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Skrivelse från svenska forskare och praktiker angående NKVTS framtid 

 

Vi har fått kännedom om att regeringen i Norge inom en snar framtid kommer 

att ta beslut om att Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 

(NKVTS) ska inlemmas i Folkehelseinstituttet (FHI). Ett sådant beslut innebär 

en stor risk att forskning om våld, övergrepp och trauma allvarligt splittras och 

försvagas. Det går emot den satsning på detta område som vi uppfattar att Norge 

gjort under senare år.  

 

NKVTS är en helt unik verksamhet i Norden. NKVTS bedriver praktiknära 

forskning, de följer forskningsresultaten långt ut i verksamheter och 

organisationer där de kan göra verklig skillnad för både utsatta och 

professionella. NKVTS implementerar de metoder som de forskar på och sprider 

forskningsbaserad kunskap om våld, övergrepp och trauma i en mängd olika 

kanaler. Det är ett unikt arbetssätt och innebär att NKVTS har en 

spetskompetens som är både bred och djup. Norge har under många år satsat på 

detta område och genom NKVTS nått världsledande ställning, en satsning man 

bör förvalta och värna. Särskilt gällande kunskaper om barn och unga har 

NKVTS bidragit med avgörande forskning och utveckling på ett ofta mycket 

eftersatt område. För oss som är verksamma i Sverige har NKVTS stor 

betydelse som kunskapskälla, samarbetspartner och inspiration. Vi belyser ofta 

behovet av ett kunskapscenter av samma dignitet och bredd i vårt land.  

 



Vi som arbetar inom detta fält vet att frågor som rör våld, övergrepp och trauma 

ofta prioriteras ned, speciellt i konkurrens med annan problematik inom området 

hälsa, trots att det är ett av våra största problemområden. Det är viktigt att 

forskning som bedrivs på området inte bara görs inom hälsa, utan också inom 

psykiatri, sociologi, socialt arbete, kriminologi, pedagogik, könsforskning och 

antropologi. Ett bredare samhällsvetenskapligt perspektiv är viktigt då våld, 

övergrepp och trauma på grund av sin omfattning måste förstås och förebyggas 

ur många olika aspekter.  

 

Vi menar också att ett forskningsinstitut inte bör läggas under ett 

förvaltningsorgan, utan organiseras inom högskole- och universitetssektorn för 

att nå bästa effekt av investerade resurser. En sådan anknytning garanterar 

fortsatt högsta vetenskapliga kvalitet och är en kreativ grund för fortsatt 

forskning och utveckling. Allt detta är viktiga argument för kommande beslut 

som regeringen i Norge har att fatta gällande NKVTS organisatoriska 

tillhörighet och självständighet. Att bevara NKVTS unika forsknings- och 

utvecklingsmiljö har stor betydelse för området i Norden och internationellt. 
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