med vold i familien. 
Prosjektet involverer samhandling mellom familiekontor 
og Spesialisthelsetjeneste ved Avdeling for barn og unges 
psykiske helse ved Sørlandet sykehus. Berører spesielt vold 
i nære relasjoner. Veiledning gjennomføres med 3 timer 4 
ganger i året. Deltakelse på 2 styringsgrupper pr år.

Prop. 15 S - Opptrappingsplan for rusfeltet 
(2016 – 2020)

Kompetanseprogrammet AvHoldt
AvHoldt/AvHoldtUng er et virksomhetsintegrert program hvor 
man jobber prosessorientert med de ansatte i tjenestene. 
Gjennom et sterkt fokus på menneskemøtekompetanse 
arbeides det aktivt med hjelpernes og tjenestens verdier og 
holdninger, kombinert med fagforståelse knyttet opp mot 
rus, vold og traumefenomenene. Derigjennom adresseres 
voldsfenomenet/forståelsen bredere enn kun gjennom 
kunnskapsformidling.

RVTS Sør har i 2020 implementert kompetanseprogrammet 
Avholdt i følgende tjenester:
BlåKors Loland Behandlingssenter, CRUX Kalfaret 
behandlingssenter, Jegersberg Gård rehabiliterings- og 
kompetansesenter og CRUX Verksgata Behandlingssenter, 
samt Sørlandet Sykehus, Avdeling for Rus og avhengighets-
behandling – Døgnenhet Byglandsfjord. 
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Programmene med CRUX er gjennomført i samarbeid med 
RVTS Vest. Korus Sør ferdigstiller evaluering av opprinnelig 
AvHoldt-prosjekt, og det er planlagt felles videreutvikling 
og gjennomføring av AvHoldtUng sammen med Korus Sør i 
2021.

Brukerorientert samskaping - 
AvHoldt Jegersberg Gård
Dette er et spennende samskapingsprosjekt mellom RVTS 
Sør og Jegersberg Gård rehabilitering- og kompetansesenter. 
Senteret er et rehabiliteringstilbud for rusavhengige, og 
inngår i et interkommunalt samarbeidsprosjekt. De tilbyr 
rehabilitering med fire virkningsfulle elementer: Tid, Mentor, 
Fellesskap og Kvalifisering er det som bestemmer retningen 
for Jegersberg gård og beboere som bor der. 
 
Målsetting: 
Med sin målgruppe; mennesker med store rusproblemer 
som skal rehabiliteres og leve rusfritt, ønsket de å styrke 
sin kompetanse på utviklingstraumer og traumebevisst 
omsorg. Både ansatte og beboere har erfart hvordan det 
kan være utfordrende å leve og arbeide sammen når så 
og si alle har traumatiske erfaringer i «bagasjen», herunder 
mye vold og overgrepsproblematikk. De etterspurte derfor 
hjelp til å styrke menneskemøtekompetansen til beboere og 
ansatte ved Jegersbeg Gård. Vi ble da sammen enige om 
å gjennomføre vårt kompetanseutviklingsprogram AvHoldt 
sammen med både beboere og ansatte.
  
Gjennomføring:
Prosjektet gjennomføres som et kompetanseprogram på 
lik linje med andre tjenester, men skiller seg ut ved at her 
deltar alle ansatte og beboere (ca 25) sammen – altså 
brukermedvirkning i praksis. Prosjektet er ment å understøtte 
Jegersberg Gård fire virksomme elementer (beskrevet 
ovenfor). Disse elementene er fullt kompatible med innhold 
i traumebevisst omsorg (TBO). Et av de fire virkningsfulle 
elementene de jobber etter er kvalifisering, og gjennom 
prosjektet arbeider vi sammen om å la beboerne «kvalifisere 
seg» for å fungere godt sammen med andre mennesker, og 
derigjennom styrke fellesskapet som ressurs. Vi arbeider 
bevisst med å håndtere konsekvensene av vold, overgrep 
og andre traumatiserende erfaringer gjennom et aktivt verdi/
holdningsarbeid: Hvordan klarer beboere og ansatte sammen 
å skape et trygt og utviklende miljø, kombinert med teoretisk 
forståelse av hva slike belastninger kan gjøre med en og 
ulike øvelser man kan gjøre for å håndtere ulike utfordringer. 
Jegersberg Gård skaper en unik øvingsarena for beboerne.

I og med at dette er et aktivt samskapningsprosjekt med 
både beboere og ansatte, innenfor rammen av AvHoldt-
programmet, har det gitt oss som kompetansesenter et stort 
læringsutbytte.

Vi gjennomførte det meste av prosjektet i 2019, og 1 
fellessamling og 2 implementeringsstøtte-samlinger med 
leder/ansattgruppa ble gjennomført i 2020. I tillegg ble det 
gjennomført 2 veiledninger.

Blå Kors boligsosialt arbeid
Prosjektet Traumebevisst omsorg for Blå Kors, Divisjon 
Boligsosialt arbeid, startet i 2019 og ble avsluttet i 2020. 
Prosjektet inkluderer alle Blå Kors sine boliger i Norge 
(Kristiansand, Arendal, Oslo, Bergen, Ålesund, Tromsø, 
Sarpsborg og Fredrikstad). Boligene er noe ulikt organisert, 
men alle arbeider med mennesker med store rusproblemer.

Målsetting: 
Blå Kors Divisjon Boligsosialt arbeid har i sin kompetanse-
utviklingsplan for de ansatte ønsket å sette fokus på 
Motiverende Intervju, Traumebevisst omsorg og Recovery. 
De henvendte seg derfor til oss med spørsmål om kompe-
tanseutvikling i forhold til traumebevisst omsorg. De 
ønsket å skape en utvidet forståelse hos sine ansatte og 
i organisasjonen som helhet, i forhold til Traumebevisst 
omsorg. De ønsket å tilby det samme til alle sine boliger i 
landet.

Gjennomføring: 
Prosjektet består av 3 dager med kompetanseutvikling (2+1 
dag) for alle ansatte (ca. 60 totalt) samt 3 dager lederstøtte 
(2+1) for å sikre implementering. Hoveddelen av programmet 
ble gjennomført i 2019, og ble avsluttet med samlinger i 
Bergen og Sarpsborg i 2020.

Kunnskapsmoduler om rus og vold og det nasjonale 
Rus & Voldsprosjektet
AvHoldt/AvHoldtUng er RVTS Sør og Korus Sør sitt bidrag inn 
i det nasjonale Rus og voldsprosjektet. Programmet har til nå 
vært pilotert og gjennomført/gjennomføres i ulike tjenester 
som arbeider med mennesker med rus og voldsproblematikk. 

RVTS Sør leder og koordinerer den lokale arbeidsgruppen i 
Region Sør i Rus og Voldsprosjektet, og har deltatt på diverse 
samarbeidsmøter med de andre kompetansesentrene. 
Leveransen fra denne arbeidsgruppen til det nasjonale 
prosjektet består av beskrivelse av AvHoldtUng-programmet, 
og presentasjon av nettsider av aktive og gjennomførte 
organisasjonstilpassede programmer.
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Utenforskap, tilhørighet og inkludering 
(ref. handlingsplanarbeid referert senere i rapporten)

I januar 2020 startet RVTS Sør opp et internt overordnet 
prosjekt med arbeidstittelen Tilhørighet og inkludering. Vi 
gjennomgikk alle handlingsplaner og oppdrag med tilgrensende 
tematikk, og drøftet muligheten for å «reformulere» og 
«samle» dem, og løse dem med felles aktiviteter. Selv om 
fenomenene fremstår ulikt, er det mange fellestrekk ved 
de underliggende faktorene og mekanismene som styrer. 
Vi spurte også flere tjenester og samarbeidspartnere om 
deres innspill på dette, ettersom vi ofte treffer de samme 
fagfolkene når vi arrangerer kurs og konferanser om disse 
fagområdene. På direkte spørsmål, ved bruk av questback 
og som drøfting i nettverksmøter, svarte majoriteten av de 
vi spurte at de ønsket at vi inkluderer flere temaer i våre 
kommende arrangementer.

