
Tre	tjenester	- en	felles	plan
• Barnevernet
• Psykisk	helse	barn	og	unge
• Helsestasjon	og	skolehelsetjeneste

Hvorfor?
Hva	var	ideen	?

Fra	fokus	på	tjenestene	
til	fokus	på	barn,	ungdom	og	
foreldre	med	ulike	behov



Riv	ned	gjerdene!



Felles satsningsområder alle tjenester i etat for barn og familier



Psykisk helsefremmende og forebyggende arbeid tidlig i livet er 
samfunnsmessig lønnsomt og reduserer sosial ulikhet . 



Viktige innsatsområder – forskningen 
oppsummert:

.

• Høykvalitetsbarnehager og helsefremmende skoler 
• – krever tilgang til kunnskap 

• Tidlig, langsiktig og systematisk psykososialt 
helsefremmende arbeid 
– tilgjengelig lavterskel innsats for de vanligste psykiske 

vanskelene (angst og depresjon) – som vi ser forløperne til i 
oppveksten

• Sosioøkonomisk marginalisering er «farlig» for helsen – både 
på kort, og særlig på lang sikt, både på psykisk og somatisk 
helse. 
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«Reisen	til	fremtiden»
Realisering	av	planen

2017
Tilrettelegge	for	iverksetting	av	

«hovedgrep»	i	planen
-punkt	3	og	8	



«Hovedambisjon» for 2017 

• Definere og legge til rette for et standardisert 
flerfaglig Barnetilbud og Ungdomstilbud. 
– Det utvidete tilbudet på helsestasjonen og 

i skolehelsetjenesten. 

• Definere og legge til rette for etablering av 
flerfaglige ressurssentre kalt Barne- og 
familiehjelpen. 
– Det forebyggende og oppfølgende tilbudet i 

forlengelsen av helsestasjonen og 
skolehelsetjenesten.

– Gjøre sentra for familieveiledning tilgjengelig 
uten vedtak







Barn i Bergen, tilstandsbilde



Barn i Bergen, 5% og 20%









BESKRIVELSE	AV	FUNN

HOVEDFUNN	NR.	X

VIKTIG	Å	TA	MED	VIDERE

Tydelig	ledelse	med	tydelig	visjon	og	implementering	felles	kultur

Det	kreves	en	tydelig	ledelse

Alle	i	kommunen	må	tro	på	tankesettet.

Jobbe	med	kulturen	og	samholdet.	Dette	er	en	kontinuerlig	
oppgave.	Viktig	å	være	transparent	og	ærlig.	Skape	
motivasjon	gjennom	felles	visjon.

«Rett	hjelp	til	rett	tid»	forutsetter	at	kommunen	er	
samkjørt.

Få	med	alle	ansatte,	også	skole,	
barnehage	og	PPT

Behov:
• God	forankring	fra	topp
• Bevisst	rekruttering	
• Ledererfaring
• Motivasjon	og	samhandling	blant	ansatte

«Det	er	obligatorisk	fremmøte	i	
tverrfaglige	ressursteam,	med	
avviksmelding	for	den	som	ikke	

møter»	(Ansatt	– Røyken	
kommune)

«Alle	avdelinger	i	
Røykenhuset	
involveres	i	

utviklingsarbeidet»	
(Ansatt– Røyken	

kommune)

«Det	er	viktig	å	lage	en	felles	
kultur	med	et	felles	

begrepsapparat	– og	vi	må	
sitte	sammen»



BESKRIVELSE AV FUNN

FUNN NR. 

Behov: Designprinsipp (for behovskartlegging):

VIKTIG Å TA MED VIDERE

”Man	kunne	hatt	
aktiviteter	i	friminuttene	
der	alle	som	vil	kan	delta.	

F.eks.	bordtennis”
(Ungdom	- workshop)

”Vi	trenger	steder	vi	
kan	GJØRE	ting”
(spesielt	gutter)	

(Ungdom	– workshop)

Det er viktig å møte ungdommen der de er, og der de føler seg trygge. 
Et sted der de kan være seg selv, slappe av eller være i aktivitet med 
noe som interesserer dem.

Gode møtesteder kan åpne opp for kommunikasjon, og dialog om ting 
som kan være utfordrende i hverdagen. Et møtested kan være en 
park, et ungdomshus, et tilbud ved skolen eller lignende.

For jenter med minoritetsbakgrunn og deres familie,  kan 
fritidsaktiviteter være noe heilt ukjent. Et organisert tilbud i SHT/skolen 
der de får prøve ulike aktiviteter kan ufarliggjøre og motivere disse 
jentene til å få en mer aktiv hverdag etter skoletid. 

Deltakere fra Jentegruppen har positive erfaringer, og opplever at det 
er veldig bra at gruppen er frivillig og gratis. Jentene trekker videre 
fram mangel på fritidsaktiviteter uten jentegruppen og at et tilsvarende 
tilbud i ungdomsskolen hadde vært bra.

