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Kunnskap gir kvalitet på tjenestene til barn og unge
RKBU Vest understøtter Vestlandsregionen som omfatter 3 fylker; Hordaland, Rogaland og Sogn og
Fjordane fordelt på 85 kommuner med en samlet barnebefolkning på omtrent 281.000. Antall
kommuner og fylker vil som følge av kommune- og regionreformen reduseres i årene som kommer
men befolkningstallet antas å være jevnt stigende.

Oversikt over region Vest. Illustrasjon: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Formål
Gjennom forskning, undervisning, implementering og kunnskapsformidling skal RKBU Vest være en
tjeneste for tjenestene.
Vi skal løse våre oppgaver i et nært og forpliktende samarbeid med praksisfeltet, andre regionale og
nasjonale kunnskaps- og kompetansesentre, og med nasjonale myndigheter.
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Samfunnsoppdraget
RKBU Vest skal bidra til å oppfylle nasjonale målsettinger om å styrke kunnskap og kompetanse i alle
tjenestene på områder som gjelder barn og unges psykiske helse og oppvekstvilkår.
Vår innsats er primært rettet mot alle tjenester som arbeider med barn og unge og fremme god
samhandling i, med og for tjenestene, med spesielt fokus på kommunene i regionen.
Senterets interne organisering skal tilrettelegges for å kunne gi god tjenestestøtte.

RKBU Vest mottar årlige oppdragsbrev fra
Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet.

Senterets oppdrag beskrives i et årlig oppdragsbrev fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og
familiedirektoratet som er likelydende for kunnskapssentrene RKBU Midt-Norge, RKBU Nord og RBUP
Øst og Sør. Strategiplanen understøtter senterets virksomhet.

Strategiplanen skal
• Tydeliggjøre mål og strategiske prioriteringer innenfor utdanning og kompetanseheving,
implementering, forskning og formidling
• Synliggjøre strategiske satsingsområder i perioden
• Være et egnet styringsdokument for ledelsen og ansatte ved RKBU Vest
• Vise samarbeidspartnere hvilke forventninger de kan ha til RKBU Vest sin virksomhet
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Overordnet mål
RKBU Vest skal styrke kompetansen og kvaliteten i alle tjenester som er relevante for barn og unges
psykiske helse og barnevern.

RKBU Vest skal primært være en tjeneste for følgende tjenester
•
•
•
•
•

Kommunale helse- og omsorgstjenester for barn og unges psykiske helse
Spesialisthelsetjenesten for barn og unges psykiske helse
Kommunalt barnevern
Statlig barnevern
Barnehage og skole

Virkemidler
• Tilby utdanninger og kompetanseutvikling som fremmer kunnskapsbasert praksis
• Følge opp og evaluere forskningsbaserte tiltak som implementeres i tjenestene
• Utvikle og formidle forskning og kunnskapsoppsummering av høy kvalitet som fremmer
kvaliteten i tjenestene
• Forbedre kommunikasjonsarbeid som gjør senterets kunnskap og kompetanse tilgjengelig for
tjenestene og allmennheten
• Sikre bruker- og målgruppeinvolvering og ta deres kunnskap inn i senterets virksomhet

Prioriterte satsingsområder
I perioden 2017-2020 skal RKBU Vest prioritere følgende områder:
•
•
•
•

Øke og styrke samarbeid om kompetanseutvikling og forskning med de kommunale tjenestene
Styrke ressurser inn mot implementering og evaluering av tiltak i tjenestene
Styrke samarbeidet med de andre kunnskaps- og kompetansesentrene
Øke praksisrelevant publisering og formidling av kunnskap om barn og unges psykiske helse og
oppvekstvilkår
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Forskning
RKBU Vest skal drive forskning og kunnskapsoppsummering av høy kvalitet som bidrar til bedre praksis i
tjenestenes arbeid med barn og unges psykiske helse og omsorgsbehov.
Mål
• Utvikle og formidle kunnskap om forhold som bidrar til helsefremmende utvikling hos barn og
unge
• Bidra til at tiltak med dokumentert effekt kan implementeres på en god måte
• Utvikle og formidle kunnskap om barn og unges psykiske vansker og risikofylte
omsorgssituasjoner
• Utvikle kunnskap av relevans for arenaer med betydning for barns oppvekstvilkår
• Utvikle og evaluere tiltak og frembringe kunnskap om hvordan tiltak med dokumentert effekt
kan implementeres i tjenestene på en formålstjenlig måte
• Utvikle og formidle forskning av høy internasjonal kvalitet og betydning

