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SAMMENDRAG  
 Denne rapporten beskriver hvordan fange opp og følge opp barn og ungdom med 

psykiske problemer som bor på en barnevernsinstitusjon. Prosjektgruppa har 

utarbeidet en modell for arbeidet forankret i både psykologfaglig, barnevernfaglig og 

organisasjonsteoretisk forståelse.  

 I tillegg til forankring i flere fagfelt ligger følgende prinsipper til grunn for arbeidet:  

- LEON-prinsippet - lavest mulige effektive omsorgsnivå, altså å lage tiltak for å 

støtte stillaset (nettverket) rundt barna 

- ambulant og arenafleksibelt arbeid 

- utgangspunkt i ungdommens eget utviklingsprosjekt.  

 Modellen kan forstås som en hybrid mellom barnevern og spesialisthelsetjeneste. 

Poenget har vært å gjøre samtidige helse- og omsorgsvurderinger sammen med 

ungdommen selv og de som står nærmest, for deretter å skreddesy tiltak for at sikre at 

de treffer godt.  

 Modellen beskriver hvordan kartlegge, bygge og sikre gode nettverk rundt barn og 

ungdom som bor på institusjon og tilby pragmatiske tiltak for en svært sårbar og 

tiltakstrøtt gruppe.  

 Modellen brukte validerte spørreskjemaer for å måle livskvalitet og symptomer i 

oppstart av prosjektet. Denne baselinen kan brukes som sammenligningsgrunnlag ved 

senere målinger som et forsøk på å finne ut om tiltakene har hatt effekt. De 

ungdommene som har besvart skjemaene flere ganger rapporterer om bedre 

livskvalitet.  
 

 Viktigste funn fra kartleggingsfasen:  

1. At det var viktig å ha kontakt med den kommunale barneverntjenesten som har 

omsorgen for ungdommen. 

2. At alle fikk tilbud om kartlegging, ikke bare på indikasjon.  

3. At det ikke nødvendigvis var samsvar mellom symptomer og livskvalitet 

4. Det var nyttig å bruke standardiserte kartleggingsverktøy  

5. Det var nyttig å dele inn ungdommene i grupper etter alvorlighetsgrad 

 

 Et annet viktig funn har vært at ved å fokusere på selve samarbeidet mellom 

barna/ungdommene og aktørene i nettverket oppleves hjelpen helhetlig og koordinert. 

Ved å benytte en konkret metode for samarbeid (5R) har prosjektet sikret tydelige 

rammer for samarbeidet, rolleavklaringer, retninger/mål for arbeidet, regler for 

kommunikasjon og fokus på hvilke relasjonelle utfordringer mellom aktørene som kan 

være til hinder for samarbeid. Det er utviklet rutinebeskrivelser for dette.  

 

Viktigste forskjeller mellom «ordinært» BUP-arbeid og prosjektarbeid:  
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- Vi har funnet en måte å kartlegge og gi helsehjelp til en gruppe det vanligvis er 

svært vanskelig å nå  

- Økt metaperspektiv og systematisk brukermedvirkning 

- Mye tettere og systematisk samarbeid med barneverntjenesten  

- Ansvarliggjøring gjennom 5R 

- Tydeligere felles mål 

- Større mulighet for skreddersøm pga. fleksible rammer  

- Helhetlig oversikt på grunn av mulighet for å lese barnevernmappa 

 Største utfordringer: 

- Det er utfordrende å tilegne seg informasjon fra barnevernmappene fordi de i så 

alvorlige saker som institusjonsbarn ofte avdekker alvorlige systemsvikt i både 

barneverntjeneste og egen tjeneste. Må lages rutiner for varsling uten å ødelegge 

for samarbeidet med barneverntjenesten 

- Barneverntjenestene og institusjoner er sårbare for sykemeldinger og utskifting av 

personalet. En del arbeid kan blir trenert fordi samarbeidene parter ikke er i stand 

til å utføre sine lovpålagte oppgaver på grunn av altfor høyt arbeidspress.  

- Utfordrende å implementere utenfor Ahus fordi prosjektet arbeider i spennet 

mellom barnevern og BUP. Vi måtte søke om konsesjon Datatilsynet for å kunne 

kartlegge og oppbevare dokumentasjon fra kartleggingen på denne måten da det er 

utenfor BUPs ordinære mandat. Det har vist seg å være av avhørende betydning 

for å fange opp de som ikke ønsker oppfølging eller henvisning til det 

ordinære hjelpeapparatet. Men det er også en krevende modell å implementere 

stort (se mer refleksjoner om dette på slutten av rapporten)  

 Prosjektgruppa mener at denne måten å jobbe på er kostnadsbesparende både for 

individ og samfunn, og håper at modellen blir testet ut i større skala. Fordi vi har 

innsamlet data om ungdommens helsetilstand kan det også utvides til et 

forskningsprosjekt.  

 Prosjektgruppa vurderer høy grad av måloppnåelse på Helse Sør Østs mål for 

prosjektperioden. 
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INNLEDNING (felles med de andre rapportene i prosjektet til 

Helse Sør-Øst)  
 

Prosjekt helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner i Helse Sør-Øst  

Bakgrunn  

Det har i flere år vært satt fokus på et styrket samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste og 

barnevernstjenester. De siste år har mange rapporter avdekket behov for tettere samarbeid og 

bedre hjelp til barn i barnevernet. I 2015 kom en ny forskningsrapport vedrørende psykisk 

lidelser hos barn i barnevernsinstitusjoner som viste en høy andel av alvorlige psykiske 

lidelser som ikke var avdekket, eller som ikke ble behandlet. I Oppdragsdokument til de 

regionale helseforetak for 2015 ble det gitt føringer om å styrke innsatsen for barn i 

barnevernsinstitusjoner. Tilsvarende formaliserte krav om økt fokus på helse ble også gitt i 

2015 til det statlige barnevernet.  

 

Generell innledning 
Helse Sør-Øst RHF har sammen med Helsedirektoratet initiert et prosjekt i egen helseregion 

der det skal testes ut nye tjenester fra spesialisthelsetjenesten for psykisk helsevern barn og 

unge i barnevernsinstitusjoner. Dette prosjektet inneholder tre piloter i ulike helseforetak, med 

felles mandat og overordnet målsetting.  

Prosjektet i Helse Sør-Øst har bestått av piloter i følgende helseforetak:  

 Sykehuset Innlandet HF 

 Akershus universitetssykehus HF   

 Sykehuset Østfold HF  

Pilotprosjektene er beskrevet i overordnet prosjektdokument “Helsehjelp til barn i 

barnevernsinstitusjoner i Helse Sør-Øst”. Pilotprosjektene har ulik utforming og vil kunne 

supplere hverandre.   

Prosjekteiere, tidsplan og rapporter 

Helsedirektoratet, Helse Sør-Øst RHF, samt deltagende helseforetak med delprosjekt der 

arbeidet gjennomføres, henholdsvis Sykehuset Østfold HF, Sykehuset Innlandet HF og 

Akershus universitetssykehus HF, er prosjekteiere. Prosjektet ble startet opp høsten 2015 og 

har pågått i 2016 og 2017.Det er utarbeidet tre rapporter – én for hvert delprosjekt.                I 

tillegg er det utarbeidet en samlet evaluering av de tre pilotene, som presenteres i egen 

prosjektrapport fra Helse Sør-Øst RHF. 

 

Prosess og organisering 

Helse Sør-Øst RHF har samarbeidet gjennom jevnlige, faste møter med Helsedirektoratet, de 

respektive prosjektansvarlige helseforetak, samt Bufetat Øst om prosjektet. Det ble etablert en 

felles prosjektgruppe, der alle deltagende helseforetak, Helsedirektoratet, Bufetat, Bufdir og 

Helse Sør-Øst RHF var representert. Arbeidet har vært ledet av Helse Sør-Øst RHF. Hvert 

helseforetak/delprosjekt har hatt egen prosjektorganisering med lokale styringsgrupper, der 

man har sikret brukerrepresentasjonen. 

 

Denne rapporten er utarbeidet av Akershus universitetssykehus ved prosjektleder og 

psykologspesialist Heidi Svendsen Tessand (BUP Øvre Romerike).  
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Mandat gitt fra Helse Sør-Øst RHF   

Helse Sør-Øst RHF har sørget for å initiere en prosess med prosjekt i egen helseregion der det 

skal testes ut nye tjenester fra spesialisthelsetjenesten for barn og unge i 

barnevernsinstitusjoner. Det skal prøves ut en modell i minimum to helseforetak innen en og 

samme Bufetats region. Modellen skal bidra til økt samarbeid mellom barnevernstjeneste og 

helsetjenesten og i større grad sikre barn i barnevernsinstitusjoner den helsehjelpen de har 

behov for. Basert på allerede etablerte samarbeidsstrukturer og maksimal synergieffekt, skal 

arbeidet i Helse Sør-Øst baseres på regional samarbeidsavtale med Bufetat-Øst «Sammen og 

koordinerte» og regional plan i Helse Sør-Øst for «Hvordan sikre barn i 

barnevernsinstitusjoner tilstrekkelig utredning, hjelp og oppfølging» jfr krav i 

Oppdragsdokumentet 2015 til Helse Sør-Øst RHF.  

 

Helse Sør-Øst RHF har definert følgende mål i prosjektet 

Overordnede mål 

 Modellen skal bidra til økt samarbeid mellom barnevernstjeneste og helsetjenesten og 

i større grad sikre utsatte og sårbare barn i barnevernsinstitusjoner den helsehjelpen de 

har behov for. 

 Psykiske lidelser hos barn i barnevernsinstitusjoner oppdages og avdekkes  

 Barn i barnevernsinstitusjoner får den helsehjelpen de har behov for  

 Man får tilgang til behandling uavhengig av om omsorgssituasjon er uavklart eller 

ikke 

 Hindre brudd i oppfølging av barn /unge henholdsvis fra barnevern og /eller 

spesialisthelsetjeneste grunnet skifte av oppholdssted 

 Kontinuitet sikres fra alle instanser 

Resultatmål  

 En eller flere modeller for samarbeid og oppfølging av barn og unge i 

barnevernsinstitusjoner i helseforetakenes eget opptaksområde er prøvd ut i Helse Sør-

Øst, med dedikerte stillinger eller deler av stillinger til dette. 

 Pilotering av modell og arbeidet sikrer overføringsverdi etter pilotering, og skaper 

grunnlaget for en modell som i etterkant kan dekke landet. 

 Psykiske lidelser hos barn i barnevernsinstitusjoner oppdages og avdekkes 

 Barn med behov får tilbud  

 Den nasjonale rapporten om psykisk lidelser hos barn i barnevernsinstitusjoner og 

dens funn anvendes til konkret handling.  

Effektmål  

 Uavklart omsorgssituasjon er ikke til hinder for hjelp fra spesialisthelsetjenesten. 

 Hindre brudd i oppfølging av barn /unge henholdsvis fra barnevern og /eller 

spesialisthelsetjeneste grunnet skifte av oppholdssted. 

