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1. LEDERS BERETNING
2018 ble et begivenhetsrikt år for NKVTS. I forbindelse med at Helseog omsorgsdepartementet (HOD) utredet spørsmålet om ny eier har vi
jobbet hardt for å få beholde det unike tverrfaglige forskningsmiljøet
NKVTS representerer. Vi vet nå at senteret, på HODs anbefaling, i løpet
av 2019 vil bli eid av NORCE. Det betyr at vi består som et selvstendig
kunnskapssenter, men blir en del av et av Norges største uavhengige
forskningsinstitutt. Vi tror at eierskiftet vil gi oss gode forutsetninger for
å videreføre og styrke forskningen på vold- og traumefeltet.
2018 var også et produktivt år for NKVTS. Vi har publisert rapporter på oppdrag fra flere
departementer, hatt høy produksjon av forskningsartikler og framgang på flere områder.
Med implementeringsprosjektene våre, får vi forskningsbaserte behandlingsmetoder frem
til stadig flere brukere.
Vi har en ambisjon om at forskningsbasert kunnskap skal bidra til bedre beslutninger og endringer
i tjenestene til beste for de berørte av vold og traumer. Et tett samarbeid mellom forskningsmiljøer, praksisfeltet, myndigheter og brukere er sentralt for å få det til. Gjennom året har vi
styrket både brukermedvirkning og dialogen med faggrupper og praksisfeltet.
Vi er i gang med planleggingen av et nytt Voldsprogram og en ny datainnsamling for Utøya-studien.
For 2019 har vi fått midler fra Forskningsrådet til en videreføring av forskningen på helseeffekter
av terroren 22. juli, i samarbeid med Frankrike. Vi har jobbet med å forberede den tredje
europeiske konferansen om vold i nære relasjoner, ECDV, som vi skal være vertskap for sammen
med NOVA i september 2019.

Inger Elise Birkeland, Direktør
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2. INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN
OG HOVEDTALL NKVTS
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress AS (NKVTS) ble stiftet 17. november 2003.
Selskapet er et datterselskap av UNIRAND AS, og har forretningsadresse Gullhaugveien 1-3,
Oslo. NKVTS startet sin ordinære drift 1. januar 2004.
NKVTS utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Formålet er
å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og
traumatisk stress kan medføre. Vår visjon er: Et bedre liv for berørte av vold og traumer.
NKVTS er internasjonalt orientert og utvikler kunnskap på et internasjonalt akademisk nivå.
Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, og Barne- og
familiedepartementet finansierer i hovedsak driften av senteret. NKVTS driver også prosjekter
som er finansiert av Norges forskningsråd, EU, Extrastiftelsen og andre.

Samarbeid og faglige bidrag
NKVTS har et utstrakt samarbeid med en rekke nasjonale aktører, både i UH- og tjenestesektoren
i Norge. Vi har forskningsprosjekter som samarbeider med universitetssykehus, andre forskningsinstitutter, universiteter, høgskoler, distriktpsykiatriske klinikker, regionale ressurssenter om
vold, traumatisk stress og selvmords forebygging, skoler, kommuner, bruker- og pasientforeninger
og myndigheter.
Flertallet av forskerne ved NKVTS er aktive bidragsytere på sitt fagområde nasjonalt og internasjonalt,
og driver ved siden av egen forskning også fagfellevurderinger for diverse tidsskrift, skriver
bokanmeldelser, deltar i arbeidsgrupper og nettverk, sitter i bedømmelseskomiteer og er opponenter ved siden av undervisning og foredragsvirksomhet.
NKVTS samarbeidet med en rekke utenlandske forskere i 2018, spesielt med nordeuropeiske
og amerikanske universiteter og forskningsinstitutter. Flere av våre forskere har også verv
i internasjonale organisasjoner og komiteer for konferanser. Det internasjonale fokuset
gjenspeiles også i forskningen fra NKVTS, og cirka hver fjerde vitenskapelige artikkel i 2018
hadde medforfattere fra institusjoner utenfor Norge.
Fire av våre forskere har bistillinger ved UiO og to har bistillinger ved universiteter og høgskoler i
Sverige. Videre har tre forskere ved henholdsvis UiO og OsloMet bistillinger hos NKVTS.
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Organisasjon og ledelse
NKVTS hadde 77 årsverk i 2018, fordelt på 102 ansatte.
Senteret er organisert i fem fagseksjoner:
•
seksjon for vold og traumer barn og unge, leder Carolina Øverlien
•
seksjon for vold og traumer voksen og eldre, leder Solveig Bergman.
•
seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon barn og unge, leder Grete Dyb
•
seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon voksne og eldre, 			
		
leder Marianne Opaas
•
seksjon for implementering og behandlingsforskning, leder Silje Mørup Ormhaug
I tillegg har senteret følgende støttestaber:
•
formidlingsstab, leder Ingunn Eck
•
forsknings- og administrasjonsstab, leder Elisabet Lillian Gustad

3. ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER
2018 har vært et produktivt år for forskningen ved NKVTS. Vi har utgitt fire fagfellevurderte
rapporter i vår egen rapportserie. Rapportserien er et viktig verktøy for å nå ut til myndigheter og
praksisfeltet med nye forskningsresultater.
Forskningen har også resultert i 44 vitenskapelige artikler publisert i vitenskapelige tidsskrifter,
og bidrag i antologier (nvi-publikasjoner).

TF-CBT
Prosjektet implementering av TF-CBT i BUP har i løpet av 2018 rekruttert 20 nye klinikker og
når nå ¾ av alle landets klinikker. Det er gitt opplæring til cirka 130 nye terapeuter. Sammen
med prosjektet Implementering av traumebehandling for voksne i DPS (ITV), er det igangsatt
opplæring av ledere i implementeringsledelse. Prosjektene er i gang med å samle inn data for
å kunne studere om lederopplæringen bidrar til bedre implementeringskvalitet. I prosjektet
Utprøving av Trinnvis TF-CBT er kommuner rekruttert og arbeidet startet for å kunne evaluere
en tidlig intervensjon for volds- og traumeutsatte barn. Målet med prosjektet er at kommunene
skal få kompetanse til å tilby hjelp til flere utsatte barn, gi hjelp på et tidligere tidspunkt, og at
samarbeidet mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten skal bli bedre.
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Voldsprogrammet
Voldsprogrammet gikk i 2018 inn i en avsluttende fase, med sluttføring og vitenskapelig
formidling som hovedfokus. Formidlingsarbeidet fra omfangsstudien om vold mot eldre
har nådd bredt ut. Omfangsundersøkelsen om vold i nære relasjoner – Trygghet, vold og
livskvalitet (2014) har gitt viktig kunnskap om utbredelse av vold og voldens konsekvenser i
Norge. I 2018 ble det jobbet videre med to oppfølgingsstudier som en del av Voldsprogrammet.
En studie tar for seg fare for å bli utsatt for vold på nytt hvis man har opplevd vold i barndommen
(Reviktimiseringsstudien). En annen studie undersøkte forholdet mellom vold og rus.
Vår forskning viser at av de som rapporterte om vold i barndom, hadde 1/3 opplevd minst en
form for ny vold. Hvor ofte man hadde drukket seg full var den viktigste faktoren for at ny vold
skjedde, i tillegg til grad av voldsrelatert skam. Skam er nært knyttet til ensomhet hos personer
utsatt for vold i barndom. Resultatene tyder på at ensomhet kan være en viktig forklaring på
hvorfor voldsrelatert skam bidrar til helseproblemer. Disse prosjektene har i 2018 publisert
fem internasjonale artikler. Fra prosjektet Vold i parforhold – kjønn, likestilling og makt utgikk
artikkelen «Measuring violence, mainstreaming gender; does adding harm make a difference?»
Artikkelen er et viktig bidrag i den pågående diskusjonen i Europa om omfangsstudier og
hvordan det kjønnsspesifikke i partnervold kan fanges opp og måles på
en god måte.
Rapporten «Forebyggende tiltak mot vold i nære relasjoner: Kartlegging av kunnskap for veien
videre» gir en oversikt over, og viktig kunnskap om, hvilke tiltak som finnes og hvordan de
fungerer for brukere og ansatte. Kartleggingen avdekket at de fleste forebyggingstiltakene i
Norge ikke er evaluert, og at det finnes lite forskningsbasert kunnskap om hvilke tiltak som
har effekt.
En artikkel fra prosjektet Foreldre og barn med minoritetsbakgrunn og deres erfaringer med
hjelpeinstanser som følge av vold i nære relasjoner, viser at for kvinner med innvandrerbakgrunn er problemer med vold i hjemmet nært knyttet til sosiale, økonomiske og politiske
strukturer. Den peker på at volden må ses i lys av problemer med å finne arbeid, økonomisk
status og mangel på tilgang til sosial støtte.
I prosjektet Safeguarding Teenage Intimate Relationships (STIR) er det publisert en artikkel som
viser hvordan unge utsatt for vold forstår vold og misbruk som en forventet del av å være i et
nært forhold.
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Radikalisering
NKVTS’ forskning på radikalisering og voldelig ekstremisme hadde i 2018 fokus på sluttføring
av en studie av forebygging, med særlig vekt på arbeidet som gjøres hos lokalt politi.
Rapporten «Bekymringsarbeidet; Dilemmaer og muligheter i lokal forebygging av radikalisering
og voldelig ekstremisme i Norge» ble ferdigstilt. Den viser hvordan dette arbeidet preges av
spenninger og motsetninger, for eksempel mellom omsorg og kontroll, risikoen forbundet med å
gjøre for lite, og risikoen ved å gjøre for mye (f.eks. gjennom å skape mistillit og stigmatisering),
samt mellom samfunnssikkerhet, demokrati og individets rettssikkerhet.

