
 
  

Har du undersøkt 
muligheten for midler til 
kompetanseheving fra 

fylkesmannen?  

Fylkesmannen i Finnmark 
Finnmárkku Fylkkamánni 

Fylkesmannen i Troms 
Romssa Fylkkamánni 

Fylkesmannen i Nordland 

www.fylkesmannen.no/Finnmark 

www.fylkesmannen.no/Troms 

www.fylkesmannen.no/Nordland 

 

Vi står sammen om å 
styrke hjelperne!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANKS, KORUS-Nord, NAPHA, RKBU 
Nord, RVTS Nord og VIVAT 

http://www.fylkesmannen.no/Finnmark
file://///hn.helsenord.no/unn-ansatte/m-ans/mry002/Kommunepsykologer/Brosjyre/www.fylkesmannen.no/Troms
http://www.fylkesmannen.no/Nordland


 

RKBU Nord tilbyr forskning, fagutvikling, kurs og 
undervisning for deg som møter barn og unge og deres 
familier.  
Noen av våre undervisningstilbud:  

 De Utrolige Årenes gruppelederutdanning 

 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig 
veiledning 

 Kognitiv atferdsterapi for spesialist- og 
kommunehelsetjenesten 

 Metodiske samtaler med barn 
Se hva vi kan tilby på rkbunord.uit.no eller 
facebook.com/rkbunord 

RVTS Nord tilbyr veiledning, kompetanseheving og 
fagutvikling til alle tjenestenivå.  
Våre temaområder er: 

 Vold og overgrep 

 Forebygging av selvmord og selvskading 

 Flyktninghelse og tvungen migrasjon 

 Traumer, traumatisk stress og psykososial 
beredskap 

 
Vi har flere e-kurs og ressursportal.  
Abonner gjerne på vårt Nyhetsbrev og følg oss 
Facebook. For mer info se rvtsnord.no 

Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid 
(NAPHA) retter seg spesielt til deg som jobber med 
psykisk helsearbeid for voksne i kommunene. Du møter 
oss på napha.no, sosiale medier, i fagnettverk og på 
ulike faglige møteplasser.  
 
NAPHA har særlig fokus på:  

 Formidling av forskning, praksis- og 
brukerkunnskap 

 Brukerorientering i tjenestene 

 Samhandling mellom tjenester og nivåer 

 Organisering av kommunale tjenester 

SANKS har DPS-funksjoner for Midt-Finnmark og 
nasjonale kompetansetjenestefunksjoner innen psykisk 
helsevern og rus for den samiske befolkningen i hele 
Norge. SANKS tilbyr:  

 Kliniske tjenester  
 Undervisning og veiledning 

 Forskning og utviklingsarbeid 

 Utdanning av spesialister, praksisplasser, 
hospitering mv 

Mer informasjon finner du på sanks.no 
 

-Leat dáppe du várás!  –Vi er her for deg! 

KoRus-Nord bidrar til å ivareta, bygge opp og formidle 
rusfaglig kompetanse i Nordland, Troms og Finnmark. 
Vår hovedmålgruppe er kommunalt ansatte.  
Vår primære rolle er å styrke praksisfeltet innen 

 Rusmiddelforebygging som en del av 
folkehelsearbeidet 

 Tidlig innsats  

 Rusbehandling  
Vi drifter også de nasjonale nettjenestene 
www.forebygging.no  og  www.kommunetorget.no.  
 
Mer informasjon finner du på www.korusnord.no  

VIVAT tilbyr opplæring i hvordan en kan lære å bli mer 

oppmerksom, fange opp faresignaler og yte førstehjelp 

til mennesker i selvmordsfare. Dette er kompetanse 

som alle som møter mennesker vil ha nytte av og 

målgruppen for våre kurs er både uformelle og formelle 

hjelpere. 

 Les mer om kursene: 

 Førstehjelp ved selvmordsfare  

 safeTALK  
 

på www.vivatselvmordsforebygging.net 

 

Regionalt ressurssenter om vold,  
traumatisk stress  
og selvmordsforebygging 

http://www.rkbunord.uit.no/
https://nb-no.facebook.com/rkbunord/
http://www.rvtsnord.no/
https://www.napha.no/
https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/sanks
http://www.forebygging.no/
http://www.kommunetorget.no/
http://www.korusnord.no/
http://www.vivatselvmordsforebygging.net/

