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Innspill til BystyresakBarndomsbelastninger - Strategi for utvikling 
av Oslo som en traumeinformert by 2021-2030  
 
Byrådet har besluttet at det skal utarbeides strategi for Oslo som traumeinformert by. Byrådsavdelingen 
for oppvekst og kunnskap (OVK) skal i samarbeid med øvrige byrådsavdelinger legge fram en 
bystyresak høsten 2021 om byrådets satsing på Oslo – en traumeinformert by. Saken vil bygge på 
strategien for Barnehjernevernet (BHV) vedtatt i bystyret sak 79/2018.  
 
Byrådets ambisjoner for Oslo som traumeinformert by fremgår av byrådsplattformen (2019-2023): 

 
«Å bruke kunnskapen om omfanget og konsekvensene av vonde livserfaringer kalles internasjonalt for 
en traumeinformert tilnærming. Byrådet vil at Oslo skal bli en traumeinformert by, hvor medarbeidere har 
kunnskap om hvordan holdninger, språk og arbeidsform påvirker mottakeren». 
 
Arbeidet med Oslo som traumeinformert by er en langsiktig strategi med målsetning om å redusere 
barndomsbelastninger i Oslo innen 2030. 
 
Oslo kommune har inngått et samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO) i utvikling av et 
internasjonalt nettverk som bidrar til å bevisstgjøre land og byer internasjonalt om behovet for 
traumeinformerte strategier. Koronapandemien har aktualisert og tydeliggjort behovet for en 
traumeinformert strategi.  
 
Saksframstilling 
Oslo – en traumeinformert by er en samfunnsstruktur som involverer erkjennelse av, forståelse for, 
gjenkjenning av og respons på alle typer alvorlige barndomsbelastninger.  
 
Målet med en traumeinformert by er: 

 å redusere barndomsbelastninger 
 sette inn tiltak for å bygge resiliens og styrke livsmestring 
 gi adekvat behandling til de som får sosiale og medisinske utfordringer som følge av 

barndomsbelastninger uansett alder.  
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Arbeidet innebærer å drive frem et paradigmeskifte i måten vi forstår alt fra atferdsuttrykk til 
helseproblemer på, til tjenestenes innretning og behov for kompetanseutvikling. Dette innebærer en 
endring i tilnærming og forståelse til enkeltindividet, med fokuset vekk fra «hva er galt med deg?», til 
«hva har du opplevd?» 
 
En slik satsing krever systematisk arbeid over tid, og må være forankret i kommunens organer og i tett 
samarbeid med tillitsvalgte og brukerorganisasjoner. Det må gjennomføres kompetanseheving, 
veiledning og kunnskapsinnhenting ved behov, og videre gjennomgå eksisterende satsinger for å sikre 
en felles forståelse.  
 
Det er også viktig med et omforent kunnskaps- og verdigrunnlag. Det er et mål å implementere det 
nevnte kunnskapsgrunnlaget på alle nivåer, fra det politisk strategiske til alle aktuelle tjenester, og 
spesielt til de som har kontakt med barn og unge og deres familier. Likeledes er det et mål å få 
kunnskapen allmenngjort i befolkningen og bruke deres stemme i tjenesteutviklingen.  
 
Det er nedsatt en arbeidsgruppe å tvers av byrådsavdelingene som nå sammen jobber frem et utkast til 
bystyresaken. Følgende punkter inngår i dette mandatet: 
 

 Foreslå strategier for traumeinformerte satsinger på tvers av sektorer 
 Foreslå struktur og organisering av utvikling av et felles kunnskapsgrunnlag 
 Foreslå samarbeidsmodeller mellom interne og eksterne aktører og samarbeidspartnere 

 
For å nå byrådets mål er det nødvendig at alle aktuelle byrådsavdelinger, etater og bydelene involveres. 
Vi ønsker med dette å innhente deres innspill til foreløpig utforming av saken basert på ovennevnt 
mandat. 
 
I den anledning vedlegges også: En side om TIB. 
 
Byrådets strategi for utvikling av Oslo som en traumeinformert by 2021-2030 vil være en overbygning 
hvor kunnskapsgrunnlaget og kompetansebygging inkluderes i alle satsinger og tiltak i et 
livsløpsperspektiv innenfor de fleste sektorer. 
 
Vi ber om innspill til følgende punkter: 

 Eksempler på organisering som er i tråd med kunnskapsgrunnlaget for saken, og som har ført til 
forandring. 

 På hvilken måte utøver tjenestene traumeinformert praksis i dag? Og hvilken effekt har dere sett 
av dette arbeidet? 

 Hva er spesielt utfordrende og hva hemmer utvikling av denne typen praksis?  
 Bydelene/etatenes behovsvurdering og/eller visjon for videreutvikling av traumeinformert 

praksis. Herunder også spesielt erfaringer man han gjort seg under koronapandemien. 
 