 Systematiske samarbeidsmodeller mellom barnevernsinstitusjoner og 

spesialisthelsetjenesten skal i større grad sikre barn i barnevernsinstitusjoner den 

helsehjelpen de har behov for.  
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RAPPORT AHUS: Hvordan fange opp og følge opp barn med 

psykiske problemer som bor på barneverninstitusjon? 
Heidi Svendsen Tessand, prosjektleder 

 

Formålet med denne rapporten er å gi leseren innsikt i hvordan prosjektmodellen er bygget 

opp, tydelig beskrivelse av hvilke tiltak som har vært utført og hva slags effekt tiltakene har 

hatt, samt egenvurdering av måloppnåelse som beskrevet av Helse Sør Øst.  

Rapporten er skrevet med utgangspunkt i malen til Bente M. Weimand ved forsknings- og 

utdanningsavdelingen på Akershus universitetssykehus.  

 

Forenklet innholdsfortegnelse 
 
    Vurdering av måloppnåelse                           s. 7  

1.1. Sammenstille og beskrive prosessen i prosjektet             s. 8-24 
 

1.2. Hva er gjort for å oppdage og avdekke psykiske lidelser (helseproblemer?) 
barnevernsinstitusjoner                s. 25-28 

 
1.3. Helsehjelp                 s. 28-37 

 
1.4. Faktorer av betydning for behandling, oppfølging og kontinuitet          s. 38-43 

 
1.5. Samarbeidspartnere                s. 44-45 

 
1.6. Oppsummering og anbefalinger              s. 45-50 

 
1.7. Arbeid etter prosjektslutt               s. 51 

 

 

Vedlegg: Intervjumaler og eksempel på samtykkeskjema                                               s. 50-55 
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1. Vurdere måloppnåelse for hvert mål  
 

Overordnede mål som beskrevet fra Helse Sør Øst 

 

 Modellen skal bidra til økt samarbeid mellom barnevernstjenesten og helsetjenesten 

og i større grad sikre utsatte og sårbare barn i barnevernsinstitusjoner den helsehjelpen 

de har behov for. 

 Vurdering av måloppnåelse: Oppnådd           (se bla. 1.1.5. og 1.1.6) 

 Psykiske lidelser hos barn i barnevernsinstitusjoner oppdages og avdekkes  

 Vurdering av måloppnåelse: Oppnådd           (se bla.  1.1.3) 

 Barn i barnevernsinstitusjoner får den helsehjelpen de har behov for  

 Vurdering av måloppnåelse: Oppnådd                (se bla. 1.3)  

 Man får tilgang til behandling uavhengig av om omsorgssituasjon er avklart eller ikke 

 Vurdering av måloppnåelse: Delvis oppnådd  (se bla. 1.6.2 og 1.6.3) 

 Hindre brudd i oppfølging av barn /unge henholdsvis fra barnevern og /eller 

spesialisthelsetjeneste grunnet skifte av oppholdssted 

 Vurdering av måloppnåelse: Oppnådd                         (se bla. 1.6.5.) 

 Kontinuitet sikres fra alle instanser 

 Vurdering av måloppnåelse: Oppnådd                            (se bla .6.5.) 

og oppsummering s. 38.  

 

 

 

For kasuseksempler se side 28-36 
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1.1.  Sammenstille og beskrive prosessen i prosjektet 
 

1.1.2  Forankring (lederstøtte)  

Prosjektet er forankret hos prosjektleder på BUP, via enhetsleder på BUP Øvre Romerike, til 

avdelingsleder på Avdeling psykisk helsevern for barn og unge, divisjonsdirektør Divisjon 

psykisk helsevern og sykehusdirektør Akershus universitetssykehus.  

 

1.1.3  Forarbeid 

Prosjektoppstart 

Ved prosjektoppstart satte vi oss inn i hva som kjennetegnet tidligere prosjekter som 

omhandlet samarbeid mellom barnverntjenesten og spesialisthelsetjenesten lokalt (for 

eksempel «Romeriksprosjektet 2010 – 2015»), og hva som fantes av anbefalinger nasjonalt 

(for eksempel «Samarbeid mellom barneverntjenester og psykiske helsetjenester til barnets 

beste, IS-11/2015»).  

I tillegg tok vi tidlig kontakt med ungdommer som har mye erfaringer fra institusjoner 

(«Forandringsfabrikken»), for å høre deres tips og anbefalinger slik at vi unngikk å tråkke i de 

største grøftene.  

I analysen av tidligere erfaringer ble det funnet følgende utfordringer:  

 Det beskrives mye godt parallelt arbeid, men lite konkret samhandling mellom 

barnevern og BUP 

 Utfordringer i samarbeidet var godt beskrevet, men det manglet tiltak på hvordan løse 

samarbeidsutfordringene og få reell kompetanseoverføring/utnytting 

 Det var lite henvisninger til forskning på hva som kjennetegner godt samarbeid 

 Det var for mange «mellomrom» mellom BUP og barnevern og for mange som falt 

«mellom stolene» og mangler kontinuitet i oppfølgingen- for eksempel på grunn av 

skifte av oppholdssted 

 Det var for lite konkret måling av kvalitet på det som ble tilbudt, for eksempel 

symptomer eller livskvalitet 

 Mange ungdommer ønsket ikke ordinær oppfølging på BUP.  

 Tenkningen var preget av siloer og avgrensing av mandat fremfor helhet og 

pragmatisme.  

 Ungdommene selv var opptatt av at de som skal hjelpe til må sette seg inn i og være 

forberedt når de skal møte ungdommene, slik at de slipper å begynne helt på nytt hver 

gang. I tillegg må man bruke vanlig språk og vise kjærlighet.  

 Ungdommene var opptatt av å tone ned fokus på utredning og diagnostikk, og helle 

fokusere på livskvalitet, mening og mestring.  

Oppdagelsene gjort i forkant av prosjektets oppstart var i stor grad med på å definere 

grunnprinsippene for arbeidet:  
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1. Til forskjell fra ordinær drift for både spesialisthelsetjenesten og barneverntjenester 

ville vi ha med folk fra både barnevern og psykisk helsevern i prosjektet, slik at vi 

kan øke samtidighet og likevekt i de faglige vurderingene.   

2. Vi ville jobbe ambulant og arenafleksibelt, det vi si at vi oppsøker både ungdommer 

og samarbeidsaktører på deres arenaer (hjemme, på skolen osv.) 

3. Modellen måtte være forankret i både psykologfaglige, barnevernfaglige og 

organisasjonsfaglige teorier, for å sikre en bredest mulig kunnskapsplattform.  

4. Vi ville jobbe etter LEON-prinsippet (lavest mulige effektive omsorgsnivå). Dette 

betyr at vi jobber mot å styrke nettverket/personene rundt ungdommen, sikre 

kunnskapsoverføring og jobbe helhetlig.  

5. Så langt det lar seg gjøre skal intervensjonene ta utgangspunkt i ungdommens 

utviklingsprosjekt. Vi ville lage utviklingsstøttene tiltak, og samtidig fange opp de 

som har alvorlig psykiske lidelser.  

 

Utfyllende kommentarer til punkt 3: Teoretisk forankring:  

Den psykologfaglige forankringen er hovedsakelig utviklingspsykologi, økologisk psykologi 

og tilknytningspsykologi (for eksempel Smith, Bronfenbrenner, Brandsæg/Torsteinsson). 

Dette fordi vi mener kunnskap om utviklingstraumer, tilknytningsproblematikk og 

nettverksarbeid er det mest relevante kunnskapsgrunnlaget for å utvikle tiltak for 

barnevernsbarn som alle har opplevd grov omsorgssvikt.  

Den barnevernfaglige forankringen er i stor grad hentet fra pedagog og psykolog Øyvind 

Kvellos modell som er implementert i mange barneverntjenester i Norge. Kvellomodellen 

består av kartlegging av risiko- og beskyttende faktorer i barns liv og tiltak for å styrke de 

beskyttende faktorene.  

Fra organisasjonsteori har vi tatt utgangspunkt i psykolog og økonom Henning Bangs 

forskning på hva som kjennetegner effektive team (Bang, 2008), og brukt en utbredt modell 

for samarbeid fra næringslivet (5R-modellen) som ramme for alt samarbeid i prosjektet, både 

innad i prosjektgruppa, med ungdommene og med samarbeidsaktører.  

 

Mål 

I tillegg til kontinuerlig å vurdere måloppnåelse opp mot de overordnede målene til Helse Sør 

Øst ønsket vi å sette våre egne effekt- og resultatmål, som til sammen skulle bidra til å nå de 

overordnede målene.  

1. Effektmål (Altså hva ønsker vi å oppnå, og for hvem):  

A) Barn/ungdom under omsorg av barneverntjenesten (§ 4.12 i barnevernloven) 

plassert på institusjonen: 

- blir fanget opp og fulgt opp, og har selv deltatt i utforming av tilbudet  

- har høyere livskvalitet ved avslutning enn før prosjektoppstart 

B) BUP og barnevernstjenesten (de som har omsorgen for barnet som er plassert), 

institusjonsansatte samt andre involverte i nettverket: 
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- har bedre samarbeid etter enn før prosjektoppstart 

C) Omsorgspersoner (ansatte på institusjonen) 

- opplever større grad av involvering og lykkes bedre i oppgaven som omsorgspersoner.  

D) Helse Sør-Øst: 

- får økt kunnskap om hvordan fange opp og følge opp barn og ungdom på institusjon. 

Prosjektet bidrar med anbefalinger til myndighetene.  

 

2. Resultatmål (Altså hva skal vi produsere/levere) 

A) Data fra kartlegging av psykisk helsetilstand og livskvalitet på institusjonen.  

B) Utvikling, utprøving og evaluering av modell for intervensjon/hjelpetiltak til 

«stillaset» (nettverket) rundt barna/ungdommene.  

C) Utvikling, utprøving og evaluering av metode/teknikk for samarbeid mellom ulike 

aktører i stillaset. 

D) Rapport til Helse Sør-Øst om hvordan fange opp og følge opp barn og ungdom i 

målgruppa.  

 

Vi ansatte dermed både en psykolog som skulle ha ansvaret for å gjøre vurderingene av den 

psykiske helsetilstanden, og en barnevernspedagog som også var fagleder på den institusjonen 

vi skulle bistå. I tillegg kunne de to benytte seg av kompetansen i et tilstøtende prosjekt med 

annen målgruppe (fosterhjemsbarn) og også en del av ressursen til prosjektleder for begge 

prosjektene.  

De to skulle jobbe tett sammen hele prosjektperioden og gjøre alle helse- og 

omsorgsvurderinger sammen. Altså ikke bare parallelt, men samlokalisert og samtidige 

vurderinger. I tillegg ble vurderingene kvalitetssikret med den utvidete prosjektgruppa.  

Vi hadde begrenset med midler og har brukt litt i underkant av 1 årsverk fordelt på to ansatte 

og prosjektleder. Dette betyr at de ansatte på institusjonen i svært stor grad har bidratt direkte 

inn i prosjektmodellen. I tillegg jobbet barnevernspedagogen som var ansatt i prosjektgruppa 

også på institusjonen, slik at hun brukte en del av sin ordinære arbeidstid på prosjektarbeid.  

