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RVTS Nord er et regionalt ressurssenter om
vold, traumatisk stress og
selvmordsforebygging.
Vi er finansiert av Helsedirektoratet og er en
enhet i Universitetssykehuset Nord-Norge.
Vi betjener Nordland, Troms, Finnmark og
Svalbard.
Besøksadresse: Fiolveien 15, Tromsø
Postadresse: RVTS Nord,
Universitetssykehuset Nord-Norge
Postboks 6124
9291 Tromsø
E-post: rvts@unn.no
Telefon: 77 75 43 80
Webside: rvtsnord.no
Bilde forside: Andrey Apoev, Adobe Stock
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Lederne har ordet
Året 2020 startet med Januarkonferansen, fagdager, møter med kommunene og med øvrige samarbeidspartnere. Vi
hadde fylt våre kalendre med mye aktivitet som skulle foregå utover våren. Så kom Koronapandemien og stokket om
på alle våre planer. Gjennom året har vi planlagt og gjennomført våre aktiviteter på hjemmekontor eller med 2
meters avstand til hverandre i våre kontorlokaliteter.
Vi har blitt dyktige til å nå tjenestene digitalt gjennom våre nettsider, e-læringskurs, video, streaming, på Teams og i
Skypemøter. På den måten har vi oppfylt vårt oppdrag fra Helsedirektoratet. Kommuner, frivillige organisasjoner,
sentrale myndigheter og øvrige samarbeidspartnere har vist en stor vilje til omstilling for å sikre tjenestene
kompetanseheving. Vi ser en kraftig økning i trafikk på våre nettsider og e-læringskurs.
Årsrapport RVTS Nord 2020 gir en oversikt over hvordan vi har utført det oppdraget som vi er satt til å betjene.
Noen temaområder har kommet til oss som følge av pandemien. Dette gjelder blant annet endret fokus på
psykososial beredskap, og ivaretakelsen av hjelpere som må utføre sin jobb med den risikoen for smitte det
medfører.
Vi har også delt samfunnets bekymring om økt vold- og overgrepsutsatthet for barn og unge når skole, barnehage og
fritidsaktiviteter ha vært stengt. Å gi kunnskap om hvordan man fanger opp barn som står i fare for å bli utsatt for
overgrep og vold og sikre de videre hjelp, er en viktig del av vårt arbeid. Gjennom våre digitale program SNAKKE
sammen og Jeg vet får barnehageansatte og lærere kunnskap om hvordan de i samtale med barn kan bidra i dette
arbeidet.
Vi har vært opptatt av at flere av landets flyktninger og asylsøkere skal få tilstrekkelig informasjon om pandemien
som sikrer deres muligheter til å ivareta egen helse og å føle seg trygg. Vi har i 2020 revidert Flyktning.net, for å gjøre
nettressursen mer brukervennlig for tjenestene som i sitt arbeid møter flyktninger og asylsøkere.
Det er meldt om mer ensomhet i alle aldersgrupper under pandemien. Dette har bekymret oss spesielt sett opp mot
økte selvmordstall i 2019. Vi har et kontinuerlig arbeid tilknyttet kompetanseheving om selvmordsforebygging. Det
er viktig å ha fokus på hvordan vi kan styrke menneskets identitet og egenverd blant annet ved at man kan ivareta
eget språk og kultur. Vi deltar i flere samarbeidsprosjekter hvor vi sikrer at flere våre kurs blir oversatt til våre tre
samiske språk eller tilpasset til samisk kultur.
Vi vil takke alle ansatte ved RVTS Nord for en flott arbeidsinnsats gjennom et krevende arbeidsår.
Vi vil også takke alle som bidrar til å styrke tjenestetilbudet for befolkningen, og ser frem til et nytt år hvor våre
temaområder løftes frem i tjenestene.
Hilsen lederne ved RVTS Nord

Elin Hartvigsen
Leder (permisjon
01.02.20- 01.12.20)

Marianne Larssen
Konstituert Nestleder

Hans Lander
Konstituert Leder
(Nestleder)
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Organisering
RVTS Nord er et av fem regionale ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging, som jobber på
oppdrag fra Helsedirektoratet og Bufdir. Våre temaområder er:
•
•
•
•

Traumer, traumatisk stress, inkludert fokus på veteraner og deres familiers helse og psykososial beredskap
Vold og overgrep
Forebygging av selvmord og selvskading
Flyktninghelse og tvungen migrasjon

Helsedirektoratet kan også spesifisere andre oppdrag, ut ifra statlige satsningsområder og handlingsplaner. RVTS
Nord er forankret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, ved Psykisk helse – og rusklinikken, avdeling Fagutvikling,
forskning og utdanning.
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Nøkkeltall
RVTS Nord fikk i Tilskuddsbrev fra Helsedirektoratet for 2020 hovedtildeling på kr 23 060 000. I tillegg har vi fått
tilskudd på spesifiserte områder (se regnskap).
RVTS Nord har organisert virksomhet gjennom en prosjektorganisert modell med faggrupper. Vi fordeler våre
ressurser slik at aktivitet tilknyttet de fire temaområdene beskrevet i tilskuddsbrevet skjer tilnærmet likt mellom
dem.
RVTS Nord hadde 23 ansatte 31.12.2020. Dette utgjorde 21 årsverk. Denne oversikten inkluderer faste stillinger og
engasjementsstillinger, 1 av disse er 50% er vakant.

Fast
Engasjement

Administrasjon
og ledelse

Fagområde
flyktninghelse

Fagområde
Fagområde vold
selvmordsforebygging og overgrep

5 stillinger

4 ,5 stillinger

4,1 stillinger

1 ansatt – 100%

6 stillinger
1 ansatt – 100%

Flere ansatte ved RVTS har bistillinger tilknyttet klinisk virksomhet i voksenpsykiatrisk poliklinikk
Personalressurser - pr.31.12.2020

Ansatte hele/deler av året (01.01.20-31.12.20)
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Formidling
Gjennom våre ulike formidlingskanaler når vi ut til tjenestene og befolkningen. Media er også en kanal for å nå ut ,
spesielt til befolkingen. I 2020 ble RVTS Nord nevnt over 20 ganger i media, regionalt og nasjonalt. Temaene har
berørt flere av våre hovedområder. Under følger rapportering knyttet til pkt. 2.1.7 i tilskuddsbrevet.

Nettbasert formidling
Nettsiden www.rvtsnord.no er en viktig kanal for å nå våre målgrupper. I 2020 har vi utviklet en
kommunikasjonsstrategi for RVTS Nord som er en del av et større revideringsarbeid av nettsiden.
Våren 2020 publiserte vi en nettbasert nyhetsserie om «Resiliens», med presentasjon av en rekke tilgjengelige
fagressurser som fikk en del oppmerksomhet og ble spredd videre på NAPHA sine sider.
Gjennom Google Analytics kan vi måle hvilke kanaler som brukes for å finne frem til vår nettside.
I 2020 har det vært en økning i organiske søk, direkte trykk på vår nettside og treff via andre nettsider. Men en
nedgang i trykk via sosiale
medier.
•
•
•
•

55 % - Organiske søk, det vil si googlesøk
på ulike søkeord som er knyttet til RVTS
Nord.
22 % går direkte inn på vår nettside uten
noen form for søk eller henvisning.
17 % finner oss igjennom vår Facebook
side.
5 % finner oss igjennom andre nettsider,
hovedsakelig rvts.no (RVTSenes felles
nettside).

Beste kanaler
5%
Organisk søk

23 %

Sosiale medier
55 %
17 %

Direkte
Henvisning

Facebook er et mye brukt virkemiddel, spesielt til å generere trafikk til www.rvtsnord.no. Benyttes til markedsføring
av konferanser og utlysning av stillinger. Vi viser også til andre samarbeidspartneres aktiviteter og aktuelt fagstoff.
Det har vært en jevn vekst fra siden ble opprettet, og hadde 2752 følgere per 31.12.20 som er en økning fra året
2019.
Med digitale plattformer som Teams, Skype og videokonferanse når vi lettere våre brukere. Vi bruker
videokonferanseutstyr til å gjennomføre undervisninger, veiledninger og samarbeidsmøter. Det er et nyttig og
ressurssparende verktøy for å kunne nå ut til flere vår store geografisk region, på 112 951 km². I år har vi også tatt i
bruk lokale videoproduksjonsfirma for streaming av noen av våre konferanser.
Gjennom året har vi måtte omstille oss grunnet korona situasjonen. Konferanser, kurs og undervisninger har vært
arrangert blant annet via Teams og Zoom. Dette har ført til de digitale plattformene våre er blitt vår hovedkanaler til
å nå ut, og skapt mer effektive løsninger på hvordan å løse kurs/konferanser/undervisning ved at mye kan
gjennomføres digitalt på en god måte.
Nyhetsbrevet vårt distribueres via Mailchimp. Vi har 765 abonnenter på nyhetsbrevet, som er en økning fra 2019. Av
disse er det litt over halvparten som åpner nyhetsbrevene våre. Nyhetsbrevet sendes ut to ganger i kvartalet, da
hovedfokus er på å distribuere informasjon som er tilgjengelig på nettsidene og Facebook.
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Kommunikasjonsgruppe RVTSene
Vi har gjennom året jobbet tett med de kommunikasjonsansvarlige fra hver RVTS. Samarbeidet har vært knyttet til
publisering i våre formidlingskanaler, for prosjekter som Snakkemedbarn.no, psykososialberedskap.no,
seksuellatferd.no og ellers hjulpet hverandre med spredning av nyhetssaker. Vi møtes en gang i året fysisk for å ha
en felles workshop som vi rakk å gjennomføre i mars før nedstengingen.
På slutten av året laget vi et felles dokument «En moderne familie» til Helsedirektoratet hvor lederne fra hvert RVTS
forteller om hvordan RVTSene klarer å samarbeide på en god måte på tvers av de ulike sentrene.
Rvts.no er en felles nettside som er en samlet wiki side for alle de digitale ressursene til RVTSene. Nettsiden
videreutvikles av en arbeidsgruppe bestående av en representant fra hver RVTS. Hvert år byttes det på hvilken RVTS
som har redaksjons ansvar for nettsiden. I 2020 hadde RVTS Vest ansvar.

