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Vi vil være med å skape et pålitelig 
kunnskapsgrunnlag for å fremme god  

psykisk helse blant barn og unge

VÅR VISJON

“

  

Denne forskningsstrategien bygger på  
avsnittet «Forskning med og for  
tjenestene» fra RBUPs overordnede  
strategi «For, i og sammen med  
tjenestene: strategi 2017 – 2020». 

Forskningsstrategien er retningsgivende for 
alle som er engasjert i forskning hos RBUP. 
På seksjonsnivå vil vi gjøre enda tydeligere 
prioriteringer.  

Fra 1.1.18 består stiftelsen RBUP av  
de tre virksomhetene RBUP Øst og Sør,  
RVTS Øst og RVTS Sør. 

Alle har forskning og kunnskapsopp- 
summering som en del av samfunns- 
oppdraget, men det er først og fremst  
RBUP Øst og Sør som har en relativt  
omfattende forskningsaktivitet.



 

Forskning er en viktig arbeidsform og oppgave for vår organisasjon.  
Gjennom forskning og kunnskapsoppsummering fremskaffer vi ny pålitelig 
viten som tjenesteeiere og tjenesteledere kan bruke til å forbedre organise-
ring, innhold og resultater i tjenestene slik at det går bedre med barn, unge 
og familier. 

At vi konkurrerer om forskningsmidler på linje med andre store aktører 
som har forskning som en hovedoppgave, tvinger oss til å være opptatt av 
kunnskapsbehov og oppdatert på kunnskapsstatus i verden. Skal vi  
lykkes, må vi benytte pålitelige metoder for å bedømme om noe eller noen 
blir bedre, og være en organisasjon som driver relevant, reproduserbar og 
etisk forskning på en effektiv måte. 

At vi driver forskning er både av praktisk og strategisk betydning. 
Kunnskaps- og kompetansesentersektoren, som RBUP Øst og Sør, RVTS 
Øst og RVTS Sør tilhører, får imidlertid tilskuddsmidler fra Staten først og 
fremst for å arbeide sammen med tjenestene for å bidra til bedre kvalitet og 
bedre resultater i tjenestene. I slik tjenestestøtte til lokal kvalitetsforbedring 
kommer forskerkompetanse til nytte. Vi får også midler til å drive etterut-
danning og kunnskapsformidling. Også i dette arbeidet er forsker- 
kompetansen nødvendig. 

BAKGRUNN                         FORUTSETNINGER

Kompetansesentrene skal være «en tjeneste for tjenestene» og fremme en kunnskaps-
basert og brukerorientert utvikling i tjenestene og i folkehelsearbeidet. Det gjelder også 
forskningen – derfor er tjenestene og lokalt folkehelsearbeid den sentrale forsknings- 
arenaen. Vi har en særlig viktig oppgave i å støtte kommunene, inkludert kommunalt  
barnevern og helsefremmende arbeid. 

Vi skal inngå i en hensiktsmessig arbeidsdeling med andre forskningsaktører, for å sikre 
kunnskapsdeling og nasjonalt samarbeid, og for å unngå dobbeltarbeid. Det gjelder særlig 
universitetene, som har grunnforskning som en hovedoppgave, og Folkehelseinstituttet, 
som i tillegg til å utarbeide kunnskapsoppsummeringer om effekt av tiltak for vårt fag- 
område også forvalter store kohortstudier, registre og biobanker. Det samme skal gjelde for 
viktige aktører som Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS),  
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) og Nasjonalt utviklings- 
senter for barn og unge (NUBU, tidligere Atferdssenteret).

Pålitelig og anvendbar forskning forutsetter at det er samsvar mellom spørsmål og valg av 
framgangsmåte (design). Det er også viktig å gjennomføre forskningen på en god måte, 
både metodisk og slik at etiske og personvernmessige forhold blir godt ivaretatt.  
Det er en forutsetning at all forskning hos oss foregår med best egnede metoder og  
innenfor gjeldende regelverk.
 
Alle forskningsprosjekter i RBUP skal være relevante for tjenestene og i tråd med prin- 
sippene som ligger til grunn for kunnskapsbasert praksis. Det betyr at all forskning ved  
RBUP skal være informert av etablerte kunnskapshull i forskningen. og av hvilke behov  
tjenestene har for å forbedre praksis. Planlegging og gjennomføring av våre forsknings-
prosjekter skal skje i samarbeid med tjenestene, og bør inkludere relevante fagpersoner 
på tvers av RBUPs organisasjon. Vi bør også være påvirket av sluttbrukere – i valg av 
forskningsspørsmål, i gjennomføring av forskningsprosjektene og i presentasjonen av 
forskningsfunnene. 
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Systematiske oversikter på temaer der det mangler  
kunnskapsoversikter

Praksis og policy (samfunnsbeslutninger som gjelder mange) skal være tuftet på  
systematiske oversikter over forskning og ikke enkeltstudier. Oppsummering av  
forskning og lett tilgang til oppsummert forskning er en forutsetning for å arbeide 
kunnskapsbasert i tjenestene, og for å prioritere ny forskning. 

