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1. LEDERS BERETNING
2020 ble annerledesåret for NKVTS, som for de fleste andre
virksomheter i Norge og verden for øvrig. Nasjonale og lokale
smitteverntiltak har satt rammen for arbeidshverdagen, og for
muligheten til å utføre våre aktiviteter.
Vi har hatt fokus på å gjennomføre forskningen som planlagt.
Prosjektene og aktivitetene har stort sett gått etter planen.
Siden ned-stengningen 12. mars 2020 har vi i tillegg gitt råd til
Helsedirektoratet om psykososial oppfølging under pandemien.
Det har vært en krevende oppgave på et område med lite
forskningsbasert kunnskap. Leveransene våre har derimot fått positive tilbakemeldinger –
god kvalitet og nyttig. På årets siste dag ble NKVTS kontaktet av Helsedirektoratet angående
skredet i Gjerdrum kommune. Arbeidet med dette startet og fortsatte inn i 2021.
Vi har satt i gang flere egne koronarelaterte forskningsprosjekter finansiert av NFR, Bufdir og
andre. Vi har også etablert en overvåkingsfunksjon for forskning knyttet til psykososiale
konsekvenser av pandemi.
Styret vedtok i siste styremøtet i 2020 en ny virksomhetsstrategi for NKVTS. Den gir oss
nødvendige og tydelige føringer for å utvikle NKVTS videre. Strategien peker på forskning,
implementering, kommunikasjon og organisasjon som satsningsområder de neste fire årene.
Etter en intern prosess hvor hele organisasjonen var involvert, vedtok NKVTS også nye verdiord
med begrepsforklaringer. De nye verdiordene er: Pålitelig, Samfunnsrelevant og Raus.
Vi – de ansatte og ledelsen, har i 2020 vist oss tilpasningsdyktige. Vi har etablert ordninger for
hjemmekontor og digital samhandling som har fungert bra. Takk til alle ansatte for stor grad av
fleksibilitet, tilpasningsevne og innsats. Takk også til samarbeidsparter og informanter som har
tilpasset seg nye samhandlingsformer for å få forskningen gjennomført. Takk til de som gir oss
oppdrag, og som har forståelse for nødvendige tilpasninger i prosjektene.

Inger Elise Birkeland, Direktør
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2. INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN
OG HOVEDTALL
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) ble stiftet 17. november 2003
og startet sin ordinære drift 1. januar 2004. NKVTS var da heleid av Unirand AS. NKVTS er siden
01. juli 2019 heleid av NORCE (Norwegian Research Centre AS). Aksjekapitalen til NKVTS er
100.000 NOK. NKVTS har forretningsadresse Gullhaugveien 1-3, Oslo.
NKVTS utvikler- og sprer kunnskap 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. Senteret er internasjonalt
orientert og produserer forskning på et internasjonalt nivå.
NKVTS mottar årlige tilskuddsbrev fra Helsedirektoratet på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Samarbeid og faglige bidrag
Senteret har hatt stor skriftlig produksjon i løpet av året. Det ble publisert 54 artikler på
nivå 1, 8 artikler på nivå 2, og 7 antologikapitler på nivå 1. I tillegg er det publisert 2 rapporter
i rapportserien til NKVTS. 4 stipendiater ved NKVTS disputerte i 2020, alle ved UIO.
2020 var et spesielt år. Samhandling med RVTSene, og særlig RVTS Øst- var i hovedsak knyttet
til arbeidet med psykososiale konsekvenser av koronapandemien. Samarbeidet har bestått
av møteaktivitet og innspill til hverandres produkter; portalarbeidet til RVTS og rådgivningsdokumenter fra NKVTS.
NKVTS og RVTS Øst har også samarbeidet om å gjennomføre to kartlegginger om krisesentrene
og situasjonen under pandemien.
Helt på tampen av 2020 ble både NKVTS og RVTS Øst kontaktet av Helsedirektoratet angående
skredet i Gjerdrum kommune. Et tett samarbeid mellom NKVTS og RVTS Øst ble etablert og
fortsatte inn i 2021 for å imøtekomme kommunens behov for psykososial oppfølging av
etterlatte og evakuerte.
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Organisasjon og ledelse
NKVTS hadde 78,4 årsverk i 2020, en nedgang fra 82 årsverk i 2019.
Senteret er organisert i fem fagseksjoner:
•
•
•
•
		
•
		

Vold og traumer barn og unge. Leder: Carolina Øverlien
Vold og traumer voksne og eldre. Leder: Solveig Bergman
Traumer, katastrofer og tvungen migrasjon barn og unge. Leder: Grete Dyb
Traumer, katastrofer og tvungen migrasjon voksne og eldre. Leder: Marianne Opaas/
Ragnhild Elise Johansen
Implementering og behandlingsforskning. Leder: Karina Egeland/
Ane-Marthe Solheim Skar

I tillegg har senteret følgende staber:
•
•

Kommunikasjon. Leder: Thorbjørn Laundal
Forskning, HR og administrasjon. Leder: Elisabet Lillian Gustad

3. ÅRETS AKTIVITETER OG RESULTATER
Vår forskning kan deles inn i fire temaområder:
•
•
•
•

Vold og overgrep i nære relasjoner
Katastrofer og stressmestring
Flyktninghelse og tvungen migrasjon
Implementerings- og behandlingsforskning

I 2020 ble forskningen selvsagt påvirket av pandemien, vi har derfor med et eget punkt
om koronarelatert forskning.

Vold og overgrep i nære relasjoner
Justis- og beredskapsdepartementet bevilget i 2019 totalt 25 millioner kroner over en femårs
periode til et nytt voldsprogram. I tillegg bidrar Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og
sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruksog matdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet med finansiering.
Programmet startet opp i 2020 og omfatter fem prosjekter med tre hovedsatsninger: en ny stor
omfangsundersøkelse, to prosjekter om seksuell vold/voldtekt, og to prosjekter om vold
i parforhold.
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Forskningen fra Voldsprogrammet 2014–2019 har gitt oss mye kunnskap om voldsutsattes liv.
I det nye programmet vil vi utdype kunnskapen som kom fram i forrige periode. Det vil gi et mer
fullstendig bilde av problematikken rundt vold i nære relasjoner. I tillegg videreføres NKVTS sin
rolle som kompetansefunksjon for kjønnslemlestelse.
NKVTS har ansvar for oppdatering, kvalitetssikring og vedlikehold av flere nettbaserte veiledere:
•
•
•

Veiviser om kjønnslemlestelse
Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner
Veileder om kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner

Katastrofer og stressmestring
I 2020 ble den fjerde datainnsamlingen om opplevelser og reaksjoner blant overlevende og
deres foreldre etter katastrofen på Utøya gjennomført. Datainnsamlingen strakk seg fra høsten
2019 til våren 2020. I tillegg til spørreskjema ble det for første gang inkludert en aktigraf-studie
(aktivitetsmåler) for hovedsakelig å se på søvnrytmer.
Én doktorgrad ble avsluttet. Resultatene fra doktorgraden viste blant annet at de som opplevde
at terrorangrepet var sentral for deres identitet og livshistorie, rapporterte også høyere nivå av
posttraumatiske stress-symptomer. Da vi utforsket sammenhengen mellom disse fenomenene
over tid, fant vi at deltakernes symptomnivå predikerte senere sentralitet, men ikke motsatt.
Dette er viktig, fordi det antyder at selv om det er en sterk og positiv sammenheng mellom sentralitet og symptomer, er det ikke nødvendigvis slik at det å redusere traumeutsattes opplevde
sentralitet vil føre til symptomlette.
Resultatene fra prosjektet «Helse, trivsel og arbeidsmiljø etter 22/7: En undersøkelse av ansatte
i regjeringskvartalet og departementene» viser at det å ha kontroll over beslutninger på jobben,
og det å ha støtte fra overordnede og kolleger, beskytter mot sykefravær. For mange medførte
terrorangrepet tvil om egen og andres sikkerhet på arbeidsplassen. Dette bidro til høyere risiko for
sykefravær.
NKVTS fikk i oppdrag å gjennomføre et prosjekt om militære veteraners familier: Psykisk helse
og hverdagsliv etter utenlandsoperasjoner. Prosjektet finansieres av Forsvarsdepartementet,
Helse- og omsorgsdepartementet samt Barne- og familiedepartementet. Prosjektet startet opp
høsten 2020.