 

Prosjektet har blitt drevet etter følgende tidslinje:  

Del 1 – Prosjektplanlegging, utvikling av samarbeidsmodell og intervensjonsmodell, avklare 

rammer, retning, roller, regler og relasjoner for prosjektet, styringsdokumenter 

Tidsramme: 1.10.2015 – 1.3.2016 

Del 2 – Pilotfase en ungdom   

Tidsramme: 1.1.2016 – 1.6.2016 

Delevaluering innen 1.8. 2016 

Del 3 -  Utvide til hele institusjonen og kartlegge alle ungdommer 
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1.8.2016 – 31.12.2016 

Delevaluering av prosjektet: 31.12.2016 

Del 4-  Drift av prosjekt  

Januar 2017 – juni 2017 

Sluttevaluering av prosjektet: 1. juni 2017 

Ettersendt sluttevaluering: Desember 2017 

 

1.1.4 Inklusjons- og eksklusjonskriterier (for kartlegging og intervensjon) 

Inklusjonskriterier: Alle ungdommene på institusjonen fikk tilbud om å bli kartlagt ved å fylle 

ut spørreskjemaer om symptomer og livskvalitet. Vanligvis henvises barn/ungdom til BUP 

kun på indikasjon. Vi var opptatt av at alle ungdommer selv skulle få anledning til å uttrykke 

hvordan de hadde det, og unngå tilfeldigheter i hvem som ble involvert i prosjektet ut fra 

hvem som «ropte høyest» eller de voksne var bekymret for. Derfor tilbød vi at alle 

ungdommer som ønsket dette skulle bli involvert. Fordi dette er utenfor det som tilbys fra 

ordinær BUP trengte vi eget samtykke til kartleggingen (se mer om dette under juridiske 

problemstillinger i pkt. 1.4.5.3 under).  

Dette betydde at vi både måte å innhente samtykke fra ungdommen som var over 16 år, og 

den lokale barneverntjenesten som har omsorgen for barnet/ungdommen der ungdommen var 

under 16 år. Vi hadde kontakt med både leder og saksbehandler for ungdommen.  

 

For å sike bredest mulig grunnlag for å vurdere ungdommens behov for hjelp hadde vi 5 

informasjonskilder, både kvantitative og kvalitative data): 

 Spørreskjema som omhandlet ungdommens symptomer, selvutfylling 

o (http://www.sdqinfo.org/py/sdqinfo/b3.py?language=Norwegianqz(Bokmal)) 

 Spørreskjema som omhandlet ungdommens livskvalitet, selvutfylling 

o (https://www.kindl.org/english/questionnaires/) 

 Spørreskjema som omhandlet ungdommenes symptomer, fylt ut av den 

omsorgspersonen som kjenner ungdommen best på institusjonen 

o (http://www.sdqinfo.org/py/sdqinfo/b3.py?language=Norwegianqz(Bokmal)) 

 Spørreskjema om ungdommens livskvalitet, fylt ut av den som kjenner ungdommen 

best på institusjonen 

o (https://www.kindl.org/english/questionnaires/) 

 Intervju av den som kjenner ungdommen best, utført av to prosjektmedarbeidere, både 

psykolog og en med barnevernfaglig kompetanse (se vedlegg)  

For å sikre anonymisering ble det opprettet kodelister, og ingen skjemaer inneholder navn, 

fødselsdato eller annen gjenkjennelig informasjon. Skjemaene ble oppbevart i låsbare 

journalskap på BUP Øvre Romerike. Sensitiv info (kodelister) er oppbevart utilgjengelig for 
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andre enn prosjektgruppa. Informasjonssikkerhetsgruppa på Ahus opprettet et eget område på 

Sikker sone (V-område) på sikkerhetsnivå 4 til prosjektgruppa. OBS: I tillegg fikk prosjektet 

konsesjon fra Datatilsynet for å oppbevare kartleggingsinformasjonen, da kartlegging av 

ungdommer som ikke er henvist til BUP er utenfor BUPs ordinære mandat.  

 

Inklusjon og eksklusjon etter kartleggingsfase 

Prosjektgruppa sammenstilte resultater fra kartleggingen samt intervjuer av ansatte på 

institusjonen (se intervjumal i vedleggene) for å vurdere hvilke ungdommer som skulle motta 

hjelpetiltak/intervensjon fra prosjektgruppa. Etter analyse av resultatene både fra kvantitative 

og kvalitative data ble ungdommene delt inn i tre grupper: Grønn, gul og rød gruppe. Felles 

for alle ungdommene er at de har store belastninger i sin fortid, og fargekodene representerer i 

hvilken grad vi vurderer at det er en god plan for oppfølging, og om denne planen fungerer 

etter intensjonen..  

Grønn gruppe.  

Dette er ungdommer som det allerede finnes en god plan for, som enten ikke har behov for 

oppfølging av psykiske helsevern, eller som er godt fulgt opp der allerede, og som er i god 

utvikling og funksjon etter forholdene. Disse ungdommene ekskluderes ikke fra prosjektet, 

men får ikke tilbud i intervensjonsmodellen, men kommer på en «oppfølgingsliste» 

Tiltak: Statusgjennomgang 4 ganger i året for å følge med på evt. endring i funksjon og 

forebygge utvikling av vansker ved behov.  

Gul gruppe. 

Dette er ungdommer som det finnes en plan for, men som det allikevel er knyttet bekymringer 

for. Det kan være ungdommer som strever på skole eller fritid eller psykisk, som har 

oppfølging av psykisk helsevern eller andre men hvor dette ikke ser ut til å gi ønsket effekt, 

og hvor man er usikker på hvordan kommer til å gå 

Tiltak: Veiledning til personalet og fortløpende vurderinger på helsetilstand, samt 

statusgjennomgang ca. hver 6. uke.  

 

Rød gruppe 

Dette er ungdommer hvor det meste er prøvd av omsorgsbaser, psykisk helsehjelp og andre 

tiltak, og hvor alt har gått nedoverbakke. Ungdommer som «faller mellom alle stolene».  

Dette vil praksis være de ungdommene hvor ikke ordinære hjelpetiltak strekker til. 

Ungdommene er plukket ut med tanke på en fortolkning av at det står beskrevet i Helse Sør 

Øst sine ønsker for arbeidet at «Arbeidet har som hovedfokus å sikre styrking av tjenesten til 

de mest sårbare og utsatte barna i barnevernets omsorg». Vi har dermed valgt å tolke det 

slik at vi ikke skal tilby direkte hjelp til de som allerede er godt ivaretatt av det 

ordinære hjelpeapparatet, men fokusere på de som ingen har klart å hjelpe og som ikke 

ønsker hjelp av det ordinære hjelpeapparatet. I praksis er det denne gruppen som er de 
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«mest utsatte og sårbare» barna. De som er i stillaset rundt barna på gul og grønn gruppe får 

veiledning av prosjektgruppa som beskrevet ovenfor.  

Tiltak for rød gruppe er beskrevet fra pkt. 1.1.6 og 1.1.7.  

 

1.1.5 Hvilke tiltak har styrket personalet (kurs, veiledning, rekruttering)  

Tiltakene opp mot institusjonen har i hovedsak vært av veiledende karakter i tillegg til kurs 

forståelse og håndtering av traumer.  

1. Veiledning/sparring med psykologen i prosjektet, 1-2 timer pr. uke (veiledning i de 

røde sakene kommer i tillegg, se intervensjon og effekt av tiltak nedenfor) 

2. Traumekurs. Gjennomført på følgende måte:  

 Vi snakket med faglig leder for å vite hva som var behovet.  

 Vi tok utgangspunkt i traumeveiledning til skole som traumeteamet på BUP Øvre 

Romerike har utarbeidet, endret og tilpasset slik at det passet for institusjon (2t).  

 Deretter holdt vi samme presentasjon tre mandager på rad for tre ulike 

personalgrupper a 3t.  

 Personalgruppen var både faglærte og ufaglærte, med hovedvekt på faglærte (bv-

pedagoger, sosionomer).  

 Undervisninger besto av psykoedukasjon om komplekse traumer, hvordan en 

traumatisert hjerne fungerer samt hvilken funksjonsnedsettelse komplekse traumer kan 

medføre.  

 Vi gikk også igjennom hvordan man som miljøpersonale kan forstå og agere i ulike 

utfordrende situasjoner. Undervisningen inneholdt både forelesning og 

gruppearbeid/diskusjon og spørsmål underveis.  

 Tilbakemeldingene fra hver gruppe:  

-De synes at vi tok opp gode eksempler som passet inn i deres hverdag. 

-De opplevde å få økt kompetanse på traumer. 

-Noen fortalte at de nå skjønte tidligere episoder med ungdommene på institusjonen bedre (for 

eksempel utageringer).  

 

1.1.6 Gjennomføring 

I det følgende beskrives selve gjennomføringen av modellen, deretter kommer rutiner for 

forløp, innsatsmøter og rutine for innhenting av informasjon fra barnevernmappa og 

helsejournal.  
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(Beskrivelse av modellen på side 15.) 

Gjennomføring prosjektmodellen på institusjonen 

1. Gjennomføring av informasjonsmøte på institusjonen 

2. Skriftlig informasjon og samtykkeskjema ble levert ut til alle ungdommer, og 

avdelingslederne snakket med alle ungdommer for å sikre tilstrekkelig informert 

samtykke, og for å gi info om hva Stillasbyggerne kan tilby 

3. De ungdommene som vil (i vårt tilfelle alle ungdommene på institusjonen) fyller ut 

kartleggingsverktøy på symptomer på psykiske plager (SDQ) og livskvalitet (KINDL). 

4. Ved gjennomføring av kartleggingen er avdelingsleder tilstede på avdelingen for å 

kunne bistå ungdommen. 

5. Avdelingsleder samler inn anonymiserte skjemaer og underskrevet samtykkeskjema 

(for de over 16 år) og leverer dem til prosjektdeltaker på institusjonen.  

6. Prosjektgruppa skårer skjemaene og tolker resultatene   

7. Alle avdelingslederne og daglig leder forbereder seg på et kort intervju med 

Stillasbyggerne om hver ungdom (intervjumalen gis ut på forhånd) 

8. Intervjuet blir gjennomført av 1 barnevernsansatt og 1 psykolog i prosjektgruppa. 

9. Intervjuet og scoringen fra kartleggingen blir sett i lys av hverandre og gjennomgås på 

teammøte med hele prosjektgruppa tilstede. 

10. Ungdommene vurderes inn i grønn, gul og rød gruppe  

11. Prosjektdeltaker fra institusjonen melder tilbake til daglig leder og avdelingsleder om 

resultatet og veien videre.  

12. Faste gjennomganger med daglig leder, prosjektleder og prosjektdeltaker fra 

institusjonen, tema utvikling rundt hver ungdom siden siste gjennomgang. 