Vi inkluderte følgende handlingsplaner og fagområder i 
prosjektet; Regjeringens handlingsplan mot radikalisering 
og voldelig ekstremisme, Regjeringens handlingsplan mot 
Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kvinnelig kjønns-
lemlestelse; «Med retten til å bestemme over eget liv», 
Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel, Overgrep 
og tortur, samt Forebyggende familiearbeid i eksil.
 
Den klareste fellesnevneren i nedenfornevnte fagområder 
viste seg, ikke overraskende, å være utenforskap. Utenfor-
skap bruker vi som oftest for å beskrive en situasjon der 
enkeltmennesker eller grupper står utenfor samfunnet, og 
i vår analyse av fellesnevnere og underliggende faktorer ble 
det tydelig at utenforskap kan forstås både som årsak til, og 
som konsekvensen av. 

Som et resultat av det interne prosjektarbeidet, la vi vekt på tre 
hovedaktiviteter i 2020 som forener de nevnte fagområdene; 
fire identiske nettverkssamlinger og en animasjonsfilm.
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«Tenk tanken – en inspirasjonsfestival fra plan til 
handling» 
Som et ledd i felles oppdrag med å implementere opp-
trappingsplanen mot vold og overgrep, innledet RVTS Sør i 
2019 et samarbeid med Statsforvalteren i Agder og Vestfold 
og Telemark. Målsetningen var å arrangere en konferanse 
som del i arbeidet med å samordne våre felles oppdrag med 
implementering av handlingsplaner. «Opptrappingsplanen 
mot vold og overgrep» er sentral i dette arbeidet. Målgruppen 
for deltakere var kommunale ledere med beslutningsansvar, 
samt ledere ansvar for planarbeid.

Festivalbegrepet var et bevisst valg, da vi ønsket at dette 
arrangementet skulle formidle et viktig budskap både på 
tradisjonelle og utradisjonelle måter. Rune Andersens 
forestilling «Lykke Liten» var en del av programmets første 
dag. 

Vi ønsket i tillegg å stimulere til nettverksbygging og erfarings-
utveksling gjennom med Selvmordsforebyggende materiell 
for kommuner, m.m. og langsiktige visjoner som blandes 
sammen med musikalske innslag, humor og lek.

Festivalen ble gjennomført med 170 deltakere fra hele 
regionen. Tilbakemeldingene fra deltakerne var gode på 
innholdet i programmet, men vi nådde i for liten grad den 
opprinnelige målgruppen som var beslutningstakere. Dette 
vil være et viktig forbedringspotensial ved neste festival. Det 
er planlagt tilsvarende arrangement i 2021. Her er i tillegg 
Korus sør og RBUP invitert inn som samarbeidspartnere. 

Vi ser dette arrangementet som del av et større implemen-
teringsarbeid, hvor vi også jobber med mere fagspesifikke 
nettverk og andre kompetansetilbud rettet mot enkelte 
kommuner og tjenester. «Nye blikk-samlingene» for nettverk 
innenfor flyktning og voldsfeltet er eksempler på slikt arbeid. 

Nettverkssamlinger: Nye Blikk på utenforskap, 
mangfold og tilhørighet
To nettverkssamlinger ble arrangert i Kristiansand i oktober, 
i samarbeid med Agder fylkeskommune og Plattform. Med 
Covid19-restriksjoner samlet vi totalt 120 fagpersoner på de 
to dagene i Kristiansand. Tilsvarende har vi samarbeidet med 
Vestfold og Telemark fylkeskommune og Mentornettverket 
mot radikalisering om to samlinger i Larvik i november, men 
disse er utsatt til mars 2021, etter at myndighetene strammet 
inn retningslinjene for å arrangere fysiske samlinger. Vi har 
flyttet de to samlingene til mars 2021, og håper da å kunne 
gjennomføre dem som opprinnelig planlagt.

Overordnet mål med samlingene var å styrke samarbeid 
og samordning lokalt og regionalt, samt gi faglig påfyll og 
legge til rette for erfaringsutveksling. Vi ønsket å invitere til 
refleksjon rundt forebygging, og hvordan møte mennesker 
som er kommet i en særlig utsatt situasjon. Med oss på 
samlingene hadde vi to spennende foredragsholdere. Sunil 
Loona, som med sine snart 50 år som psykolog i Norge 
engasjerte oss med sitt foredrag om levekår og utenforskap. 
Deretter Phd-kandidat Hamila El Abassi som, til tross for 
at hun deltok digitalt fra Danmark, skapte refleksjon og 
diskusjon med sitt foreldreperspektiv på negativ sosial 
kontroll. I tillegg hadde vi også tre lokale aktører som fortalte 
om sitt inkluderingsarbeid, med fokus på hva som skal til for 
å få skape positive fellesskap for både barn, unge og voksne. 
Evaluering fra deltakerne viste at nettverkssamlingene 
ble svært godt mottatt, og opplevdes relevant for deres 
arbeidshverdag.   

Animasjonsfilm: «Hjem»
Med samme faglige utgangspunkt som nevnt over, sendte vi 
ut invitasjon til anbudskonkurranse til fire ulike filmselskap. 
Vi fikk tilbud fra to selskap, og etter nøye drøftinger falt valget 
på Qvisten Animasjon. Animasjonsfilmen er et samarbeid 
med RVTS Nord, og kan brukes i alle våre aktiviteter der 
tematikken er relevant. Vi ønsker at filmen skal nå bredt ut til 
det offentlige tjenesteapparatet og til frivillig sektor, og tas i 
bruk av alle i hjelpeapparatet som finner den formålstjenlig. 
Filmen belyser ulik type sårbarheter, og hva som kan skje 
med et menneske som ikke er omgitt av et positivt fellesskap. 
Les mer om filmen under kapittelet «Kommunikasjons- og 
profilarbeid ved RVTS Sør».

Regjeringens handlingsplan mot menneske-
handel (2.3.3)

Tiltak 17 – Gi opplæring til helse- og omsorgspersonell 
i arbeidet med å identifisere og følge opp ofre for 
menneskehandel 
RVTSene har hatt oppdrag knyttet til Regjeringens handlings-
plan mot menneskehandel siden høsten 2017. Det har tatt 
tid å innarbeide et nytt fagområde både i regionen vår og 
internt på senteret. Kurs og konferanser som kun retter seg 
mot fagfeltet «menneskehandel» har hatt dårlig påmelding, 
og denne erfaringen var noe av grunnen til det interne 
arbeidet med å koble sammen fagområder med tilgrensende 
tematikk. Arbeidet mot menneskehandel er blant annet 
inkludert i animasjonsfilmen og nettverkssamlingene Nye 
Blikk, omtalt over. 
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I tillegg startet vi et samarbeid i 2019 med fylkesmenn 
i regionen om å etablere en felles struktur rettet mot 
kommunene, om implementering av handlingsplaner som har 
overlappende fokus, deriblant Regjeringens handlingsplan 
mot menneskehandel. I februar arrangerte vi «Tenk Tanken 
– en inspirasjonsfestival fra plan til handling» med ca. 200 
deltakere, som også er omtalt i et eget avsnitt. 

Av særskilte oppgaver knyttet til Regjeringens handlingsplan 
mot menneskehandel har vi også i år vært involvert i 
videreutvikling av nettportalen menneskertilsalgs.no i sam-
arbeid med RVTS Øst. RVTS Sør har fortsatt ansvar for å 
levere webløsning og design, inkludert utvikling, oversetting 
og tilpassing av modeller. RVTS Øst har ansvar for det 
skriftlige innholdet. 

