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Bekymringsmelding til statsråder og statssekretærer i Helse- og 

omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og  

Justis- og beredskapsdepartementet om innlemmelse av NKVTS i 

Folkehelseinstituttet. 

 

Regjeringen skal om ikke lenge ta stilling til et forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet 

om å innlemme Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i 

Folkehelseinstituttet (FHI). Som engasjerte fagfolk og brukere av forskningen fra NKVTS, 

mener vi dette vil være en svært dårlig løsning for den videre kunnskapsutviklingen på vold- 

og traumefeltet. Det betyr i verste fall et dårligere tilbud til de berørte og en svekkelse av vårt 

arbeid for å forbedre deres hverdag. 

NKVTS formidler kunnskap som kommer oss til gode i vårt daglige arbeid med utsatte for 

vold og traumer. Vi drar stor nytte av både forskning, veiledningsmateriell og 

implementeringsprosjekter utviklet av NKVTS. Forskningen på voldsutsatte barn, behandling 

av voldsutøvere, omfangstudier av vold og voldtekt i befolkningen, barns liv på krisesenter og 

22.-juli-forskningen er eksempler på forskningsbasert kunnskap som har vært viktige bidrag 

til vårt arbeid.  

Vi mener det er en reell fare for at volds- og traumefeltet vil bli nedprioritert hvis det ikke 

lenger er forankret i et samlet, uavhengig og synlig fagmiljø, som NKVTS er. Uten en slik 

organisering av kunnskapsutvikling på volds- og traumeområdet, vil vi rykke tilbake til den 

situasjonen vi hadde før 2004 da NKVTS ble opprettet. 

Vi mener en innlemmelse i FHI er uheldig for den videre utviklingen av et felt som krever en 

bred og tverrfaglig tilnærming for å utvikle ny kunnskap og gode løsninger. Dette må være 

vektige argumenter for at regjeringen ikke skal innlemme NKVTS i FHI. 

Et bedre liv for berørte av vold og traumer er en visjon som vi deler med NKVTS. Deres 

forskning har gjennom mange år vært en viktig kilde til kunnskap for oss. Vi mener at den 

foreslåtte organiseringen i realiteten betyr en svekkelse og fragmentering av vold- og 

traumefeltet. Vi håper derfor regjeringen sier nei til å innlemme NKVTS i FHI og vil velge å 

videreføre det viktige arbeidet NKVTS har bygd opp gjennom 14 år.  
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