Kunnskapsoppsummeringer om effekter av organisering og innhold i det forebyggende 
arbeidet og i behandlingstilbudet i tjenestene skal derfor være en viktig del av forskernes 
virksomhet på RBUP. Våre forskere har ansvar for å identifisere viktige kunnskapsbehov 
som tjenestene har, og der vi mangler oversikt over kunnskapsstatus. Vi samarbeider 
med andre kunnskaps- og kompetansesentre om denne aktiviteten, særlig med Klynge 
for vurdering av tiltak ved Folkehelseinstituttet.

Forskning om forebygging og helsefremmende arbeid

Barn og unges psykiske helse er en stor folkehelseutfordring. Et folkehelseproblem kan 
først og fremst påvirkes i befolkningen gjennom tiltak som når alle. Å nå alle innebærer 
å påvirke foreldre, helsestasjoner, barnehager, fritidstilbud, skole og alle andre arenaer 
der barn og unge oppholder seg mye. Ingen annen samfunnsmessig innsats vil kaste like 
mye av seg, helsemessig og samfunnsøkonomisk, som å sørge for at alle norske  
kommuner implementerer et sett av effektive helsefremmende og forebyggende tiltak  
for å sikre barn best mulige oppvekstvilkår. 

RBUP vil derfor prioritere forskning som omhandler effekt av helsefremmende og 
forebyggende tiltak, både universelle, selektive og indikerte.

Forskning om hvordan tjenestene  
kan forbedre organisering,  
behandling og oppfølging

I vår forskning skal vi først og fremst bedømme nytten (og utilsiktede virkninger) av 
forsøk på å forbedre situasjonen for barn, unge og familier. Dette handler oftest om å 
evaluere ulike måter å organisere tjenestene på, og metoder og arbeidsformer som tilbys 
(eller bør tilbys) i tjenestene. Det kan også dreie seg om effekt av tiltak direkte rettet mot 
befolkningen, f.eks. på en digital flate. 

Vi er i tillegg opptatt av å finne gode løsninger på å skreddersy tiltak, å få kunnskap om 
hvorfor noe virker eller ikke virker, og hvordan det oppleves å møte nye tjenestetilbud. 
Derfor bør effektevalueringer i mange tilfeller suppleres av prosessevalueringer. 
Det er fortsatt behov for å drive forskning i, for og sammen med spesialisthelsetjenesten 
(psykisk helsevern for barn og unge og familier, andre relevante deler av spesialisthelse- 
tjenesten) for å bistå disse tjenestene i å bedre kvalitet og resultater.  

Kommunene har imidlertid mindre tradisjon enn spesialisthelsetjenesten for å drive egen 
forskning, og har færre ressurser å spille på. 

RBUP vil derfor, som resten av kunnskaps- og kompetansesektoren, kjenne et særlig 
ansvar for å støtte tjenesteutviklingen i kommunene. Barnevernet har særskilte  
utfordringer og skal også ha vår oppmerksomhet, både i kommunene og i spesialist-
barnevernet.

LANGSIKTIGE PRIORITERINGER  
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NYE SATSNINGER

Bedre vanlig praksis gjennom å identifisere og evaluere 
praksiselementer 

Vi er opptatt av forskning som potensielt understøtter praksisforbedringer i stor skala, 
dvs. implementering av virksomme tiltak som kan påvirke alle relevante tjenester og hele 
tjenester. Vi ønsker å innrette vår forskningsvirksomhet mot praksiselementer som betyr 
at vi vil identifisere enkeltelementer i vanlig praksis og i behandlingsprogrammer som kan 
skape positiv endring. Videre vil vi evaluere om fleksibel bruk av slike praksiselementer er 
egnet og effektivt i forebygging og behandling. 

Vi er opptatt både av de såkalte fellesfaktorene (f.eks. å kunne snakke med barn og  
etablere en allianse), av mer spesifikke metoder (f.eks. eksponering og problemløsning) 
og av systempåvirkning (f.eks. tilbakemeldingssystemer). 

Vi skal arbeide forskningsmessig både med identifisering, formidling og effektevaluering 
av slike praksiselementer, og undersøke om en slik tilnærming gjør det lettere for  
tjenestene å nå flere, og å arbeide fleksibelt og kunnskapsbasert. 