Menneskehandelgruppa i Agder politidistrikt er nyetablert, og 
vi inngår i et samarbeid med dem om hvordan følge opp ofre 
for menneskehandel, samt hvordan nå ut med kompetanse 
til fagfolk i regionen vår. Denne høsten skulle vi vært samlet 
fysisk i forbindelse med det årlige KOM-seminaret, med mål 
om å bli kjent, styrke samarbeidet og senke terskelen for å ta 
kontakt med hverandre. Det fysiske arbeidsseminaret måtte 
utgå pga. restriksjoner knyttet til Covid-19.  

RVTS Sør inngår i det nasjonale RVTS-nettverket, som dette 
året kun har møttes digitalt. Nettverket skal samarbeide om 
kartlegging av feltet, og om kompetansehevingstiltak som 
nettverket mener er mest formålstjenlig å samarbeide om. Vi 
ser nå på muligheten for å arrangere en nasjonal, eventuelt 
en nordisk, konferanse i fellesskap i 2021. 

Handlingsplan mot radikalisering og voldelig 
ekstremisme (2.3.4)

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

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

Tiltak 8: Regionalt arbeid med kompetanseheving i 
helsetjenestene
RVTS Sør har som mål å løse oppdraget gjennom helhetlig, 
langsiktig, regionalt og tverretatlig arbeid. Vi prioriterer 
arbeid med fylkesvise nettverkssamlinger (Agder, Telemark/
Vestfold og Viken/Buskerud), og vi samarbeider med 
Arkivet/Plattform i Agder, Mentornettverket i Vestfold/
Telemark, Radikaliseringskontakter i politiet i Agder og 
SørØst politidistrikt og Fylkeskommunen i Agder, Vestfold/
Telemark og Viken (Buskerud). Vi har i tillegg organisert et 
samarbeid på tvers i internt prosjektarbeid ved RVTS Sør, 
under paraplyen Tilhørighet og inkludering, der arbeid mot 
Radikalisering og voldelig ekstremisme inngår (som tidligere 
beskrevet). RVTS Sør har valgt å ha et utvidet fokus på 
utenforskap, og et spesielt fokus på forebyggende arbeid 
blant ungdom. 
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Nasjonalt samarbeid internt i RVTSene
RVTS Sør deltar i nasjonal arbeidsgruppe (FARE), som består 
av ansatte fra samtlige RVTSer. RVTS Øst koordinerer og 
leder arbeidsgruppen.
                                                                                                                       
Helsedirektoratet har, i sitt tilskuddsbrev 2020, bedt 
RVTSene om å levere på en rekke tiltak innenfor forebygging 
av radikalisering og voldelig ekstremisme. For å kartlegge 
behov blant kommunene i landet og få grunnlag for å 
prioritere innsatsområder, besluttet FARE å utforme og 
gjennomføre en spørreundersøkelse. Hensikten med 
spørreundersøkelsen var å kartlegge lokale tjenesters 
eksisterende planer, kompetanse, nettverk, strukturer og 
arbeidsformer. Informasjonen fra undersøkelsen vil bli brukt 
til å utvikle tilpassede kompetansehevende tiltak, hensikts-
messige veiledningsstrukturer og etablering av kommunale 
eller regionale samarbeid. Rapport fra spørreskjema ble 
utarbeidet.

Samarbeid med «Plattform» (Norsk Institutt for forebygging 
av radikalisering og voldelig ekstremisme v/Arkivet i 
Kristiansand) 
Målsettingen med samarbeidet er kompetanseutvikling i 
Agderregionen. Plattform og RVTS Sør gjennomfører sam-
arbeidsmøter hvor dette er tema, samt inviterer hverandre 
inn på våre ulike arrangementer.                                                                        

RVTS Sør bidro til gjennomføring av seminar om Utenforskap, 
sosial kontroll og tilhørighet, 5. februar 2020: Iman Alyas 
Karmani - «Det kan koste liv om vi ikke snakker sammen». 
Johan Fredric Key Berntsen, KUP - «Å aldri gå alene – Trygge 
supportere i guttegruppa». Nina Tangaard Lomeland, RVTS 
Sør, «Hvem vil du være? Grensene mellom positiv og negativ 
sosial kontroll» (45 deltakere).

Tiltak 23: Oppfølging av personer som har deltatt i 
kamphandlinger i utlandet (fremmedkrigere)
Sentralt i oppfølgingen av fremmedkrigere og deres 
barn er gode samhandlingsrutiner innad og mellom 
ulike tjenester. RVTS skal bidra med koordinering av det 
tverrfaglige samarbeidet, veiledning og skreddersydde 
kompetansehevingstiltak til relevante instanser. Flere av 
underprosjektene beskrevet ovenfor, omhandler også tema-
tikken i dette tiltaket. 

Mentorutdanning og oppfølging av regionale mentor-nettverk 
har som målsetting å utruste mentorer og ressurspersoner 
med en fenomenforståelse, og holdnings- og handlings-
kompetanse som gjør de i stand til å fange opp og jobbe med 
personer som er i fare for å gå inn i en radikaliseringsprosess, 
har vært eller er en del av ekstremistiske nettverk, er 

barn av fremmedkrigere, eller pårørende. RVTS Sør driver 
nettverk (Region Sør) for mentorer som har deltatt i 
Mentorutdanningen i regi av RVTS Vest. Det har vært avholdt 
to møter i Mentornettverket i 2020, og dette inkluderer 
et samarbeid om nettverkssamlingene «Nye Blikk på 
utenforskap, tilhørighet og mangfold».

RVTS Sør samarbeider med både RVTS Vest og RVTS Øst 
for videre Mentorutdanning. For deltakere fra Region Sør 
er det mulig å delta i Mentorutdanning i regi av RVTS Vest 
eller RVTS Øst/SALTO. RVTS Sør følger opp med nettverk av 
mentorer i Region Sør. 
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Retten til å bestemme over eget liv - 
Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, 
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020)

Tiltak 23: Styrke lokal og regional samordning og 
samarbeid i arbeidet mot negativ sosial kontroll, 
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 
RVTS Sør har sammen med de øvrige RVTSene fått i oppdrag 
å videreføre arbeidet knyttet til Handlingsplanen om negativ 
sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 
«Retten til å bestemme over eget liv, 2017-2020». I tillegg til 
spesifikke aktiviteter knyttet til handlingsplanen er også disse 
fagområdene inkludert i Tenk Tanken – en inspirasjonsfestival 
fra plan til handling, samt animasjonsfilmen «Hjem», og 
nettverkssamlingene Nye Blikk på utenforskap, mangfold 
og tilhørighet. Disse tre aktivitetene er beskrevet nærmere 
under overskriften Tilhørighet og inkludering. 

I 2020 har vi fortsatt arbeidet med å jobbe helhetlig, 
langsiktig og regionalt. Vi har videreført godt etablerte 
prosjekter, samtidig som vi har jobbet internt med hvordan 
dette fagområdet skal bli en del av våre kjerneoppgaver. 
Agdernettverket har hatt tre møtepunkter i løpet av året. De 

to første ble gjennomført digitalt, og det siste treffpunktet 
var lagt til nettverkssamlingen «Nye blikk på utenforskap, 
tilhørighet og mangfold». Vi har i fellesskap utarbeidet et 
strategidokument som skal ligge til grunn for arbeidet vi gjør 
i nettverket, og håper å kunne ferdigstille dette når vi møtes 
neste gang, på nyåret 2021.   