• Ressurser til planlegging og 
gjennomføring

• Tålmodige ansatte som «holder ut»
• Nettverksbygging – frivillige org.

GODE ÅPNE MØTESTEDER FOR BARN OG UNGE

X

”Ja,	at	jeg	måtte	slutte	etter	å	
ha	vært	der	bare	ett	år.	Da	blir	

vi	lei	oss,	da	må	vi	sitte	
hjemme	og	gjøre	lekser.”

(Jente	fra	«jentegruppen»)

”Det	er	veldig	bra	at	jeg	har	
noe	å	gjøre	på	tirsdager	etter	
skolen,	nå	fikk	jeg	tilbud	om	
å	gå	i	jentegruppe,	før	hadde	

jeg	ikke	noe	å	gjøre”
(Jente	fra	«jentegruppen»)



BESKRIVELSE	AV	FUNN

HOVEDFUNN	NR.	X

VIKTIG	Å	TA	MED	VIDERE

Ung	Arena

• Byomfattende lavterskel	og	korttidsbehandling	for	ungdom	 i	alder	12-25	
år	(Hoved	19-25	år)

• Ungdommen	tar	kontakt	uansett	grunn,	kan	henvises	fra	fagpersoner,	
foreldre	kan	ta	kontakt

• Tjenestetilbud	på	tre	nivåer:	samtale	med	noen	(anonymt),	samtale	med	
en	fagperson,	henvisning	til	2.	linje	tjeneste- søvnløs	overgang	til	2.	
linjetjenesten

• Tjenestene	som	NAV,	raskt	psykisk	helsehjelp,	helsesøster	kommer	til	
ungdommen,	ellers	regulert	gjennom	samarbeidsavtale	(,barnas	jurist,	
yoga,	kos,	psykolog	hver	dag.

• Erfaringskonsulent:	ung	til	ung	– noen	å	snakke	med,	ansatt	i	UA,	får	
veildning fra	psykolog

• Frivillige	inn	i	lavterksel tilbud	– skaper	et	variert	tilbud	og	er	en	del	av	
bemanningen	

• Journalssytem der	man	kan	registrere	bruker	kun	med	fornavn(SOMA),	
resten	kommer	når	relasjonen	blir	bygget

• Tilbud	til	ungdom	bør	planlegges	ut	fra	ungdommens	egne	ønsker

”Legg	til	sitater
fra	innsiktsarbeidet	
som	eksemplifiserer”

(Kilde)

”Sitat”
(Kilde)

”Sitat”
(Kilde)

Behov:
Ungdommer	ønsker	anonymitet:	I	Norge	vanskelig	å	ivareta	
anonymitet		i	kontakt	med	helsepersonell	- pga lovverk	Men	
UA	har	chat og	telefon:		ma –fre:	
Suksess:	vanskelig	gutter:	ber	de	ikke	å	snakke	,	ikke	1:1	
samtale,	blir	kjent	først,	frivillige	menn	tilstede,	hjelper	med	

Designprinsipp:
Basert	på	Headspace.dk.	
Ungdommen	med	i	planlegging,	
Tilgjengelighet	– alle	kan	komme	innom	
uansett	problem

”Du	kan	komme	med	
små	eller	store	
problemer
(Facebook)

” Et	godt	sted	å	være	–
man	føler	seg	
velkommen

(prosjektgruppe)

Når	dere	strekker	dere	
langt,	kan	vi	også	

strekke	oss,	også	på	
dagen

(ansatt	UA	om	
samarbeid	2.	
linjetjeneste



BESKRIVELSE AV FUNN

FUNN NR. 

Behov: Designprinsipp (for behovskartlegging):

VIKTIG Å TA MED VIDERE

”Sånn	er	jo	samfunnet	i	dag.	
Vi	er	ikke	en	landsby,	vi	sitter	
inne	i	hver	vår	leilighet,	Alle	
de	samtalene	forsvinner.	Da	
kunne	det	vært	fint	å	møtes	

et	sted”
(Forelder	- intervju)

.	

Helsestasjonen blir i dag sett på som et lavterskeltilbud der brukeren 
kan møte erfarne ansatte som kan gi råd og veiledning. For mange 
føles helsestasjonen som en trygg arena, der det er ikke er 
stigmatiserende å motta et utvidet tilbud fra f.eks psykolog.

Gjennom å bruke helsestasjonen som når bredt i befolkningen, kan 
det vøre mulig å skape nye arenaer der foreldre fra alle lag kan 
møtes. Ved å ha en tilstedeværende helsesøster kan man fange opp 
problemer, og veilede både enkeltvis og i gruppe.