Offentlige høringer
I 2020 har vi sendt svar på følgende høringer:
•
•
•
•
•
•
•

Tidsressurs ved bruk av tolk i pasientbehandling
Forslag til endringer i utlendingsloven og - forskriften om omsorgsansvaret for enslige mindreårige
asylsøkere mellom 15 og 18 år i mottak mv
Bruk av sakkyndig i foreldretvistsaker for domstolene
Forskningstema om vold og overgrep
Nasjonal strategi for kortsiktig og langsiktig psykososial oppfølging ved pandemi
Anerkjennelse av ekteskap inngått med mindreårige etter utenlands rett mv
Nasjonal strategi for kortsiktig og langsiktig psykososial oppfølging ved pandemi

Undervisningsfilmer og publikasjoner
•

•

•

Anders Lundesgaard bidro med et bokkapittel i boken «Historien om Safar: om narrativ gruppeintervensjon»
Myrvoll, K. O.,Jenssen R & Lundesgaard, A. (2020). (2.utgave) Historien om Safar: om narrativ
gruppeintervensjon. I KE (red.), Barn på flukt (ss. 233-256). Psykososialt arbeid med mindreårige
Asylsøkere.Oslo: Gyldendal Akademisk.
Anders Lundesgaard var medforfatter i fagartikkelen «Et blikk for psykisk helse blant innvandrere med
fluktbakgrunn under pandemien (Harnes E.,Lundesgaard, A.) Der, tidsskrift for flyktninger på norsk og
arabisk (første utgivelse desember 2020)
RVTS Nord utviklet animasjonsfilmen «Hjem» sammen med RVTS Sør. Filmen ble lansert i desember 2020 og
handler om å stå utenfor fellesskap og hva det kan føre til

E-læringsprogrammer/kurs
Utvikling og bruk av e-læring har over flere år vært et av de store satsningsområdene til RVTS Nord. Elæringsprogrammene våre gjør kompetanse mer tilgjengelig for våre brukere, det sikrer gjenbruk av materiell og har
en samfunnsøkonomisk gevinst. Vi har produsert flere nettkurs som er mye brukt. Gjennom e-læringsprogrammene
når vi ut til flere tjenesteytere i vår region. Dermed kan de bidra til å gi en likeverdig tilgang til våre tjenester.
Alle våre e-læringskurs er kostnadsfrie og ligger åpent tilgjengelig på nett.
E-læringsprogrammene våre brukes sammen med andre pedagogiske tilnærminger som fysiske forelesninger og
veiledning. I utviklingen av våre nettkurs har brukere hatt en viktig posisjon, både gjennom referansegrupper og som
brukerstemmer inn i kursene. Vi har sett en økning i alle våre nettkurs/portaler i 2020. Noen av våre mest brukte ekurs nevnes her.

Flyktning.net
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Flyktning.net, Ressursportalen om psykososialt arbeid med
asylsøkere og flyktninger. RVTS Nord benytter fagstoff og ressurser
fra portalen i nettsider, sosiale media og undervisning. Vi har også
veiledet tjenesteapparatet i hvordan de kan arrangere egne interne
fagdager med bruk av materiell fra flyktning.net. I 2020 har vi
fortsatt arbeidet med å videreutvikle og oppdatert portalen for å
gjøre den mer brukervennlig. Dette er gjort i samarbeid med
representanter fra alle RVTSene. I forkant av relansering i
begynnelsen av 2021, vil det bli gjennomført en
brukerundersøkelse. RVTS Nord har ledet og hatt et hovedansvar
for vedlikehold og jevnlig faglig oppdatering.
Vold og seksuelle overgrep mot barn
Nettkurset om Vold og seksuelle overgrep mot barn for ansatte i
barnehager og skoler» har gjennomgått en større revidering i 2020
og ble relansert høsten 2020. Kurset har til hensikt å gi ansatte i
barnehage og skole kunnskap om vold og seksuelle overgrep og
gjøre dem tryggere i å gjennomføre en bekymringssamtale. Kurset
inkluderer et fokus på barn med minoritetsetnisk og
urfolksbakgrunn. Vi ser at det har vært en eksplosiv økning i bruk
av dette nettkurset våre 2020, da skoler og barnehager var stengte.
Dette nettkurset er et viktig supplement til opplæringsplattformen
«Snakke sammen».
Stø kurs - Traumeforståelse og behandling
Stø kurs er et nettbasert kompetansehevingsprogram om traumeforståelse
og behandling beregnet på psykisk helsevern for voksne. I løpet av 2020 har
RVTS Nord bidratt til kompetanseheving om traumebehandling for voksne
gjennom bruk av Stø Kurs på forskjellige måter. Stø Kurs har blitt
gjennomført som e-læringskurs av flere enheter og fagpersoner både for
grunnleggende kompetanseheving og som spesialiseringskurs og kurs for
vedlikehold av spesialiteten for flere helsefaglige utdanninger.

Når krisen rammer
De to veilederne «Mestring, samhørighet og håp» og «Etter selvmordet» en
sentral del av det faglige grunnlaget for nettkurset vårt, «Når krisen
rammer». Målsettingen med kurset er å gi økt kompetanse om psykososial
oppfølging av etterlatte og berørte etter kriser, ulykker og katastrofer.
Nettkurset er et viktig verktøy for RVTS Nord i arbeidet med å implementere
de nevnte veilederne
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Lokalt mot
Nettressursen Lokalt mot – samarbeid mot negativ sosial kontroll,
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, ble opprinnelig utviklet i 2012 i et
samarbeid mellom Bufetat region Nord, RVTS Nord, IMDi Nord,
Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Finnmark.

Oversikt brukertall på våre portaler og nettressurser:
Nettside
Flyktning.net
Brukere
Sidevisninger

2019

2020

14 263
42 000

17 401
45 826

Lokalt Mot
Brukere
Sidevisninger

362
1 350

377
1 306

Stø Kurs
Brukere
Sidevisninger

2 710
113 700

3 555
139 818

Når krisen rammer
Brukere
Sidevisninger

2 923
28 324

4 481
40 960

Krisenett Nord
Brukere
Sidevisninger

19
189

24
230

Vold og seksuelle overgrep mot barn
Brukere
Sidevisninger

6 598
100 466

28 656
651 843

Rvtsnord.no
Brukere
Sidevisninger

16 613
60 393

42 557
149 930
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Kompetanseutvikling og kontakt med tjenesteapparatet
Utadrettet aktivitet
RVTS Nord benytter en egen registreringsmodell som gir et godt bilde av vår drift, selv om den ikke får med all
aktivitet. Dette er en manuell registering ansatte gjør, ut i fra det arbeidet de utfører. Registeringen inkluderer ikke
kompetanseheving via våre nettressurser og e-læringsprogram. Tall for disse ressursene synliggjøres i forrige del.

Utadrettet aktivitet
8%

14 %

Undervisning
Veiledning/Konsultasjon
20 %
Samarbeidsmøte/nettverksmøt
e
Annet

58 %

Fordeling av antall aktiviteter på type arbeid

Tjenestetype
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Barnehage

Barnevern

Brukerorgansiasjoner

Familievern

Flyktning/asyltjenester

Forsvaret

Frivillige organsiasjoner

Kommunale helsetjenester

Kommunal ledelse/adminstrasjon

Kommunal omsorg- og sosialtjenester

Kriminalomsorg og justis

NAV

Skole

Spesialisthelsetjeneste

Universitetet/høgskole

Annet
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Deltakere på våre aktiviteter fordelt på tjenestetyper de representerer

Oppdrag utført i samarbeid med

ATV 3,2%
Direktorater/Myndigheter 3%
Brukerorganisasjoner 3,3%
Fylkesmann 7,9%
Forsvaret 0,4%
Kommunale tjenester 11,7%
KS 0,40%
NAV 1,2%
NSSF 1,2%
Regionale kompetansesentre utenfor Nord-Norge 2,9%
SANKS 4,5%
Spesialisthelsetjenesten 10,2%
Universitet/høyskole 10,3%
RVTS Vest 9,2%
RVTS Øst 9,9%
Annet 14,7%

Bufetat 5,2%
Frivillige organisasjoner 2,3%
Fylkeskommune 2,6%
Folkehelseinstituttet 0,6%
Justissektoren 5%
KoRus Nord 10,3%
NAPHA 6,5%
NKVTS 1,5%
Privat sektor 0,7%
RKBU Nord 9%
SIFER Nord 2,1%
UDI Nord 0,10%
RVTS Midt 12,1%
RVTS Sør 10,2%
Vivat 2,3%

Samarbeidsinstanser til våre aktiviteter. 75% av oppdragene er blitt gjennomført i samarbeid med andre, mens 26% gjennomførte vi alene.

Konsultasjon og veiledning
I tråd med samfunnsoppdraget vårt gir vi løpende konsultasjon til tjenesteapparatet. Dette innebefatter kommunale
tjenester, spesialisthelsetjeneste, statlig etater, andre offentlige instanser og private aktører i regionen. Vi mottar
mange henvendelser i måneden, og det er stor variasjon i omfang og behov. Konsultasjonene gis på telefon,
videokonferanse eller ved fysiske møter. Vi initierer samarbeid med andre tjenester og andre kompetansemiljøer,
der vi ser det er nødvending.
RVTS Nord har gitt en rekke konsultasjoner og veiledninger på forespørsel til tjenesteapparatet som arbeider med
asylsøkere og flyktninger. Forespørslene har kommet fra bredden i tjenesteapparatet og omhandlet både barn,
voksne og enslige mindreårige. I 2020 har mange av henvendelsene kommet fra kommuner som har bosatt store
flyktningfamilier med komplekse og sammensatte problemer og fra spesialisthelsetjenesten ang behandling av
komplekst traumatiserte flyktninger.
Vi har gitt veiledning på forespørsel til spesialisthelsetjenesten angående komplekst traumatiserte pasienter; norske
og flyktninger. Noe av dette er gitt som langsgående, avgrensede veiledningsforløp. Videre bidrar vi regelmessig i
veiledningsgruppe for fysioterapeuter i spesialisthelsetjenesten (psykiatri og somatikk) med fokus på kroppsorientert
traumebehandling.
Innen tema selvskading og selvmord har vi i 2020 hatt henvendelser om veiledning og konsultasjon fra en rekke
kommunale tjenester og fra spesialisthelsetjenesten. Henvendelsene fra de kommunale tjenestene har vært fra
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helse, barnevern og skole. Tematikken har vært oppfølging etter selvskading, selvmordsforsøk og i etterkant av
selvmord.

Behovsanalyser og evaluering
I starten av pandemien var vi usikre på hvilke behov tjenestene hadde og hva vi kunne bidra med av vår kompetanse.
Gjennom kartlegging kontaktet vi ulike tjenester for å få vite litt mer om deres behov. Blant annet sendte vi ut et
spørreskjema til de de psykososiale kriseteamene i kommunene i region nord, og undersøkte også med utvalgte
frivillige hjelpere (Kirkens SOS, Røde kors og LFSS), som blant annet besvarer henvendelser på telefon, hvordan
status var hos dem. Dette dannet grunnlaget for den videre satsingen og prioritering av oppgaver i 2020.
Vi bruker ulike offentlige rapporteringer og datakilder, samt kontakt med tjenesteapparatet til å få en oversikt over
omfang og utfordringsbildet i vår region for å prioritere innsats, både mht geografi, tjenester og faglig tematikk.
•
•
•
•
•
•

IS-24/8 (kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2019: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene (SINTEF)
Ungdata og Ungdata Junior
KOSTRA- skjema 7B (Kommunenes krisesentertilbud og arbeid mot vold i nære relasjoner)
BrukerPlan og andre datakilder som beskriver utfordringsbildet lokalt
Dødsårsaksregister
Folkehelseprofiler

Vi evaluerer våre kurs, undervisninger, fagdager og konferanser. Evalueringene brukes i forbedringsarbeidet av våre
tilbud til tjenesteapparatet. Her brukes mobil, skjema i papirformat og ettersending av skjema per epost. Vi
etterspør alltid hva folk ønsker mer av, og forslag til tema til fremtidige arrangementer.