Agdernettverkets overordnede målsetning er å styrke, sam-
ordne og forankre innsatsen mot negativ sosial kontroll, 
tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og æresrelatert vold. 
Nettverket skal bidra til å sikre et godt forebyggende og 
helsefremmende arbeid og styrke det kommunale hjelpe-
apparatets evne til å håndtere konkrete saker. Nettverket skal 
også kunne bistå tjenesteapparatet med kompetanseheving 
slik at tjenesteapparatet blir i stand til å håndtere enkeltsaker 
på en god og hensiktsmessig måte. Vi vil også sette fokus 
på utarbeidelse av planer og gode rutiner i kommunene. Det 
skal samarbeides med relevante frivillige organisasjoner.

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

Kollegaveiledning - Nasjonalt støttetilbud for ungdom 
over 18 år utsatt for tvangsekteskap eller annen form for 
æresrelatert vold. Et samarbeid med familievernkontoret i 
Vest-Agder. RVTS Sør, Familievernkontoret i Vest-Agder og 
Nasjonalt botilbud møtes en gang pr. måned for å utveksle 
erfaringer fra praksisfeltet og fra kompetansesenteret 
til gjensidig fagutvikling. Dette har pågått i mange år. 
Hendelsene og historiene som diskuteres og veiledes rundt 
gir oppdatert informasjon og erfaringer fra feltet, som igjen 
gir bedre grunnlag for å veilede og spre kunnskap videre i 
våre tjenester. 

Samarbeidsprosjekter: 
Kristiansand, Arendal og Grimstad kommune har søkt og 
fått tilskudd til prosjektet «Religion i en moderne tid: dialog 
og debatt om troens muligheter og begrensninger i et 
demokrati».

RVTS Sør har, i likhet med mange andre fagmiljøer i Agder, 
støttet denne søknaden og vil inngå som samarbeidspartner 
når prosjektet skal videreutvikles i 2021. 

Tiltak 14 – Utvikle opplæringstilbud for ressurs-
personer fra berørte miljøer

Ti sterke kvinner
Dette er et kvinnenettverk som bidrar til å bygge broer, skape 
trygghet og fremme dialog i samfunnet. RVTS Sør var med på 
å igangsette prosjektet i samarbeid med Agder politidistrikt 
i 2017. Det har vært tre treff i 2020, og vi har satt fokus på 
å utvikle en strategi- og handlingsplan. Nettverket ble omtalt 
som et av tiltakene i Strategi for forebygging av voldelig 
ekstremisme, hatkriminalitet og polarisering i 2019, og vi har 
derfor en kobling inn i radikaliseringsarbeidet på senteret. Ti 
sterke kvinner består av personer med flerkulturell bakgrunn 
som har stor erfarings- og kunnskapsbredde. De har 
brukererfaring og vi har derfor benyttet dem i ressursgrupper 
innenfor andre prosjekter hvor vi har hatt behov for det, 
herunder «Hvem vil du være?». 

«Hvem vil du være? 
Grensen mellom positiv og 
negativ sosial kontroll»
Dette verktøyet, som består av 
tre kortfilmer og en dialogbasert 
veileder ble utviklet i 2019 
og lansert i januar 2020.  
Prosjektet var et samarbeid 
mellom Frihetsteateret, 
Likestillingssenteret KUN og 

RVTS Sør med finansiering av 
IMDi. Utgangspunktet for filmene 

var en teaterforestilling basert på erfaringene til unge utsatt 
for negativ sosial kontroll. Veilederen er basert på forskning 
og kunnskap på temaet. Forskning og erfaring viser at det er 
et behov for mer veiledning og dialog om foreldrepraksis og 
grensesetting blant innvandrere.

Opplegget er gratis og ligger åpent tilgjengelig på www.rvtssor.
no/hvemvilduvaere. Det kan brukes av alle som ønsker å 
snakke om sosial kontroll og er best egnet for ungdom og 
voksne. Berørte miljøer er hovedmålgruppen, og vi oppfordrer 
til at man møtes på tvers av generasjoner, kjønn, religiøse- 
og etniske fellesskap, samt involverer hjelpeapparatet og 
fagpersoner. Prosessleder kan være hvem som helst fra 
disse miljøene. Etter lansering har vi vært i dialog med både 
fagmiljøer og berørte miljøer om at vi ønsker å utvikle og tilby 
kurslederkurs. Dette er det stor interesse for, og vi vil sette 
opp dette i løpet av 2021. 

Fagdager og undervisningsaktivitet
Negativ sosial kontroll og tvangsekteskap er tatt inn som 
tema i ulike tjenestestøtteprogrammer. Vi har arrangert 
fagdager for skoler og kommunale hjelpetjenester, der vi har 
satt fokus på vold i nære relasjoner, deriblant negativ sosial 
kontroll. Tilsvarende har vi inkludert denne tematikken i 
kompetanseprogrammet MMA Krisesenter, som ble igangsatt 
våren 2020 og etter planen skal være ferdig gjennomført for 
alle 8 sentrene i 2023.  

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

«Regionale og nasjonale kompetansesentre skal bidra i 
arbeidet med å implementere opptrappingsplan for barn og 
unges psykiske helse og sikre videre kunnskapsspredning og 
kompetanseoppbygging om barn og unges psykiske helse». 
Mandatet er bredt, og krever videre konkretisering for å kunne 
gi retningslinjer for målsettinger og arbeid på aktuelle arenaer 
for barn og unge. På bakgrunn av smittevernsituasjonen 
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rundt COVID-19, samt at prosjektlederen ved RVTS Sør er 
relativt nyansatt, har dette foreløpig ikke latt seg gjøre. 

Gjennomføring: I tilskuddsbrevet fremkommer imidlertid også 
følgende presisering: «Ledere i helse- og omsorgstjenestene 
og barnevernet må få god hjelp til å arbeide på en 
systematisk, sammenhengende og kunnskapsbasert måte, 
slik at det går bedre med sårbare barn, unge og familier.» På 
denne måte har RVTS Sør knyttet mandatet til lederutvikling 
og lederstøtte generelt sett, og sees i sammenheng med 
eksisterende løpende kompetanseprogrammer i kommunene. 
Særlig relevant vil det være å se dette prosjektet i relasjon 
til pågående prosjekt om nettverk for kommunepsykologer, 
deres ledere og kolleger fra andre faggrupper, ut ifra at 
førstelinjens ansvar innen brukermedvirkning og samhandling, 
herunder ledernes sentrale rolle i dette.
 
RVTS Sør har opprettet kontakt med kommunepsykologer i 
Arendal kommune, og har forståelsen av at det vil sendes en 
forespørsel til RVTS Sør vedrørende bruk av nettressurser, 
herunder at dette forankres i ledere på kommunalt nivå og 
knyttes til arena for både intern samhandling og samhandling 
mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. 

Ungdata – tjenestestøtte til kommunene – bistå med 
å forstå Ungdata-resultatene (2.1.4)
RVTS Sør har et formelt samarbeid med KoRus Sør og RBUP 
Øst og Sør om Ungdata-oppfølgingen. I 2020 arrangerte 
KoRus Sør og RVTS Sør, i samarbeid med USN, fagdag om 
livsmestring og forebygging av selvskading og selvmord (75 
deltakere). Mye av Ungdata-aktiviteten er forskjøvet til 2021 
grunnet Covid-situasjonen.

Blåkors chat-senter 
RVTS Sør skal i samarbeid med Blå Kors Chat-senter 
gjennomføre et kompetanseprogram i tidsrommet 2020 – 
2022. Blå Kors Chat-senter inneholder to nasjonale Chat-
tjenester: SnakkOmMobbing.no og SnakkOmPsyken.no, 
pluss en regional tjeneste: UngPrat.no.  

Programmet fokuserer på videreutvikling av et godt arbeids-
miljø, utvikling av en felles faglig plattform og faglige 
perspektiver hentet fra traumeforståelse og traumebevisst 
omsorg.