Flyktninghelse og tvungen migrasjon
NKVTS gjennomfører 10 prosjekter som dekker ulike faser i migranters livsløp fra barn til voksen,
blant annet «Enslige mindreårige asylsøkere: Kartlegging av traumeerfaring og psykisk helse».
Slik kunnskap vil være viktig både for å vurdere det enkelte barnets behandlingsbehov og for
planlegging og tilrettelegging av tiltak på omsorgssentrene som mottar unge enslige asylsøkere.
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Kvinner på flukt er særlig utsatt for vold, seksuelle overgrep og andre former for kjønnsbasert
vold. Prosjektet «Vold mot kvinnelige flyktninger og migranter» skal kartlegge vold og seksuelle
overgrep mot kvinnelige migranter og flyktninger, under migrasjon og flukt og i mottaksland.
Prosjektet omfatter syv institusjonelle partnere i Europa, Midtøsten og Nord-Amerika.
«RefugeesWellSchool» er et internasjonalt prosjekt som skal utvikle, prøve ut og gi kunnskap
om virkningen av skolebaserte forebyggingstiltak som fremmer psykisk helse og psykososial
trivsel for unge med flyktning- og migrasjonsbakgrunn.
Prosjetet «REFUGE» har som mål å kartlegge flyktninger med kort opphold i landet mht. til psykisk
helse og deltakelse i det norske samfunnet. Flyktninger som kommer til Norge har opplevd krig,
forfølgelse og flukt. For mange har redsel, sorg og tap vært en del av hverdagen. Hvilke somatisk
e og psykiske helseutfordringer har denne gruppen og hvordan påvirkes deres helse av å bo og
leve i Norge?

Implementerings- og behandlingsforskning
Behandlings- og implementeringsaktiviteter utgjør en vesentlig del av virksomheten ved
senteret. To prosjekter jobber for å implementere kunnskapsbaserte behandlingsmetoder for
posttraumatisk stresslidelse (PTSD) nasjonalt i spesialisthelsetjenestene. Implementering av
traumebehandlingstilbud for voksne (ITV) implementerer - Eye Movement Desensitization and
Reprocessing (EMDR) og kognitiv atferdsterapi for PTSD (CT-PTSD) i distriktspsykiatriske sentre
(DPS). TF-CBT-prosjektet implementerer traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) i barneog ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP).
Implementering av TF-CBT dekker nå omtrent 75% av landets BUPer. I 2020 ble det holdt fem
grunnkurs med 87 nye terapeuter, det ble gitt ukentlig veiledning til 150 terapeuter, samt
opplæring og oppfølging av 23 lokale TF-CBT-veiledere som har et spesielt ansvar for å følge
opp implementeringen. Fire nye BUPer tok del i implementering av TF-CBT i 2020.
Implementering i DPSene dekker 30 klinikker hvorav 15 klinikker ble avsluttet i 2020 og 15 nye
startet opp våren 2020. Ca. 400 terapeuter i DPS har nå fått opplæring i EMDR eller CTPTSD.
Ledere i både BUP og DPS får opplæring og oppfølging i implementeringsledelse.

Koronarelatert forskning
NKVTS har inkludert koronarelaterte spørsmål og analyser i flere prosjekter i 2020. I tillegg har
NKVTS startet flere prosjekter hvor effekten av covid-19 er hovedfokus.
Våren 2020 fikk NKVTS, sammen med Oslo Universitetssykehus (OUS), bevilgning fra NFR til
prosjektet «Stress og helseplager hos sykehuspersonell under covid-19-pandemien». I løpet av
første smitteutbrudd, våren 2020, ble det samlet inn data fra tre universitetssykehus UNN, OUS
og Ahus. Prosjektet gjennomførte andre datainnsamling høsten 2020, under andre bølge av
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pandemien. Den andre datainnsamlingen inkluderte fire universitetssykehus, UNN, OUS, Ahus
og St. Olavs hospital.
Sammen med RVTS Øst, gjennomførte NKVTS to digitale kartlegginger blant samtlige krisesentre
i Norge under pandemien. Formålet var å kartlegge hvordan pandemien har påvirket krisesentrene og de voldsutsattes tilgang til hjelpetjenester. Kartleggingen viser at sentrene ser ut
til å ha tilrettelagt virksomheten godt for å håndtere konsekvenser av pandemien.
Resultatene ble formidlet til relevante departementer og direktorater, RVTSene, krisesentrene
og andre samarbeidspartnere.
I tillegg gjennomførte NKVTS en spørreundersøkelse for å fremskaffe ny kunnskap om stressreaksjoner, mental helse, sosiale relasjoner, tillit og smittebegrensning under koronapandemien.
Resultatene viser at pandemien har grepet inn i livene våre på mangfoldige måter, og deltakerne
uttrykker omfattende bekymring om pandemien og dens konsekvenser.
«Barn, ungdom og koronakrisen» er en annen gjennomført studie. Gjennom en landsomfattende
undersøkelse av vold, overgrep og psykisk helse blant ungdom i Norge våren 2020 ble det
samlet data fra et nasjonalt representativt utvalg ungdom i alderen 13 – 16 år. Resultatene viser
at krisen rammet ekstra hardt de ungdommene som i utgangspunktet hadde et hjelpebehov.