Tverretatlig samarbeid og samordning
Regionale og nasjonale samarbeidsforum
RVTS Nord har gjennom året deltatt i ulike regionale og nasjonale samarbeidsfora, jf. 1.2 i tilskuddsbrevet. I mer
overordnede samarbeidsfora deltar i hovedsak ledere eller den som stiller i lederens sted. Følgende ulike
ledelsesforum har RVTS Nord deltatt i:
•

•

•

Kompetanselederforum Nord: Jf. pkt. 1.3 i tilskuddsbrevet så har lederne fra RVTS Nord, RKBU Nord, KoRus
Nord, Vivat, NAPHA og SANKS etablert Kompetanselederforum Nord. Kompetanselederforum Nord skal
videreutvikle samarbeidet innenfor en geografisk, demografisk, etnisk og kulturell nordnorsk kontekst, og
legge denne til grunn for samarbeidet. Lederforumets oppgave er å definere aktuelle samarbeidsområder og
rammer for samarbeidet. Rollene til hvert senter tydeliggjøres. Det siste året har alle møtene i
kompetanselederforumet foregått digitalt på grunn av pandemiens reiserestriksjoner. Nytt av 2020 er at
lederforumet har utviklet samarbeidsavtaler som ble vedlagt den generelle samarbeidsavtalen til
Helsedirektoratet. I 2020 ble felles presentasjonsfilm av kompetansesentrene i kompetanselederforum Nord
lansert. Vi sendte også ut felles nyhetsbrev i april for å informere tjenestene om våre tilbud.
Dialogmøte Nord: Kompetanselederforum Nord og representanter fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark
og Fylkesmannen i Nordland møtes årlig i Dialogmøte Nord. Våren 2020 så vi nytten i å holde løpende
kontakt om tjenestenes behov, utfordringer i kommunene som resultat av pandemien og for å informere og
samordne virksomhet i kommunene. Dette resulterte i digitale møter hver 14. dag for å orientere hverandre.
Nasjonalt RVTS ledermøte: Lederne fra alle fem RVTSene har i 2020 endret sin møtevirksomhet til digitale
halvdagsmøter ca. hver 14.dag. I møtene drøfter vi felles samarbeidsområder og oppdrag, informerer
hverandre om ulike satsinger, deler ledelseserfaringer/utfordringer og sikrer samarbeid med øvrige
nasjonale senter og oppdragsgiver. Dette har vært en positiv erfaring. Møtene er effektive og har medført
redusert reiseaktivitet.
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•

•

•

Virksomhetsledermøter: Lederne ved RVTS Nord har i løpet av året deltatt på felles møter for alle
senterlederne ved nasjonale og regionale forsknings- og kompetansesenter, som Helsedirektoratet har
innkalt til. De avtalte møtene for våren 2020 ble avlyst på grunn av Korona, men høstens møter ble holdt
digitalt etter opprinnelig plan. Bufdir har også vært representert på møtene.
Ekspertgruppe pandemi: Leder ved RVTS Nord har deltatt i Helsedirektoratets ekspertgruppe for
pandemien. Målsetningen med ekspertgruppen er å ha en arena for kunnskapsdeling, informasjon- og
meningsutveksling mellom Helsedirektoratet og sentrale kompetansemiljøer innenfor psykososial
oppfølgning og beredskap, i tilknytning til utviklingen av Covid-19. Formålet er å dele informasjon for å
understøtte veivalgene som må gjøres i en krevende situasjon med korona smitte. Gruppen representerer et
viktig bidrag til det samlede kompetansenettverket, og har vært en sentral drøftingspartner og rådgiver ved
spesifikke problemstillinger, etter hvert som disse har oppstått. Øvrige representanter i ekspertgruppen er
fra kompetansesentrene, forskningssentrene, fagforeninger, Fylkesmannsembete, Folkehelseinstituttet og
Helsedirektoratet. Møtene har foregått på teams. Det har vært 9 møter i gruppen i løpet av 2020.
I tillegg har RVTS Nord deltatt i en regional koordineringsgruppe i Helse Nord omkring ivaretakelse av
helsepersonell under pandemien.

Sentrale satsninger
I henhold til tilskuddsbrevet pkt. 2.2.3 beskrives RVTS Nord sin rolle inn i sentrale satsninger under.
•

•

•
•

•

•
•

•

Program for folkehelse: Finnmark fylkeskommune, og kommunene i Finnmark som har fått midler fra
programmet, var inne i sitt tredje prosjektår i 2020. Programkommunene har iverksatt tiltak og har begynt
på sine planer for evaluering. RVTS Nord deltar i samarbeidsutvalget rundt program for folkehelse i
Finnmark, og har bidratt i planlegging og gjennomføringen av felles samlinger for programkommunene, samt
veiledning overfor kommunene. I Nordland og Troms er vi også representert i samarbeidsutvalgene sammen
med blant annet KoRus-Nord og RKBU Nord. Vi har deltatt på samlinger for programkommunene i Nordland.
Her har vi i tillegg bistått i digital veiledning til kommunene om prosjekt- og tiltaksutvikling. I Troms ble
planlagt samling for programkommunene i 2020 koronaavlyst.
O-24 samarbeidet: I løpet av 2020 har vi hatt kontakt for oppdatering og erfaringsutveksling med 0-24
prosjektleder i Finnmark. For øvrig inngår 0-24 samarbeidet i flere andre av våre oppdrag og trekkes inn der
vi har fokus på barn og unge. Dette gjelder arbeid innenfor vold, selvmordsforebygging og flyktninghelse.
KS Læringsnettverk: Vi har deltatt på planleggingsmøter med KS for oppstart av læringsnettverk i Sør- Troms
og Nordre- Nordland. Oppstart av læringsnettverket har blitt utsatt på grunn av pandemien.
Ungdata/ Ungdata Junior: Jf. Tilskuddsbrevet 2.1.4 skal RVTS Nord bistå kommuner med formidling og
analyse av resultater etter Ungdata. I 2020 har vi hatt henvendelser om samarbeid fra tre kommuner som
skal i gang med ny Ungdata undersøkelse i 2021.
Rask psykisk helsehjelp: Vi har understøttet nødvendig vold- og traumekompetanse i tjenestene etter
behov. Samt bidratt med kompetanseheving i oppfølging og forebygging av selvskading og
selvmordsproblematikk. Vi har møtt kommunene i møter og gjennom kurs i blant annet i klinisk strukturert
risikovurdering. Vi har og gitt innspill til U16 og RKBU Nord i forbindelse med et prosjekt knyttet til rus- og
kriminalitetsforebyggende arbeid.
Læringsnettverk – barnevernstjenesten i Troms: Sammen med RKBU Nord har vi samarbeidet tett rundt
kompetanseheving til læringsnettverk for kommunale barnevernstjenester i Troms. I 2020 har RVTS Nord og
RKBU Nord holdt to fagdager i en kommune, hvor til sammen 9 kommuner deltok.
ACT/ FACT: I 2020 deltok RVTS Nord i planleggingen og gjennomføringen av en digital regional
nettverkssamling for ACT/FACT-team i Nordland og Troms og Finnmark. Planlegging av nye samlinger i 2021
startet opp høsten 2020. Samarbeid med fylkesmennene i regionen samt NAPHA, KoRus Nord og
representanter fra FACT-teamene i regionen er sentralt i dette arbeidet.
Tidlig Inn: KoRus Nord koordinerer arbeidet med Tidlig Inn. RVTS Nord, Bufetat Nord og RKBU Nord deltar i
samarbeidet. Det har vært gjennomført flere møter i regionalt opplæringsteam (OT) i 2020 som sikrer
arbeidet tilknyttet Tidlig Inn. I 2020 har vi gjennomført vår undervisningsdag i opplæringsprogrammet (Dag 4
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•

– Vold i nære relasjoner) for kommuner i Vesterålen som digital undervisning. Arbeidet med endring og
utvikling av manual og arbeidsbok for dag 4, har pågått i hele rapportperioden. I tillegg har RVTS Nord har
deltatt i «fedregruppen» som har utviklet ny tenkning og praksis for mannen/fedres deltakelse i
svangerskapsomsorg og helsestasjon. Høsten 2020 leverte denne gruppen sin rapport til H.dir.
Bedre Tverrfaglig Innsats: Vår deltakelse i arbeidet med BTI- og BTS i regi av KoRus Nord er styrket det siste
året, og vi registrerer at et økt antall kommuner i regionen definerer seg som BTI eller BTS-kommuner. I 2020
har vi deltatt med undervisning om våre temaområder overfor BTI/ BTS- kommuner.

Regionale tverrfaglige nettverk innen kommunalt psykisk helse- og rusarbeid
Til tilskuddsbrevet 2.1.5 ble det i 2020 arrangert en regional samling for psykologer i de kommunale helse- og
omsorgstjenestene. RVTS Nord samarbeidet med RKBU Nord om planleggingen og gjennomføringen av denne
samlingen. RVTS Nord har i 2020 deltatt på samarbeidsmøte med Helsedirektoratet, NAPHA og KoRus Nord om
kompetansesentrenes rolle vedrørende strukturerte tverrfaglige oppfølgingsteam i vår region.

Pakkeforløp psykisk helse og rus
Til tilskuddsbrevet 2.2.2 har 2020 vært benyttet til å planlegge et digitalt seminar, «Bedre i lag» for
Helgelandssykehuset og tilhørende kommuner. Planleggingen er gjort i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland,
Helgelandssykehuset, KoRus Nord, RKBU Nord, RIO, RVTS Nord, Napha, Vefsn kommune, Hemnes kommune og
Helse Nord. Dette seminaret går av stabelen på Teams i februar 2021.