13. Nye ungdommer på institusjonen får fortløpende tilbud om å være med i prosjektet.  

14. Daglig leder sammen med avdelingslederne melder inn bekymringer og behov til 

prosjektgruppe kontinuerlig når det skjer endringer med ungdommene eller 

ungdommene selv ønsker kontakt med prosjektgruppa. 
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Beskrivelse av modellen, fase 0 – 3: 

Kartlegging (fase 0), analyse (fase 1) bygging (fase 2) og sikring (fase 3)  

 

Kartlegging: 

 

Fase 0: Ungdommene og ansatte på institusjon fyller ut 2 spørreskjemaer (Kindl og SDQ) 

som måler henholdsvis livskvalitet og symptomer (validerte spørreskjemaer, se lenker under 

pkt. 1.1.3). Intervju av kontaktperson på institusjonen.  

 

Intervensjon  

Fase 1: Analyser av gjeldende dokumentasjon av ungdommens funksjon på ulike arenaer (for 

eksempel barnevernmappa og helsejournal), og vurdering av kvaliteten på støtten (stillaset) 

ungdommen har rundt seg (se rutine for hva vi innhenter av informasjon nedenfor).  

Fase 2: Basert på analysen å bygge/styrke ungdommens stillas ved å koble på private og 

profesjonelle nettverk etter behov. Herunder for eksempel behandling i 

spesialisthelsetjenesten, veiledning av fosterforeldre eller lærere. (se rutine for forløp 

nedenfor) 

Fase 3: Sikre stillaset ved å forankre det videre ansvaret slik at arbeidet kan opprettholdes 

etter at prosjektgruppa har trukket seg ut (for eksempel sikre kompetanseoverføring. Se 

nærmere beskrivelse i rutine for forløpet nedenfor).  

 

Metode/teknikk for samarbeid: 5R 

I tillegg til kartlegging og intervensjon har vi laget en egen modell for hvordan vi skal 

samarbeide. Metoden tar utgangspunkt i Henning Bangs metaanalyser på hvordan samarbeide 

effektivt, samt at vi bruker en dansk organisasjonsmodell som omhandler rolleavklaringer i 

samarbeidende grupper. (Se «rutiner for innsatsmøte 1. gang nedenfor for eksempel på en 5R-

avtale og punkt 1.6.3.)  

 

 

 

1.1.7. sluttføring - herunder rutiner og prosedyrer for arbeidet 
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Rutine for forløp i «Stillasmodellen» Hensikt: Sikre skreddersøm og samordning av forløpet 

Komponenter:  

 Fase 1: Analysere stillaset 

 Fase 2: Bygge/styrke stillaset 

 Fase 3: Sikre stillaset 

Fase 1: Analysere stillaset 

 Lese bakgrunnsdokumenter (helsejournal og barnevernmappe) 

 Undersøke funksjon på alle arenaer (hjem, skole, fritid)  

 Kartlegge interesser og ressurser 

 Undersøke psykisk helsetilstand og kvalitet på relasjoner 

 Undersøke kvalitet på nettverk (både privat og profesjonell) Hva består stillaset av, 

nøkkelpersoner, hvem/hva mangler i stillaset? 

 Historikk på hjelpetiltak og effekt av disse 

 Finne ungdommens prosjekt og aktuelle utviklingsoppgaver 

 Avgjøre hvilke elementer i stillaset som skal styrkes 

Fase 2: Styrke stillaset 

 Bestemme tiltak for de ulike delene av stillaset som skal styrkes, og koble på private 

og profesjonelle nettverk 

 Lage mål og rammer for videre arbeid for ungdommens utviklingsprosjekt 

 Vurdere viderehenvisning og/eller behandling hvis indikasjon i fase 1 

 Sikre godt samarbeid og eierskap i prosessen rundt ungdommen gjennom bruk av de 5 

R 

 Tydeliggjøre mål underveis, forstørre det man har fått til. Bestemme sjekkpunkter 

underveis.  

Fase: Sikre stillaset 

 Evaluere samarbeidsprosessen 

 Forankre ansvar og sikre videreføring av stillaset  

o Viktigste nøkkelpersoner 

o Hva er forankret i ungdommen selv? 

o Hva er forankret i andre? 

o Hva er bærebjelkene i stillaset? 

o Hva er sårbare punkter i stillaset? 

 Bruke innsatsmøtet til å lage plan for oppfølging – vurdere kritiske faktorer og antatte 

suksessfaktorer for videre utvikling.  

o «Uværsmodell» 

 Forankre videre ansvar og lage sikkerhetsnett 

 Sikre at ungdommen selv har innsikt i eget stillas 

 Måle SDQ og Kindl (se lenker under punkt 1.1.3) 
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Rutine for første innsatsmøte med «rød» ungdom 

Hensikt med møtet: Forventningsavklaring  

Rammer  

Tid og sted: På institusjonen. 1,5 times møte. Prosjektleder innkaller. 

 Deltakere på møtet: Ungdommen, avdelingsleder institusjon, saksbehandler 

barneverntjenesten, psykolog i prosjektet, barnevernsansatt i prosjektet. 

 Hvor foregår møtet: Hjemme 

 Hva diskuteres: 5 R + avklare videre innsats 

 Hvis saksbehandler ikke kan komme flyttes møtet 

 Sykdom meldes til prosjektleder 

Roller 

Prosjektleder presenterer prosjektmodellen og fasiliteter diskusjonene 

 Ungdommen og/eller kontaktperson på institusjon presenterer seg selv, ungdommens 

utfordringer og ressurser, og behov for bistand 

 Saksbehandler orienterer om tidligere/pågående tiltak og tiltakenes effekt 

 Psykologen eller barnevernmedarbeideren stiller spørsmål knyttet til stillasets 

kvalitet, med hhv. vekt på psykisk helse og risiko-/beskyttende faktorer i miljøet.  

Regler 

 Pragmatisk, løsningsorientert og ressursorientert kommunikasjon 

 Åpen tone og kommentarer på den rosa elefanten 

 Adressere ambivalens og uklare forventninger (uværsmodell) 

 Avklare kommunikasjonslinjer og kommunikasjonskanaler fremover 

 

  

Retning 

 Avklare hva hensikten og målet med samarbeidet skal være 

 Avklare hva vi skal gjøre hvis man trekker i ulike retninger og hvordan vi skal merke 

om dette skjer 

 Avklare videre innsats og hvem som skal gjøre hva 

Relasjoner 

 Adressere hvilke bånd, styrker og utfordringer finnes i relasjonene mellom de ulike 

aktørene i dag 

 Avtale hvordan vi skal styrke relasjonene og passe på at relasjonelle utfordringer blir 

løst og ikke er til hinder for videre samarbeid 

Avtale neste møte om ca. 6 uker.  
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Rutine for gjennomgang av saksdokumenter i barnevernmappa 

 

Pri.

nr 

Saksdokument Innhold Formål/Hensikt  Utført 

1 Bekymringsmeldinger/ opplysninger i 

sak 

Antall 

meldinger 

Innhold i 

melding 

Hvem er 

melder? 

Utgangspunktet for 

kontakt med 

barneverntjenesten 

 

1 Vedtak fra Fylkesnemnda   Grunnlag for 

omsorgsovertag

elsen 

 

Oversikt over saken  

2 Undersøkelsesrapport(er) 

fra undersøkelsen(e) 

Oppsummering 

av risiko-/ 

beskyttelsesfakt

orer og barnets 

omsorgssituasjo

n. Grunnlag for 

barnevernfaglig

e vurderinger 

og videre tiltak 

Grunnlag for 

tiltak/henleggelse, 

status for barnets 

omsorgsbehov 

 

2 Sakkyndig vurdering/rapport om 

omsorgssituasjonen 

Barnets 

utviklingshistor

ie, familiære 

belastninger, 

belastende 

livshendelser 

Objektiv 

vurdering av 

barnets 

omsorgssituasjo

n 

Ivaretakelse av 

livsløpsperspektivet

, barnet som helhet 

 

 

 

2 Tiltaksrapporter Beskrivelse, 

vurdering og 

evaluering av 

Gir retning på tiltak  
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tiltak 

2 Epikrise(r) 

PPT rapport /sakkyndig vurdering 

Utredningsrapporter 

Vedlegg til henvisning(r) 

 

Beskrivelse og 

vurdering av 

fungering og 

behov for 

videre tiltak 

Oversikt over 

tverrfaglige 

vurderinger 

 

3 Omsorgsplaner/evalueringer Mål for 

oppfølging og 

tiltak i 

samarbeid med 

fosterforeldre/b

arn/ungdom og 

barneverntjenes

ten  

Oversikt over 

kontinuitet og 

fokus i tiltak 

 

3 Individuell plan Barnets mål og 

systemets tiltak 

for å nå disse  

Oversikt over 

samarbeid i 

systemet rundt 

barnet 

 

3 Dommeravhør Hva har 

barnet/ungdom

men fortalt? 

Oppfølging i 

etterkant? 

Supplerende 

opplysninger 

 

 

3 Innhentede opplysninger i saken Helseopplysnin

ger, barnets 

fungering 

Risiko-

/beskyttelsesfak

torer 

Supplerende 

opplysninger 
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Rutine for gjennomgang av saksdokumenter i helsejournal  

 

Pri.

nr 

Saksdokument Innhold Formål/Hensikt  Utført 

1 Henvisning Henvisningsgru

nn, ønsker for 

utredning/ 

behandling 

Bestilling/ 

utgangspunkt for 

kontakt med 

spes.helsetjenesten 

 

1 Epikrise 

  

Oversikt over 

tidligere 

behandling, 

utvikling og 

videre 

anbefaling, 

diagnoser 

Oppsummering av 

forløp 

 

1 Utredningsrapport* 

*dersom dette ikke foreligger, se interne 

vurderingsnotater/ diagnostiske 

vurderinger 

Oppsummering 

av utredning, 

grunnlag for 

diagnostiske 

vurderinger og 

videre tiltak 

Grunnlag for tiltak, 

status for barnets 

psykiske helse 

 

1 Dokumenter i P360 All 

korrespondanse 

mellom 

spes.ht/barneve

rtj./rettsvesen. 

Tilgang til viktige 

opplysningen 

unntatt fra journal 

 

2 Anamnese Barnets 

utviklingshistor

ie, familiære 

belastninger, 

belastende 

livshendelser 

Ivaretakelse av 

livsløpsperspektivet

, barnet som helhet 

 

2 Interne vurderingsnotater/ diagnostiske 

vurderinger 

Kort 

oppsummering 

av bakgrunn for 

diagnostiske 

vurderinger og 

videre tiltak  

Oversikt over 

tverrfaglige 

vurderinger 

 



21 
 

2 Utrednings- og behandlingsplaner Mål for 

utredning og 

behandling i 

samarbeid med 

pas./ foresatte.  

Oversikt over 

kontinuitet og 

fokus i behandling 

 

2 Individuell plan Barnets mål og 

systemets tiltak 

for å nå disse  

Oversikt over 

samarbeid i 

systemet rundt 

barnet 

 

3 Utredningsverktøy Evneutredning, 

nevropsykologi

sk testing, 

klinisk intervju, 

kartlegging av 

symptomer 

Grundig oversikt 

over barnets 

fungering og 

symptomer.  

