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Bekjempelse av vold og overgrep må 
styrkes, ikke svekkes! 

Regjeringen skal om kort tid ta stilling til et forslag om å innlemme Nasjonalt kunnskapssenter om 

vold og traumatisk stress (NKVTS) i Folkehelseinstituttet (FHI). Innlemmes NKVTS i FHI, betyr det at et 

robust forskningsmiljø på vold- og traumefeltet nedlegges og vil bidra til en svekkelse av 

kunnskapsutviklingen på dette viktige politikkområdet.  

Det har vært en stor satsing på vold og traumefeltet i de siste årene bl.a. gjennom flere 

handlingsplaner.  En så sterk satsing på dette viktige området, krever et bredt anlagt tverrfaglig 

forskningsmiljø som har dette temaområdet som sitt hovedmandat.  

Forskning på vold og overgrep - NKVTS sin rolle 

Forskning viser at en stor del av befolkningen har vært utsatt for vold eller andre traumatiske 

hendelser. Konsekvensene og omkostningene både på individ- og samfunnsnivå er store. Regjeringen 

har igangsatt handlingsplaner på tvers av departementer og sektorer for å møte disse utfordringene. 

For å lykkes med oppfølgingen av disse planene trenger man et tverrfaglig miljø der 

samfunnsvitenskapelig perspektiv i kombinasjon med helsebasert forskning gir et helhetlig bilde av 

samfunnsutfordringer og løsninger. 

NKVTS bidrar gjennom forskning, kunnskapsutvikling og implementeringsprosjekter til å forebygge og 

redusere de helsemessige, sosiale og samfunnsmessige konsekvensene av vold og traumatisk stress. 

Senteret har et tverrfaglig perspektiv, og omfatter både medisinske, psykologiske, sosiale, kulturelle 

og rettslige forhold. Denne måten å samarbeide på gir et 360-graders perspektiv på vold og traumer 

og viser hvordan det påvirker både jobb, skole, sosiale relasjoner og livskvalitet. 

Om organiseringen av forskning på vold og overgrep 
Vold- og traumefeltet er et spisset forskningsfelt som krever flerfaglig og tverrsektoriell tilnærming 

for å levere ny kunnskap og gode løsninger til praksisfeltet. Siden opprettelsen i 2004 har NKVTS lagt 

vekt på å utvikle dette til et samlet temaområde. Ved å etablere NKVTS gjorde Norge et viktig 

strategisk organisatorisk grep og samlet kompetansen fra små kunnskapsmiljøer i ett nasjonalt senter 

– en organisering som er sjelden i internasjonal sammenheng. Dette har bidratt til at Norge har 

kunnet markere seg også internasjonalt på dette feltet.  

Ved en innlemmelse i FHI, vil forskningsaktivitet måtte prioriteres innenfor FHIs brede mandat i 

konkurranse med mange andre tema innenfor fysisk og psykisk helse. Dette innebærer en risiko for 

at så vel den helserettede forskningen ved NKVTS, som den samfunnsfaglige vil bli svekket.  

Uten en tydelig organisering av kunnskapsutvikling på vold- og traumeområdet, rykkes den tilbake til 

en situasjon som var før 2004 da disse temaene ikke hadde en institusjonell forankring, falt mellom 

flere stoler og dermed heller ikke fikk tilstrekkelig oppmerksomhet og prioritering.  
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Svekker kunnskapsbasert oppfølging av regjeringens handlingsplaner  

NKVTS har oppgaver og ansvar knyttet til flere handlings- og opptrappingsplaner på vold- og 

traumefeltet. Forskningen etter tsunamien i 2004 ga oss kunnskap om hvordan samfunnet bør følge 

opp berørte av katastrofer. Det gjorde at senteret kunne bidra med et solid kunnskapsgrunnlag for 

myndighetenes oppfølging av de berørte etter 22. juli. NKVTS sin brede kunnskap kommer hele 

fagfeltet fra barn, familie og likestilling, integrering, skole, justis- og helsesektoren til gode. Dette 

taler imot at et forskningsmiljø som FHI og som primært er helserettet og underlagt Helse- og 

omsorgsdepartementet skal få ansvar for dette fagfeltet.  

Det finnes allerede eksempler på at tverrfaglige forskningsmiljøer forvitrer når de blir en del av FHI, 

som Statens institutt for rusmiddelforskning og Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og 

minoritetshelse. Forskningen på vold og overgrep må ikke lide samme skjebne. 

Internasjonal anerkjennelse 
I disse dager annonserer franske myndigheter opprettelsen av et nasjonalt senter - le centre national 

de ressources et de résilience (CNRR). NKVTS har vært en inspirasjonskilde til dette senteret. CNRR 

har vært mye omtalt i fransk media og er presentert av president Macron som et viktig virkemiddel 

for å styrke hjelpetiltakene til de som rammes av traumer, seksuell vold, familievold, terrorangrep og 

katastrofer. Både forskere og representanter fra det franske embetsverket, har pekt på betydningen 

av å etablere et slikt tverrfaglig senter for å gjøre samfunnet bedre i stand til å utvikle bedre tjenester 

for de det gjelder også på andre områder enn helse.  

Det er et paradoks at NKVTS forslås nedlagt parallelt med at andre land ser behovet for å styrke 

kunnskapen om vold og traumer ved å opprette lignende sentre. 

Avslutningsvis 
Målet må være at NKVTS holdes samlet og gis rammevilkår som ivaretar NKVTS som leverandør av 

kunnskapsutvikling til både barnevern, rettsvesen, skoler, og politi. Da må NKVTS ikke nedlegges ved 

å innlemmes i FHI, men fortsatt ha en tydelig og synlig profil med kunnskapsutvikling som bidrar til å 

gi innsikt om sårbare gruppers situasjon deres utfordringer også utover spørsmål som omhandler 

helse.  
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