Praksisnær og praksisrelevant forskning og forskningsnettverk
RVTS Nord deltar i noe praksisnær og -relevant forskning og relevante forskningsnettverk. Under nevnes våre bidrag:
•
•
•
•

•

•

•
•

Faglige og erfaringsbaserte innspill til Røde Kors sitt forskningsprosjekt om behandlings- og
rehabiliteringstilbudet for torturoverlevere i Norge.
Vi sitter i referansegruppa til FAFO sitt prosjekt «Utredning om torturutsatte i asylprosedyren». Prosjektet er
et oppdrag fra UDI.
Vi har bidratt med faglige innspill til rapporten «EU European Network of Rehabilitation Centres for Survivors
of Torture» om oppfølging av og rehabiliteringstilbudet til torturoverlever i Norge.
I forskningsprosjektet «Stories about life and death – exploring the bereaved person’s narratives as a way to
understand suicide among young Sámi men» deltar vi med 20 % stilling. Prosjektet er forankret i Samisk
Nasjonal Kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS). Gjennom prosjekter er vi med å utvikle ny
fagkunnskap innenfor feltet.
RVTS Nord deltar i Forskernettverket til SANKS, hvor vi får kunnskap om nyere forskning som skal bidra til økt
kompetanse om samers særskilte behov for språklig og kulturelt tilrettelagte tjenester. Vi får mulighet til å
påvirke nye forskningstema, og vi bygger faglige nettverk og relasjoner.
RVTS Nord bidrar med en ansatt i referansegruppa og en ansatt i prosjektgruppa og som forsker i til det
treårige forskerprosjektet «Vold og overgrep i samiske samfunn». Prosjektet er forankret i Samisk Nasjonal
Kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS).
Vi har gitt innspill til Bufdir om nye forskningstema om vold og overgrep
Vi deltar i referansegruppa til INVOLVERT.no (brukermedvirkning barn/unge), forankret i RKBU Nord
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Samarbeid med universitet og høyskole
RVTS Nord også i 2020 bidratt inn i to videreutdanninger ved UiT Norges arktiske universitet: Videreutdanning i
krisehåndtering og traumebehandling og Videreutdanning om vold i nære relasjoner. Videreutdanningene er et
samarbeidsprosjekt som har foregått i 12 år mellom RVTS Nord og UiT, og som nå kan benyttes i masterprogram.
Ansatte ved RVTS Nord bidrar inn med en betydelig undervisningsressurs i disse videreutdanningene. Nettkursene
Stø Kurs og Når krisen rammer er lagt inn som arbeidskrav i førstnevnte utdanning. Nettkurset Vold og seksuelle
overgrep mot barn for ansatte i barnehage og skole, er arbeidskrav i sistnevnte. I tillegg integreres
opplæringsplattformen «Snakke sammen» inn her.
Utdanningene rekrutterer vi fagpersoner fra store deler av regionen, samt andre deler av landet:
•
•

Videreutdanning i krisehåndtering og traumebehandling: 60 studenter hvorav 15 kommer fra andre deler av
landet
Videreutdanning om vold i nære relasjoner: 60 studenter hvorav 12 kommer fra andre deler av landet

I løpet av året har vi bidratt med undervisning innenfor alle våre fagområder på en rekke utdanninger ved UiT; blant
annet Medisinstudiet, Sykepleierutdanningen, Embetsstudiet i Psykologi, Fysioterapiutdanninga, Peace, Health and
Medical Work, og til siste års studenter på bachelor i sosialt arbeid. I tillegg har vi hatt undervisning ved Kirkelig
utdanningssenter i nord (VID), samt RKBU Nords videreutdanning Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn
og unge.

Likeverdige tjenester til den samiske befolkningen
Forskning og erfaring viser at store deler av den samiske befolkning opplever språklige og kulturelle barrierer i sitt
møte med tjenesteapparatet, og dermed et mindre tilgjengelig hjelpeapparat. Likeverdige tjenester til den samiske
befolkningen er avhengig av en kvalitetssikring av tilbudet og tilrettelegging for brukeren, noe som krever en større
grad av kunnskap om samisk språk og kultur i tjenesteapparatet.
I 2020 har vi hatt følgende aktivitet:
•
•
•
•

gitt innspill til HDIR Ekspertgruppe om samiske barn og unge
gitt innspill til “Tiltak knyttet til samisk befolkning”, i ny handlingsplan om vold i nære relasjoner (jf pkt 2.1.1 i
tilskuddsbrevet)
i et samarbeid med utgangspunkt i RVTS Vest, SANKS og RVTS Midt, om utvikling av undervisningsmateriell
om selvmordsforebygging til samisk befolkning
jobbet sammen med RVTS Midt med å få oversatt og teksta avatarer i SNAKKE til de samiske språkene

Traumer, traumatisk stress og psykososial beredskap
Traumer og traumatisk stress
Kompetanseheving om traumer, traumatisk stress og behandling av traumatiserte er godt integrert i en rekke av
våre tilbud ut mot målgruppene. Vi har også i 2020 hatt et fokus på kroppsorientert traumebehandling, inkludert
traumefokusert fysioterapi. I denne forbindelse har vi inkludert kroppsorientert traumebehandling i en rekke av våre
undervisnings- og veiledningsoppdrag, samt deltatt i et fagutviklingsnettverk for kroppsorientert traumebehandling
og fysioterapi bestående av fysioterapeuter fra spesialisthelsetjeneste og i privat praksis. Vi har også arrangert
«Stressmestringskurs» for ansatte som jobber med traumatiserte mennesker. Kurset er basert på kroppsorienterte
og kreative metoder forankret i den forskningsbaserte intervensjonen «EXIT». Kursene har delvis blitt gjennomført
på digital plattform grunnet koronasituasjonen. Virksomheten er planlagt videreført i 2021.
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Vi har startet produksjon av tre undervisningsfilmer om traumefokusert fysioterapi til bruk i undervisning og på
nettbaserte plattformer som vil bli ferdigstilt i 2021. Planlagt kurs i NARM, den NeuroAffektive Relasjonelle
Modellen, ble gjentatte ganger utsatt grunnet koronasituasjonen. Kurset er nå planlagt gjennomført i 2021.
Fagutviklingsprosjekt innen traumer:
•

•

Traumesensitive tjenester: RVTS Nord igangsatte et fagutviklingsprosjekt internt for å utvikle et felles
undervisningsopplegg om traumeforståelse tilknyttet tema selvskading og selvmord, vold og seksuelle
overgrep, flyktninghelse og grunnleggende traumeforståelse, samt en praktisk modul.
Undervisningsprogrammet skal tilbys bredden i tjenesteapparatet, og årets satsing har vært rettet mot alle
ansatte i grunnskolen, inkludert SFO.
Grunnleggende traumeforståelse for barneverninstitusjoner: RVTS Nord har utarbeidet et
undervisningsopplegg for barneverninstitusjoner der grunnleggende traumeforståelse er en viktig del av
programmet. Undervisningen er organisert i tre dagsamlinger og inneholder basiskunnskaper om vold,
seksuelle overgrep, omsorgssvikt, voldens konsekvenser, traumeforståelse, stress- og avmaktsbevisst
omsorg, mentalisering og implikasjoner for miljøterapeutisk arbeid. Undervisningsprogrammet er
gjennomført i et nyetablert institusjonstilbud i regionen.

Cactusnettverket - Child and Adolescent Complex Trauma Society: RVTS Nord er medlem i det nasjonale
kompetansenettverket om utviklingstraumer hos barn og ungdom. I 2020 har det vært et særlig fokus på utvikling av
TANDEM evaluering av kompetanseheving på traumefeltet. Evalueringsverktøyet er nå klart til bruk og RVTS Nord vil
i 2021 ta i bruk TANDEM i evaluering av våre tilbud.

Psykososial beredskap
Jf. Tilskuddsbrevet 2.3.6 har vi hatt følgende aktivitet i 2020. Samarbeidet med Fylkesmannen i Troms og Finnmark
og aktuell vertskommune, knyttet til nettverk for de psykososiale kriseteamene i fylket har fortsatt også i 2020. På
grunn av korona restriksjoner var det ikke mulig å gjennomføre årets planlagte nettverkssamling i Finnmark som
skulle vært gjennomført i Hammerfest høsten 2020.
I Nordland ble årets nettverkssamling, som samlet deltakere fra 25 av fylkets 42 kommuner, avholdt i Bodø i oktober
i samarbeid med Fylkesmannen.
For øvrig har RVTS Nord deltatt med to ansatte i «Nasjonal RVTS Nettverksgruppe» i forbindelse med pandemien.
Gruppa har hatt jevnlige møter fra mars til oktober. RVTS ledergruppa har besluttet at psykososialberedskap.no skal
gjøres til en nasjonal kunnskapsportal felles for alle RVTSene. Dette betyr blant annet at hvert RVTS får tilgang til en
regional løsning med muligheter for kontakt med egne brukere gjennom portalen, og utsending av nyhetsbrev og
annen informasjon til brukere i egen region. Det er nedsatt arbeids- og redaksjonsgruppe nasjonalt for arbeide med
å videreutvikle kunnskapsportalen.
I 2020 har vi deltatt i kriseteamopplæring i Målselv med deltakere fra kommuner i Midt- Troms, samt innledet på
temadag i regi av Kirkens SOS om «Når krisen rammer».

Los-funksjon
Pkt 2.2.5 i tilskuddsbrevet beskriver vår rolle ift Los-funksjonen. RVTS Nord har deltatt på den årlige samlingen til
fylkeslaget i Nordland for overlevende, pårørende og etterlatte i Trondheim. Deltakerne på samlingen fikk
informasjon om Los-funksjonen samt gjennomføring av gruppeprosess på temaene resiliens og helende prosesser.
Dette ble gjennomført i samarbeid en medvirkende og psykolog fra filmen «Rekonstruksjon Utøya». På grunn av
korona restriksjoner ble det ikke avhold samling for fylkeslaget i Troms, Finnmark og Svalbard. Vi fikk heller ikke
deltatt på nasjonal overlevende samling den 11.09.2020 på Sundvollen, på grunn av reiserestriksjoner. Nasjonale
samarbeid rundt Los-funksjonen har foregått digitalt i hele perioden. Disse møtene har hatt som formål å utveksle
anonymisert informasjon og evaluere de etablerte rutinene for å ivareta likeverdig tjeneste for hele landet.
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Personell som har deltatt i internasjonal tjeneste for Norge
Her beskrives vår aktivitet sist år,jf tilskuddsbrevet pkt. 2.3.5. RVTS Nord koordinerer et regionalt fagnettverk for
veteraner, og arrangerte i løpet av året et fagnettverksmøte digitalt. Fagnettverket har deltakere fra
veteranorganisasjoner, Forsvaret, Bufetat og kommunene. I samarbeid med Forsvarets veterantjeneste, Bardu
kommune og Institutt for militærpsykiatri og stressmestring har vi i 2020 startet utviklingen av et tilbud til barn og
unge som har foreldre som deltar i internasjonal tjeneste for Norge. Dette på bakgrunn av at noen barn og unge kan
oppleve foreldres tjeneste som belastende. Tilbudet er tenkt som et forebyggende tiltak som kan gis i form av
enesamtaler eller samtalegrupper, gjennomført i regi av skolen. Første halvår 2021 vil undervisningsopplegget
piloteres i Bardu kommune. Etter at prosjektet er pilotert, vil det gjøres tilgjengelig for skoler nasjonalt.

Vold og overgrep
Vårt arbeid har vært forankret i tilskuddsbrevet for 2020, «Opptrappingsplan mot vold og overgrep” og
“Opptrappingsplan barn og unges psykiske helse”, handlingsplaner og praksisfeltets ønsker og behov.

