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Vedlagt følger vår høringsuttalelse ang nevnte utredning RVTS Øst har gjennomgått
utredningen på vegne av de regionale ressurssentrene for vold, traumatisk stress og
selvmordsforebygging.

RVTS tilslutter seg det gjennomgående poeng i utredningen om at kompetansen om vold og
konsekvenser av traumatisering er varierende og ofte mangelfull i hjelpeapparatet. Utredningen
viser hvilke utslag det kan gi for en relativt liten gruppe, og påpeker mangler i behandlingen
både når den forekommer og ikke.

RVTS er gjennom sitt mandat i kontakt med hjelpeapparatet for den mer omfattende
klientgruppen dette utvalget er trukket fra; traumatiserte barn og voksne som kan ha utagerende
atferd og/eller lav evne til samarbeid om behandling. Hjelpeapparatet har begrenset evne til å
håndtere dette, ofte pga manglende kunnskap som gir seg utslag i manglende repertoir og
handlingsalternativer.

Kunnskap om vold og traumer bør være en naturlig del av grunnutdanningen for alle som skal
arbeide innenfor helse og omsorg for barn, unge og voksne.

RVTS Øst støtter spesielt pkt 16.1.2 ang tidlig intervensjon og mener en kompetanseheving av
barnevernet vil gi dem mulighet for å avdekke og gripe inn i forhold til vold i  nære  relasjoner
og barn som lever under omsorgssvikt. Den kunnskapen vi har i dag om sammenhengen
mellom psykiske lidelser hos voksne og barndomstraumer tilsier at dette ville gi mulighet for
endrede livsløp for mange av de klientene denne utredningen omhandler, og for andre med
lignende symptomer og lidelser.
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