Formidling
Senterets viktigste formidlingskanal er nettsiden, www.nkvts.no. Den er en sentral nasjonal
inngangsport til informasjon og kunnskap om vold og traumer for alle våre målgrupper.
Alle senterets rapporter kan lastes ned gratis fra nettsiden. Her kan man også lese om alle
prosjektene senteret er involvert i. Populærvitenskapelige sammendrag på norsk av engelskspråklige fagfellevurderte publikasjoner publiseres jevnlig. Målet er å nå bredere ut med forskningsfunnene. Fra 2019 til 2020 har antall sidevisninger steget med mer enn 12,5 prosent, fra 392.897
i 2019 til 442.038 i 2020. Gjennomsnittlig lesetid har også økt med over 7 prosent per side.
De mest besøkte sidene inneholder informasjon om kompleks posttraumatisk stress, tips og
råd under Koronapandemien, og kartleggingsverktøy for diagnostisering av ulike typer psykiske
lidelser.
Den store økningen i antall sidevisninger i 2020 kom hovedsakelig i mars, da vi hadde svært
mange besøk på våre råd til håndtering av psykisk helse under korona-nedstengningen.
Mars måned alene stod for over 80 000 sidevisninger. Til sammenlikning hadde mars 2019
noe over 44 000 sidevisninger.
NKVTS sender ut nyhetsbrev med forskningsresultater, invitasjoner til seminarer og arrangementer
og annet aktuelt stoff innenfor våre temaområder. Det ble sendt ut 18 nyhetsbrev i 2020.
Ved utgangen av året hadde nyhetsbrevet om lag 2000 abonnenter. I tillegg har TFC-BT-prosjektet
et eget nyhetsbrev med 422 abonnenter.
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NKVTS bruker flere sosiale kanaler for å nå ut med nyheter og forskningsresultater. Valgte plattformer er Facebook, Twitter og Linkedin. Disse brukes til spredning av forskningsresultater, til
å informere om arrangementer, doktorgrader, rapporter, ledige stillinger og aktuelle mediesaker
der vår forskning og/eller forskere har en stemme. Det har vært en økning i antall følgere både
på Facebook og Twitter. Ved utgangen av 2020 var det 14 289 personer som likte NKVTS på
Facebook, mot 12 247 året før.
Nettportalen dinutvei.no driftes av NKVTS og ble lansert i 2016. Dinutvei.no beskriver innholdet
i ulike hjelpetilbud (både offentlige, frivillige og private) på 15 språk, inkludert nord-, sør- og
lulesamisk, og gir oversikt om ulike hjelpetilbud i hele landet. Veiviseren inneholder også råd og
veiledninger, temasider og korte artikler. Det er rikelig med lenker til andre nettsteder der man
finner mer informasjon og får hjelp. I tillegg har dinutvei.no en spørsmål- og svartjeneste der
brukere garanteres anonymitet.
I 2020 produserte dinutvei.no fem informasjonsfilmer om hvordan utsatte for og utøvere av
vold og overgrep møtes hos familievernet, barnevernet, fastlegen, Juridisk rådgivning for kvinner
(JURK) og Røde Kors-telefonen. Filmene er frem til november blitt vist 6481 ganger i 15 sekund
eller mer. De er også tekstet på engelsk, arabisk, thai, urdu, polsk, nordsamisk og somali.
Antall besøkende på dinutvei.no i 2020 var 135 904 (14 prosent økning fra 2019), og antall økter
var 171 097 (11 prosent økning fra 2019).
Dinutvei.no sin Facebook-side har hatt en jevn positiv utvikling siden lansering. Økningen i
antall følgere i 2020 var på 20 prosent (totalt 7271). Økningen kommer i stor grad som resultat
av digital markedsføring i forbindelse med plikt.no og en kampanje i regi av The Body Shop.
Nettsiden plikt.no er opprettet på bakgrunn av et oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet som ble gitt NKVTS i 2019. Målet er å øke kjennskapen til og kunnskap om straffeloven §196
(avvergingsplikten) Arbeidet er en del av regjeringens tiltakspakke i handlingsplanen mot vold
i nære relasjoner. I 2020 som var første hele driftsår for plikt.no, var det 87.800 unike brukere
som til sammen hadde 125.220 sidevisninger. Det ble kjørt annonsering på facebook, google og
instagram. Kampanjen hadde 477.188 unike visninger. I tillegg ble det utarbeidet artikler til bruk
på plikt.no, gjort en spørreundersøkelse blant hovedmålgruppen, annonsert i enkelte fagmedier
samt drevet noe mediekontakt.
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4. STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN
Tilskuddsbrev
NKVTS mottar årlige tilskuddsbrev fra Justis- og beredskapsdepartementet, fra Helsedirektoratet
på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, og fra Bufdir på vegne av Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet. Senterets virksomhet er i samsvar med departementenes føringer
når det gjelder prioriterte temaer og prosjekter1).

Ekstern finansiert forskning
NKVTS har de siste årene hatt en målrettet satsning på å øke ekstern finansiering fra spesielt
NFR. Arbeidet kan sies å bære frukter da bevilgningene fra NFR har økt betydelig i løpet av de
siste tre årene. Fra om lag 3 millioner i 2018 via 8 millioner i 2019 til 17 millioner kroner i 2020.
Tallene inkluderer midler som skal viderefordeles til partnere i prosjektene. Tallet for 2020
inkluderer innvilget søknad i desember 2020. I tillegg ble det gitt midler fra stiftelsen Dam til
to stipendiatprosjekt

Økonomistyring
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle
stilling og resultat i 2020. Det er ingen finansiell risiko knyttet til selskapets eiendeler.
Selskapets drift finansieres i hovedsak av tre departementer; Helse- og omsorgsdepartementet,
Barne- og familiedepartementet samt Justis- og beredskapsdepartementet. Selskapet er ikke
utsatt for vesentlig markeds-, likviditets- eller kredittrisiko. I samsvar med regnskapslovens
$3-3a bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og at denne forutsetningen er
lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet2).

Arbeidsmiljø og sykefravær
NKVTS er en IA-bedrift, og har et eget arbeidsmiljøutvalg (AMU), samt jevnlige informasjons-,
drøftings- og forhandlingsmøter (IDF) mellom ledelsen og tillitsvalgte fra Psykologforeningen,
Forskerforbundet, Legeforeningen og Samfunnsviterne.
Sykefraværet i 2020 var på 3,5 % mot 2,1 % i 2019. 1,8 % av fraværet var korttidsfravær,
mens 1,7 % var langtidsfravær. 0,7 % er egenmeldt fravær. Økningen skyldes i hovedsak økning
i langtidssykefraværet.
Det gjennomføres årlige vernerunder som en del av et systematisk HMS-arbeid.
Våren 2020 gjennomførte NKVTS en medarbeiderundersøkelser i regi av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Dette skjer som en del av en kartlegging av arbeidsmiljøet hvert andre år.

1) Styrets Årsberetning 2020
2) Styrets Årsberetning 2020
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NKVTS har fulgt opp resultatene av undersøkelsen gjennom utarbeidelse av tiltaksplan og ny
strategi.

Likestilling
Selskapet hadde pr 31.12.2020 95 ansatte, 84,2 % kvinner og 15,8 % menn. Fem av styrets syv
medlemmer er kvinner. Ledergruppen i selskapet består av sju kvinner og en mann.

Miljø
Selskapets virksomhet påvirker ikke det ytre miljø ut over reisevirksomhet.
I 2020 satt vi alle på hjemmekontor mesteparten av året, slik at det er et år som avviker fra
normalt. Det ble redusert strømforbruk, mindre papirbruk pga. digitale møter/arbeidsmåter,
nesten ingen reisevirksomhet osv.

5. VURDERING AV FREMTIDSUTSIKTER
Virksomhetsstrategi og veien videre
Ny virksomhetsstrategi for perioden 2021-2024 ble vedtatt av styret i november 2020.
Denne gir gode styringssignaler for utvikling av virksomheten videre og møter et utfordringsbilde
preget av omgivelser i endring. Blant de tydeligste endringsfaktorene er koronapandemien,
rask digital utvikling, ny teknologi, økende krav til effektiv ressursbruk, behov for mer ekstern
finansiering, stor konkurranse om forskningsmidlene, krav om økt kvalitet, nasjonalt og internasjonalt samarbeid og større prosjekter. Det er på bakgrunn av dette pekt ut fire strategiske
hovedområder for virksomheten framover; forskning, implementering, kommunikasjon og
organisasjon3).
Årene fremover vil bære preg av å konsolidere senterets stilling, og å videreutvikle senteret
i tråd med den nye strategien for 2021-2024. Prioriterte områder i 2021 vil være å utvikle en
forskningsstrategi og vurdere organiseringen av virksomheten. Videre vil 2021 være preget av
å ta igjen aktiviteter som er forskjøvet på grunn av pandemien, og gjennomføre definerte
forskningsprosjekt som planlagt4).