 

4 Timenotater Innhold i 

samtaler, 

terapeutiske 

intervensjoner, 

kliniske 

vurderinger, 

observasjoner 

av barnet 

Grundig 

informasjon om 

variasjon i 

fungering 

 

 

 

Rutine ved saker der prosjektet BUP barnevern får kjennskap til eller  

mistanke om straffbare forhold eller  

andre forhold jfr. Lov om barneverntjenester § 4-12 

 

  

Dette gjelder i tilfeller der ansatte i prosjekt 

BUP barnevern får kjennskap til eller 

mistanke om straffbare forhold el. andre 

forhold vedr. den omsorgen barnet mottar, 

jfr. Lov om barneverntjenester § 4-12.  

 

Hver ansatt i prosjektet forholder seg til eget 

lovverk om offentlig meldeplikt.  

 

Forhold som avdekkes drøftes snarest med 

ansvarlig barnevern. Denne drøftingen foregår 

uten at fosterforeldrene er informert og kan 

omfatte blant annet spørsmålet om hvorvidt de 

skal informeres og eventuelt av hvem.  

Skjema for bekymringsmelding benyttes, og 

uttalelser vedr. barnet eller observasjoner av 

skader på barnet beskrives så nøyaktig som 

mulig, hva/hvor/når? 
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Melding sendes barneverntjenesten, som er 

ansvarlig for behandling av saken og 

oppbevaring av dokumentet.  

Avklaring mot melder Hovedregelen er at meldinger om alvorlig 

omsorgssvikt/ vold alltid undersøkes.  

Slike meldinger skal barneverntjenesten  

rutinemessig avklare med offentlig melder før 

meldingskonklusjon.   

Barnevernets drøfting med politiet. 

OBS: Må ses opp mot rettighetsforskrift om 

taushetsplikt.  

Barneverntjenesten har etter straffeloven, som 

alle andre tjenester, en selvstendig plikt til å 

anmelde straffbare forhold som dreier seg om 

vold og overgrep. Barnevernets primæroppgave 

er likevel å forhindre at barnet utsettes for 

overgrepet. Barneverntjenesten skal derfor 

selvstendig vurdere om, når og hvordan en 

anmeldelse skal inngis. Saken skal alltid drøftes 

med politiet, snarest mulig etter 

barneverntjenesten er gjort kjent med forholdet. 

De første drøftingene kan derfor gjerne være 

anonyme for og ikke utløse politiets 

etterforskningsplikt før dette vurderes til barnets 

beste. En dialog hvor alle hensyn vurderes er 

derfor nødvendig i slike saker. 

Ved mistanke eller opplysninger om seksuelt 

misbruk; kontakt SO team Lillestrøm for 

drøfting.  

Tlf. 64 84 22 00/16 

Ved mistanke eller opplysninger om 

familievold; kontakt lensmannskontor.  

Tlf   

Mars 2016  

 

 

Endringer underveis  

 

Fordi vi hele tiden har testet ting i liten skala, så har vi drevet fortløpende evalueringer og 

justeringer fra dag til dag (i tråd med Demins sirkel for utviklingsarbeid). Det er derfor 

vanskelig å oppsummere hva vi har endret. På et overordnet nivå kan vi si at den største 

endringen var da vi innførte nivå 0 (kartlegging) i modellen. Før vi systematisk kartla alle 

ungdommene lot vi institusjonen velge ut hvem de ønsket skulle få hjelp. Vi så fort at det ble 

litt for tilfeldig og at det dermed ikke var i tråd med den nasjonale strategien for 

kvalitetsarbeidet i helsetjenestene, og at vi heller ikke kom til å nå vårt eget mål om å fange 

opp de som vanligvis går under radaren. Dette medførte også en rekke juridiske 

komplikasjoner som vanskeliggjorde arbeidet på svært mange måter, men som også gjorde 



23 
 

kvaliteten på arbeidet betraktelig bedre. Problemstillingene er nærmere beskrevet under punkt 

1.4.5.3. nedenfor.  

 

 

1.1.7 Dokumentasjon og kommunikasjon med samarbeidsparter 
 

Prosjektleder har innhentet tilbakemeldinger fra ledelsen på institusjonen om hvordan de 

opplever samarbeidet. «Vi» - personene i teksten nedenfor er altså ledelsen på institusjonene:   

«…… 

- Vi føler at tilgjengeligheten er stor inn imot prosjektgruppa. Og igjennom det at 

man kan få tak i noen relativt kjapt, enten på telefon eller sms, for å diskutere 

dilemmaer og spesielle hendelser så lettes trykket hos lederne og man får agert 

raskt inn imot ungdommene. 

- Gjennom kartleggingen av alle ungdommene slipper man å gå med mere uro og 

usikkerhet i forhold til antakelser. (Hva er godt nok arbeid som helseansvarlig i 

forhold til ungdommens psykiske helse). 

- God støtte og hjelp ved spesielle hendelser slik som psykose vurderinger og suicid 

vurdering. Avdelingslederne og personalet følte de fikk raskt hjelp og de følte seg 

tryggere i tiden etterpå da de fikk veiledning på hva som var viktig å gjøre og 

observere, for både å kunne gi god omsorg, men også for å sikre både trygghet og 

trivsel generelt på de aktuelle avdelingene. 

- Ved at alle avdelingslederne ble intervjuet følte de seg inkludert og at deres 

stemme ble hørt på lik linje med annet nettverk rundt ungdommen. (Noen ganger 

er det slik at bv. tjenesten, som sitter med det generelle omsorgsansvaret, er de 

som har kontakten inn imot spesialhelsetjenesten). 

- Ved at man kan diskutere direkte med en psykolog øker forståelsen automatisk i 

forhold til deres fagfelt.  

- Avstanden virker mindre mellom de fleste aktørene rundt ungdommene for de som 

har ungdommer inne i prosjektet. (De 5 R ene gjør det oversiktlig og 

avdelingsleder kjenner at de ikke står så alene). 

- Økt kunnskap og forståelse av systemer. Slik som saksgang i psykisk helsevern og 

andre etater. 

- Stillasbyggerne jobber på en måte som matcher institusjonsplanen vår godt.  

- Spennende og kunnskapsrikt å diskutere ulike temaer og dilemmaer sett i lys av at 

det gjøres med ulike briller på. 

- Økt tro på at psykologene og BUP ser ungdommene og personalet rundt med litt 

andre øyne enn tidligere ved at de har snakket med avdelingslederne og ofte vært 

tilstede på avdelingene. I tillegg til at de har fått ett større innblikk i 

institusjonsoppbyggingen, lovverk og ikke minst hvordan vi daglig jobber inn imot 

hver enkelt. 

…………………………»  
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1.2 Hva er gjort for å oppdage og avdekke psykiske lidelser 

(helseproblemer?) hos barn i barnevernsinstitusjoner  

Allerede beskrevet over.  

 

1.2.2 Antall inkluderte barn pr. 15.12.2017 

Antall ungdom totalt: 19  

Antall kartlagte ungdom (livskvalitet og symptomer): 18  

Antall ungdom på vent til kartlegging: 1 

Antall «røde» ungdom (som får intervensjonsmodellens fase 1-3): 7 

Antall «gule» ungdom: 7 

Antall «grønne» ungdom: 5 

 

Beskrivelser av tiltak for hver av gruppene er beskrevet ovenfor.  

  

1.2.3 Ressursbruk, Bemanning (antall og profesjoner)     

1 prosjektleder i 20 %. I psykologspesialist i 30 %, en barnevernspedagog i 30 % samt tilgang 

til andre medarbeidere på BUP (ca. 10 %). Til sammen ca. 90 % stilling. Det har vært av 

vesentlig betydning at vi både har hatt psykolog og barnevernspedagog som tospann med lik 

stillingsprosent, for å sikre samtidige vurderinger av helse og omsorg.  

I tillegg kommer ressursbruken på institusjonen, men den kan ikke regnes med fordi dette er 

oppgaver som inngår i deres daglige drift og som dermed ikke koster noe på vårt budsjett. Et 

prinsipp ved modellen er jo at det meste av arbeidet skal foregå i nettverket/stillasetog at 

prosjektgruppas hovedoppgave er å hjelpe ungdommen gjennom å gjøre stillaset i stand til å 

hjelpe dem. På institusjonen jobber:  

Avdelingsledere: (Kliniske) barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere, lærer med spes 

ped. 

Miljøterapeuter: barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere 

Miljøarbeidere: Ufaglærte (andre utdannelser) 

Det er flest faglærte og færrest ufaglærte på institusjonen.  

1.2.4 Beskrive kartleggingsfasen og funn (i form av score på 

måleinstrument eller kvalitative vurderinger) 
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Kartlegging også beskrevet i 1.1.3 og 1.1.5.  

For å kartlegge psykiske symptomer og livskvalitet har vi brukt to standardiserte og validerte 

måleverktøy. Den ene heter Strenghts and difficulties questionaire (SDQ) og er et hyppig 

brukt screeningverktøy både i første og andrelinjen. Det er ikke et fullt diagnostisk verktøy, 

men vi ønsket å bruke et verktøy som var såpass kortfattet at ungdommene ville fylle det ut, 

samt at det også gir informasjon om ungdommens styrker i tillegg til vansker.  

For å måle livskvalitet brukte det det validerte og standardiserte verktøyet KINDL (Kinder 

und Jugendliche zur Erfassung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität, norsk: måling av 

barn og unges helserelaterte livskvalitet), som er det samme verktøyet som ble brukt i 

Kayedrapporten. Vi snakket med forsker Thomas Jozefiac fra gruppen til Kayed om dette på 

forhånd, og det var han som foreslo kombinasjonen av SDQ og KINDL til vårt prosjekt.  

KINLD har ikke norske normer, så det er tyske normer som er brukt, men vi brukte Jozefiacs 

norm når vi skulle skåre i SPSS. Dette gjøres manuelt, og vi ser frem til å oppgradere til en 

elektronisk variant.  

 

Resultater fra måling av livskvalitet for de første 13 ungdommene (det er 19 til sammen som 

er målt, men sluttgrafen er ikke klar fordi vi ikke har de siste målingene. Vi kan ettersende 

dette).   

  

 

 

Av grafen kan vi lese at ungdommene i gjennomsnitt (den blå streken) opplever sin 

livskvalitet signifikant dårligere enn norm for ungdom på deres alder (den røde 

streken). Kontaktpersonene på institusjonen (den grønne streken) er i stor grad enige med 

ungdommene. De mener at ungdommen har det noe bedre hjemme (på institusjonen) enn 
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ungdommene selv synes, men ingen av de resultatene er statistisk signifikante, det vil si at det 

er stor grad av samsvar mellom de ansattes vurderinger av ungdommen og ungdommens egen 

vurdering. Men totalt sett er altså deres livskvalitet lavere enn normalt, som forventet og 

stemmer overens med resultatene i Kayedrapporten. 

To svakheter ved tabellen: Vi var ikke tydelige nok ovenfor ungdommene at vi mener 

«institusjonen» når vi spør om «familie» ovenfor, altså der de oppholder seg til daglig. Dette 

er jo et standardskjema hvor teksten er fastsatt, men dette må vi endre på. Når det gjelder 

punktet «sykdom» så har de fleste svart at de ikke har noen sykdom, derfor blir det 

misvisende på grafen. 