Samordning av voldsarbeidet, inkludert kommunale handlingsplaner
RVTS Nord skal bidra til samordning av voldsarbeidet i kommunene, jf. «Opptrappingsplan mot vold og overgrep
(2017 – 2021». Vi har i 2020 bistått fire kommuner i regionen i utvikling av kommunale handlingsplaner om vold i
nære relasjoner. Informasjon om betydningen av samarbeid og samordning av arbeidet med vold i nære relasjoner
inngår i all undervisning vi gir til kommunalt ansatte. Vi har utviklet et internt undervisningsopplegg om dette. I 2020
har vi styrket arbeidet mot kommunes voldsarbeid og helhetlig innsats mot vold i nære relasjoner, herunder
forpliktelser etter Krisesenterloven og annet lovverk i kommuner der vi ser at Krisesenterloven er lite kjent eller lite
implementert.
Vi deltar fortsatt i nettverket for instanser i Tromsø som arbeider med vold og seksuelle overgrep (kommunale,
statlige virksomheter og frivillige organisasjoner/stiftelser). «Januarkonferansen om vold og seksuelle overgrep» er
et samarbeidstiltak for nettverket. Konferansen ble arrangert i samarbeid med Statens barnehus, Smiso, Troms
politistrikt, familievernkontoret og Tromsø kommune. Tema var digital vold. Det var 245 deltakere på konferansen.
Planleggingen av «Januarkonferansen 2021» har pågått i hele 2020.
RVTS Nord har på henvendelse gitt tilbud om konsultasjon i enkeltsaker til kliniske enheter, barneverntjenesten,
barneverninstitusjon og andre instanser. Innspill og refleksjoner knyttet til det kliniske arbeidet og tverretatlig og
tverrfaglig samarbeid er de sentrale elementene i konsultasjonen. Barnehager og skoler er også hyppige
konsultasjonssøkere.
RVTS Nord deltar fortsatt i regionalt tverrfaglig, tverretatlig og tverrsektorielt konsultasjonsteam om avdekking og
oppfølging av barn utsatt for vold, seksuelle overgrep eller alvorlig omsorgssvikt (koordinert av Statens Barnehus i
Tromsø).

Nettbasert kompetanseutvikling ved opplæringsplattformene “Snakke sammen” og “Jeg Vet”
RVTS skal i henhold til tilskuddsbrevet pkt. 2.2.14 Jeg vet og SNAKKE (Bufdir) bidra i videreutvikling og
implementeringen av disse opplæringsplattformene.
Det ble innvilget øremerket tilskudd til RVTS Nord til videreutvikling og implementering av SNAKKE og Jeg Vet,
Tilskuddsbrev fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet, datert 27.03.20, ref. 2019/57775-12, med 1 000 000 kr.
«Jeg vet» skal bidra til at barnehager og grunn- og videregående skoler skal ha et voldsforebyggende
opplæringstilbud på temaene vold, seksuelle overgrep og mobbing.
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Snakke sammen er en digital opplæringsplattform
innrettet mot ansatte i barnehage, skole, helsetjenesten
o.a. tjenester for å styrke kommunikasjonsferdigheter i å
samtale med barn og unge. En relativt omfattende
relansering av «Snakke sammen» ble gjennomført våren
2020. Arbeidet koordineres av RVTS Øst i en
prosjektgruppe der alle RVTSene deltar.
I pandemiperioden har prosjektgruppa hatt digitale
møter jevnlig. Gruppa har arbeidet med videreutvikling av
portalen, utvikling av nye interaktive simuleringsspill
(avatarer) og planlegging av implementering av
plattformen i regionene.
I 2020 har vi hatt fagdager i Båtsfjord og Senja kommune
med det nye undervisningskonseptet rundt «Snakke
sammen» der også plattformen “Jeg Vet” inngår. For
RVTS Nord inngår «Nettkurset om vold og seksuelle
overgrep mot barn» i dette implementeringsarbeidet.
Fylkesmannen i Nordland, Troms og Finnmark og RVTS Nord samarbeider om en samlet implementeringsmodell for
«Snakke sammen» og «Jeg Vet». Høsten 2020 har det vært avviklet en rekke digitale møter organisering og faglig
innhold i kurstilbudet til kommunene. Fylkesmannen i Trøndelag og RVTS Midt har deltatt i deler av dette arbeidet.
Det har også vært avviklet en stor digital konferanse «Barns beste- Forebygging av vold og overgrep mot barn og
unge» sammen med nevnte parter.
RVTS Nord og Midt fikk også i 2020 i oppdrag å tilrettelegge for teksting av tre avatarer (simuleringer) på de tre
samiske språkene (nord-, sør- og lulesamisk). Ved utgangen av 2020 er dette gjennomført.

Opptrappingsplan mot vold og overgrep
Jf. 2.3.1 i tilskuddsbrevet har RVTS Nord i henhold til myndighetenes satsning, styrket arbeidet for å øke
kompetansen i helsetjenesten om vold mot barn, inkludert seksuelle overgrep, alvorlig omsorgssvikt og annen
traumatisering de senere årene. Eksempler på undervisninger rettet utelukkende mot helsepersonell, eller der
helsepersonell inngår som primær målgruppe, har i 2020 vært undervisning om vold og overgrep for
medisinerstudenter i Tromsø. Fastleger, jordmødre og helsesykepleiere har fått opplæring gjennom Tidlig Inn
programmet. Ny Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon og Nasjonal faglig retningslinje for
svangerskapsomsorgen, er integrert i våre undervisnings- og veiledningsopplegg. Gjennom implementeringsarbeidet
med «Snakke sammen» når vi også helsepersonell, blant annet har ansatte i helsestasjon deltatt på fagdager i
kommunene i 2020.
Behandlingstilbud til voksne med seksuallovbruddsproblematikk og arbeid for barn og unge med problematisk
eller skadelig seksuell atferd
Det ble innvilget øremerket tilskudd til RVTS Nord til videre arbeid for bedre behandlingstilbud til overgripere,
Tilskuddsbrev fra Helsedirektoratet, datert 10.03.2020, ref. 13/1478-78 med 1 000 000 kr.
Jf. 2.2.7 og 2.3.1 i tilskuddsbrevet har RVTS Nord også i 2020 arbeidet for å bedre behandlingstilbudet til barn og
unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd. Arbeidet har blant annet bestått i å koordinere det regionale
kompetanseteamet om barn og unge med problematisk eller skadelig seksuell atferd som gir konsultasjon og
veiledning til tjenesteapparatet. Teamet har deltagere fra Statens barnehus i Tromsø, BUP i Tromsø, Konfliktrådet i
Troms og Bufetat Nord, ved MST-teamet i Tromsø. I tillegg har det i 2020 vært behandlet flere SSA- saker i
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konsultasjonsteamet ved Statens Barnehus i Tromsø hvor vi deltar. RVTS Nord har utover dette gitt selvstendig
konsultasjon og veiledning til tjenesteapparatet i flere saker vedrørende barn og unge med skadelig seksuell atferd
med en del hendelser fra barnehager og Konfliktrådet.
I desember 2020 arrangerte RVTS Nord et digitalt fagseminar for deltagere fra psykisk helsevern for barn og unge
(BUP-ansatte) fra Helgelandssykehuset, i samarbeid med Helse Nord RHF og det nasjonale kliniske nettverket for
behandling av barn og unge med skadelig seksuell atferd (SSA), ved prosjektledelsen i Helse Vest RHF.
I forbindelse med oppdateringer i utrednings- og behandlingsmanualene fra AIM-miljøet i England, har RVTS Nord
bidratt med kvalitetssikring av den norske versjonen av manualene i samarbeid med prosjektledelsen i Helse Vest
RHF.
RVTS Nord har i 2020 deltatt i det nasjonale kompetansenettverket om barn og unge med problematisk eller skadelig
seksuell atferd, som møtes digitalt to ganger i året. Nettverket består av representanter fra alle de fem RVTSene,
utvalgte barnehus i Norge, samt V27-Betanien BUP og det nasjonale kliniske nettverket.
RVTS Nord har i 2020 deltatt i møter vedrørende opprettelse av et helhetlig, nivådifferensiert lavterskeltilbud til
personer som opplever seg å stå i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn. Tilbudet er en nettportal
detfinneshjelp.no som inneholder relevant informasjon, en nasjonal telefon-/chattetjeneste, der man kan få hjelp
anonymt, samt et regionalt samtaletilbud, der personer med selvopplevd risiko kan ta kontakt for behandling, uten
henvisning. Det forventes at samtaletilbudet vil være på plass i region Nord i løpet av 2021.
I 2020 har RVTS Nord gitt digital undervisning til etterforskere i Nordland politidistrikt som har jobbet opp mot
personer som laster ned og deler overgrepsmateriale på nett. RVTS Nord har i tillegg gitt flere konsultasjoner til
tjenesteapparatet i regionen i enkeltsaker om ulike former for seksuallovbruddsproblematikk hos voksne.
Sinnemestring – arbeid rettet mot voldsutøvere og overgripere
Jf tilskuddsbrevet pkt. 2.2.6 deltar RVTS Nord i jevnlige møter med Brøset Kompetansesenter vedrørende spredning
av sinnemestringsmodellen. I 2020 har vi gitt innspill til Helsedirektoratet, på bakgrunn av et lokalt eksempel, om at
vi støtter behovet for den planlagte nasjonale strategiplanen for behandlingstilbudet til voldsutøvere, jf
tilskuddsbrevet 2.2.6.

Arbeid med krisesentertilbud i kommunene
Rapportering på dette punktet er gitt i tråd med føringer i tilskuddsbrevet, pkt 2.2.8. Det ble innvilget øremerket
tilskudd til RVTS Nord til kompetansehevingstiltak for krisesentertilbudet i kommunene, Tilskuddsbrev fra Barne-,
ungdoms og familiedirektoratet, datert 27.03.20 ref. 2019/57775-12, med 200 000 kr og 50 000 kr til
utviklingsprosjekter.
Som følge av pandemien inviterte RVTS Nord lederne på krisesentrene i regionen til et felles digitalt møte for å høre
hvordan situasjonen var i de ulike krisesentrene/kommunene, og utveksle erfaringer, tips og råd. Dette møtet ble
ansett som nyttig, og gjorde vi fortsatte med jevnlige digitale fellesmøter for lederne på krisesentrene gjennom hele
året. Det har i gjennomsnitt vært sju – åtte krisesenter som har deltatt i møtene.
RVTS Nord har hatt samarbeidsmøte med Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Vi hadde også et felles møte der
lederne for krisesentrene i Troms og Finnmark, Fylkesmannen i Troms og Finnmark og RVTS Nord. Målsetting for
begge disse møtene var at Fylkesmannen og krisesentrene skulle bli bedre kjent. Det er ønskelig med et tettere
samarbeid med Fylkesmannen i 2021.
Vi hadde planlagt å gi implementeringsstøtte til kommuner der vi så at krisesentrene hadde vanskelige driftsvilkår,
fokus på denne oppfølgingen skulle være kommunes helhetlige innsats mot vold i nære relasjoner, herunder
kommunes forpliktelser etter krisesenterloven og annet lovverk, kommunal samordning og kommunal handlingsplan
mot vold i nære relasjoner. På grunn av korona ble det kun gjennomført fagdager i kommunene Brønnøysund og
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Karasjok med dette som tema. Vi måtte avlyse de andre planlagte besøkene, og håper å gjenoppta arbeidet i 2021.
Vi har også gitt veiledning til krisesenter på forespørsel.
Den årlige regionale krisesenterkonferansen ble i 2020 arrangert digitalt. Etter ønske fra krisesentrene ble det kun
arrangert en forkortet versjon av samlingen på en halv dag. Tema var Kommunikasjonsstrategi, hvordan det å ha en
strategi kan hjelpe å gjøre krisesentertilbudet mer synlig overfor samarbeidspartnere og befolkningen. 7 av 12
krisesenter i regionen deltok. I etterkant av webinaret arrangerte vi et digitalt ledermøte. Der deltok også
representant fra Bufdir.
Den nasjonale krisesenterkonferansen ble arrangert i Oslo høsten 2020, i regi av Bufdir/RVTS Øst. Konferansen ble
arrangert både med fremmøte og via stream. Hovedtema for konferansen var seksuell vold, jf. Handlingsplan mot
voldtekt (2019 – 2022). Fra region nord deltok 9 av 12 krisesenter, samt representant fra utviklingsprosjekt i
Karasjok.
Utviklingsprosjekt styrking av krise- og incestsentertilbud i Indre Finnmark
RVTS Nord har fulgt opp Karasjok kommune om utvikling av et samisk krise- og incestsentertilbud. Vi har arrangert to
fagdager sammen med utviklingsprosjektet. På den ene fagdagen var fokuset kommunes sin helhetlige innsats mot
vold i nære relasjoner, der deltok en rekke kommunale enhetsledere. Det deltok også noen lokalpolitikere, samt
referansegruppa til prosjektet. På den andre fagdagen var tema å få en presentasjon av drift av et krisesenter.
Norasenteret bidro med innlegg om deres driftsmodell og innhold i krisesentertilbudet de gir. Videre var det
presentasjon av andre lokale aktører/tjenester som et samisk krisesenter kan samarbeide med. Vi har også gitt
veiledning til prosjektleder i prosjektperioden. RVTS Nord har gitt innspill til egen samisk del i ny handlingsplan mot
vold i nære relasjoner.