NORCE
Som et selskap under NORCE (Norwegian Research Centre AS), er NKVTS en samlet enhet med
bred tverr- og flerfaglig innretning. Gitt sin forankring i sterke forskningsmiljøer ved flere norske
universiteter bidrar NORCE til en strategisk styrking av forskningen ved NKVTS.

3) Styrets Årsberetning 2020
4) Styrets Årsberetning 2020
11

Årsrapport
2018og traumatisk stress
Nasjonalt kunnskapssenter
om vold

6. ÅRSREGNSKAP

		

					Innhold:
					Årsberetning
					Resultatregnskap
					Balanse
					Kontantstrøm
					Noter
					Revisjonsberetning

12

Årsrapport 2020

Resultatregnskap for 2020

NASJONALT KUNNSKAPSSENTER OM VOLD OG TRAUMATISK STRESS AS
Note
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Offentlig tilskudd
Sum driftsinntekter
Lønnskostnad
Annen driftskostnad

3
4, 5, 7, 8
9, 10, 11

Sum driftskostnader
Driftsresultat
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Verdiøkning av finansielle instrumenter

2020

2019

8 362 077
4 394 282
84 966 737

0
4 482 887
91 482 621

97 723 096

95 965 508

(68 611 017)
(29 109 363)

(69 737 874)
(26 243 098)

(97 720 380)

(95 980 972)

2 716

(15 464)

12, 20
12
12, 20

403 945
27 862
273 988

617 751
14 087
182 000

Sum finansinntekter

12

705 795

813 838

Annen rentekostnad
Annen finanskostnad

12
12

(3 213)
(15 646)

(3 052)
(7 103)

Sum finanskostnader

12

(18 859)

(10 155)

Netto finans

686 936

803 682

Ordinært resultat før skattekostnad

689 652

788 219

Ordinært resultat

689 652

788 219

Årsresultat

689 652

788 219

Overføringer
Annen egenkapital

689 652

788 219

Sum

689 652

788 219
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Balanse pr. 31. desember 2020

NASJONALT KUNNSKAPSSENTER OM VOLD OG TRAUMATISK STRESS AS
Note

2020

2019

14, 19

2 048 251
729 659

4 921
1 038 437

2 777 910

1 043 358

15 183 063

14 630 919

15 183 063

14 630 919

45 962 592

44 505 395

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende

45 962 592

44 505 395

Sum omløpsmidler

63 923 565

60 179 672

Sum eiendeler

63 923 565

60 179 672

EIENDELER
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Investeringer
Andre markedsbaserte finansielle instrumenter

20

Sum investeringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende

14
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Balanse pr. 31. desember 2020

NASJONALT KUNNSKAPSSENTER OM VOLD OG TRAUMATISK STRESS AS
Note

2020

2019

15, 16

100 000

100 000

100 000

100 000

10 296 827

9 607 175

10 296 827

9 607 175

16, 21

10 396 827

9 707 175

6

11 148 167

9 157 070

Sum avsetning for forpliktelser

11 148 167

9 157 070

Sum langsiktig gjeld

11 148 167

9 157 070

3 670 729
5 616 840
33 091 002

3 420 402
4 784 904
33 110 122

Sum kortsiktig gjeld

42 378 571

41 315 427

Sum gjeld

53 526 738

50 472 497

Sum egenkapital og gjeld

63 923 565

60 179 672

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Innskutt egenkapital
Aksjekapital (100 aksjer à kr 1 000,00)
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

16

Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

19
17
18

Oslo, 02.03.2021

Herlof Nilssen
Styrets leder

Robert Bjerknes
Nestleder

Ingrid Helgøy
Styremedlem

Cathrine Bjordal Bergheim
Styremedlem (vara)

Lisbeth Kristine Røyneland
Styremedlem

Gertrud Sofie Hafstad
Styremedlem

Anja Emilie Kruse
Styremedlem

Inger Elise Birkeland
Daglig leder
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Indirekte kontantstrøm

NASJONALT KUNNSKAPSSENTER OM VOLD OG TRAUMATISK STRESS AS
Note
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad
+/- Endring i kundefordringer
+/- Endring i leverandørgjeld
+/- Forskj. mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbet.
+/- Poster klassifisert som invest- eller finans aktiviteter
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter

16

= Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

2020

2019

689 652
(2 041 472)
250 327
1 991 097
(273 988)
1 119 735

788 219
1 007 470
1 240 698
692 310
(182 000)
3 265 357

1 735 352

6 812 054

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
- Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer

(278 156)

(411 063)

= Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

(278 156)

(411 063)

= Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter
+ Beh. av kont og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse

1 457 196
44 505 396

6 400 991
38 104 405

= Beh. av kont og kontantekvivalenter ved periodens slutt

45 962 592

44 505 396

16
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Noter 2020

NASJONALT KUNNSKAPSSENTER OM VOLD OG TRAUMATISK STRESS AS
Note 1 - Generell informasjon

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress AS (NKVTS) har forretningskontor i Oslo og er eid av
NORCE Norwegian Research Centre AS (NORCE). NORCE har flere aksjonærer, hvor den største eieren er
Universitetet i Bergen.
Selskapets formål og hovedoppgave er kunnskapsutvikling gjennom forskning på området vold og traumatisk
stress. Selskapet skal også drive formidling, utviklingsarbeid, utdanning og veiledning. Senteret skal ha et
tverrfaglig og interdisiplinært perspektiv og omfatte studier av medisinske, psykologiske, sosiale, kulturelle og
rettslige betingelser. Senteret skal knytte sin virksomhet opp mot praksisfeltet/klinisk virksomhet.
Selskapet har ikke erverv til formål og skal ikke dele ut utbytte.

Note 2 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.
Inntekter
Inntekt resultatføres etter opptjeningsprinsippet.
Tilskudd resultatføres etter de grunnleggende prinsippene for inntekts- og kostnadsføring. Tilskudd resultatføres
samtidig med den inntekten det skal øke eller kostnaden det skal redusere. Driftstilskudd føres mot den
inntektspost tilskuddet relaterer seg til.
Kostnader
Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt (sammenstillingsprinsippet).
Offentlige tilskudd
Tilskudd bruttoføres og periodiseres i tråd med gjennomføringen av selskapets delmål. Det kan knytte seg
tilbakebetalingsforpliktelser til tilskudd.
Omløpsmidler
Aksjer, grunnfondsbevis og andre finansielle eiendeler som inngår i en handelsportefølje vurderes til virkelig verdi
på balansedagen.
Skatt
NKVTS har ikke erverv til formål og fritatt for skatt iht skatteloven §2-32 (1). Dersom selskapet driver økonomisk
virksomhet – vil inntekt av slik økonomiske virksomheten være skattepliktig.
Pensjon
Selskapet har ytelsesbasert pensjonsordning for de ansatte i Statens Pensjonskasse (SPK) og har fått tildelt et eget
(fiktivt) fond. Regnskapsføring av pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser skjer i samsvar med Norsk
Regnskapsstandard 6 og regnskapsloven.
Den estimerte verdi korrigeres hvert år i samsvar med oppgave fra SPK over pensjonsmidlenes flytteverdi.Ved
måling av påløpte pensjonsforpliktelser benyttes estimert forpliktelse ved regnskapsavslutningen. Aktuarmessige
beregninger blir foretatt hvert år av SPK basert på informasjon fra selskapet.
Kontantstrøm
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden.
Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2019 til 2020.
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Note 3 - Spesifikasjon av annen driftsinntekt
Driftstilskudd fra departement og statlige etater
Helse- og omsorgsdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Sum driftstilskudd fra departement og statlige etater