Når det gjelder psykisk symptomer og styrker (SDQ) har vi ikke klar grafen på denne og må 

etter sende den. Men vi kan lese av tallene at ungdommene rapporterer signifikant flere 

symptomer på psykiske plager enn normen, og det er to signifikante forskjeller mellom hva de 

selv rapporterer og det deres kontaktpersoner rapporterer: De voksnes skåre på hvorvidt 

ungdommene kommer overens med andre er signifikant høyere. Avdelingslederne tenker altså 

at det finnes mer «vansker med å komme overens med andre» enn det ungdommene selv 

rapporterer. 

Avdelingslederne skårer også ungdommene signifikant lavere på hjelpsomhet/godhet. Selv 

om den psykiske helsetilstanden totalt var dårligere enn normen er det så store individuelle 

forskjeller at det er lite informasjon å hente fra tallene. Derfor har vi plukket ut to «røde» 

ungdom og sammenlignet før og etter intervensjon for å vise mulig effekt av tiltak (se punkt 

1.3.3. nedenfor). Resten av ungdommene vil bli ettersendt rapportering på når de andre 

prosjektgruppene leverer sine sluttrapporter i slutten av året, for da får vi tatt en måling til i 

løpet av høsten.  

 

Viktigste erfaringer fra kartleggingsfasen  

- Kontakt med den kommunale barneverntjenesten som har omsorgen for ungdommen. 

Dette viste seg å være et svært viktig prinsipp for å sikre videre oppfølging av 

ungdommen dersom ungdommen skulle bytte oppholdssted (for eksempel skifte av 

institusjon eller plassering i annen omsorgsbasen som fosterhjem eller ettervern etter 

fylte 18 år) (Ref. overordet mål nr. 4 fra HSØ: Hindre brudd i oppfølging av barn 

/unge henholdsvis fra barnevern og /eller spesialisthelsetjeneste grunnet skifte av 

oppholdssted) 

- At alle fikk tilbud om kartlegging, ikke bare på indikasjon. Dette fordi psykiske 

vansker ikke nødvendigvis synes utenpå en person, og det kan være ulike grunner til at 

en ungdom ikke ønsker å fortelle hvor vanskelig hen har det. Ved å tilby alle 

kartlegging har de mulighet til å fortelle hvordan de har det til noen «utenforstående». 

- At det ikke nødvendigvis var samsvar mellom symptomer og livskvalitet, og at det ikke 

nødvendigvis var samsvar mellom hvordan kontaktpersonen på institusjonen vurderte 

ungdommenes helsetilstand og hvordan de vurderte den selv. Ergo er det viktig med 

info fra flere kilder, og både kvantitative og kvalitative data.  
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- Det var nyttig å bruke standardiserte kartleggingsverktøy fordi det sikrer kvaliteten på 

informasjonen. Det var også nyttig å bruke verktøy som både innhenter informasjon 

fra ungdommen selv og fra dem som står dem nærmest.  

- Det var nyttig å dele inn ungdommene i grupper etter alvorlighetsgrad, for lettere å 

vurdere ressursbruk inn mot hver ungdom.  

 

1.3 Helsehjelp 

 

1.3.1 Hvilken helsehjelp har barna fått, knyttet til oppdaget og avdekket 
psykisk lidelse?  
 

Fordi helsehjelp er definert så bredt i loven (handlinger som har forebyggende, diagnostisk, 

behandlende, helsebevarende/rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål, og som er utført 

av helsepersonell, jf. definisjon i pasientrettighetsloven § 1-3.) er det totalt sett mange 

forskjellige tiltak som har blitt definert som tiltak som regnes som helsehjelp i vårt prosjekt. 

De viktigste har vært:  

 Kartlegging av psykiske helseproblemer og opplevd livskvalitet 

 Utredning av psykiske lidelser 

 Suicidalvurderinger, psykosevurderinger og andre typer risikovurderinger 

 Samtaler med ungdommen, både av behandlende karakter med bruk av ulike 

psykologiske metoder, og samtaler mer preg av støttesamtaler 

 Ulike former for miljøterapeutiske intervensjoner 

 Kjøreturer, kafeturer, se på film gå tur og andre typer fysiske aktiviteter med mål om å 

bygge allianse og drive en aktivitet 

I tillegg har vi drevet en rekke tiltak i nettverket:   

 Veiledning og rådgivning til samarbeidspartnere, herunder veiledning om håndtering 

av selvskading på institusjonen.  

 Lage ansvarsgrupper og individuelle planer (IP) 

 Bistått ved henvisninger til BUP, DPS, hab. Og flere former for tredjelinjetjenester 

(for eksempel utredningsinstitusjoner på ruseksponering i svangerskap).  

 Kursing av ansatte på institusjonen 

 Veiledning av lærere og andre ansatte på skoler eller arbeidsplasser 

 Samarbeid og veiledning med fastleger og annet helsepersonell fra første til 

tredjelinjetjeneste, inkl. ansatte på andre institusjoner ved endring av oppholdssted.  

   

1.3.2.Eventuell intervensjon og oppnådd resultat og 1.3.3. Har 

helsehjelpen resultert i bedring? (Bedring i form av score på 

måleinstrument eller kvalitative vurderinger) 

Disse to punktene er slått sammen og to forløp er beskrevet med intervensjon og resultater 

både kvalitativt og kvantitativt nedenfor  
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Generell tilbakemelding fra fagleder på institusjonen:  

«Felles for alle i rød gruppe er at ingen av dem har stått lenge i ett behandlingsløp tidligere 

og dermed blitt utskrevet på grunn av manglende interesse eller oppmøte. Det unike nå er at 

vi ikke slipper taket og at vi går ved siden av med litt distanse samtidig som de blir trygge på 

at vi ikke forsvinner med en gang. Alle har både relasjonsskader og tilknytningsvansker i 

tillegg til alt annet av negative erfaringer. Så det at vi jobber ambulant er jo helt fantastisk i 

forhold til å gi dem trygghet og nye erfaringer! Spennende å se hvordan dette blir videre!» 

 

Beskrivelse av to forløp med intervensjonstiltak og resultater.  

På grunn av taushetsplikt gis lite beskrivelser av kasus, men felles for begge ungdommer er at 

de kommer fra svært marginaliserte hjem med vanskjøtsel, alvorlig omsorgssvikt med flere 

typer overgrep. Begge har hatt flere omsorgsbaser, både fosterhjem og institusjoner, og begge 

har lang omfattende historikk både i det psykiske og somatiske helsevernet. Ingen av 

ungdommene ønsket innledningsvis hjelp, og begge ungdommene har vært svært krevende, 

men det har vært fremfor alt svært meningsfullt å jobbe med dem.  

 

Ungdom 1  

 

Tiltak i kronologisk rekkefølge (alle tiltak er ikke tatt med pga. fare for identifisering).   

 Overføring fra ordinær BUP til prosjektgruppa fordi ungdommen ikke nyttiggjorde 

seg BUP. Vurdering i oppstart: sammensatt sak, alvorlig somatisk problematikk og 

psykiske lidelser.   

 Lesing av hele helsejournal i tospann (barnevernspedagog og psykolog).  

 Mange kjøreturer, samtaler med ungdommen på institusjonen, gåturer, 

suicidalvurderinger og ambulant utredning på institusjonen  

 Kartlegging av profesjonelt og privat nettverk og samarbeid med annen og tredjelinje 

 Igangsetting av ansvarsgruppe og arbeid med individuell plan 

 Innsatsmøter og ansvarsgruppemøter og stormøter med alle involverte for å samordne 

tiltak. Ungdom var selv med på disse møtene.  

 Lesing av barnevernmappa i tospann med psykolog og barnevernspedagog for å få 

bedre oversikt over historien til ungdommen. OBS: Dette er sent i forløpet til 

Stillasbyggerne å være, men på grunn av alvorlighetsgraden i helsetilstanden ble det 

vurdert som bedre og raskt komme i gang med samtaler selv om all historikk ikke var 

kjent 

 Stormøter og innsatsmøter og justering av tiltak opp mot økt fungering. Skolen har 

vært vesentlig her med å tilrettelegge for tilbakeføring. 

 Jevnlige samtaler og veiledning med ansatte på institusjonen.  

 Veiledning og støtte til barneverntjenesten til IP og koordinering av stillaset 

 

Ungdommen har gjennom hele prosessen blitt drøftet på prosjektgruppas teammøter både hva 

gjelder hensiktsmessige tiltak på nettverksnivå opp mot individualterapi.  
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Alle individuelle samtaler og samarbeidsmøter (innsatsmøter, ansvarsgruppemøter og 

stormøter) er journalført i DIPS.  

 

 

Utfordringer og vurderinger 

 

De individuelle samtalene 

På grunn av tidligere historie med at voksne «gir opp» så ble ambulant individualkontakt 

prøvd ut i en lengre periode. Ungdommens «foresatte» på institusjonen har også ønsket å 

holde på de individuelle samtalene da de tenkte at ungdommens avvisningsatferd var noe som 

ville komme til å gå over. Det var en vanskelig avveiing for terapeuten å vise ungdommen at 

vi ikke ga opp og at vi tålte avvisning, samtidig med at vi respekterte ungdommens grenser. 

Vi avsluttet etter hvert de individuelle samtalene, men ungdommen ønsket at vi skulle jobbe i 

stillaset. Funksjonsnivået ble bedre underveis i forløpet.  

 

Utredningen 

Ungdommen har avkreftet symptomer på psykiske lidelser ved forsøk på ambulant utredning 

samtidig som det kliniske inntrykket har vært noe helt annet (mye symptomer). Vurderingen 

så langt er at miljøterapeutiske tiltak på dette tidspunktet er viktigere enn utredning og 

behandling ved BUP. Etter et langt opphold i den individuelle kontakten ble utredningen etter 

hvert tatt opp igjen og avsluttet desember 2017. Ungdommen skal følges opp videre vinteren 

2018.  

 

Innsatsmøtene 

Hovedproblemet i starten var manglende oppmøte. Mye av jobben til prosjektgruppa har vært 

ansvarliggjøring ved og mellom møter samt at å løfte frem alvoret i saken og støttet 

miljøpersonalet og barnevernstjenesten. Det har vært en svært positiv utvikling når det gjelder 

stillasets involvering i ungdommen, særlig saksbehandler i den kommunale 

barneverntjenesten, som har fått øynene opp for ungdommen store vansker. Dette er viktig for 

kontinuitet i oppfølgingen.  

 

Status juni 2017 

Ungdommen går deltid på skolen og har fullført alle fag, som er en svært god utvikling. 

Ungdommen omgås venner. Fortsatt noen utfordringer og grenseutprøvende atferd, men god 

fungering på avdelingen og god kontakt med avdelingsleder og miljøarbeidere. Ungdommen 

har begynt å fortelle mer hvordan det går og om tidligere erfaringer. Det foreligger gode 

planer for sommeren.   