Programmet er utarbeidet i henhold til anerkjente prinsipper 
i nyere implementerings-forskning, og har som intensjon 
å utvide ledere og ansattes være- og gjøre-kompetansen 
gjennom økt kunnskap, refleksjon, kollegaveiledning og 
trening i forståelsesmodeller og ferdigheter. Det baserer 
seg på en erkjennelse av at kompetanseutvikling, læring og 
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kvalitetsheving best skapes i møte med likeverdige parter. 
Programmets innhold blir utformet i samarbeid mellom RVTS 
Sør og Blåkors Chat-senter. Det faglige innholdet skal avspeile 
at traumeperspektivet samme med andre perspektiver på 
psykiskhelse kan utfylle hverandre for å gi bedre tjenester til 
ungdommene. Undervisningen søker å hente inn og være i 
dialog med erfaringer fra Chattene.  

Det avholdes 8 fagsamlinger og 8 ledersamlinger i løpet av 
2 år med oppstart sommer/høst 2020. Det vil bli gitt noe 
for- og etterarbeid til hver av samlingene som det er forventet 
at blir gjennomført. Utbyttet av programmet forutsetter at det 
er aktivitet mellom samlingene som både styrker den faglige 
utviklingen, men som også sikrer best mulig forutsetninger for 
gode fagdager sammen.

Vi har i år gjennomført en Kick-off samling på webinar, to 
ansattsamlinger i rom og to ledersamlinger. 

Regionale tverrfaglige nettverk innen psykisk helse-og 
rusarbeid –faglig støtte og samhandlingskompetanse 
til psykologer, annet fagpersonell og ledere (2.1.5)

Fra Tilskuddsbrev Helsedirektoratet: “Flere kompetanse-sentre 
har de siste årene bidratt med kompetansestøtte til kommuner 
og psykologer i forbindelse med satsningen for å rekruttere 
psykologer til kommunene. I tråd med statsbudsjettet for 2020 
skal arbeidet videreføres og videreutvikle, og RKBU/RBUP 
skal ha et regionalt ansvar for å drifte, eller styrke, regionale 
tverrfaglige nettverksom understøtter kommunenes pågående 
arbeid med økt kvalitet og kompetanse innen psykisk helse- 
og rusarbeid, herunder også psykologkompetanse.” 

Samarbeidspartnere
Henrik Gilde, RBUP 
Anne B. G. Fjelnseth, NAPHA 
Anne-Kristin Imenes, KoRus 

Utgangspunktet for samarbeidet er et ønske om fysiske møter 
i en nettverksgruppe. På bakgrunn av smittevernsituasjonen 
rundt COVID-19, har en valgt å legge opp til nettmøter i form 
av webinarer frem til og med våren 2021 i første omgang 
(Zoom). Det har i høst blitt arrangert et webinar i regi av 
RBUP denne høsten. Planen er et til to webinarer - eventuelt 
møter - i halvåret. I tråd med mandatet legges det opp til 
refleksjon og arbeid i nett-grupper, for erfaringsutveksling 
og gruppearbeid. Foreløpig er neste webinar planlagt i april, 
med vekt på temaet Rus og ungdom. Arbeidet med dette er 
i gang, der er samarbeidsmøter på nett med de involverte 
samarbeidspartnere, samt dialoger med kommunalt ansatte. 
Program og endelig dato kommer på nyåret.  

Regionale tverrfaglige ACT/FACT-nettverk (2.2.3)
RVTS Sør samarbeider med Statsforvalteren, NAPHA, NK-
ROP og helseforetak om «videreføring og etablering av 
regionale nettverk for å understøtte nødvendig vold- og 
traumekompetanse, samt kompetanse i oppfølging og 
forebygging av selvskading og selvmordsproblematikk, i 
teamene», jf. Tilskuddsbrevet for 2020. Midlene til denne 
satsningen kommer fra rammetilskuddet; Tilskuddsbrevet 
pkt. 2.2.3; Sentrale satsninger. Her fremkommer denne 
satsningen som en av flere videreførte satsninger fra 2019.  

Statsforvalteren i Agder er koordinerende samarbeidspartner 
i dette prosjektet, og er den aktive part med tanke på å 
videreføre nevnte samarbeid med nettverk for de regionale 
FACT/ACT-teamene. Det er besluttet at målet er 2 årlige 
nettverkssamlinger – en på våren og en på høsten. 

Den planlagte samlingen våren 2020 utgikk grunnet smitte-
vernsituasjonen rundt COVID-19. En ny konferanse ble 
planlagt på Hotell Scandic Sørlandet 16. – 17. november 
2020. Det ble imidlertid besluttet at også høstens konferanse 
utsettes, da smittevernsituasjonen fremdeles vanskeliggjør 
gjennomføring. FACT-Teamene takket nei til en digital løsning 
som erstatning, da behovet anses oppleves å være fysisk 
møteplass. Samarbeidet med Statsforvalteren i Agder og de 
andre involverte fortsettes. 
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Program for folkehelse – 2017-2027 (2.2.1)

Folkehelsprogrammet startet i 2017 og skal løpe til 
2027. Kompetansesentrene skal bistå kommunene med 
kompetanse- og evalueringsstøtte i folkehelseprogrammet. 
RVTS Sør har et formalisert samarbeid med KoRus Sør og 
RBUP Øst og Sør, dette for å sikre at tjenestene skal møte 
mer koordinerte kompetansesentre. RVTS Sør har vært 
medlem av samarbeidsorganet i Agder og i Telemark. RVTS 
Sør har representert RBUP Øst og Sør i Agder, og RBUP Øst 
og Sør har representert RVTS Sør i Vestfold. 

Det har vært gitt kompetansestøtte i BTI-arbeidet, et av 
prosjektene i folkehelseprogrammet i Agder (14 kommuner).
RVTS Sør arranger kompetanseprogram for HBS - Helse-
fremmende barnehager og skoler (6 kommuner i Agder) 
med fokus på implementering og prosess-ledelse og -støtte 
Kompetanseprogrammet startet høsten 2020 og avsluttes 
våren 2021. 

RVTS Sør har skrevet en intensjonsavtale med fylkes-
kommunen i Vestfold om prosjektet «Sammen mot», - Et 
regionalt folkehelseløft mot vold og overgrep i Vestfold og 
Telemark. RVTS Sør er involvert i Midt-Telemark sitt prosjekt 
og skal i perioden 2020-2023 bidra med kompetanseheving i 
dette programmet. I 2020 har RVTS Sør arrangert samlinger 
for kommunale ledere i prosjektet. Målgruppen er Barn og 
unge, frivillige lag og organisasjoner, og ansatte i kommunale 
tjenester. 

Pågående arbeid og aktiviteter i program for 
folkehelse i 2020 (2.2.2)

Samarbeid Sør som består av KoRus Sør og RVTS sør og 
NAPHA, har etablert et solid 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 en ressursgruppe som består av 
representanter fra alle sentrene (folkehelseteamet) De har 
faste møter for å sikre oppdatert status på pågående arbeid 
og sørge for synergiene i samordning  av forespørslene fra 
kommunene slik at vi kan levere helhetlige og koordinert 
kompetansestøtte. («en dør ut»)

Mange kommuner i regionen deltar i prosjektet «Sammen 
Mot». Samarbeid sør gir solid og helhetlig kompetansestøtte 
til denne innsatsen. Mange kommuner arbeider med å 
styrke folkehelsesamarbeid på tvers innad i kommuner og 
på tvers av kommuner (BTI/tidlig Inn). Samarbeid Sør har 
samarbeidsgruppe (BTI /BTS) som sammen med KoRus 
leverer denne innsatser til kommuner i begge programfylkene.
Sentrene deltar også inn til folkehelse- innsatser i barnehager 
og skoler samt følger og bistår i evaluering av et spill prosjekt 
(gaming).