2020

2019

35 000 000
5 130 000
3 400 000
43 530 000

41 000 000
5 000 000
3 200 000
49 200 000

41 364 838
2 727 920
0
1 738 261
45 831 019

47 838 873
4 422 887
60 000
(5 556 252)
46 765 508

6 684 185
1 677 892
8 362 077

0
0
0

97 723 096

95 965 508

Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet innen offentlig formål
Statlige etater
Andre tilskudd
Leieinntekter
Regnskapsmessig periodisering av driftsinntekter
Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet
Oppdragsvirksomhet
Oppdragsvirksomhet rammeavtale Helsedirektoratet
Annen oppdragsvirksomhet
Sum oppdragsvirksomhet
Sum driftsinntekter

Note 4 - Lønnskostnader etc

2020
Lønn
50 436 136
Arbeidsgiveravgift
8 052 000
Pensjonskostnader
8 445 605
Andre relaterte ytelser / Refusjoner
1 677 275
Sum
68 611 016
Foretaket har sysselsatt 78,4 årsverk i regnskapsåret.

2019
53 340 388
8 189 120
5 559 138
2 649 227
69 737 873

Note 5 - Obligatorisk tjenestepensjon

Virksomheten er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.Gjeldende
pensjonsordning oppfyller kravene etter loven.
Mer om obligatorisk tjenestepensjon
Se note 6 for ytterligere informasjon om pensjonskostnader.
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Note 6 - Pensjonskostnader
NKVTS er tilsluttet Statens Pensjonskasse.
Regelverket for offentlig tjenestepensjon (OfTP) er i endring og selskapets pensjonsordning i SPK er endret fra 1.
juni 2019 i tråd med vedtatte endringer av alderspensjons- og samordningsreglene for OfTP. Effekten av vedtatt
planendring er ført mot estimatavviket og amortiseres sammen med ikke resultatført aktuarielt tap over forventet
gjenstående tjenestetid.
Alle fast ansatte med stillingsprosent over 20% er tilsluttet ordningen, og de blir innmeldt i pensjonsordningen fra
første ansettelsesdag. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall
opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra Folketrygden. Ved beregningen
brukes lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag. Fra 2020 endres dagens
bruttoordning til en «påslagspensjon» som innføres for ansatte født i 1963 eller senere og oppsatte rettigheter i
bruttopensjonsordningen blir oppsatt pensjon i 2020.
Antall ansatte som er tilsluttet ordningen per 31.12.2020 er 90. Innbetalinger for 2020 er kr 5 839 985.
Balanseført pensjonsforpliktelse
PBO ved periodens slutt

31.12.2020
153 679 402

31.12.2019
129 838 070

Pensjonsmidler ved periodens slutt

97 416 380

88 917 608

(56 263 022)

(40 920 462)

(7 933 086)

(5 769 785)

(64 196 108)

(46 690 247)

46 492 499

32 894 985

AGA av ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst)

6 555 442

4 638 193

Balanseført pensjonsforpliktelser inkl. AGA

(11 148 167)

(9 157 070)

(1 377 644)

(1 131 592)

Netto pensjonsforpliktelse - overfinansiert (underfinanisert)
AGA av netto pensjonsforpliktelse
Netto pensjonsforpliktelse inklusive AGA
Forpliktelse balanseført som annen kortsiktig gjeld
Ikke resultatført implementeringsvirkning
Ikke resultatført planendring inklusiv AGA
Ikke resultatført aktuarielt tap (gevinst)

Herav balanseført AGA

NKVTS har plassert midler i rentefond som skal sikre dekning av selskapets pensjonsforpliktelse. Se note 20.
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Periodens pensjonskostnader inkl. AGA
Nåverdi av årets pensjonsopptjening, SC

2020
6 283 890

2019
6 830 152

(1 064 436)

(1 064 442)

685 225

774 961

Sum årets pensjonsopptjening, resultatført som personalkostnad

5 904 679

6 540 671

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene

2 969 896

3 075 790

Fradrag for medarbeidertilskudd (egenandel)
Arbeidsgiveravgift

Forventet avkastning på pensjonsmidlene

(3 491 589)

(3 527 185)

Årets finansposter i regnskapet

(521 693)

(451 395)

Administrasjonskostnad
Resultatført aktuarielt tap (gevinst) inkl. AGA

161 994
4 209 597

181 859
71 842

Sum totale pensjonskostnader:
Herav AGA
Sum totale pensjonskostnader eks. aga, se note 4

9 754 578
1 205 430
8 445 605

6 342 976
783 838
5 559 138

31.12.2020
1,70 %
3,70 %

31.12.2019
2,30 %
3,80 %

2,25 %
1,25 %

2,70 %
1,25 %

2,00 %

2,00 %

9
10,00 %
14,10 %

9
10,00 %
14,10 %

31.12.2020

31.12.2019

90

90
46
54 474 721
605 275

De økonomiske forutsetninger er vurdert i en langsiktig tidshorisont.
Økonomiske forutsetninger
Diskonteringsrente
Forventet avkastning pensjonsmidlene
Årlig forventet lønnsvekst
Årlig forventet regulering av alders- og etterlattepensjon over 67 år
under utbetaling
Årlig forventet G-regulering, regulering av AFP, uføre- og
etterlattepensjoner under 67 år
Amortiseringsfaktor (Forventet gjenstående tjenestetid)
Korridor i %
Gjennomsnittlig arbeidsgiveravgiftsfaktor
Demografiske data
Antall yrkesaktive
Gjennomsnittsalder - yrkesaktive
Sum pensjonsgrunnlag
Gjennomsnittlig lønn
Antall pensjonister
Antall oppsatte
Aktuarielle forutsetninger
Dødelighet
Uførhet
Etterlatte/ giftesannsynlighet m.v
Frivillig avgang
Uttakstilbøyelighet førtid (AFP)

46

57 625 724

640 286
14
37

11
21

31.12.2020
K2013
200 % * K63
K2013

31.12.2019
K2013
200 % * K63
K2013

10 % før 50 / 1 %
etter
1 % ved 62 år

10 % før 50 / 1 %
etter
1 % ved 62 år
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Note 7 - Ytelser til ledende personer
Ytelser til daglig leder

Lønn Pensjonsforpliktelse
1 233 146
153 323

Ledende person
Styremedlemmer
Total ytelse til andre ledende personer

Annen godtgjørelse
5 609

Lønn Pensjonsforpliktelse Annen godtgjørelse
46 675
46 675
0
0

Mer om ytelser til ledende personer
NKVTS har skiftet styre i 2019. Tidligere styre fikk utbetalt styrehonorar desember 2019. Nytt styre vil få
utbetalt honorar for 2020 i 2021. Det er avsatt styrehonorar på kr 120 000 som utbetales i 2021.

Note 8 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer
Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer.

Note 9 - Revisjon
Revisjon
Andre tjenester
Sum godtgjørelse til revisor

2020
142 000
20 000
162 000

2019
83 000
6 000
89 000

Mer om ytelser til revisjon
Beløpene er eks. mva. Økt godtgjørelse i 2020 skyldes skifte av revisor i 2020 og ulik faktureringsrutiner med blant
annet akonto faktura fra 2020.