 

Status desember 2017: Varierende fungering, sluttet på skolen men har funnet en jobb, 

en del rusproblematikk, strever med julen. Dårlig fungering nå. Men vi gir oss ikke og 

skal følge opp videre. 
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Nedenfor er resultatene fra kartlegging på livskvalitet og psykiske symptomer 

og styrker:  

 

Livskvalitet:  

 

 
 

 

Tallene på denne tabellen skal være så langt opp mot norm (grønn strek) som mulig, altså er 

høye tall høy livskvalitet. Ved å sammenligne kartleggingen gjort 16.8.2016 (blå strek) med 

kartleggingen gjort 17.6.2017 ser vi at ungdommen rapporterer forbedring av fysisk helse, 

forbedring av selvbilde og vesentlig forbedring på sykdom (ikke lenger en spiseforstyrrelse). 

Vi er fornøyd med at ungdommen rapporterer bedre selvbilde, da rapportering første gang 

viste at ungdommen ikke følte seg likt eller fikk til noe i livet sitt. Det er også svært bra at 

vitale somatiske funksjoner er mye bedre.  

 

Ungdommen rapporterer at det går omtrent like bra på skolen nå som før. Dette er interessant 

fordi ungdommen gikk minimalt på skolen før, og mot sommeren var ungdommen der mer. 

Om det er mangel på selvinnsikt ved første kartlegging eller ønske om å innrømme at skolen 

var et problem før, vet vi ikke. Det er også interessant å merke at selv om ungdommen har 

venner, så oppleves det vanskelig akkurat på kartleggingens tidspunkt. Det er ikke uvanlig at 

ungdom er «her og nå», og vi vet fra rapportering fra de som står nær at det hadde vært 

krangling i nettverket denne dagen, noe som kan ligge til grunn for at ungdommen skårer det 

som helt håpløst. Vi ser imidlertid at det i denne sammenhengen er bra at ungdommen 

rapporterer at det ikke går bra med venner, for det viser kanskje at ungdommen bryr seg om 

dette, noe vi ikke kunne se før.  
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Psykiske symptomer og styrker:  

 

 
 

 

Høye skårer betyr høyt symptomtrykk (bortsett fra «godhet», den skal helst være høy). På 

psykiske symptomer ser vi at ungdommen rapporterer at det totale stressnivået har gått ned, 

litt mindre konsentrasjonsvansker og vesentlig mindre sosiale problemer, og at ungdommen 

opplever seg selv som mer hjelpsom og snill mot andre. Det rapporteres også om mer 

atferdsvansker, noe vi i denne sammenheng vurderes som en framgang, fordi ungdommen 

uttrykker frustrasjon mye mer «utover» enn før og fordi ungdommen har redusert 

selvdestruktiv og «innoverfiendtlig» atferd.  

 

Totalt sett er de kvalitative vurderingene bedre enn de kvantitative, og det er som forventet 

med en ungdom med såpass lite innsikt i egne utfordringer. Vi vurderer også at selv om 

ungdommen ikke ønsket å bli fulgt opp individuelt, så har samlet sett tiltakene hatt god effekt 

både på helsetilstand og fungering.  

 

Konklusjon om hva som har fungert: felles retning, tett kontakt og korte intervaller, veldig 

kjapt på banen og på ungdommens premisser. Ungdommen uttrykker selv at de vil ha hjelp 

fra prosjektgruppa. Økt medbestemmelse når ungdommen skjønner at dette er bra. Alle er på 

ungdommens lag, tydelige rolleavklaringer. Vi vurderer også at den relasjonskvaliteten 

mellom de ansatte på institusjonen og ungdommen har hatt svært mye å si. Prosjektets rolle i 

den sammenhengen har vært å «oversette» hva ungdommen prøver å fortelle oss gjennom sin 

atferd, og øke alles nysgjerrighet på ungdommens ressurser.  

 

.  
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Ungdom 2 

 

Mye selvdestruktiv atferd, omsorgssvikt som beskrevet ovenfor, ønsket ikke ordinært 

hjelpeapparat, lite nettverk.  

 

Tiltak: (alle tiltak er ikke tatt med pga. fare for identifisering).   

 

 Informasjon og oppstartssamtaler med institusjonen 

 Innhenting av samtykke fra ungdommen og barneverntjenesten som har omsorgen 

 Kartlegging av psykiske helsetilstand og livskvalitet  

 Lesing av helsejournal og barnevernmappe  

 Individuelle samtaler med jevne mellomrom, kun ambulant virksomhet, tidvis mye 

avlysninger, avvisninger, ambivalens og flytting av tidspunkt som krever stor 

fleksibilitet hos hjelperen, se film, kjøre bil, ta med ungdommen på kafe 

 Innsatsmøter. I starten er ungdommen avvisende, mye fokus på å trygge i rommet og å 

snakke om ønsker for fremtiden og ønsket utvikling. Etter hvert mer fokus på 

interesser, familie, psykisk helse, sette grenser for seg selv samt behov for 

forutsigbarhet og samvær. 

 Gruppeveiledning til miljøterapeutene på avdelingen for å unngå splitting av 

personalgruppen 

 Samarbeidsmøter med avdelingsleder.  

 Før sommeren planlegges ferie og tilrettelegging slik at ungdom får regelmessig 

kontakt med familie og nettverk. Fokus på hvordan struktur, forutsigbarhet, aktivering 

og motivasjon grunnet tydelig omsorg og tydelige krav.  

 Prosjektgruppa har kontaktet avdelingsleder hver uke for oppdatering og for 

informasjonsoverføring samt for å forebygge eventuell splitting.  

 Saken har blitt drøftet hyppig i prosjektgruppa.  

 

Samtaler knyttet til psykisk helse er registrert i DIPS.  

 

 

Utfordringer og vurderinger 

Individuelle samtaler/Arbeid med nettverk: På tross av høyt emosjonelt trykk i oppstartsfasen 

ble det i samarbeid med avdelingsleder vurdert som hensiktsmessig å bli kjent med 

ungdommen før suicidvurdering ble gjennomført.   

 

Prosjektmedarbeiderne har med bakgrunn i det som kommet frem i helsejournal, BV-mappe 

og ved intervjuer valgt å involvere ungdommen så mye som mulig og jobbet aktivt for at 

ungdommen skal få øve seg på å uttrykke sine behov og følelser, og ta plass. Omsorg, varme, 

struktur og forutsigbarhet har vært grunnmuren for arbeidet med ungdommen. 

Myndiggjøring, og involvering av egen stemme har vært viktig og forsterkning av positive 

egenskaper har vært et gjennomgående tema i samtaler med ungdommen. Ambulant arbeid 
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med ungdommen og tilgjengelighet for omsorgspersoner ble vurdert som essensielt i denne 

saken.  

 

Ungdommens bevisste og ubevisste strategier ved emosjonell stress har tidligere svært 

destruktivt. Institusjonen har fra starten av jobbet målrettet for å bryte disse negative 

spiralene. Trygging og normalisering av følelser har vært hovedtematikk i samtalene. Det har 

også blitt vurdert som viktig å jobbe med at ungdommen tar ansvar for egne følelser. 

Veiledning av ansatte ved institusjonen.  

 

Ungdommens avvisning av psykologen i prosjektet har variert. Dette har blitt håndtert 

gjennom tett samarbeid med institusjon og omfattende drøftinger innad i prosjektgruppa. 

 

Innsatsmøtene: Forarbeidet hva gjelder forhold til myndiggjøring og involvering av 

ungdommen i tillegg til de fem Rene (se rutine for innsatsmøte) har skapt en god struktur på 

innsatsmøtene. Møtene har blitt opplevd som enkle å gjennomføre og vi vurderer at 

forarbeidet og de fem R:ene har muliggjort dette. Ungdommen har uttrykt å være fornøyd 

med møtene. Vi har sett en endring i ungdommens atferd under møtene. Fra å være en passiv, 

skeptisk og lyttende deltager som viste ubehag ved ros, til å være en deltagende aktør som 

viser stolthet ved ros og mestring. Ungdommen sa selv på siste møte at møtet var fint og var 

ikke sliten etter møtet (noe ungdom ofte blitt tidligere). 

 

Status juni 2017: Minimalt med destruktiv atferd. Vesentlig lavere skolefravær. Gleder seg 

til sommerferien. Ungdommen har selv tatt kontakt for ny ambulant samtale i forkant av 

utlandstur.  

De kvalitativt gode resultatene vises ikke på skåringene på skjemaene, og det blir spennende å 

se hvordan ungdommen skårer ved neste kartlegging om 6 måneder (som er i januar 2018).  
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Livskvalitet:

 
 

 

 

Vi ser på skårene på livskvalitet at ungdommen faktisk rapporterer å ha det verre i  juni 2017 

enn august 2016, selv om ungdommen tydelig viser både med atferd, funksjonsnivå og ved at 

ungdommen forteller om bedring. Vår foreløpige hypotese som er diskutert med institusjonen 

er at ungdommen er redd for i for stor grad å bekrefte at det går bedre fordi ungdommen er 

redd for å miste oppmerksomheten og tiltakene. Ungdommen ønsker å «sikre seg» hjelp ved å 

skåre seg selv lavt.  
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Psykiske symptomer og styrker: 

 
 

 

På psykiske symptomer rapporterer ungdommen omtrent det samme som sist, men det er 

uansett omtrent likt med normen for ungdom på alderen, så det er tydelig at ungdommen ikke 

ønsker å fortelle hvordan det går gjennom et skjema.  

 

 

Status desember 2017: Ungdommen har hatt varierende funksjon utover høsten og er 

svært emosjonelt ustabil. Til slutt ønsket ungdommen å bli utredet (noe som ikke har 

vært ønskelig før), psykolog i prosjektet utredet i november og desember og vi 

igangsetter behandling januar 2018. Totalt sett går det allikevel bedre enn i oppstart og 

fungeringen svinger, men med mye kortere intervaller enn for et år siden.  

 

 

Begge ungdommene følges opp videre og kartlegges på nytt om 6 måneder. Resultatene kan 

etterrapporteres hvis ønskelig.  

 

 

Oppsummering av hva som fungerer i dette arbeidet og hovedforskjeller mellom 

ordinært BUP-arbeid og prosjektarbeid  

 

Metaperspektivet: Fordi vi er en hybrid mellom barnevern og BUP og jobber så tett opp mot 

både barnevern, institusjon og BUP, så har vi et fugleperspektiv og en slags konsulentrolle 

som gir oss mye frihet.  
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Brukermedvirkning: Ungdommen selv er med på alle innsatsmøtene, noe som er vanskelig å 

få til på store ansvarsgruppemøter. Fordi fokus hele tiden er på prosess og livsmestring og 

mening sikrer vi at ungdommen synes møtene er ok å være med på, og får eierskap og blir 

godt kjent med alle voksne som forsøker å hjelpe til. 

 

 Tverrfaglige vurderinger: Fordi det er en samtidighet og ikke parallell lesning av alle 

dokumenter, så sikrer vi at det barnevernfaglige perspektivet blir tillagt like mye vekt som det 

psykologfaglige. 

 

Tett samarbeid med saksbehandler i barneverntjenesten: Det er ikke vanlig at psykolog i BUP 

og saksbehandler i BUP har så tett dialog og er så oppdatert på hvordan ungdommen har det 

som i dette prosjektet. Det sikrer eierskap til prosessen av alle parter.  

