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Oppdragsbrev og tilskudd
fra Helsedirektoratet
• Sinnemestring Brøsetmodellen er et av
oppdragene

RVTS har som oppdrag å
bistå med spredning og
implementering av
Brøsetmodellen

Det gjør vi
sammen
med denne
gjengen

RVTS og
Sinnemestring
Brøset =Sant
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• Manualens/programmenes betydning for å nå ut med
behandlingsmodellen til tjenesteapparatet – ulike muligheter og
ulike behov ( eks. manual for individuell behandling)

Nettverkssamlinger

• Hvilke tjenester har vi prioritert i rekruttering til
utdanningsprogrammet?
• Familievernkontorene
• Kriminalomsorgen
• Rusbehandling

Veien inn til
KommuneNorge

Implementering og
forankring
Kommuneloven
Folkehelseloven
Helse og omsorgstjenesteloven
Lov om sosiale tjenester
Krisesenterloven
Kommunale handlingsplaner om vold i nære
relasjoner
Nasjonale retningslinjer for
svangerskapsomsorgen

• Fra 1.januar 2018 –lovendring om Kommunens ansvar for å
forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep.
Kommunen skal ha særlig oppmerksomhet rettet mot at
pasienter og brukere kan være utsatt for, eller stå i fare for å bli
utsatt for, vold og seksuelle overgrep.
• Lovendringen kan bidra til å underbygge nødvendigheten til
kommunene for å ha et tilbud til voldsutøvere.

• Endringer i spesialisthelsetjenesten
• § 2 – 1f De regionale helseforetakenes ansvar for å forebygge,
avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep
• De regionale helseforetakene skal ha særlig oppmerksomhet
rettet mot at pasienter kan være utsatt eller stå i fare for å bli
for, vold eller seksuelle overgrep.
• De regionale helseforetakene skal legge til rette for at
spesialisthelsetjenesten blir i stand til å forebygge, avdeke og
avverge vold og seksuelle overgrep.
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Utvikling av behandlingsmodellen har betydning
for rekruttering av fagfolk til
undervisningsprogrammet
• Vold og rus – rus og vold – alkohol og vold? Rus,
psykisk helse og vold
• Samtidig lidelse – samtidig behandling

• Bruk av regulerings- og stabiliseringsteknikker fra
moderne traumebehandling
• Større bevissthet vedr. kartlegging ved inntak og
risikokartlegging av vold?
• Helhetlig behandlingstilbud? Integrert tilbud til utøver,
utsatte(partner, barn)
Dette bildet av Ukjent forfatter
er lisensiert under CC BY‐NC‐ND

Prioritering av kommunale tjenester?
• Rus og psykiatri
• Hjemmetjenetster, barnevern
• Lavterskeltilbud – foreldreveiledning basert på modellen

Gratulerer med 20 års
jubileet
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