Katastrofer og terror
NKVTS har i 2018 arbeidet med flere studier av konsekvensene av katastrofer og terror.
Scandinavian Star-studien har publisert flere artikler om konsekvenser av ferjeulykken 26 år
etter hendelsen. Utøyastudien har fortsatt arbeidet med å dokumentere bruk av helsetjenester,
kroppslige helseplager, konsekvenser for skadde, posttraumatisk vekst og bruk av sosiale
medier. I 2018 ble det også publisert artikler som omhandlet sykefravær etter terrorangrepet
mot regjeringskvartalet. Her fant vi en økning i sykefraværet blant ansatte som var til stede da
terrorhandlingen skjedde i 1-3 år etter angrepet. Det er også jobbet aktivt med nettverksbygging
og formidling i nasjonale miljøer (støttegrupper, helse- og universitetssektoren) så vel som
internasjonale (traumemiljøer i USA, Frankrike, Nederland, Sveits, UK, Litauen, Sverige og
Danmark).

Flyktningehelse
Flere store prosjekter som omhandler flyktningehelse har vært i planleggings-, datainnsamlingsog analysefasen, deriblant EU-prosjektet RefugeesWellSchool og det nordiske prosjektet Coming
of age in exile, med den norske delen Educational and psychosocial transitions encountered by
young refugees upon resettlement in Norway. I tillegg kom datainnsamlingen i gang i et egenfinansiert prosjekt, REFUGE, som er en representativ og longitudinell undersøkelse av syriske
flyktninger bosatt i Norge.

Formidling
Siden 2013 har NKVTS jevnlig arrangert frokostseminarer i våre lokaler. Deltakerne på frokostseminarene er i hovedsak fagpersoner fra praksisfeltet, undervisnings- og forskningsinstitusjoner,
departementer og direktorater og ideelle organisasjoner. Gjennom 2018 arrangerte vi fem
frokostseminarer med lansering av forskningsrapporter, notater og veiledere.
Nettsiden vår, www.nkvts.no, er en viktig formidlingskanal. Nettsidene skal være en sentral
nasjonal inngangsport til informasjon og kunnskap om vold og traumer. Alle våre rapporter kan
lastes ned gratis fra nettsiden, og man kan lese om alle prosjektene til NKVTS. Vi publiserer også
populærvitenskapelige sammendrag på norsk av flere av de fagfellevurderte publikasjonene
våre for å nå bredere ut med forskningsfunnene. Nettsiden har hatt en jevn og positiv utvikling
i antall besøk de siste årene.
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For å nå bredt ut med våre forskningsresultater, har sosiale medier også i 2018 vært en viktig
kanal. NKVTS prioriterer Facebook (www.facebook.com/NKVTS) og Twitter (www.twitter.com/nkvts).
Vi opplever en jevn økning i antall følgere både på Facebook og Twitter. Vi bruker sosiale medier
til spredning av forskningsresultatene våre, til å informere om arrangementer, doktorgrader,
rapporter og aktuelle mediesaker der våre forskere har en stemme. I løpet av året hadde vi 128
poster på Facebook, og vi ser en økning i engasjement.
Media er en viktig kanal for å nå fram med informasjon til våre målgrupper. I 2018 var NKVTS
omtalt i 610 medieoppslag.

