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Ressursgruppa og kompetansemiljøa 
Læringsnettverket i Vestland har etablert samarbeid med en rekke kompetansemiljø med interesse for 

barnevernsfeltet. Nokre gongar i året møtast representantane for kompetansemiljøa for å snakke saman om 

utviklingsarbeid på barnevernsområdet. Ressursgruppa er også eit fora for å knyte kontaktar og få oversikt over kva 

som skjer på barnevernsfeltet her i Vestland. Kompetansemiljøa speler ei viktig rolle i utviklingsprosjekta, og støttar 

opp om barneverntenestene sitt utviklingsarbeid på mange vis. Kompetansemiljøa bidreg òg i stor grad med sin 

kompetanse og kunnskap inn på samlingane vi har i regi av nettverket.  

Dette er en oversikt over kompetansemiljøa, og kontaktpersonar som vi har samarbeid med: 

Kompetansemiljø: Kontaktperson/ar deira e-post og lenke til heimesida: 

NORCE RKBU - Vest  

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge 
RKBU Vest Regionalt kunnskapssenter for barn og unge  

Unni Strandman 

unst@norceresearch.no 

Siv Skotheim 

sivs@norceresearch.no  

RVTS Vest, Ressurssenter om vald traumatisk stress og 

sjølvmordsforebygging 
https://www.rvtsvest.no/ 

Linda Renate Kvalvik  

linda.renate.kvalvik@helse-bergen.no 

Mette E. Garmannslund 

mette.ekenes.garmannslund@helse-bergen.no  

Høgskulen på Vestlandet (HVL) Institutt for Velferd og 

deltaking - Campus Bergen og Campus Sogndal 
https://www.hvl.no/ 

Hege Sundt (Sogndal) 

Hege.Sundt@hvl.no  

Merete Tunestveit (Sogndal)  

Merete.Tunestveit@hvl.no  

Vibeke Samsonsen (Bergen) 

Vibeke.Samsonsen@hvl.no  

Kristin Ryngøye Matre (Bergen) 

Kristin.Ryngoye.Matre@hvl.no   

Universitetet i Bergen, HEMIL senteret og 

Masterutdanningen i barnevern 
https://www.uib.no/hemil 

Anette Iversen 

Anette.Iversen@uib.no 

Olin Oldeide 

Olin.Oldeide@uib.no  

Statens Barnehus i Bergen 

Statens Barnehus Bergen 

Heidi Eriksen Losnedal  

Heidi.Losnedal@politiet.no 

Eirin Elisabeth Baugstø  

eirin.baugsto@politiet.no  

NUBU, Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge 
https://www.nubu.no/ 

Jorid Bjørkås 

jorid.bjorkas@nubu.no 

Bente Synnøve Styve Pettersen  

bente.styve.pettersen@bufetat.no  

KS Vest-Norge, kommunesektorens interesse- og 

arbeidsgiver organisasjon 
https://www.ks.no/regioner/ks-vest-norge/ 

Sølvi Olrich Sørebø 

Solvi.Olrich.Sorebo@ks.no  

Frode Kyrkjebø  

Frode.Kyrkjebo@ks.no  

Bufetat Vest, Barne- Ungdoms- og familieetaten, 

region Vest https://bufdir.no/Kontakt/Bufetat_regionkontorer/ 

Carol Kjøpstad Vangsnes 

carolkjopstad.vangsnes@bufetat.no 
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Kompetansemiljøenes rolle i læringsnettverk og utviklingsprosjekt 

For å søke stimuleringsmidler til et utviklingsprosjekt i Læringsnettverket må kommunane å inngå samarbeid med eit 

eller fleire kompetansemiljø.  

Kva kan kompetansemiljøa bidra med i utviklingsarbeidet?  

Det kan være mange ulike ting, mellom anna støtte til utvikling av realistiske og gode planar for prosjekta, støtte til 

prosjektarbeid, rettleiing av prosjektleiarane, undervisning, utvikling, kunnskapsoppsummeringar, evaluering og 

planar for implementering, fagkompetanse på spesifikke tema, samt dialog, drøfting og undervisning. 

Kompetansemiljøa bidreg også med driften av nettverket, driften av «Prosjektstøtteriggen», dei sit både i 

styringsgruppa og ressursgruppa og er medarrangørar på dei årlige samlingane i læringsnettverket både som 

deltakarar, drøftingspartnerar og føreleserar på aktuelle tema.   

Eksempel på hvilke samarbeid som er inngått mellom kommuner og kompetansemiljø:  

- Veiledingsgruppe for prosjekteledere i utviklingsprosjektene – RKBU Vest 

- Fagsamlinger for utviklingsprosjektene sine prosjektgrupper – RKBU Vest 

- Felles implementerings og forskningsprosjekt – HVL 

- Oppleæring og implementering av metode – RKBU Vest 

- Faglige innlegg knytt til prosjektarbeid og implementering – RKBU Vest og NUBU 

- Mulighet for samarbeid mellom Masterstudenter og utviklingsprosjekter – UIB HEMIL 

- Fordrag på ulike sentrale tema på fagsamlingene i nettverket - Alle 

- Deltakere i panledebatter og i arbeidsgrupper for utviklingsarbeid– Barnehuset 

- Gi opplæring i eveidensbaserte metoder – NUBU 

- Samarbeid med kommunene om interntutviklingarbeid – veileder rolle – RVTS 

- Presentere forskning på fagsamlingar og for prosjektgruppene - Alle 

- Hjelper med å utforme disign på evalueringer og spørreundesøkelser – HVL, UIB, RKBU 

- Hjelper til med planlegging og gjennomføring av fagkonferansene - Alle  

Ynskjer du meir informasjon om kva kompetansemiljøa kan bidra med? 

• Gå inn på lenkene til hjemmesidene som ligger i oversikten eller ta kontakt  

• Les om dei pågåande prosjekta på nettsida til læringsnettverkt  

• Delta på samlinger i regi av nettverket der kompetansemiljene presenterar seg, og seier litt om sin aktivitet, 

sin kopetanse og kva dei kan bidra med inn i utviklingsprosjekta 

Mallin Østerhus 

mallin.osterhus@bufetat.no  

KoRus Vest Bergen 

Regionalt Kompetansesenter på rusfeltet 

https://www.korusbergen.no/ 

Brita Kristin Leivestad: 

Brita.kristin.leivestad@helse-bergen.no 

Reidar Tore Dale 

reidar.tore.dale@helse-bergen.no 
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