For mange foreldre kan det vøre god å ha et sted å møtes. Manglende 
nettverk kan føre til ensomhet. Ulike aktiviteter på en helsestasjon kan 
være:
• Åpen dag med tema
• Drop-in-timer
• Åpen barnehage
• Venterom som møtepunkt

• Nok ansatte i tjenesten
• Tilgjengelige lokaler
• God organisering

LAV TERSKEL –ÅPEN ARENA,- OGSÅ FOR FORELDRE

X

”Det	er	godt	med	
lavterskel	.	Der	man	
kan	snakke	sammen	
og	hvor	det	finnes	en	
person	med	ekstra	

kompetanse”
(Mor- intervju)



BESKRIVELSE AV FUNN

FUNN NR. 

Behov: Designprinsipp (for behovskartlegging):

VIKTIG Å TA MED VIDERE

”Å	gå	til	psykolog	
har	opplevdes	

godt«
(Far-intervju)

”Det	å	få	beholde	den	
kontakten	også	selv	om	
det	går	bedre.	Psykologen	
sier:	ja	hvis	dere	vil	ha	en	
time	til	,	får	dere	en	time	
til.	Dere	får	ringe	hvis	det	

går	dårligere	igjen	”
(Far	- intervju)

”jeg	syne	det	har		vært	
veldig	på	våre		premisser.	
Vi	har	fått	hjelp	til		det		vi		
enhver	tid	synes	har	vært	

vanskelig»
(Mor	- intervju)

Psykologtilbudet i helsestasjonen er utformet slik at man skal kunne få 
et tilbud om samtale innen rimelig kort tid. Foreldrene opplever ikke 
det som problematisk at psykologen er tilknyttet helsestasjonen. 
Tjenesten oppleves som lite formell av bruker, og det blir kanskje 
mindre tabu. For noen kan det være positivt at man kan fortelle at man 
skal på helsestasjonen – ikke psykologen. 

Tilbudet oppleves som godt, men også som sårbart pga. lite ressurser 
i tjenesten. Det er også ulikt hvor mye hjelp man blir forespeilet og 
tilbudt.

Brukere nevner at det er viktig å ha mulighet for å komme raskt til, og 
«få hjelp der og da». Det er behagelig å få bestemme tempo på 
konsultasjoner selv, og å kunne få hjelp til det de til en hver tid syns er 
vanskelig. Man bør holde fast i det at det er en lavterskel for å ta 
kontakt når man har behov for det.

• Få  hjelp der og da
• Løse ressursmangel bland tansatte
• Tenke alternativ organisering

NYTTIG OG VIKTIG MED LAVTERSKEL PSYKOLOGTILBUD

x

”Dessverre	så	ble	psykologen	
sykemeldt.	Man	kunne	

kanskje	hatt	flere	
psykologer,	for	det	er	jo	
ganske	sårbart	tydeligvis”

(Forelder	- intervju)



BESKRIVELSE	AV	FUNN

HOVEDFUNN	NR.	1	

VIKTIG	Å	TA	MED	VIDERE

Større	grad	av	fler- og	tverrfaglighet:

Fra	alle	tjenester	tilbakemeldes	det	ønske/behov	om	større	
grad	av	fler- og	tverrfaglighet:
Helsesøster,	psykolog,	lege,	sosionom,	barnevernspedagog,	
fysioterapeut,	logoped,	førskolelærer,	ergoterapeut,	
ernæringsfysiolog,	frivillige,	politiet,	PPS/lavterskel,	jordmor,	
sosionom	,	jurist,	psykiatrisk	sykepleier,	pesialpedagog,	
tverrfaglig	utdanning,	miljøterapi,	ruskonsulenter,	
flyktningkonsulenter

Det	er	mange forslag	til	ulike	metoder

Flere	av	tiltakene	foreslås	gjennomført	både	i	helsestasjon	
og	i	tverrfaglige	sentre	– mulighet	for	samarbeid?	

”Legg	til	sitater
fra	innsiktsarbeidet	
som	eksemplifiserer”

(Kilde)

”Sitat”
(Kilde)

”Sitat”
(Kilde)

Behov:
Forventning	om	en	langt	større	tverr- og	
flerfaglighet

Mulighet	for	samarbeid	mellom	tjenestene?

Designprinsipp:
Det	må	være	mulig	å	bruke	kompetanse	på	
tvers	av	tjenestenivå/instans

Definisjon	av	tverrfaglighet?

«Det	er	ønske	om	ny	og	
utvidet	kompetanse	på	
alle	nivåer	i	tjenesten»

”Hvor	skal	
kartleggingen	
foregå?»

”Det	foreslås	mange	
nye	faggrupper	inn	i	

tjenestene	”





Ressurs, problem, individ, gruppe





Ulike varianter av en helhetlig «modell»

3  

RISIKO
2  

INDIKERT 
1  

BASIS

INN

INN



Noe sånt???