4.STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN
Tilskuddsbrev
NKVTS mottar årlige tilskuddsbrev fra Helsedirektoratet på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, Bufdir på vegne av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og
Justis- og beredskapsdepartementet. Senterets virksomhet er i samsvar med departementenes
føringer når det gjelder prioriterte temaer og prosjekter.
Det er styrets oppfatning at senteret har jobbet aktivt for å gjennomføre de tiltak som er prioritert
i tilskuddsbrevet fra departementene og med å videreføre og planlegge nye aktiviteter for
å nå målene i strategisk plan. Styret ser positivt på at senteret er i gang med nye prosjekter på
flyktningefeltet, samt vil jobbe med å utvikle prosjekter som retter seg mot kommunesektoren
og brukermedvirkning i forskningen.

Økonomistyring
Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet for å bedømme selskapets stilling og resultater
som ikke fremgår av regnskapet og balansen med noter.

Arbeidsmiljø og sykefravær
NKVTS er en IA-bedrift og har et eget arbeidsmiljøutvalg (AMU), samt månedlige Informasjons-,
drøftings- og forhandlingsmøter (IDF) mellom ledelsen og tillitsvalgte fra Psykologforeningen,
Forskerforbundet, Legeforeningen og Samfunnsviterne.
Det legges vekt på et fleksibelt og ivaretakende arbeidsmiljø og det settes fokus på faglig utvikling av medarbeiderne, likestilling mellom kjønnene og tilrettelegging til behov i ulike livsfaser.
Sykefraværet i 2018 var på 6% mot 4% i 2017. 1,6% av fraværet var korttidsfravær, mens 4,3%
var langtidsfravær. 1,1% er egenmeldt fravær. Sykefraværet er for høyt og senteret vil vurdere
å iverksette ytterligere tiltak for å redusere langtidssykefraværet.
8
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Likestilling
NKVTS hadde pr 31.12.2018 95 ansatte, hvorav 83,2% er kvinner og 16,8% er menn. Fire av
styrets syv medlemmer er kvinner. Ledergruppen i selskapet består av åtte kvinner.
Det personalpolitiske rammedokumentet slår fast at NKVTS skal være et inkluderende arbeidssted og motarbeide enhver form for diskriminering og usaklig forskjellsbehandling, samt at den
enkelte arbeidstakers lønnsnivå skal være uavhengig av kjønn.

Ytre miljø
Selskapets virksomhet påvirker ikke det ytre miljøet ut over reisevirksomhet.

5.VURDERING AV FREMTIDSUTSIKTER
Økonomi
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld,
finansielle stilling og resultat i 2018. Det er ingen finansiell risiko knyttet til selskapets eiendeler.
Selskapets drift finansieres i hovedsak av tre departementer: Helse- og omsorgsdepartementet,
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.
Selskapet er derfor ikke utsatt for vesentlig markeds-, likviditets- eller kredittrisiko.

Resultatbasert finansieringsordning
Ny finansieringsordning med resultatbasert finansiering knyttet til publisering, avlagte
doktorgrader og finansiering fra Forskningsrådet gjør at senteret må utvikle strategier for å bli
enda mer konkurransedyktig når det gjelder disse faktorene. Dette er NKVTS godt i gang med.
NKVTS har satset målrettet på å øke ekstern finansiering fra spesielt Forskningsrådet for
å tilpasse virksomheten til ny resultatbasert finansieringsordning, som trer i kraft fra 2020.
I 2018 fikk senteret tilslag på 6 av 18 søknader, dvs. en innvilgelsesrate på ca. 35%.
Senteret vil fortsette arbeidet i 2019.

NORCE
Med NORCE som ny eier av NKVTS vil senteret videreføres som en samlet enhet med bred
tverrfaglig og flerfaglig innretning og god synlighet som nasjonalt kunnskapssenter om vold
og traumatisk stress. NORCE vil med sin forankring i sterke forskningsmiljø, knyttet til flere
universitet, bidra til en strategisk styrking av forskningen ved NKVTS.
Årene fremover vil bære preg av både å konsolidere og videreutvikle senteret under nytt styre
og i tråd med samfunnsoppdraget til NKVTS.
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