Note 10 - Andre driftskostnader
Andre driftskostnader består av følgende kostnader:
Spesifikasjon driftskostnader
Fraktkostnader
Kostnader lokaler
Leie maskiner, inventar o.l.
Kostnadsførte anskaffelser
Reparasjon og vedlikehold
Fremmede tjenester
Kontorkostnad
Telefon, porto o.l.
Kostnad og godtgjørelse for reiser
Salgs- og reklamekostnader
Kontingenter og gaver
Forsikring
Annen kostnad
Sum driftskostnader

2020
54 401
7 246 971
1 984 968
1 165 324
128 903
12 055 338
2 745 323
1 026 919
646 238
482 111
206 490
31 211
1 335 164
29 109 361

2019
77 820
7 238 412
1 753 535
1 546 597
62 206
7 191 076
2 622 262
1 041 088
1 952 457
375 409
231 552
29 493
2 121 190
26 243 097
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Note 11 - Leieavtaler

NKVTS leier kontorlokaler og parkering i Gullhaugveien 1-3, 0484 Oslo. Leien utgjorde for 2020 kr 6 720 956.
Leieperioden er fra 01.09.2013 til 31.08.2023. Avtalen er uoppsigelig i leieperioden.
NKVTS leier datasystemer fra UiO. Leien utgjorde for 2020 kr. 1 082 369.
Avtalen blir automatisk fornyet hvert år og har seks måneders oppsigelsestid.
NKVTS leier skyløsninger fra Basefarm AS, Leien utgjorde for 2020 kr 260 576. Avtalen er løpende, med tre
måneders gjensidig oppsigelsestid.
NKVTS inngikk en avtale med UiO i 2017 om leie/ anskaffelse av nettbrett. Denne implementeringen inkluderer
innkjøp, etablering og drift av nettbrett, samt for vedlikehold.
Kostnaden knyttet til dette utgjorde i 2020 kr. 545 449 og gjelder to prosjekter. Avtalen med UiO løper med et år om
gangen. Etter tre års sammenhengende leie blir nettbrettene NKVTS sin eiendom.

Note 12 - Finansposter
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Valutagevinst
Annen finansinntekt
Verdijustering. finans.instr, vurdert til virkelig verdi
Sum finansinntekter

2020
403 945
16 107
11 755
273 988
705 795

2019
617 751
2 863
11 224
182 000
813 838

Finanskostnader
Annen rentekostnad
Valutatap
Verdijustering. finans.instr, vurdert til virkelig verdi
Sum finanskostnader

2020
3 213
15 646
0
18 859

2019
3 052
7 103
0
10 155

Note 13 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 2 855 359. Skyldig skattetrekk
er kr 2 741 786.

Note 14 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført
kundefordringer i løpet av 2020.
Kundefordringer til pålydende
Avsatt til dekning av usikre fordringer
Netto oppførte kundefordringer

Note 15 - Aksjekapital og aksjonærer
Aksjeklasse
Ordinære aksjer
Sum
Aksjeeier
NORCE Norwegian Research Centre AS
Totalt antall aksjer

2020
2 048 251

2019
4 921

2 048 251

4 921

Antall aksjer

Pålydende

Bokført verdi

100
100

1 000,00

100 000,00
100 000,00

Antall aksjer

Eierandel

Aksjeklasse

100
100

100,00%
100,00%

Ordinære aksjer
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Note 16 - Egenkapital
Aksjekapital
100 000

Annen EK
9 607 174
689 652
100 000 10 296 827

Egenkapital 01.01.2020
Årets resultat
Egenkapital 31.12.2020

Sum
9 707 174
689 652
10 396 827

Ihht til Aksjeloven §3-4. stilles det krav til forsvarlig egenkapital. Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og
likviditet som er forsvarlig ut fra risiko og omfang av virksomheten i selskapet. Egenkapitalandelen ved NKVTS er
16,1 % ved utgangen av 2020. Egenkapitalandelen vurderes som tilstrekkelig sett i lys av at Helsedirektoratet og
NORCE Norwegian Research Centre AS har intensjon om å videreføre en avtale som sikrer drift av NKVTS, og at
det er dialog med Helse- og omsorgsdepartementet om løsning når det gjelder fremtidige pensjonsforpliktelser.
Dette forventes avklart i løpet av første halvår 2021.

Note 17 - Skyldige offentlige avgifter
Skyldige offentlige avgifter
Skyldig arbeidsgiveravgift
Skyldig forskuddstrekk
Skyldig merverdiavgift
Sum skyldige offentlige avgifter

2020
2 270 765
2 741 786
604 289
5 616 840

2019
2 361 989
2 422 915
0
4 784 904

2020
12 843
5 639 441
3 052 422
295 042
120 000
23 965 564
5 470
33 090 782

2019
33 745
6 013 818
3 463 399
58 309
71 833
23 463 547
5 470
33 110 121

Note 18 - Annen kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld fordeler seg på følgende måte:
Skyldig lønn
Skyldige feriepenger
Påløpte kostnader
Avsetning AGA SPK
Avsatt styrehonorar
Regnskapsmessig periodisert tilskudd
Annen kortsiktig gjeld
Sum

Note 19 - Nærstående parter, mellomværende og transaksjoner med selskap i samme
konsern
Det foreligger ingen transaksjoner knyttet til NORCE- konsernet i 2020.

Note 20 - Kortsiktige investeringer
Kortsiktige investeringer

Spesifikasjon
DNB Aktiv rente
Renter 2020
Årets verdiendring
Sum

Anskaffelseskost
14 638 975
278 156
14 917 131

Markedsverdi
14 630 919
278 156
273 988
15 183 063

NVKTS har plassert midler i rentefond grunnet lav innskuddsrente i bank og for bedre forvaltning over tid.
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Note 21 - Hendelser etter balansedagen