Programfylkene i regionen (Agder, Vestfold/Telemark, 
noe i Viken) har et stort mangfold og variasjon i tiltak og 
får kompetansestøtte til tiltaksutvikling, evaluering, sam-
handling mellom kommuner og vil etter hvert etterspørre 
implementeringsstøtte for varig drift etter prosjektperioden.
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Implementeringsstøtte til kommuner i 2021

RBUP sør og Øst har i samarbeid med andre nasjonale 
og regionale ressurs- og kompetansesentrene, utformet 
en skisse til implementeringsstøtte til kommuner som 
skal etablere folkehelsetiltak i varig drift. Oppdraget ble 
levert Helsedirektoratet i desember 2020. RBUP øst og 
sør håper å få oppdraget om å utforme en prototype for 
implementeringsstøtte, i samarbeid med andre sentre. En 
prototype kan piloteres i noen regioner før produktet kan 
realiseres i alle regioner.

Samarbeidet Sør har en struktur og et koordinert samarbeid 
rundt folkehelseprogrammet som gjør det mulig å tilby 
samordnet implementeringsstøtte til kommuner i våre 
programfylker.  Samarbeid Sør ønsker å pilotere en protype 
for implementeringsstøtte til utvalgte kommuner, i samarbeid 
med programfylkene. Programfylkene i regionen har mange 
kommunene som i 2021 skal evaluere tiltaksprosjektene 
før de skal implementeres som varige folkehelsetiltak i 
kommunen. Tiden er inne for god kompetansestøtte som 
sikrer implementering av folkehelsetiltak i kommuner i sør.

Nasjonal helseberedskapsplan. Videreføring 
av arbeidet med psykososial beredskap (2.3.6)

PåFyll kriseteam
Kommunen skal tilby psykososial oppfølging til mennesker 
i kriser og ved katastrofer. Mange kommuner velger å ha et 
kriseteam til å gjøre en slik oppfølging.
 
I 2018 utviklet RVTS Sør «PåFyll del 2», et kompetanse-
utviklingsverktøy til bruk lokalt i de enkelte kommunale 
kriseteam og har årlig hatt 2 regionale samlinger i året. I 
2020 har RVTS Sør arrangert 1 digital samling. Temaet var 
egenomsorg.

Psykososial beredskap
RVTS Sør viderefører arbeidet med kompetanseutvikling 
og nettverksarbeid rettet mot psykososiale kriseteam. 
I programmet «Påfyll» inviterer vi til halvårlige samlinger 
med tidsaktuelle tema og etter innspill fra kriseteamene. I 
samlingene presenteres aktuelt fagstoff, samt eksempler fra 
kommunene i form av «best practice». Det legges i tillegg opp 
til utveksling og arenaer for nettverksbygging i programmet 
for disse samlingene. Samlingene spres geografisk i hele 
region sør. 

Fastsatte fysiske samlinger mai og oktober ble avlyst dette 
året pga Covid19restriksjoner. Det arrangeres i stedet en 
digital samling 9 desember hvor alle kriseteamene inviteres. 
Det planlegges 3-4 tilsvarende samlinger for 2021. Neste 
samling er planlagt 8. mars 2021.

Psykososial beredskap ved Pandemi
RVTS Sør har deltatt i flere nasjonale samarbeid rundt 
kriseberedskap ved Pandemi. 2 medarbeidere har vært med 
i prosjektgruppe og deltatt i nasjonalt samarbeid. Senterleder 
har representert RVTS Sør i nasjonal ekspertgruppe. RVTS 
Sør har ikke deltatt aktivt i lokale eller regionalt krisearbeid 
knyttet til pandemihåndteringen, men har bistått med 
veiledning på henvendelser fra ulike tjenester. Oppfølging 
etter kriser i nedstengingsperioden har vært et tema.

Nasjonal koordineringsgruppe fra alle RVTS
Gruppen besto av ansatte som arbeidet med psykososial 
beredskap ved samtlige RVTS. Arbeidet besto av erfarings-
utveksling rundt håndtering av pandemi. Gruppen gav en 
samlet høringsuttalelse vedrørende dokumentet «Helhetlig 
nasjonal strategi for kortsiktig og langsiktig psykososial 
oppfølging ved pandemi» som ble utarbeidet ved NKVTS.

Pandemiportal i regi av RVTS Øst
RVTS Sør deltok i referansegruppe til portalen, og vil 
samarbeide med RVTS Øst og de andre RVTSene om drift 
og bruk av portalen. Bruk av portalen vil være tema ved 
regionale nettverkssamlinger for kriseteamene i regionen. 

Utøya Los (2.2.5)
Oppdraget videreføres fra 2019 i tildelingsbrev til RVTSene 
fra Helsedirektoratet. Bakgrunnen er henvendelse fra Støtte-
gruppen etter 22. juli, om behov for psykososial støtte og 
ivaretakelse til berørte etter hendelsene 22. juli 2011. RVTS 
øst har koordineringsansvar.

RVTS Sør deltar i et samarbeid med øvrige RVTS, der 
alle sentrene har oppnevnte «Loser» som skal ta imot 
henvendelser fra berørte etter 22. juli 2011-hendelsene. 
Berørte i region sør kan ta direkte kontakt med losene. 
De tilbys da avklaringssamtale/r for vurdering og eventuell 
oppfølging av behov for bistand. Samtalen vil ha som mål å 
avklare behov for bistand, og evt. bidra til å etablere kontakt 
med aktuelle instanser. Vi skal ikke drive behandling.

Ragnhild Leite, Øyvind Dåsvatn og Tone Weire Jørgensen 
innehar LOS-funksjon for 2020 og er kontaktpunkt for 
henvendelser fra berørte. 
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I tillegg til LOS-funksjonen, har vi som Loser deltatt i NKVTS 
oppfølgingsstudie av berørte etter Utøya. Dette har gitt en 
unik mulighet til å være et synlig kontaktpunkt for berørte 
samt støttegruppen. Det har vist seg at spørreundersøkelsen 
har ført til et øket antall av henvendelser. 
 
I 2019-2020 har vi registrert 12 saker som vi har hatt til 
behandling. Fokus har vært både psykososial oppfølging og 
behov for juridisk assistanse. Det har vært nyttig å kunne 
samarbeide med de øvrige RVTS ene i arbeidet med å kunne 
gi adekvat hjelp.
  
Støtteforeningen etter 22. juli arrangerte ungdomssamling 
for berørte på Sundvollen september 2020. Her bidro 2 
medarbeidere fra RVTS Sør.

Selvmord og selvskading (2.2.4)

RVTS Sør har deltatt i nasjonal gruppe som har utarbeidet 
verktøyet «En hjelp for kommuner til utarbeiding av kommunal 
handlingsplan om selvmord og selvskading». Dette verktøyet 
er nå ferdigstilt, og det er opprettet en intern prosjektgruppe 
som vil arbeide med å bistå kommunene i arbeidet med 
å lage kommunale planer. Det er etablert kontakt med 1 
kommune. Vi ser for oss å bruke erfaringer her til å utvikle et 
konsept til bruk i andre kommuner.

Samarbeid med LEVE
RVTS Sør arrangerer årlige samlinger for syrene i fylkeslagene 
i regionen. Årets samling blir digital og avholdes 8 desember. 
Tema dette året er egenomsorg i hjelperrollen.
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RVTS Sør har ellers en rolle som veileder i likemannsarbeidet. 
Vi er forespurt om å kunne ha en aktiv rolle i arbeidet med 
å utdanne nye likemenn lokalt, som følge av at Leve har 
vanskeligheter med å arrangere nasjonalt utdanningsprogram 
som følge av Pandemi.

RVTS Sør har i likhet med andre RVTS vært engasjert i et 
samarbeid rundt opprettelse av en ny kontakttelefon i regi 
av LEVE og Mentalhelse. RVTS Sør har tilbudt undervisnings-
kompetanse til telefonarbeidere. Det er foreløpig ikke 
kommet konkretet henvendelser her.