 
Svarfrist 8. juni 2021. 
 
Med vennlig hilsen 
Erik Blom-Dahl Ida Charlotte Erstad  

kommunaldirektør Seksjonssjef 
 
 
 

Arbeidet innebærer å drive frem  et  paradigmeskifte  i  måten vi forstår alt fra atferdsuttrykk til
helseproblemer på, til tjenestenes innretning og behov for kompetanseutvikling. Dette innebærer en

endring i tilnærming og forståelse til enkeltindividet, med fokuset vekk fra «hva er galt med deg?», til
«hva har du opplevd?»

En slik satsing krever systematisk arbeid over tid, og må være forankret i kommunens organer og i tett

samarbeid med tillitsvalgte og brukerorganisasjoner. Det må gjennomføres kompetanseheving,

veiledning og kunnskapsinnhenting ved behov, og videre gjennomgå eksisterende satsinger for å sikre

en felles forståelse.

Det er også viktig med et omforent kunnskaps- og verdigrunnlag. Det er et mål å implementere det

nevnte kunnskapsgrunnlaget på alle nivåer, fra det politisk strategiske til alle aktuelle tjenester, og

spesielt til de som har kontakt med barn og unge og deres familier. Likeledes er det et mål å få
kunnskapen allmenngjort i befolkningen og bruke deres stemme i tjenesteutviklingen.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe å tvers av byrådsavdelingene som nå sammen jobber frem et utkast til

bystyresaken. Følgende punkter inngår i dette mandatet:

ø Foreslå strategier for traumeinformerte satsinger på tvers av sektorer

ø Foreslå struktur og organisering av utvikling av et felles kunnskapsgrunnlag

ø Foreslå samarbeidsmodeller mellom interne og eksterne aktører og samarbeidspartnere

For å nå byrådets mål er det nødvendig at alle aktuelle byrådsavdelinger, etater og bydelene involveres.
Vi ønsker med dette å innhente deres innspill til foreløpig utforming av saken basert på ovennevnt

mandat.

I den anledning vedlegges også: En side om TIB.

Byrådets strategi for utvikling av Oslo som en traumeinformert by 2021-2030 vil være en overbygning

hvor kunnskapsgrunnlaget og kompetansebygging inkluderes i alle satsinger og tiltak i et

livsløpsperspektiv innenfor de fleste sektorer.

Vi ber om innspill til følgende punkter:

ø Eksempler på organisering som er i tråd med kunnskapsgrunnlaget for saken, og som har ført til

forandring.

ø På hvilken måte utøver tjenestene traumeinformert praksis i dag? Og hvilken effekt har dere sett
av dette arbeidet?

ø Hva er spesielt utfordrende og hva hemmer utvikling av denne typen praksis?

ø Bydelene/etatenes behovsvurdering og/eller visjon for videreutvikling av traumeinformert

praksis. Herunder også spesielt erfaringer man han gjort seg under koronapandemien.

Svarfrist 8. iuni 2021.

Med vennlig hilsen

Erik Blom-Dahl Ida Charlotte Erstad

kommunaldirektør Seksjonssjef



 

Mottakere: 
Barne- og familieetaten 6726 St. Olavs plass 0130 OSLO 
Bydel Alna Postboks 116 Furuset 1001 OSLO 
Bydel Bjerke Postboks 13 Økern 0508 OSLO 
Bydel Frogner Postboks 2400 0201 OSLO 
Bydel Gamle Oslo Postboks 9406 Grønland 0135 OSLO 
Bydel Grorud Ammerudveien 22 0958 OSLO 
Bydel Grünerløkka Postboks 2128 Grünerløkka 0505 OSLO 
Bydel Nordre Aker Postboks 4433 Nydalen 0403 OSLO 
Bydel Nordstrand Postboks 98 Nordstrand 1112 OSLO 
Bydel Sagene Postboks 4283 Nydalen 0401 OSLO 
Bydel St. Hanshaugen Postboks 6999 St. Olavs plass 0130 OSLO 
Bydel Stovner Karl Fossums vei 30 0985 OSLO 
Bydel Søndre Nordstrand Postboks 180 Holmlia 1203 OSLO 
Bydel Ullern Postboks 43 Skøyen 0212 OSLO 
Bydel Vestre Aker Sørkedalsveien 150 A 0754 OSLO 
Bydel Østensjø Postboks 39 Bogerud 0621 OSLO 
Helseetaten Postboks 4716 0506 OSLO 
Kulturetaten Postboks 1453 Vika 0030 OSLO 
Utdanningsetaten Postboks 6127 Etterstad 0602 OSLO 
Velferdsetaten Postboks 30 Sentrum 0101 OSLO 
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