På tidspunktet for avleggelse av årsregnskapet står verden midt i en alvorlig global
Koronavirus-pandemi, som vi ennå ikke ser alle konsekvensene av. NKVTS AS har ikke erfaring med
noe som kan sammenlignes med dette, men konsekvensene overvåkes nøye, og relevante tiltak
iverksettes der det er mulig. NKVTS er hovedsakelig tilskuddsbasert og er i liten grad påvirket av
situasjonen. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.
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7. STYRETS BERETNING
Virksomheten
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress AS (NKVTS) ble stiftet 17. november 2003
og startet ordinær drift 1. januar 2004. Selskapet er heleid av NORCE Norwegian Research
Centre AS. Aksjekapitalen er kr. 100.000. Selskapet har forretningsadresse i Gullhaugveien 1-3,
0484 Oslo.
NKVTS mottar årlige tilskuddsbrev fra Helsedirektoratet på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Senterets virksomhet er i samsvar med departementenes føringer når det
gjelder prioriterte temaer og prosjekter.
Visjon og formål
NKVTS sin visjon er Et bedre liv for berørte av vold og traumer.
Ved å utvikle og spre kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress bidrar NKVTS til
forebygge og redusere de helsemessige, sosiale og rettslige konsekvensene som vold og
traumatisk stress kan medføre.
NKVTS er som nasjonalt kunnskapssenter ansvarlig for å levere forskningsbasert kunnskap om
vold, seksuelle overgrep, katastrofer, tvungen migrasjon og andre potensielt traumatiserende
hendelser til myndigheter og praksisfeltet, samt styrke kunnskapen om disse temaene i
samfunnet.
NKVTS sine hovedoppgaver er forskning på volds- og traumefeltet. Vi skal øke kunnskapen om
mennesker berørt av vold og traumatisk stress ved å formidle forskningsbasert kunnskap, drive
utviklingsarbeid, gi råd og veilede om våre temaer og implementere kunnskapsbasert praksis
i tjenestene. NKVTS inngår som en del av den nasjonale helse-beredskapen på forespørsel fra
Helsedirektoratet.
De viktigste målgruppene til NKVTS er tjenesteutøvere og ledere i det offentlige tjenesteapparatet, i tillegg til beslutningstakere i departementer og direktorater med ansvar for å utforme
og iverksette tiltak innenfor forskningsområdene til NKVTS.
Ny virksomhetsstrategi for perioden 2021-2024 ble vedtatt av styret i november 2020. Denne gir
gode styringssignaler for utvikling av virksomheten videre og møter et utfordringsbilde preget
av omgivelser i endring. Blant de tydeligste endringsfaktorene er korona-pandemien, rask digital
utvikling, ny teknologi, økende krav til effektiv ressursbruk, behov for mer ekstern finansiering,
stor konkurranse om forskningsmidlene, krav om økt kvalitet, nasjonalt og internasjonalt samarbeid og større prosjekter. Det er på bakgrunn av dette pekt ut fire strategiske hovedområder
for virksomheten framover; forskning, implementering, kommunikasjon og organisasjon.
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Virksomheten i 2020
2020 har vært et spesielt og uforutsigbart år preget av korona-pandemien. Det har også vært
et år hvor NKVTS har evnet å levere forskningsbasert rådgivning av høy kvalitet med korte frister
til landets helsemyndigheter. Dette har vært krevende samtidig som våre ordinære aktiviteter
skulle gjennomføres. Noen prosjekter har blitt forskjøvet til 2021, men vi har også greid å replanlegge og gjennomføre nettbaserte datainnsamlinger slik at fremdriften i de fleste prosjektene er
opprettholdt.
På tross av en uforutsigbar situasjon hvor planer er endret, ansatte har vært på hjemmekontor,
flere ansatte enn vanlig har tatt ut omsorgspermisjon pga. stengte barnehager og skoler, har vi
hatt god styring på virksomheten og økonomien.
NKVTS har fulgt myndighetenes anbefalinger når det gjelder smittevern og hjemmekontorordning.
De fleste av våre ansatte har hatt hjemmekontor siden 12. mars. Selv om situasjonen har vært
krevende for mange, har den også gitt oss verdifull erfaring i bruk av digitale samhandlingsverktøy
og nye måter å organisere arbeidet på. Dette kommer til god nytte fremover. Saken om hvordan
vi skal håndtere våre fremtidige pensjonsforpliktelser har også preget året. Det forventes at saken
finner sin løsning første halvår 2021.

Forskning
Senteret har hatt stor skriftlig produksjon i løpet av året. Blant annet er 54 artikler på nivå 1,
8 artikler på nivå 2 og 7 antologikapitler på nivå 1 publisert. I tillegg er det publisert 2 rapporter
i rapportserien til NKVTS. Hele 4 stipendiater ved NKVTS disputerte i 2020.
Forskningen ved NKVTS konsentreres om de fire temaområdene: Vold og overgrep i nære relasjoner,
katastrofer og stressmestring, flyktninghelse og tvungen migrasjon samt implementering og
behandlingsforskning.
Justis- og beredskapsdepartementet bevilget i 2019 totalt 25 millioner kroner over en femårsperiode til et nytt voldsprogram. I tillegg bidrar Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og
sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruksog matdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet med finansiering.
Programmet startet opp i 2020 og omfatter fem prosjekter med tre hovedsatsninger: en ny
stor omfangsundersøkelse, to prosjekter om seksuell vold/voldtekt, og to prosjekter om vold i
parforhold. Forskningen fra Voldsprogrammet 2014–2019 har gitt oss mye kunnskap om
voldsutsattes liv. I det nye programmet vil vi utdype kunnskapen som kom fram i forrige periode.
Det vil gi et mer fullstendig bilde av problematikken rundt vold i nære relasjoner. I tillegg
videreføres NKVTS sin rolle som kompetansefunksjon for kjønnslemlestelse.
I 2020 ble den fjerde datainnsamlingen om opplevelser og reaksjoner blant overlevende og deres
foreldre etter katastrofen på Utøya gjennomført. Resultatene fra datainnsamlingen vil foreligge i
2021. Det ble publisert fire vitenskapelige artikler, samt flere populærvitenskapelige artikler fra
studien basert på tidligere datainnsamlinger.
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Nytt av året er at NKVTS fikk i oppdrag å gjennomføre et prosjekt om militære veteraners familier:
Psykisk helse og hverdagsliv etter utenlandsoperasjoner. Prosjektet finansieres av Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet samt Barne- og familiedepartementet.
Prosjektet startet opp høsten 2020.

Covidrelatert forskning
NKVTS har involvert covidrelaterte spørsmål og analyser i flere prosjekter i 2020. I tillegg har
NKVTS startet flere prosjekter hvor effekten av covid-19 er hovedfokus.
Våren 2020 fikk NKVTS, sammen med Oslo Universitetssykehus (OuS), bevilgning fra NFR til
prosjektet Stress og helseplager hos sykehuspersonell under covid-19-pandemien. I løpet av første
smitteutbrudd, våren 2020, ble det samlet inn data fra tre universitetssykehus (UNN, OUS, Ahus).
Prosjektet gjennomførte andre datainnsamling høsten 2020 under andre bølge av pandemien.
Den andre datainnsamlingen inkluderte fire universitetssykehus (UNN, OUS, Ahus, St. Olavs
hospital).
Sammen med RVTS Øst, gjennomførte NKVTS to digitale kartlegginger blant samtlige krisesentre
i Norge under pandemien. Formålet var å kartlegge hvordan pandemien har påvirket krisesentrene og de voldsutsattes tilgang til hjelpetjenester. Kartleggingen viser at sentrene ser ut til
å ha tilrettelagt virksomheten godt for å håndtere konsekvenser av pandemien.
Resultatene ble formidlet til relevante departementer og direktorater, RVTSene, krisesentrene
og andre samarbeidspartnere.
I tillegg gjennomførte NKVTS en spørreundersøkelse for å fremskaffe ny kunnskap om
stressreaksjoner, mental helse, sosiale relasjoner, tillit og smittebegrensning under covid-19.
Resultatene viser at pandemien har grepet inn i livene våre på mangfoldige måter, og deltakerne
uttrykker omfattende bekymring om pandemien og dens konsekvenser.
Barn, ungdom og koronakrisen er en annen gjennomført studie. Gjennom en landsomfattende
undersøkelse av vold, overgrep og psykisk helse blant ungdom i Norge våren 2020 ble det
samlet data fra et nasjonalt representativt utvalg ungdom i alderen 13 – 16 år. Resultatene viser
at krisen rammet ekstra hardt de ungdommene som i utgangspunktet hadde et hjelpebehov.