Støttesenteret mot vold og seksuelle overgrep Smiso/Nok
Jf. 2.2.9 har RVTS Nord gjennom året gitt kompetanseheving til Smiso/Nok gjennom deler av tilbudet som er gitt til
Krisesenter, bl.a. ble støttesentrene invitert med på nasjonal krisesenterkonferanse der tema var “seksuell vold”.
Noen støttesentre i region nord er samlokalisert og samorganisert med stedets krisesenter.
RVTS Nord har også hatt et pilotprosjekt der vi har prøvd ut sirkelveiledning som metode for ivaretakelse av
hjelperen i samarbeid med stipendiat Marlene Bruun Lauridsen fra UIT. Smiso Troms fikk tilbud om å delta sammen
med overgrepsmottak og krisesenter. En representant fra Smiso Troms har deltatt sammen med Støttesenteret for
kriminalitetsutsatte fra Troms politidistrikt. Vi har i 2020 gjennomført 3 samlinger. I den forbindelse gjorde vi også en
kartlegging av de ansattes behov for ivaretakelse.
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TryggEst
TryggEst er et program for vern av risikoutsatte voksne, under nasjonal pilotering i regi av Bufdir, jf. 2.2.13 i
tilskuddsbrevet. RVTS Nord har i 2020 inngått samarbeid med utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester i
region nord, samt TryggEst pilotene i Tromsø og Porsanger for å se om vi kan samarbeide om å utarbeide et felles
kompetansehevingsprogram til tjenester. Arbeidet fortsetter i 2021. Vi har deltatt i samarbeidsmøter i nasjonalt
nettverk mot vold mot eldre, ledet av NKVTS, samt bidratt med enkeltkonsultasjoner til kommuner.

Prosjektlederne i kommunene som piloterer TryggEst har deltatt
eller holdt innlegg på konferanser/fagdager arrangert av RVTS Nord
og andre instanser. Bufdir har også bidratt med undervisning og
drøfting om TryggEst modellen i samarbeidsmøte nevnt overfor.
RVTS Nord har synliggjort i mange ulike undervisninger i løpet av
året. Jf. 2.2.13

Opptrappingsplan for rusfeltet
I 2020 har RVTS Nord samarbeidet med 12 andre kompetansesenter i prosjektet «Kompetanseutvikling rus og vold».
Tiltaket er forankret i «Opptrappingsplan for rusfeltet (2016 – 2020) jf. 2.3.2 i tilskuddsbrevet og «Opptrappingsplan
mot vold og overgrep (2017 – 2021) jf 2.3.1 i tilskuddsbrevet. Vi har sammen med KoRus Nord ferdigstilt to av
programmets moduler, der den ene har fokus på motiverende intervju (KoRus), mens den andre har fokus på
integrert behandling (RVTS). RVTS Nord har også deltatt på møter med alle de regionale arbeidsgruppene i
prosjektet. Programmet lanseres i januar 2021 og implementeringen starter deretter.

Forebygging av selvmord og selvskading
Selvmordstallene i de nordligste fylkene er fortsatt høye. Det er viktig å holde et kontinuerlig fokus på
selvmordsforebygging i alle våre fylker. Ny handlingsplan for forebygging av selvmord, veiledende materiell og
veileder for etterlatte er sentrale verktøy for vår selvmordsforebyggende aktivitet, jf. 2.1.3 og 2.2.4 i tilskuddsbrevet.
“Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse” (tilskuddsbrevet pkt 2.1.6) tematiserer både selvskading og
selvmord. Vi bidrar i implementeringsarbeidet av planens tiltak blant annet gjennom vår undervisning på fagområdet
og når vi veileder kommunene i region nord.

Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord
Det veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord ligger som en faglig basis for
mye undervisning vi gir på dette fagområdet. Vi gjør materiellet og nettsida kjent i ulike fora der det er aktuelt. Som
en del av implementeringen av det veiledende materiellet har vi formalisert samarbeid med NAPHA, RKBU nord,
SANKS og Vivat. De to dagskonferansene som var planlagt våren 2020 ble erstattet av en digital dagskonferanse på
høsten.
RVTS Nord har i 2020 veiledet kommuner, spesialisthelsetjenesten og frivillige organisasjoner og andre om
handlingsplaner for selvmordsforebygging, rutiner for selvmordsforebygging i kommunene og/eller
kompetanseheving generelt innen selvmordstematikk. Opplæring til frivillige telefonvakter i Kirkens SOS om hvordan
møte selvmordsproblematikk, er et eksempel på undervisning til en tjeneste som har opplevd stor økning i samtaler
omkring selvmordsproblematikk i 2020.
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RVTS Nord har fortsatt arbeidet med å organisere og delta i et fagnettverk for selvmordsforebygging, et samarbeid
mellom spesialisthelsetjenesten, erfaringskonsulent, kommunen og prestetjenesten, i en kommune med økt omfang
av selvmord siden 2019. Vi har også deltatt i to arbeidsgrupper utgått av fagnettverket.
«Plan för suicidprevention bland samer i Norge, Sverige og Finland» er utviklet som et samarbeidsprosjekt mellom
Samisk Nasjonal Kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) og Samerådet, og ble lansert i 2017. Planen
er ment som et tillegg til nasjonale selvmordsforebyggende planer, og fokuserer på utfordringer og behov hos noen
samiske brukere, som de nasjonale planene ikke fanger opp. RVTS Nord har også i 2020 bidratt til å gjøre planen
kjent i tjenesteapparatet i vår region.

Deltagelse i nasjonale samarbeidsmøter vedrørende selvmordsforebygging
RVTS Nord har deltatt i to møter i ressursgruppen for forebygging av selvmord i regi av Helsedirektoratet. Arbeidet
med å implementere det Veiledende materiellet for forebygging av selvskading og selvmord i kommunene, samt
arbeidet med ny Handlingsplan for forebygging av selvmord har vært sentrale tema i disse møtene. To
representanter fra RVTS Nord deltok også på den årlige todagers samlingen i Bergen i forbindelsene
selvmordsforebygging. Deltagere var fra de øvrige RVTSene, NSSF, Leve og Vivat.

Arbeid med etterlatte ved selvmord
I tråd med samarbeidsavtalen mellom RVTS Nord og fylkeslagene i LEVE i Nord-Norge ble vårt årlig samarbeidsmøte i
2020 hvor fylkeslederne deltok avhold på Teams, hvor vi utvekslet erfaringer og ideer til samarbeidsprosjekt. I
samarbeid med LEVE Finnmark har vi intervjuet to etterlatte etter selvmord, og laget film. Filmen er i første rekke
beregnet brukt av RVTS Nord og UiT i undervisningsøyemed.
RVTS Nord har en medarbeider som sitter i landsstyret til LEVE som vararepresentant fag. Vi har deltatt på årsmøtet
samt et styremøte i løpet av året.
Koronapandemien har potensielt store økonomiske konsekvenser for enkelte mennesker, med permitteringer og
nedleggelser av bedrifter. LEVE tok initiativ til drøfting med RVTSene og Helsedirektoratet om opprettelse av en
nasjonal telefontjeneste «Arbeidslivstelefonen». Bakgrunnen for ønsket om denne tjenesten er at økonomiske
problemer som et resultat av koronakrisen, kan representere en ekstra utfordring i forhold til selvmordsfare. Det er
tenkt av tjenesten skal bemannes av personer med kunnskap om arbeidsliv og økonomi, samt ha kompetanse til å
kunne snakke om tema selvmord. LEVE sentralt har sendt en henvendelse til H.dir for å få et slikt tilbud finansiert.
Opplæring av likepersoner for LEVE er et av våre oppdrag. Sammen med LEVE sentralt og RVTS Midt, ble det avholdt
et to dagers oppfølgingskurs for likepersoner i LEVE. Kurset ble holdt digitalt, og hadde deltagere fra hele landet.

Etter selvmordet – veileder om ivaretakelse av etterlatte
Ivaretakelse og oppfølging av etterlatte etter selvmord er et tema vi har forespørsler på, både i form av veiledning i
etterkant av selvmordsforsøk/ selvmord fra tjenesteapparatet og fagdager på tematikken. De siste årene har vi
undervist i tematikken for studenter ved Kirkelig utdanningssenter i Nord (KUN)
RVTS Nord har i 2020 inngått et samarbeid med Psykiskhelse og rus klinikken UNN, om arrangering av en fagdag for
barn som pårørende og etterlatte etter omsorgspersoner med selvmordsproblematikk. Fagdagen arrangeres den
21.04.21.
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Samarbeid med Vivat
Vivat selvmordsforebygging sine kurs er en del av selvmordsforebyggende tilbudet fra RVTS Nord. Pandemien har
satt en stopper for planlagt kursaktivitet i 2020, da disse kursene er vanskelig å gjennomføre med digitale
tilpasninger. Våre kursledere har holdt kurset «Oppmerksom på selvmordstanker» til to offentlige og en privat
barnevernsinstitusjon.
Et annet samarbeidprosjekt utfører vi sammen med Vivat, SANKS og RVTS Midt om Språklig og kulturell tilpasning av
OPS! til de tre samiske språkene. Finansiering av arbeidet er ikke på plass ennå. I tillegg har vi innledet samarbeid
med RVTS Sør og Vivat om et pilotprosjekt for å teste ut «OPS!» til elever i videregående skole.