Samarbeid med Vivat selvmordsforebygging
RVTS Sør samarbeider i likhet med de øvrige RVTSene 
med «Vivat selvmordsforebygging» om undervisning og 
implementering av kursene «Førstehjelp ved selvmordsfare» 
over 2 dager, og «Oppmerksom på selvmordstanker» som går 
over en halv dag. 

RVTS Sør bidrar med veileder for vivat i 20% stilling i region 
sør. Oppgavene som veileder er å bistå med å utdanne 
nye kursledere, veilede kursledere, være kursleder, samt 
promotere kursene i møte med ulike tjenester. RVTS Sør 
arranger åpne kurs, men bruker også kursene som en del av 
våre kompetanseprogram.

Dette året har kurslederutdanningen, samt mange åpne 
kurs blitt utsatt eller avlyst grunnet pandemirestriksjoner. 
Vi har i stedet vært med på å utvikle filmen «Snakk om 
selvmordstanker» (SOS) som gir en kortversjon av kurset. 
Vi har i tillegg arrangert noen kurs både som del av våre 
kompetanseprogram, og som åpne kurs. Vi har også 
arrangert et «Frisk opp-kurs» for tidligere kursdeltakere. Vi 
opplever kursene som nyttige, og med gode tilbakemeldinger 
fra deltakerne.

OPS i videregående skole
Mange skoler og kommuner etterspør kompetanse om 
selvmordsforebygging både for elever og ansatte. Med 
utgangspunkt i erfaringer fra Australia og andre land, ønsker 
vi derfor å prøve ut OPS-kurset for elever i videregående skole. 
I dette arbeidet har vi laget et prosjekt hvor vi samarbeider 
med RVTS Nord og Vivat selvmordsforebygging. Vi håper å 
komme i gang med aktiv utprøving i løpet av 2021.

Aktivitet i tall:
Vi har i 2020 arrangert 2 åpne kurs. Vi har i tillegg arrangert 
2 kurs som en del av kompetanseprogram. Det er i tillegg 
arrangert et 2-dagerskurs og et «friskopp-kurs for «Fyrtårn-
Lister». Til sammen har vi hatt ca. 120 deltakere på disse 
kursene.

Deltagelse i arbeidsgruppe for utarbeidelse av mal for 
regionale folkeopplysningskampanjer om selvmord
RVTS Sør har bidratt inn i arbeidsgruppen som har jobbet 
med en mal for folkeopplysningskampanje. Arbeidsgruppa 
har bestått av representanter fra NSSF, alle RVTSene, Napha, 
SANKS, Leve og Mental helse. RVTS Sør har også bidratt 
inn i en gruppe som har jobbet spesielt med temaet menn 
og selvmord, samt jobbet fram en Dam-søknad om midler til 
gjennomføring av folkeopplysningskampanje i Østfold. 
 

Arbeid med kompetanseheving i psykososial 
oppfølging i forbindelse med flyktning- og 
asylankomster til Norge 

Mentorprogram for Politiets utlendingsenhet PU
Mentorprogram for PU ble startet opp høsten 2019. 
Programmet har vært et samarbeidsprosjekt mellom RVTS 
Sør og RBUP. 

Målsettingen med mentorprogrammet har vært å hjelpe PU 
til å øke kompetansen innenfor det barnefaglige området, 
samtidig med å trene opp mentorene til å lære bort og 
bidra til spredning av denne kompetansen innenfor egen 
organisasjon. Programmet hadde siste samling juni 2020. 
Det er igangsatt planlegging av nytt program med oppstart 
våren 2021.

Våren 2019 ble det gjennomført en utdanning for at UDI/PU/
UNE skulle trene opp veiledere innenfor alle tre virksomheter 
innenfor det barnefaglige området. Etter denne utdanningen 
ønsket PU å gå videre med å styrke utvalgte veiledere i sin 
virksomhet for å trene opp, veilede og undervise kollegaer 
innenfor dette området. De tok derfor kontakt med Stiftelsen 
Pilar, og RVTS Sør og RBUP har samarbeidet for å lage en ny 
mentorutdanning spesialtilpasset PU.

Høsten 2019 har det blitt gjennomført 2 to-dagers samlinger 
med mentorene. Totalt har 15 mentorer deltatt. Programmet 
fortsatte våren 2020 og ble avsluttet juni 2020. Alle 
mentorene øver i praksis ute hos kollegaer og sammen med 
familier og barn som skal uttransporteres, eller har behov for 
barnefaglig støtte.

Samtaler med barn i asylkjeden
RVTS Sør har deltatt i gjennomføring av kompetanseutviklings-
program for Utlendingsenheten UNE og PU rettet mot barn i 
asylkjeden. Det har både vært et kompetanseprogram rettet 
mot ansatte og et veiledningsprogram for å trene opp, veilede 
og undervise kollegaer innenfor det barnefaglige området. 
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Programmet ble avsluttet våren 2020.

Høsten 2020 har RVTS Sør deltatt i et mindre kompetanse-
hevingsprogram rettet hovedsakelig mot saksbehandlere i 
Une, men også med deltakelse av nemndledere. 

PU har bedt om et nytt kompetansehevingsprogram for 
2021. Utvikling av dette er startet høsten 2020. Alle disse 
programmene er et samarbeid mellom RVTS Sør, RVTS Øst 
og RBUP.

Veileder for ansatte i statlige mottak for enslige 
mindreårige asylsøkere
RVTS Sør har i 2020 på oppdrag fra UDI utviklet en digital 
og en trykket veileder i Traumebevisst og relasjonsbasert 
omsorg. Veilederen er utarbeidet etter at RVTS Sør fra 2017 
– 2019 gjennomførte kompetansehevingsprogrammet Et 
godt midlertidig hjem i mottak for enslige mindreårige, først 
regionalt, senere nasjonalt. Dette programmet fikk gode 
evalueringer fra mottakenes side og det var ønskelig at både 
teori og praksis ble beskrevet for å sikre god videreføring 
av arbeidet, og som inspirasjon og faglig grunnlag for nye 
mottak og mottaksansatte.

Dette var et nasjonalt oppdrag fra UDI og en videreføring 
av kompetanseutviklingsprogrammene «Et godt midlertidig 
hjem» og «Et godt midlertidig hjem – Påfyll», som ble 
gjennomført i RVTS Sørs regioner (Agder, Telemark, Vestfold 
og Buskerud) i 2017, og nasjonalt i samtlige mottak for 
enslige mindreårige asylsøkere i 2018/2019. Dette arbeidet 
og veilederen har overføringsverdi til generelt psykososialt 
arbeid og er relevant for forebygging av utenforskap. 
Veilederen ble lansert digitalt og er også trykket i et hefte 
på 1000 eks.

https://rvtssor.no/ressurser/publikasjoner/66/
traumebevisst-og-relasjonsbasert-omsorg/
Direkte lenke: 
https://www.yumpu.com/no/document/read/63880362/
traumebevisst-og-relasjonsbasert-omsorg                                                                                                          
                                                                                                                   

Kompetanseheving i kommunene
RVTS Sør har i 2020 både gjennomført møter med kommuner 
for å drøfte aktuelle problemstillinger, samt gjennomført 
Livets tre-opplæring i en enkelt kommune. I alt 1 dag med 
ansatte og 2 dager med ansatte og en gruppe av bosatte, 
voksne menn fra fem ulike nasjonaliteter. Responsen på dette 
har i ettertid vært at kommunen har besluttet at Livets tre 
skal inn som en obligatorisk del av introduksjonsprogrammet 
i kommunen.