1Effektevaluering er en systematisk vurdering av effekten av et tiltak eller en aktivitet, gjerne målt 
opp mot tiltakets målsettinger. Den ideelle måten å måle effekter på er gjennom sammenlignende 
erfaring i form av kontrollerte eksperimenter.  
Se: http://www.forebygging.no/Ordbok/A-E/Effektevaluering/
2Prosessevaluering innebærer at evaluatøren følger en gjennomføringsprosess, og samler og 
analyserer data om hvordan et tiltak utvikler seg. Samhandling, samarbeid og arbeidsdeling mellom 
praktikerne i tiltaket, og mellom besluttere og iverksettere, er gjerne temaer i en prosessevaluering. 
Ofte dreier det seg om å identifisere hvilke faktorer som henholdsvis hemmer eller fremmer  
gjennomføringen, og dermed også måloppnåelsen.  
Se: http://www.forebygging.no/Ordbok/L-P/Prosessevaluering/

Tilbakemeldingssystemer

Det finnes relativt enkle stiltak som 
antakelig kan gi vesentlige system-
gevinster, dvs. at innføringen vil føre 
til bedre resultater for alle brukere. 
Tilbakemeldingssystemer er ett slikt 
tiltak. Tilbakemeldinger gir mulighet 
til å forbedre den hjelpen som gis, 
og kan fungere som implementer-
ings- og kvalitetssikring. 

Vi vil prioritere utvikling og  
evaluering av enkle tilbakemeldings- 
systemer, som sikrer bruker- 
innflytelse og fremskaffer data om 
hvordan det går med barn og  
foreldre som møter tjenestene.  

Videre vil vi bidra til at tjenestene 
kan etablere systemer og  
kompetanse slik at de bedre kan  
utnytte rutinedata i eget  
forbedringsarbeid.
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RBUP har over lang tid hatt fokus på tjenester innrettet mot gravide, og de minste barna og 
deres foreldre. Den tidlige barndommen, og foreldrefunksjonen, er av så fundamental  
betydning, og hele landet så avhengig av vår innsats, at vi ønsker å fortsatt prioritere  
tjenesteutvikling på spe- og småbarnsfeltet. I den andre enden av aldersspekteret ønsker vi 
å prioritere ungdommer, og forskning som bidrar til at tjenestene bedre kan svare på noen 
av de psykiske og sosiale utfordringer ungdommer møter. 

Vi vet at relasjonene mellom barn, unge og deres omsorgspersoner er av avgjørende  
betydning for barn og unges utvikling og psykiske helse – samtidig som vi vet for lite om 
hva vi kan gjøre for å styrke disse relasjonene. Fremover vil vi derfor prioritere forskning som 
omhandler relasjons- og tilknytningsbaserte tiltak. 

- 

ANDRE FAGLIGE PRIORITERINGER

Når det er mulig å prioritere prosjekter som har  
potensiale til å forandre hele tjenester (i hele landet),  
vil vi gripe muligheten. Vi vil f.eks. prioritere skolehelse- 
tjenesten i strategiperioden, og utviklingen av et  
systematisk folkehelsearbeid i kommunene.

Gode digitale virkemidler har potensiale for å nå svært  
mange. Derfor vil vi i vår forskning også utvikle, bruke og 
evaluere slike tiltak. Vi vil samarbeide med andre sterke 
miljøer), om utprøving av intervensjoner for å styrke  
foreldrefunksjonen i småbarnsfamilier.

Stimulere tjenesteeiere, tjenesteledere og forvaltningen til å  
prioritere forskningsbasert tjenesteutvikling

Vi skal fremme forståelse i tjenestene av hvorfor forskning er av verdi, hvordan det  
er mulig å utnytte forskningsbasert informasjon til tjenesteutvikling, og hvordan nye  
arbeidsmåter og ny organisering kan ledsages av god evaluering. RBUP vil også arbeide 
for å fremme slik forskningsforståelse i forvaltningen. 

Team for kunnskapshåndtering jobber for å støtte kunnskapsbasert praksis i tjenesten 
gjennom opplæring og veiledning i bruk av forskning, og formidling av forskningsbasert 
kunnskap ut mot tjenesten og myndighetene.

RBUP er avhengig av et tett samarbeid med tjenestene. Vi vil derfor ha god kontakt 
med helseforetakene og de kommunale tjenestene for barn, unge og familier, inkludert 
tjenester for gravide. Vi vil søke å etablere samarbeidsavtaler med FoU-enhetene ved 
helseforetakene slik at tjenesterelevante prosjekter blir mulig sammen med dem.

Gode systemer for å drive forskning

RBUP skal ha et robust kompetansemiljø for forskningsstøtte. Forskningsstøtteteamet 
skal veilede i statistikk og levere digitale løsninger for datainnsamling og analyse for  
forskningsprosjekter ved RBUP. Leveransen omfatter i de fleste prosjekter også utvikling 
og drift av et digitalt verktøy som testes ut i tjenestene i forbindelse med prosjektet. 
Teamet skal derfor også ha kompetanse om utvikling av slike verktøy sammen med  
forskerne og tjenestene.