Økt kompetanse om kartlegging og vurdering av selvmordsrisiko i psykisk helsevern
Samarbeidet med DPS Øst- Finnmark om undervisning i kartlegging og vurdering av selvmordsrisiko har blitt et årlig
arrangement. I februar ble årets to fagdager for behandlere og miljøpersonell arrangert i Tana. Den første dagen var
for de som ikke hadde hatt denne opplæringen tidligere, og andre dagen for de som hadde deltatt før. Tema var
erfaringsutveksling, generelle tanker og refleksjoner rundt å jobbe med selvmordsproblematikk. I mai og desember
2020 ble det holdt digitale fagdager med tilsvarende tema for nyansatte ved DPS Vest - Finnmark. Målgruppen var
også den samme som i Øst- Finnmark.
RVTS Nord har løpet av 2020 bidratt med undervisning ved to anledninger om tema selvmordsproblematikk ved
Akuttseksjonen i Psykisk helse og rusklinikken, UNN. Vi har i 2020 også startet opp et samarbeid med voksen
psykiatrisk poliklinikk, psykisk helse og rusklinikken ved UNN angående opprettelsen av en kollegastøttegruppe ved
selvmord.

Nasjonal folkeopplysningskampanje om selvmord
NSSF, RVTSene, NAPHA, SANKS, Leve og Mental Helse har siden 2018 hatt et samarbeid knyttet til «Regionale
folkeopplysningskampanjer for forebygging av selvmordsatferd». RVTS Nord har en representant i den nasjonale
arbeidsgruppa som har hatt to møter i 2020.

Selvskading
I 2019 startet vi et samarbeid med Bufetat Nord om en systematisk kompetanseheving i barnevernet og
barnevernsinstitusjoner knyttet til selvmordsforebygging og selvskadingsproblematikk. I 2020 har vi holdt fagdager
om problematikken på to av Bufetat Nord sine tre akuttinstitusjoner i regionen. Arbeidet avsluttes i 2021. Ut over
dette er selvskading et tema noe vi har jevnlig forespørsler på. Fagdag er også gitt til privat barnevernsinstitusjon.
Vi deltok på konferansen til Landsforeningen for forebygging av selvmord og selvskading, LFSS, 1. mars. I kjølvannet
av konferansen innledet vi et samarbeid med LFSS om kampanje «Plaster på såret», og arrangering av LFSS sin
jubileumskonferanse i 2020 hvorpå vi deltok med to representanter. Vi hadde innlegg på konferansen. I 2020
opprettet LFSS og RVTS Nord en samarbeidsavtale som tydeliggjør samarbeid, bidrag, og rollefordeling. RVTS Nord
skal bidra med å gjøre kampanjen “plaster på såret” kjent, utveksle kunnskap gjennom halvårlige møtepunkt, og
delta i referansegruppe til forskningsprosjekt.
RVTS har gjennom 2020 hatt samarbeidsmøter, og deltatt som referansegruppe sammen med nasjonalt senter for
legevakts medisin, LSSF, NORCE, og Nord universitet mht. forskning på øyeblikkelig hjelp ved selvskade.
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Flyktninghelse og tvungen migrasjon
Aktivitet innen dette temaområdet er forankra i tilskuddsbrevet pkt. 2.2.10
Enslige mindreårige flyktninger
I 2020 var det bare ett asylmottak for enslige mindreårige igjen i Nord-Norge - på Sjøvegan. RVTS Nord har
opprettholdt dialogen og hatt møte med mottakets samarbeidspartner BUP Sjøvegan. Det er gitt undervisning og
veiledning til ansatte i bofellesskap for enslige mindreårige og deres samarbeidsparter - i flere kommuner.
Kompetanseheving til bosettingskommuner
Pga. Korona-situasjonen har vår satsning på kompetanseheving til bosettingskommuner i stor grad foregått digitalt.
Mye av kompetansehevingen vi har gjort med hensyn til flyktninger, er rapportert under andre områder i
årsrapporten. Vi har arrangert flere kommunale fagdager for bredden i tjenesteapparatet i kommunene.
Undersøkelseskommisjonen for helse- og omsorgstjenester har intervjuet oss vedrørende den tragiske Fagerengsaken i desember 2019, der mor og to barn mistet livet. RVTS Nord har ikke direkte kjennskap til saken, men ble bedt
om å informere på systemnivå om våre erfaringer og anbefalinger mht. kommunalt mottak av flyktninger og
familiegjenforente. Det skal skrives en rapport fra dette arbeidet.
RVTS Nord har gitt kompetanseheving i samarbeid med NIKUT til Bodø kommune i forbindelse med implementering
av EXIT som stressmestringstilbud for barn og unge med flyktningbakgrunn. Høsten 2020 har tilbudet blitt prøvd ut
for 4. og 7.klasse ved en av fire mottaksskoler i Bodø. Målet er å tilby EXIT til alle disse skolene etter hvert og det
vurderes hvordan tiltaket kan knyttes opp mot fagfornyelsen “psykisk helse og livsmestring”.
Spredning av veiledende materiell om asylsøkere og flyktninger
RVTS Nord har fortsatt spredning av veiledende materiell og manualer for tjenesteapparatet som arbeider med
asylsøkere og flyktninger, inkludert torturoverlevere. Dette har vi gjort i undervisning, konsultasjon og veiledning,
samt på hjemmeside, Facebook og via flyktning.net. Særlig fokusert materiell har vært «Veileder for
helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente» (IS-1022) og «God kommunikasjon via tolk –
Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og helsepersonell i helse- og omsorgstjenestene» (IS-1924).

Forebyggende familiearbeid
I arbeidet med implementering av veiledningsheftet “Familiegjenforening i eksil”, jf. 2.2.12 i tilskuddsbrevet har vi i
2020 hatt opplæring til Flyktningtjenesten og migrasjonshelseteamet i Bodø Kommune og Hammerfest kommune.
Implementering og distribusjon av veiledningsheftet skjer også ved øvrig undervisning og kontakt mot kommuner.
RVTS Nord har gitt veiledning til migrasjonshelse-teamet i Bodø kommune, både fysisk og digitalt. En annen del av
arbeidet er knyttet til samarbeid med de øvrige RVTSene for å få informasjon og utveksle erfaringer om
gjennomføring av prosjektet.

Overgrep og tortur
Jf. 2.2.11 i tilskuddsbrevet har RVTS Nord også i 2020 gitt kompetanse om identifisering av torturoverlevere,
kartlegging og dokumentasjon av torturskader, og behandling og rehabilitering av torturoverlevere.
Brukerperspektivet blir inkludert gjennom filmede intervjuer med torturoverlever som benyttes i Stø Kurs,
flyktning.net, på hjemmeside og i undervisning, gjennom bruk av eksempler fra egen klinisk praksis, samt gjennom
erfaringer fra torturoverlevere dokumenterte i forskning, litteratur og offentlig tilgjengelige rapporter og vitnesbyrd.
E-læringskurset Stø Kurs inneholder en egen del om tortur.
RVTS Nord har gjennomført flere undervisningsoppdrag spesifikt på torturtemaet for medisinstudenter ved
Universitetet i Tromsø (UiT), på fysioterapiutdanninga ved UiT, som deltema i Krise- og traumeutdanningen til UiT
Campus Narvik og for LIS-leger Psykiatrisk sykehus, Åsgård, UNN. Sistnevnte var del av en undervisningsrekke om
Psykiatriske følgetilstander hos asylsøkere og flyktninger eksponert for krig, tortur og andre
menneskerettighetsbrudd.
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Undervisning om tortur har også inngått som tema i en rekke undervisningsoppdrag der hovedtemaet har vært
traumatisering og traumebehandling, samt flyktninghelse og tvungen migrasjon. RVTS Nord har gitt veiledning og
konsultasjon ang torturoverlevere på løpende forespørsler, både til spesialisthelsetjenesten og kommunale
tjenester.
RVTS Nord samarbeider med andre kompetansemiljøer på tortur. Samarbeidet har knyttet seg til
kompetansehevende tiltak, faglige drøftinger, overordnede strategiarbeid og bidrag til forskning.
I februar 2020 publiserte Røde Kors rapporten «Torturert og glemt. Identifisering og rehabilitering av torturutsatte i
Norge». Den bekrefter konklusjonene fra RVTS-rapporten om at arbeidet med identifisering av og rehabilitering til
torturoverlevere i Norge er fragmentert, tilfeldig og personavhengig. RVTSene ser behov for et overordnet og
systematisk arbeid med sikte på å styrke og systematisere arbeidet med identifisering, utredning, dokumentasjon og
rehabilitering av torturoverlevere i Norge. RVTSene har derfor i 2020 styrket sitt samarbeid med sikte på dette.
RVTS Nord også bidratt med faglige innspill til en samordnet rapport til EU fra “European Network of Rehabilitation
Centres for Survivors of Torture” om oppfølging av og rehabiliteringstilbudet til torturoverlever i Norge.
I 2020 har vi videreført samarbeidet med NAV med sikte på å øke kompetanse til NAV-ansatte i oppfølging av
flyktninger og asylsøkere med komplekse og sammensatte problemer generelt, og av torturoverlevere spesielt. Vi
har laget en serie med undervisningsfilmer om “Forfølgelse, krig, tortur, flukt og livet i tvunget eksil” og
“Traumatisering”. Filmene blir ferdigstilt og gjort tilgjengelig for NAV tidlig 2021. Vi planlegger videre produksjon av
filmer for kompetanseheving til NAV-ansatte i 2021.
RVTS Nord har også videreført arbeidet med å stimulere til mer helhetlig rehabiliteringstilbud til flyktninger og
asylsøkere med komplekse og sammensatte problemer generelt og av torturoverlevere spesielt gjennom bedre
samarbeid mellom NAV og helsetjenestene. Arbeidet har resultert i en signert samarbeidsavtale mellom NAV
Tromsø og Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) v/Psykisk helse- og rusklinikken (PHRK), Universitetssykehuset NordNorge (UNN). Iverksetting av samarbeidet har en pilotperiode på 12 måneder og skal så evalueres med tanke på
videreføring og eventuell utvidelse. RVTS Nord er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av
evalueringsarbeidet.
RVTS Nord har videreført samarbeidet med Odontologiske kompetansesenter i regionen (TkNN), vedrørende TOOprosjektet. Gjennom 2020 har vi etter avtale med TOO ved TkNN bidratt ved at vi har vært tilgjengelige for
veiledning og drøfting ved behov. Mot slutten av 2020 startet vi et løp med regelmessig, langsgående veiledning som
vil bli videreført i 2021.