Behandlings- og implementeringsaktiviteter
Behandlings- og implementeringsaktiviteter utgjør en vesentlig del av virksomheten ved senteret.
To prosjekter jobber for å implementere kunnskapsbaserte behandlingsmetoder for posttraumatisk
stresslidelse, det vil si traumefokusert kognitiv atferdsterapi (TF-CBT) i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), samt Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) og kognitiv
atferdsterapi for posttraumatisk stresslidelse (CT-PTSD) i distriktspsykiatriske sentre (DPS).
Implementering av TF-CBT dekker 75% av landets BUPer. I 2020 ble det holdt 5 grunnkurs med
87 nye terapeuter, det ble gitt ukentlig veiledning til 150 terapeuter samt opplæring og oppfølging
av 23 lokale TF-CBT-veiledere som har et spesielt ansvar for å følge opp implementeringen.
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Fire nye BUPer tok del i implementering av TF-CBT i 2020. Implementering i DPSene dekker 30
klinikker hvorav 15 klinikker ble avsluttet i 2020 og 15 nye startet opp våren 2020. Ca. 400
terapeuter i DPS fikk opplæring i EMDR eller CT- PTSD i 2020. I både BUP og DPS får ledere opplæring og oppfølging i implementeringsledelse.
Trinnvis TF-CBT er et lavterskeltilbud til foreldre eller andre omsorgsgivere som selv gjør det direkte
arbeidet og fungerer som behandler. Hensikten med studien er å undersøke om metoden passer
inn i kommunehelsetjenesten, om barn og foreldre liker metoden, og om den ser ut til å være
til hjelp. Prosjektet har i 2020 rekruttert over halvparten av de sakene som skal inkluderes i
prosjektet.

Ekstern finansiert virksomhet
NKVTS har de siste årene hatt en målrettet satsning på å øke ekstern finansiering fra spesielt
NFR. Arbeidet kan sies å bære frukter da bevilgningene fra NFR har økt betydelig i løpet av de
siste tre årene. Fra om lag 3 millioner i 2018 via 8 millioner i 2019 til 17 millioner kroner i 2020.
Tallene inkluderer midler som skal viderefordeles til partnere i prosjektene. Tallet for 2020
inkluderer innvilget søknad i desember 2020.
I tillegg ble det gitt midler fra stiftelsen Dam til to stipendiatprosjekt.
NKVTS har i 2020 hatt totalt seks oppdragsprosjekter. Rammeavtalen med Helsedirektoratet
om forskningsbasert rådgivning og beredskap er med sine 7,2 millioner kroner den største.
For øvrig inngikk selskapet mindre oppdragsavtaler med Barne- og familiedepartementet,
Barne- og familiedirektoratet, NORCE Norwegian Research Centre, Likestillings- og
diskrimineringsombudet (LDO) og NOVA v/OsloMet.

Økonomi
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle
stilling og resultat i 2020. Det er ingen finansiell risiko knyttet til selskapets eiendeler.
Selskapets drift finansieres i hovedsak av tre departementer: Helse- og omsorgsdepartementet,
Barne- og familiedepartementet samt Justis- og beredskapsdepartementet. Selskapet er ikke
utsatt for vesentlig markeds-, likviditets – eller kredittrisiko. I samsvar med regnskapslovens
§3-3a bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og at denne forutsetningen er
lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.
I hht til Aksjeloven § 3-4 stilles det krav til forsvarlig egenkapital. Bokført egenskapital ved NKVTS
per 31.12. 2020 er på ca kr. 10,4 mill., som tilsvarer en egenkapitalandel på 16,1 %.
Egenkapitalandelen vurderes som tilstrekkelig sett i lys av at selskapet fører regnskap etter norsk
regnskapsstandard NRS6 og balansefører pensjonsforpliktelser etter korridormetoden. Det totale
beregnede estimatavviket knyttet til fremtidige pensjonsforpliktelser er på ca kr. 53 mill. ved
utgangen av året.
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Helsedirektoratet og NORCE Norwegian Research Centre AS har intensjon om å videreføre
en avtale som sikrer drift av NKVTS, og det er dialog med Helse- og omsorgsdepartementet om
å finne en løsning når det gjelder håndteringen av fremtidige pensjonsforpliktelser.
Dette forventes avklart i løpet av første halvår 2021.
Plassering av midler i DNB Aktiv rente vurderes å ha lav finansiell risiko med en avkastning
på 3,77 % i 2020.
Styret kjenner ikke til noen øvrige forhold av viktighet for å bedømme selskapets stilling og
resultat som ikke fremgår av regnskapet og balansen med noter.
Årets overskudd på kroner 689 652 foreslås overført til annen egenkapital. Selskapet vil etter
årsavslutningen ha en positiv opptjent egenkapital på kroner 10 296 827.
Det er fastsatt i vedtektene at utbytte ikke kan utbetales.

Arbeidsmiljø, sykefravær og likestilling
Arbeidsmiljø:
NKVTS er en IA-bedrift og har et eget arbeidsmiljøutvalg (AMU). I tillegg avholdes jevnlig Informasjons-,drøftings- og forhandlingsmøter (IDF) mellom ledelsen og tillitsvalgte fra Psykologforeningen, Forskerforbundet , Legeforeningen og Samfunnsviterne. Våren 2020 gjennomførte
NKVTS en medarbeiderundersøkelse i regi av Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Dette skjer
som en del av en systematisk kartlegging av arbeidsmiljøet hvert andre år. NKVTS har fulgt opp
resultatene av undersøkelsen gjennom utarbeidelse av tiltaksplan og ny strategi.
I tillegg gjennomføres det årlige vernerunder som en del av et systematisk HMS-arbeid.
Vernerunde ble gjennomført i februar og er fulgt opp sammen med medarbeiderundersøkelsen.
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.
NKVTS skal ha et trygt og sikkert arbeidsmiljø som hindrer skade og sykdom, forebygger sykefravær, og som fremmer helse, motivasjon og arbeidsglede for alle ansatte.
Sykefravær:
Sykefraværet i 2020 var på 3,5 % mot 2,1 % i 2019. 1,8 % av fraværet var korttidsfravær, mens
1,7 % var langtidsfravær. 0,7 % er egenmeldt fravær. Økningen skyldes i hovedsak økning i
langtidssykefraværet.
Likestilling:
Selskapet hadde pr 31.12.2020 95 ansatte, 84,2 % kvinner og 15,8 % menn. Fem av styrets syv
medlemmer er kvinner. Ledergruppen i selskapet består av sju kvinner og én mann.
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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 miljø ut over reisevirksomhet.

Veien videre
Årene fremover vil bære preg av å konsolidere senterets stilling, og å videreutvikle senteret i tråd
med den nye strategien for 2021-2024. Prioriterte områder i 2021 vil være å utvikle en forskningsstrategi og vurdere organiseringen av virksomheten. Videre vil 2021 være preget av å ta igjen
aktiviteter som er forskjøvet på grunn av pandemien, og gjennomføre definerte forskningsprosjekt
som planlagt.
Senteret har omfattende datamateriale innenfor alle temaområdene, som vi ønsker å bruke best
mulig, og som gir grunnlag for analyser og publisering også i 2021.
Helse- og omsorgsdepartementet har varslet en ny finansieringsordning med resultatbasert
finansiering knyttet til publisering, avlagte doktorgrader og finansiering fra NFR. NKVTS må i årene
fremover jobbe målbevisst med å utvikle strategier for å bli enda mer konkurransedyktig når det
gjelder disse faktorene. Dette arbeidet er godt i gang.
Senteret vil i 2021 ha fokus på å etablere og styrke samarbeidet med nasjonale forskningsmiljø,
RVTSene, øvrige nasjonale og regionale kunnskaps- og kompetansesentre, praksisfeltet og
brukerorganisasjoner.
Det er styrets oppfatning at NKVTS jobber aktivt for å gjennomføre de tiltak som er prioritert i
tilskuddsbrevet fra departementene, i tillegg til å videreføre og planlegge nye aktiviteter.
Styret takker de ansatte ved NKVTS for godt arbeid i en krevende tid.

Oslo, 2. mars 2020

Herlof Nilssen
styreleder

Robert Bjerknes
nestleder

Ingrid Helgøy
styremedlem
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styremedlem (vara)
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