RVTS Sør har videreført arbeidet fra tidligere år. Dette er godt 
beskrevet under andre punkt i rapporten. Situasjonen med 
stengte grenser har bidratt til at fokus nå i større grad ligger 
på integreringsarbeid i kommunene. Vi har gode erfaringer 
med å jobbe systematisk over tid med tjenestene i dette 
arbeidet. Vi har tro på å jobbe sammen med både ansatte 
og brukere av tjenestene. Vi er nå i gang med å utvikle 
programmer tilpasset behov i de kommunale tjenestene. 
Drammen og Kristiansand er kommuner der dette arbeidet 
er kommet i gang.

Overgrep og tortur (2.2.11)

Fra RVTS Sørs tidligere arbeid med torturfeltet foreligger 
det kunnskap om et kompetansebehov på området fra flere 
kommuner i regionen. Prosjektgruppens arbeid sees på 
denne bakgrunn, med ønske om å kunne gi mer strukturert 
kompetanseheving i samarbeid med de andre RVTSene. 

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

Samarbeidet har det siste året til en stor grad foregått i form av 
nettmøter. Av eksterne ressurser har der også vært nettmøte 
med RVTSene og FAFO ved Nerina Weiss, psykolog Nora 
Sveaass, advokat Celina Dinardi og lege Birgit Lie. De skal 
på oppdrag fra UDI utarbeide en utredning om forpliktelser og 
anbefalt praksis overfor torturutsatte i asylprosedyren, etter 
nasjonalt og internasjonalt regelverk og praksis, med særlig 
vekt på Istanbulprotokollen. Bakgrunnen for møtet var at de 
ønsket kunnskapsutveksling med RVTSene. 

Samarbeidet mellom RVTSene fortsetter, og et strategi-
dokument vil foreligge på nyåret 2021. 

Flyktning.net (2.2.10)
RVTS Sør har sammen med de øvrige RVTS ene deltatt i 
arbeidet med å revidere nettportalen «Flyktning.net». RVTS 
Sør deltar i redigeringsarbeidet, og med å promotere portalen 
i aktuelle fora. 
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Tiltak 2.3.5. Personell som har deltatt i 
internasjonal tjeneste for Norge

Tiltak 14 Kommunale eller interkommunale handlingsplaner
RVTS Sør har i 2020 videreført arbeidet med å implementere 
kommunale handlingsplaner for ivaretakelse av personell 
etter utenlandstjeneste. Vi har i dette arbeidet samarbeidet 
med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Statsforvalteren 
i Agder, samt Forsvarets Veterantjeneste. En viktig del av dette 
arbeidet har vært å få på plass kommunale veterankontakter. 
Vi planla våren en konferanse i Kristiansand i samarbeid med 
Statsforvalteren i Agder. Konferansen ble avlyst pga. Covid19, 
men arrangeres i stedet i digital form i januar 2021. Vi 
samarbeider med øvrige RVTS og Forsvarets Veterantjeneste 
om å tilby standardiserte kurs og kursmateriell. 

Tiltak 22: Regionale fagnettverk for innsatspersonell
I region Sør har vi dette året videreført det regionale 
fagnettverket (RNIP). I nettverket er ulike relevante 
yrkesgrupper som barn og ungdomspsykiatri, beredskap 
på fylkes og kommunenivå, NAV, familievern, kirke 
representert. Representanter fra NVIO og SIOPS er også 
representert i nettverket. Ressurspersoner i nettverket bidrar 
i undervisningsoppdrag rettet mot tjenesteapparatet. Det 
er avholdt 2 nettverksmøter i 2020, hvorav et ble avholdt 
digitalt.

Tiltak 23 Kompetansenettverk 
RVTS Sør deltar i regionalt kompetansenettverk i regi av 
RVTS Øst.

Tiltak 24 Opplæringspakke i militærpsykiatri
RVTS Sør har dette året videreført opplæringstilbud til DPS og 
sykehus. Vi har valgt å ha et hovedfokus på barn og familier, 
og fokusert på ansatt i barnevern, familievern og NAV. Det 
har grunnet pandemi vært lav kursaktivitet dette året, men 
vi har avholdt en digital samling for DPS Østre Agder med 
ca. 40 deltakere. På disse undervisningsdagene legger vi 
opp til en kombinasjon av fagligpåfyll om krigspsykologi, 
erfaringsformidling fra veteraner og om ulike støtte og 
hjelpeordninger i sivilt og militært hjelpeapparat. 

Vi har tidligere besøkt familievernkontor i region sør. Vi 
planlegger et mulig samarbeid med familiekontoret på 
Hamar om kompetansespredning utover egen region. Hamar 
Familievernkontor er utpekt til å være kompetansekontor på 
veteran/forsvarsfamilier.

53



Helsedirektoratet utarbeider de årlige oppdragsbrevene som 
fastsetter oppgavene og rammene for virksomheten til de fem 
RVTSene i Norge. I tillegg til oppdrag fra Helsedirektoratet, 
mottar RVTS Sør også oppdrag fra Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet (Bufdir).

Senteret er en av tre virksomheter i Stiftelsen Pilar, kompe-
tansetjenesten for barn og unge. Senteret er organisert med 

en ledergruppe bestående av leder, nestleder, kontorleder, 
fagleder og prosjekt- og leveranseleder. 

Det er etablert gode møtestrukturer internt, både admini-
strativt, strategisk og personalmessig. Alle ansatte deltar i 
månedlige personalmøter og månedlige fagutviklingsdager. 
Det er innført faste LSU-møter hvor leder, nestleder, 
kontorleder, verneombud og ansattes representanter deltar.

6.0 - Organisering og tilknytning

Navn Tjenesteområde/fagkompetanse Årsverk 

Ivar Kjellevik Leder 1

Martin Mølsæter Nestleder 1

Heine Steinkopf Fagleder 1

Ruben Gausdal Prosjekt- og leveranseleder 1

Sissel Sandve Kontorleder 1

Kirsti Gilje Konsulent (vikar) 0,8 

Siri Landstad Thorkildsen Kommunikasjonsansvarlig 1

Therese Skauge Klokset Design og prosjektstøtte 1

Martin Viste Webutvikler 1

Anette Andersen Vold og traumer 1

Ragnhild Laukvik Leite Vold og traumer 1

Aud Ørnes Vold og traumer 1

Odd Kenneth Hillesund Vold og traumer 1

Pernille Lavoll Baade Vold og traumer  1

Gunn Karin Anker Thomassen Vold og traumer 1

Espen Odden Vold og traumer 1

Anne-Lill Nilsen Vold og traumer / seksuelle overgrep 1

Pål Solhaug Vold og traumer / rus 1

Tone Weire Jørgensen Vold og traumer / flyktningehelse 1

Inge Bergdal Vold og traumer / org. utvikling 1

Gunnar Eide Flyktninghelse- tvungen migrasjon FLT  1

Torunn Fladstad Flyktninghelse- tvungen migrasjon FLT 1 

Øyvind Dåsvatn Selvmordsforebygging / FLT 1

Karen Ringereide Selvmordsforebygging 1

Torstein Garcia de Presno Selvmordsforebygging 1

Ingrid Sæbø Møllen Selvmordsforebygging (permisjon) 1

Antall årsverk ved utgangen av 2020  25,8

I permisjon:

Kristin Gilje Vold og traumer / seksuelle overgrep 0,3

Trine Stomnås Konsulent ekspedisjon/sentralbord 0,8

ANSATTE VED UTGANGEN AV 2020:

Pr. 31. desember 2020 har senteret totalt 26 ansatte, i til sammen 25,8 årsverk. 
I tillegg har vi 2 ansatte i permisjon, med til sammen 1,1 årsverk. 
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traumatisk stress og selvmordsforebygging
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Menneskemøtekompetanse:
Summen av verdier, kunnskap og 
menneskelige ferdigheter.
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