Menneskerettighetsbasert praksis og seksualisert vold i krig og konflikt
En menneskerettighetsbasert praksis i arbeid med flyktninger, asylsøkere og ofre for menneskehandel er integrert i
vår kompetansehevende virksomhet. To manualer har særlig vært vektlagt overfor tjenesteapparatet i denne
sammenheng: “Istanbul Protocol. Manual on Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel,
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment” og “Mental health and gender-based violence. Helping survivors
of sexual violence in conflict – a training manual”.
I 2020 har RVTS Nord opprettholdt fokuset på kompetanseheving til tjenesteapparatet om seksualisert vold i krig og
konflikt og hvordan tjenesteapparatet kan hjelpe overlevende som lever i eksil i Norge. Vi har fortsatt samarbeidet
med HHRI- Health and Human Rights Info og spredningen av manualen “Mental health and gender-based violence.
Helping survivors of sexual violence in conflict – a training manual” (MHGBV -manualen) og vår norske oversettelse
av” Verktøykassa til Mental helse og kjønnsbasert vold. Hjelp til overlevende etter seksualisert vold ” og
“Sommerfuglkvinnens historie.
Vi har gjennomført flere undervisningsoppdrag spesifikt om seksualisert vold i krig og konflikt både på universitetet
og for LIS-leger på UNN. Vi har planer om å digitalisere fagdager og deler av undervisningsopplegg om dette temaet,
bla. gjennom produksjon av undervisningsfilmer.
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Kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og negativ sosial kontroll
Det ble innvilget øremerket tilskudd til RVTS Nord til oppfølging av Handlingsplan mot negativ sosial kontroll,
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, Tilskuddsbrev fra Helsedirektoratet, datert 10.03.2020, ref. 13/1478-78, med
600 000 kr.
"Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse”, pkt 2.3.7 i tilskuddsbrevet, er
sentral i dette arbeidet og vi har i 2020 videreført tidligere arbeid knyttet til denne.
Et sentralt fokus for oss har vært å etablere fagnettverk og se dette i sammenheng med flere tema som
menneskehandel. Vi gir også veiledning til etablerte lokale nettverk. I denne forbindelsen er de fire
minoritetsrådgiverne i vår region en sentral part som vi har knyttet nærmere kontakt med dette året. Vi oppfordrer
tjenesteapparatet til å ta kontakt for bistand i nettverksarbeid, særlig i etableringsfase. I det regionale nettverket,
bestående av regionale statlige aktører, som RVTS Nord har koordinert de siste årene, har det vært behov for å gjøre
en ny avklaring rundt aktører som skal delta. Grunnet Koronapandemien er det ikke etablert nytt regionalt nettverk i
2020.
RVTS Nord har i tillegg til ovennevnte hatt følgende spissede tiltak i 2020 knyttet til negativ sosial kontroll,
tvangsekteskap og kjønnslemleste
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gitt veiledning til botilbud for unge voksne under trussel om tvangsekteskap
Fagdag for nettverk i Tromsø kommune med faglig bidrag fra Stipendiat ved UiA, Helen Kolb
Fagdag om negativ sosial kontroll med informasjon om veilederen “Hvem vil du være?” Denne ble arrangert
med i overkant av 80 deltakere
Fagdag om flyktninghelse og negativ sosial kontroll for barneverntjenesten i Salten regionen med fokus på
akuttarbeid med minoritetsfamilier
Undervisning om flyktninghelse og negativ sosial kontroll i videreutdanning om vold i nære relasjoner ved
UiT
RVTS Nord bidrar aktivt inn i utviklingen av undervisningsmoduler for endringsagenter i diasporamiljø.
Arbeidet ledes av RVTS Vest ved Elisabeth Harnes.
Veiledning på initiativ fra tjenesteapparatet
Bidratt med konsultasjon i U16 arbeidet i Tromsø, forebygging mot vold, rus- og ungdomskriminalitet
Bidratt i arbeidsgruppe knyttet til utvikling av undervisningsmoduler for endringsagenter i berørte miljø,
under ledelse av RVTS Vest. Det er startet kontaktetablering inn mot berørte miljø i vår region.

Som et svar på oppdrag i handlingsplan “Trygghet, åpenhet og mangfold”, jf 2.3.8 i tilskuddsbrevet, har vi utviklet to
filmer til bruk i undervisning.
•

•

“Kuratorer av Tromsø Øst - et slampoesidikt om Hatkriminalitet ovenfor LHBTIQ++ befolkningen” i
samarbeid med Screenstory og Martine Johannessen.
Filmen lanseres i 2021.
“Traumeutsatte i minoritetsbefolkningen´ - Hjelp til traumeutsatte med minoritetsbakgrunn i LHBTIQ++
miljøet” i samarbeid med Screenstory og Skeiv Verden. Filmen lanseres i 2021.
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Menneskehandel
Det ble innvilget øremerket tilskudd til RVTS Nord til arbeid med tiltak i Regjeringens handlingsplan mot
menneskehandel, Tilskuddsbrev fra Helsedirektoratet, datert 10.03.2020 med kr 450 000. Jf. 2.3.3 har vi oppdrag i
tiltak 15, 16 og 17 i Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel.
Oppdragene innen menneskehandel, negativ sosial kontroll og radikalisering har flere fellesnevnere i oppgaver som
kompetansebygging, nettverksarbeid og veiledning. Det er også et potensial i å belyse hvilke mekanismer som ligger
til grunn for at noen mennesker er mer utsatt for utenforskap, kontroll og tvang enn andre. Hensikten er å integrere
disse områdene i kjernevirksomheten, da vi ofte treffer de samme fagfolkene når vi arrangerer kurs og konferanser. I
tillegg er det viktig å se sammenhengen mellom nevnte fagområder og krisesenteroppdraget samt handlingsplan om
vold i nære relasjoner.
Vi har også hatt en del veiledningssaker fra frivillig sektor og invitert de inn som en naturlig del i våre arrangementer
på RVTS.
Etablering av Tverroperative team (ToT)
Vi har fortsatt vår regionale innsats med å følge opp lokale nettverk og startet jobben med å få eksisterende nettverk
til å integrere flere fagtema i samme kompetansenettverk. På initiativ fra voldskoordinator hos politiet og IMDI er vi
nå i gang med å undersøke mulighet for å etablere nettverk i Øst Finnmark, tilsvarende allerede eksisterende
tverroperative team i Tromsø og Salten. Målsetting med slike nettverk er todelt: for det første er det viktig at
tverrfaglig nettverk bygger kompetanse sammen om tema og lærer av hverandres tjenester, lovgrunnlag og mulighet
for samhandling i praktiske situasjoner, et kompetansenettverk. For det andre er det viktig å etablere et operativt
nettverk hvor aktørene møtes når situasjoner oppstår, for å diskutere mulighet for identifisering og hjelp til mulige
utsatte for menneskehandel.
Fagdager og konferanser om menneskehandel
Pandemien har ført til at vi har vært nødt til å endre våre opprinnelige planer om fagdager og konferanser.
Eksempelvis ble den regionale konferansen i mai avlyst.
I tillegg til at menneskehandel tas inn i eksisterende tilbud i RVTS regi har vi hatt følgende planer om arrangement
•
•

Fagdag for Norges arktiske universitet, UiT- Jusshjelpa i Tromsø, med fokus på vold og hva som skjer med
mennesker som utsettes for vold hvordan møte dem
I samarbeid med Politiet i Troms Politidistrikt hadde RVTS Nord ansvar for å arrangere lokal samling til
Koordineringsenheten om ofre for menneskehandel i POD (KOM) sin nasjonale digitale konferanse i
november, “et styrket samarbeid mot menneskehandel – suksessfaktorer og aktuelle utfordringer”. Den
lokale samlingen ble også gjennomført digitalt med ca 50 deltakere. Dette nettverk skal følges opp i 2021

Regionale møter og nasjonale samarbeidsforum
RVTS Nord deltar i flere regionale og nasjonale samarbeidsforum knytet til menneskehandel. Disse
samarbeidsforumene er Koordineringsenheten om ofre for menneskehandel i POD, Helsedirektoratets nasjonale
helsenettverk for arbeid mot menneskehandel i helse -og omsorgstjenestene. Året ble avsluttet med å skrive rapport
med forslag om aktiviteter inn mot neste oppnevningsperiode. I tillegg møtes RVTSene jevnlig for erfaringsutveksling
og samarbeid.
RVTS Nord har utviklet en animasjonsfilm “Hjem” om å stå utenfor fellesskap og hva det kan føre til. Dette var et
samarbeidsprosjekt med RVTS Sør. Til neste år skal det utvikles undervisningsmateriell tilknyttet filmen.
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Radikalisering
Det ble innvilget øremerket tilskudd til RVTS Nord til implementering av RAN-modellen og den nye
kunnskapsportalen om radikalisering og voldelig ekstremisme, www.utveier.no i tilskuddsbrev fra Helsedirektoratet,
datert 10.03.2019, ref. 13/1478-78, med 520 000 kr. Jf. tilskuddsbrevet pkt. 2.1.2 og 2.3.4 beskrives aktiviteten her:
Regionalt arbeid med kompetanse i helsesektoren (tiltak 8)
RVTSene har i revidert handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme i 2020 fått i oppgave å etablere en
nasjonal ressurs- og veiledningsfunksjon. RVTS Nord har deltatt i regelmessige samarbeidsmøter med andre RVTS
omkring etablering av denne funksjon. Det har i stor grad handlet om å utvikle en nettportal til formålet.
Tverretatlige nettverk står sentralt i dette arbeidet.
RVTS Nord har i 2020 bidratt til å etablere et tverretatlig forebyggende team (TEFT) i Tromsø der også
radikaliseringskontakt i Troms politidistrikt deltar.
Vi har bistått Tromsø kommune i etablering av en mentorordning og fem deltakere fra Nord har deltatt på
mentorutdanning i regi av RVTS Vest. Det er behov for flere mentorer og vi bistår TEFT i etablering av en lokal
mentorutdanning som vil også vil være rettet mot regionen.
RVTS Nord samarbeider nært med radikaliseringskontakter i Politidistriktene og deres samarbeidspartnere. Ukentlig
deltar vi i tverretatlig konsultasjonsteam mot vold og overgrep som har sete i Troms Politidistrikt.
Konsultasjonsteamet kan også drøfte saker som omhandler radikalisering og voldelig ekstremisme i yngre
aldersgrupper.
RVTS har vært med på å arrangere lokal fagdag for mentorer og andre lokale samarbeidspartnere.
RVTS Nord arrangerer årlig en konferanse om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. I år var
overskriften: Å våge å se bak ungdommens voldsuttrykk. Om forebygging av digital vold og ekstremisme blant
ungdom. Konferansen ble arrangert i et samarbeid med Tromsø kommune og Troms politidistrikt.
RVTS Nord har sammen med andre RVTSer bidratt til å arrangere webinar om radikalisering og psykisk helse.
Hjemvendte fremmedkrigere (tiltak 23)
RVTS Nord har sammen med RVTS Øst planlagt oppfølgingsseminar for helsemyndigheter og relevante
hjelpeinstanser på tema barn av hjemvendte fremmedkrigere i mars 2020. Dette arrangement ble avlyst på grunn
av pandemien.