Teamet skal prioritere sikkerhet og personvern i utviklings- og driftsarbeidet ved å 
utarbeide relevante veiledere og rutiner som sikrer etterlevelse av gjeldende lovverk og 
interne sikkerhetsrutiner. Teamet skal også innføre prosjektmetodikk som bidrar til  
effektivitet (flest mulig automatiserte oppgaver), riktig prioritering av innsats, kvalitet og 
kollektiv kompetanse, det vil si at erfaringer og løsninger fra ett prosjekt skal gagne det 
neste.
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Bidra til regionale, nasjonale og 
internasjonale forskningsnett-
verk

Gjennom konkrete prosjekter bør RBUP 
satse på å samarbeide med andre  
kompetanse- og forskningsinstitusjoner, 
både regionalt, nasjonalt og inter- 
nasjonalt. Vi vil knytte til oss internasjonale 
toppforskere i tidsavgrensede perioder, i 
hovedsak knyttet til konkrete forsknings-
prosjekter, for å gi råd om RBUPs  
søknader og prosjekter.

Våre forskningsledere har ansvaret for å virkeliggjøre vår forskningsstrategi. Vi skal ha en 
god balanse mellom seniorforskere (hvorav flere med professorkompetanse) og yngre 
forskere, som skal representere et godt tverrfaglig fellesskap og som skal utfylle  
hverandre faglig sett. Forskere med klinisk kompetanse eller med erfaring fra tjenestene 
bør være representert inn i dette kollegiet. Vi skal til enhver tid ha en gruppe stipendiater 
og personer i postdoktorstillinger slik at vi bidrar til forskerutdanning og -rekruttering i 
hele feltet.

For å drive god forskning trenger vi å ha og å videreutvikle bred kompetanse i  
kvantitative, eksperimentelle design, så vel som i kvalitative metoder. «Effektspørsmålet» 
skal helst ledsages av svar på spørsmål om «hvorfor det gikk som det gikk». Slike  
prosessevalueringer er et eksempel på spørsmål som ofte besvares med kvalitative 
metoder.

Det er en viktig oppgave for våre forskningsledere og andre seniorforskere å utnytte alle 
relevante muligheter for å søke ekstern finansiering, slik at de interne forskningsmidlene 
på RBUP blir «såkorn» for en større forskningsvirksomhet. På områder hvor det er viktige 
utviklingsmuligheter og kunnskapshull vil RBUP vurdere å finansiere pilotstudier for egne 
midler for å stå sterkere i konkurransen om å motta eksterne midler senere.

Kompetansekrav og  
ressurssituasjon

Å drive tjenesteforbedrende forskning av 
god kvalitet som er relevant for  
tjenestene forutsetter at vi har høy og 
bred intern kompetanse. Samspill mellom 
klinisk kompetanse, tjenestekompetanse 
(kunnskap om organisasjon og helse- 
systemer) og forskningskompetanse er 
viktig for å få til god og nyttig forskning for 
tjenestene.
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Forskningsformidling og publisering

Formidling til allmennheten om RBUPs mange forskningsprosjekter og resultater av 
disse bør prioriteres høyt av forskerne ved RBUP. De neste årene vil det bli utviklet bedre 
rutiner for ekstern formidling. I «Veikart for forskere» fremgår det at alle forsknings- 
prosjekter som startes opp skal ha en kommunikasjonsplan. Prosjektleder blir ansvarlig 
for igangsetting av kommunikasjonsplanen i samråd med kommunikasjonsteamet.  
Vi vil utarbeide ny policy for åpen publisering av forskningsresultater.

Felles forskningsaktiviteter

Det er et mål at forskningen på RBUP mer drives som én virksomhet, uavhengig av intern 
organisering. Det betyr at vi må prioritere felles prosjekter og andre forskningsaktiviteter, 
og se forbi de skillelinjer som av praktiske grunner til enhver tid eksisterer i organisasjonen. 
RBUP, RVTS Sør og RVTS Øst vil også søke å drive fellesprosjekter basert på felles behov.  

Vi skal drive fellesprosjekter sammen med andre som driver forskning som understøtter 
tjenesteutvikling, ikke minst med de andre regionsentrene (RKBU-ene). Vi vil enda sterkere 
søke å utnytte det naturlige fortrinn RBUP/RKBU har, med tanke på felles oppdrag, felles 
målgruppe, felles forskningsinteresse og muligheter for å sette opp multisenterstudier. 

Bidra til resten av organisasjonen

Forskere hos oss skal bidra også i andre arbeidsformer, 
som tjenestestøtte, herunder enklere evaluerings- 
oppgaver, og i kurs og utdanning. 
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