Virkemidler
• Forskning i samarbeid med tjenestene som stimulerer praksisfeltet til å øke kvaliteten i egen
praksis
• Forskningsprosjekter synliggjør samarbeid internt, samt med nasjonale og internasjonale
forskningsmiljøer
• Forskere søker eksterne forskningsmidler og rekrutterer ph.d. - og
postdoktorprosjekter
• Forskere motiveres til å søke EU midler gjennom forskningssamarbeid
• Senteret bidrar med nødvendig forskningsstøtte og intern kompetanseheving
• Utvide intern kompetanse innen metode og evaluering
• Kvalitetssikre forskningsresultater ved å publisere i anerkjente internasjonale tidsskrift med
fagfellevurdering
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Utdanning og kompetanseutvikling
RKBU Vest skal gjennom videreutdanninger, kursrekker, implementerings- og nettverksarbeid gi
fagansatte i tjenestene økt kompetanse i arbeid med barn og unges psykiske helse og barnevern.
Mål
•
•
•
•
•

Tilby tjenestene utdanninger, kurs og seminarer av god kvalitet
Øke bruken av forskningsbaserte tiltak og metoder i tjenestene
Inkludere barns, unges og familiers brukerkunnskap
Stimulere til at forskning inngår i eller kan bidra til å videreutvikle utdanninger
Øke samarbeidet mellom og koordineringen av tjenester for barn og unge

Virkemidler
• Utvikle undervisningstilbud i langsiktig perspektiv i samarbeid med
tjenestene og sikre at innholdet imøtekommer regionens kompetansebehov
• Utvikle undervisningstilbud i samarbeid med andre kunnskaps- og kompetansesentre
• Utvikle tilbudet i tråd med nasjonale retningslinjer for høyere utdanning og videreutdanninger
• Ta initiativ til nettverksmøter for å inkludere brukererfaring
• Bruke samhandlingsreformen, program for folkehelse i kommunene, bedre tverrfaglig innsats og
tidlig inn som plattform for samarbeid om tilbudet
• Utvikle og styrke intern implementeringskompetanse og metodikk
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Samarbeid
Overordnet mål
RKBU Vest skal løse sine oppgaver i et nært og forpliktende samarbeid med praksisfeltet, andre
kunnskaps- og kompetansesentre og med nasjonale myndigheter gjennom:
•
•
•
•

Lederforankring
Koordinert kompetansestøtte
Tverrfaglig og tverretatlig samordning og samarbeid
Sikre gode synergieffekter og ressursutnyttelse samt unngå overlapping med andre
kompetansesentre

Vi skal utvikle nye forskningsprosjekt og utdanningstilbud i samarbeid med relevante aktører lokalt,
regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Mål
• Bedre systematisere samarbeidet med tjenestene
• Øke samarbeidet med andre kunnskaps- og kompetansesentre (regionalt og nasjonalt) samt med
lokale og nasjonale myndigheter
• Øke samarbeid med utdanningsinstitusjoner i regionen

Virkemidler
•
•
•
•
•
•

Senterleder deltar i Kompetansesenterforum Vest
Ansatte deltar i relevante samarbeidsforum og nettverk
Økt satsing på rådslag med kommunene i samarbeid med andre kompetansesentre
Årlige dialogmøter med fylkesmennene
Kartlegge tjenestenes behov
Kommunikasjonsrådgiver deltar i forum for kommunikasjonsansvarlige for kompetansesentrene i
regionen
• Vi medvirker i Regionråd
• Ha langsiktige og forpliktende samarbeid med forskningsmiljø innen barn og unges psykiske
helse og barnevern
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Formidling
Overordnet mål
RKBU Vest skal aktivt og systematisk formidle aktuell og relevant kunnskap til fagpersonell i tjenestene,
fagpersoner og forskere i andre kompetanse- og utdanningsmiljø, allmennheten og beslutningstakere.
Mål
• Senterets virksomhet gjøres kjent for fagpersoner, forskere og beslutningsmyndigheter
• Senterets tjenester er lett tilgjengelig og brukervennlig og når ut til målgruppene og
sluttbrukerne
• Kunnskapsbaserte tiltak ved senteret skal tydelig profileres ut mot tjenestene
• Forskningsresultater gjøres lett tilgjengelig for allmennheten og tjenestene
Virkemidler
•
•
•
•
•
•

RKBU Vest utarbeider en kommunikasjonsstrategi som beskriver konkrete mål og virkemidler
Forskningsprosjekter har en kommunikasjonsplan
Styrke ansattes mediehåndtering gjennom kursvirksomhet
Senteret har oppdatert informasjon på sine nettsider og være aktiv på sosiale medier
Senterets nettsider er brukervennlige og tilgjengelig på norsk og engelsk
Kommunikasjonsmedarbeidere, forskere og fagpersoner har rutiner for samarbeid om
formidling av forskning og kunnskap
• «Open access» tidsskrift for vitenskapelige publikasjoner prioriteres
• Forskere publiserer i Ungsinn og PsyktestBARN
• Øke formidling i fagbloggen tilbeste.no
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Organisasjon
RKBU Vest er den institusjonen i regionen som innehar bred og oppdatert kompetanse innen barnevern
og barn og unges psykiske helse. Kompetansen omfatter utvikling av egne forskningsresultat, kunnskap
om nasjonale og internasjonale forskningsresultat, utdanningskompetanse, implementerings- og
intervensjonskompetanse, samt kunnskap om lokale forutsetninger for det praktiske arbeid.
Organisering av RKBU Vest skal sikre at senteret beholder og videreutvikler denne kompetansen og
bruker den effektivt ut mot tjenestene.
RKBU Vest er organisert som en av åtte enheter i avdelingen Uni Research Helse i forskningsselskapet
Uni Research AS (www.uni.no) hvor senteret utgjør den største enheten i Uni Research Helse.
Uni Research AS er et allmennyttig forskningsselskap eid av Universitetet i Bergen (85 %) og Stiftelsen
Universitetsforskning Bergen (15 %). Selskapet består av syv fagavdelinger og driver forskning og
utvikling innen helse, modellering, marin molekylærbiologi, miljø, klima, energi og samfunn. Hver
avdeling ledes av en forskningsdirektør som har kontraktsmyndighet og arbeidsgiveransvar hvor noe er
delegert til senterleder for RKBU Vest i tillegg til ansvaret for daglig drift og saksbehandling.
Stillingsbeskrivelser definerer stillingenes ansvarsområder ved RKBU Vest. Stillingsbeskrivelsene legges
til grunn for ansettelse, medarbeidersamtaler, karriereplaner og prestasjonsvurderinger.

Administrativ støtte
De administrative arbeidsprosessene skal sikre at senterets faglige arbeid gjennomføres på en effektiv
måte. Kompetansen i administrasjonen skal bidra til at driften ved senteret er hensiktsmessig,
kostnadseffektiv og forsvarlig i henhold til de retningslinjer og systemer som ligger til grunn for
virksomheten.
Mål
• Arbeidet har en forankring i Uni Research Helse sin strategiplan
• RKBU Vest og Uni Research Helse har samordnede støtte- og informasjonssystemer som
tilfredsstiller senterets behov for utvikling og daglig drift
• Det administrative støtteapparatet utøver god saksbehandling og innehar rutiner og prosedyrer
som sikrer aktivitet i tråd med offentlig forvaltning

Virkemidler
• Interne nettsider justeres fortløpende
• Administrative ansvars- og støttefunksjoner er kjent for de ansatte
• Senteret legger til rette for nødvendig kompetanseutvikling som sikrer faglig måloppnåelse
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Organisasjonskultur
Overordnet mål
Vi skal ha en kultur som gjør oss bedre i stand til å tilpasse oss endringer og nå våre mål. De ansattes
betydning fremheves, og ledelsen skal tilstrebe å ha en kulturbevissthet i arbeid med endringer. Vi skal
være aktivt deltagende, temaorienterte, erfaringsutvekslende, kunnskaps- og konkurranseorienterte, og
ha et kostnadsfokus.
Mål
• Senteret har fokus på de ansattes trygghet og sikkerhet
• Senteret har høyt kvalifiserte medarbeidere som skal ha rom for fagutvikling, medinnflytelse og
involvering
• Senteret har en åpen kommunikasjonskultur med fokus på dialog, aktiv involvering og
meningsdannelse
• Det skal være en organisasjonskultur hvor motsetninger behandles med respekt og omtanke
• De ansatte skal oppleve senteret som en god og motiverende arbeidsplass
• Senteret har en god seniorpolitikk

Virkemidler
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeidsmiljøet er prioritert med årlige undersøkelser og oppfølging (AMIS)
Alle ansatte har en stillings- eller funksjonsbeskrivelse som justeres ved behov
Senteret legger til rette for den enkeltes kompetanseutvikling
Senteret ivaretar ekstra innsats og har rutiner for å synliggjøre dette i organisasjonen
Senteret har både formelle og uformelle møteplasser for å fremme internt samarbeid
Det avklares hvilke endringer som er nødvendige og mulige for å nå mål og delmål
Senteret har en femårig rekrutteringsplan som de ansatte skal være kjent med
Senteret har HMS og sikkerhetsrutiner som er i tråd med selskapets mål og virkemidler

RKBU Vest, Uni Research Helse |

11

Kontakt oss:
Nettside: uni.no/uni-helse/rkbu-vest
Facebook: @RKBUvest
Twitter: @unihelse
Postadresse: Postboks 7810, 5020 Bergen
Besøksadresse: Nygårdsgaten 112-114, Bergen
Telefon: 55 58 86 70
E-post: post.rkbu@uni.no

Tjenester til barn og unge – kvalitet gjennom kunnskap
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