 

Ansvarliggjøring gjennom 5R: Fordi vi har en så tydelig gjennomgang av roller, regler, 

retning, rammer og relasjonelle utfordringer blir selve samarbeidet adressert på en mer 

systematisk måte enn tidligere.  

 

Felles mål: Vi evaluerer kontinuerlig om måten vi jobber på bringer oss nærmere et felles mål 

vi har satt på forhånd, og som ungdommen selv er med på å definere. 

 

Tiltak fristilt fra ungdommen etter behov: Fordi ungdommen ikke nødvendigvis defineres som 

«pasienten» og tiltakene kan foregå kun i nettverket hvis ungdommen ikke ønsker direkte 

kontakt, så kan man jobbe med å bygge opp nettverk rundt ungdommen. Dette hadde ikke 

vært mulig i ordinær BUP fordi ungdommen hadde blitt skrevet ut hvis ungdommen selv ikke 

ville møte.  

 

Helhetlig oversikt: Kjennskap til tidligere tiltak både fra helse og barnevernet sannsynliggjør 

at vi finner info som tidligere har «glippet» for eksempel at det har vært rus i svangerskapet 

som ikke tidligere har vært oppdaget, eller at «diagnoser» viser seg å være tentative 

vurderinger som ikke har vært utredet, men som hat blitt hengende ved ungdommen uten at 

noen har stilt spørsmålstegn om hvor dette kommer fra.  

 

 

 

 

1.4 Faktorer av betydning for behandling, oppfølging og kontinuitet 

1.4.1 Hvilken betydning har det hatt for behandlingstilbudet om 
omsorgssituasjonen har vært avklart eller ikke i pilotperioden? 

Liten betydning. Dette er et viktig funn i denne sammenhengen, da vi vet at dette er noe av 

det mest problematiske når man skal hjelpe denne gruppen.  

1.4.2 Har det vært skifte av oppholdssted? (omfang) 
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Fire av ungdommene har flyttet ut i egen leilighet med oppfølging av institusjonen det siste 

året. Prosjektdeltaker fra institusjonen har igjennom denne overgangen veiledet både 

ungdommene i egne samtaler i tillegg til at veileder fra institusjonen har mottatt kontinuerlig 

veiledning fra stillasbyggerne i forhold til livskvalitet og psykisk helse. To av ungdommene 

har nå henvisning hos respektive DPS.   

En av de sist ankomne ungdommene på institusjonen har deltatt i fosterhjemsprosjektet 

tidligere og er nå overflyttet til institusjonsprosjektet med tilbud om å fylle ut 

kartleggingsskjemaene. 

1.4.3 Har evt skifte av oppholdssted ført til brudd i oppfølging av barn i 

løpet av pilotperioden? 
 

Nei. Dette er også et viktig funn i denne sammenhengen, da det vanligvis er slik at man blir 

skrevet ut av den BUP man hører til hvis man skifter oppholdssted eller blir for gammel. Men 

fordi vi støtter den barneverntjenesten som har omsorgen for barnet, så spiller det mindre rolle 

for tiltakene hvor ungdommen bor.  

1.4.4 Kjennetegn ved barna som får god hjelp/ mindre god hjelp 

De to «røde» ungdommene som nettopp er beskrevet er begge krevende i den forstand at der 

er tilknytningsskadet og strever med å stole på voksne. De har imidlertid begge klart å 

nyttiggjøre seg av tilbudet når det er bredt nok og fokuserer på ressurser og ros, og når de 

tillater at vi jobber i nettverket selv om de til tider ikke vil snakke med oss direkte.  

Vi strever med en tredje ungdom som er så ambivalent til om ungdommen ønsker hjelp at det 

hele trekkes tilbake samtykket. Ungdommen barrikaderer seg innendørs til tider og er ikke å 

få kontakt med for noen. Vi kommer ikke til å gi opp og har en plan for oppfølging, men det 

er utfordrende å hjelpe hvis man ikke har samtykke til det. Vi har imidlertid erfaring med at 

det finnes mange forskjellige måter å hjelpe på, og at vi fortsatt må lete etter en «nøkkel som 

passer». I mellomtiden bidrar vi med støtte og veiledning til personalet.  

OBS: Oppdatering desember 2017: Etter mange måneders nitidig arbeid med å få kontakt 

med ungdommen lykkes vi høsten 2017 å komme i gang med ukentlig oppfølging av 

ungdommen. Ungdommen går i behandling hos psykologen i prosjektet og går på skolen på 

dagtid.   

1.4.5 Andre faktorer av betydning for oppfølging/ har evt ført til brudd i 

oppfølging 

1.4.5.1 Kontakt med den lokale barneverntjenesten (se slutten av pkt. 

1.2.3 ovenfor) 

1.4.5.2 etiske problemstillinger og mulige løsninger  

Selv om alle mennesker er unike og har sine særegne behov, er det også noen kjennetegn som 

er typiske for ungdommer som bor på institusjon.  
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 De har ofte hatt flere omsorgsbaser før de kom til institusjonen 

 De har ofte relasjonstraumer med dertil hørende relasjonsvansker og 

reguleringsvansker 

 De har utpreget rettferdighetssans og opptatt av rettigheter 

 De er ofte mistenksomme til nye mennesker og kvier seg for å «fortelle alt på nytt». 

 De liker ikke «mye styr» og vil helst bli snakket med på en uformell måte og gjerne på 

et sted de føler seg trygge 

 De er ofte ambivalente til om de ønsker oppfølging eller ikke, og kan ombestemme 

seg fra dag til dag, noe som gjør innhenting av samtykke utfordrende. 

 De er ofte opptatt av rettighetene sine og uttrykker at de ikke har fått nok informasjon, 

selv der hvor det åpenbart har vært jobbet med konkretisering og forsikring av at de 

har forstått informasjonen.  

 De har ofte dårlige erfaringer med hjelpeapparatet, opplever ikke å ha fått hjelp, og 

mange brudd i oppfølgingen 

 

Disse kjennetegnene betyr at det kreves ekstra forberedelser, faglig ydmykhet og fleksibilitet i 

møte med ungdommen. Hjelperne må være villige til å flytte seg ut av kontorene og oppholde 

seg det hvor ungdommen er. Samtidig er det en balansegang at de ikke skal føle seg invadert 

på sine oppholdssted. Det kan også være slik at selv om man skal ta ungdommens ønsker på 

største alvor, så er det ikke alltid det er så lett å vite sitt eget beste (for eksempel ved 

psykoseutvikling), og at et «mildt press» om å få lov å hjelpe til ofte kan være det som skal til 

for å sikre den oppfølgingen de trenger og har krav på. Tidlig intervensjon vil i de fleste 

tilfeller være bra for å bremse eller hindre utviklingen av alvorlig psykopatologi. Det vil si at 

jo tidligere man kommer til med hjelpetiltak, jo bedre blir prognosen.  

I tillegg er det avgjørende for disse ungdommene at de som skal hjelpe dem kjenner historien 

deres godt. De blir ofte skeptiske og oppgitte hvis de som skal møte dem ikke vet hva de har 

vært igjennom. Når man skal hjelp til gjennom det ordinære hjelpeapparatet (for eksempel 

BUP) er det ofte begrenset hva man har av informasjon.  

For å løse disse utfordringene har vi følgende prinsipper 

- Alt arbeid foregår ambulant (men mindre ungdommene selv ønsker å møte på BUP, da 

møter vi dem selvsagt der. Men det har vi kun opplevd en gang). 

- Vi må bruke bil. Bil er en avvæpnede arena å snakke, og det passer også naturlig i 

andre gjøremål som man kan bli en del av, for eksempel hente og kjøre til skolen eller 

fritidsaktiviteter.  

- I de sakene vi tilbyr intervensjonsmodellen ber vi om samtykke til å lese 

barnevernmappa. Det gir en helt annen oversikt over barnets liv, hendelser og tiltak 

som har vært satt inn. Ved å analysere tidligere tiltaks effekt får vi en unik mulighet til 

ikke å begå de samme feilene som hjelpere før oss, gjenta det som tidligere har vært 

nyttig, eller skreddersy helt nye tiltak som aldri har vært forsøkt før. I tillegg får vi en 

oversikt over tidslinjen i barnets liv, noe som gjør at vi har et godt og forberedt 

utgangspunkt når vi skal møte ungdommen. Vår erfaring er altså ikke at de ønsker å 

starte «med blanke ark», tvert i mot, det har de måtte gjøre mange ganger, og de 

ønsker heller forberedte hjelpere uten at de er forhåndsdømmende.  
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- En annen viktig erfaring ved å lese barnevernmappa er språket og beskrivelsene som 

er gjennomgående gjennom mappa, og som vi må være ekstra forsiktige ikke å 

forsterke. Det kan for eksempel være en ungdom som gjentakende blir beskrevet som 

«behandlingsresistent» eller «store atferdsproblemer og alvorlige utageringer» eller 

«vanskelig bli kjent med». I alle tilfeller er det viktig å fokusere på mening, mestring, 

livskvalitet og interesser/ressurser, men dette gjelder særlig de ungdommene som er 

vant til å bli sett på og beskrevet som «vanskelige». Det å se bak atferden og forsøke å 

forstå hvordan ungdommen har det og hva hen er opptatt av er avgjørende for videre 

samarbeid, og vil øke sannsynligheten for å lykkes.  

- Vi må etablere et tett og systematisk samarbeid med de som kjenner ungdommene best 

på institusjonen. Da kan vi blir hverandres høyre hånd og sikre god informasjonsflyt 

mellom ungdommen, kontaktpersonen og BUP. Det kan for eksempel være at 

ungdommen ikke ønsker oppfølging fra BUP, men tillater at kontaktpersonen har tett 

kontakt med oss. Da kan vi både veilede kontaktpersonen der det dukker opp 

utfordringer, samtidig som at kontaktpersonen kan «selge» oss inn hvis det åpner seg 

en mulighet eller motivasjon hos ungdommen.  

 

Et stort etisk dilemma er når vi leser i barnevernmappa og i helsejournalen noe som er såpass 

graverende at vi vurderer å melde det for tilsyn. Ofte kan det være mangelfull dokumentasjon, 

umulig å forstå grunnlaget for valg av tiltak, og svært ofte mangler det dokumentasjon på 

vurderinger eller faglige drøftinger. Dette er en overordnet utfordring i prosjektet. 

Vi må både vurdere meldinger på oss selv (altså vår egen BUP eller andre avdelinger på vårt 

sykehus), eller meldinger på våre samarbeidspartnere. Hvis innholdet i mappene eller 

samarbeidet selv er et problem, så er det utfordrende å vite hva man skal gjøre. På den ene 

siden ønsker vi ikke å ødelegge samarbeidet, på den annen side bryter vi meldeplikten hvis vi 

ikke sier fra. Slike etiske vurderinger står vi dessverre i ganske ofte, og vi prøver å lage gode 

måter å løse det på. For eksempel tilbyr vi samtaler med leder på barneverntjenesten eller 

veiledning til saksbehandler etter behov, og forsøker å finne ut hva de selv mener om eget 

arbeid. 

Et annet dilemma er hvis vi leser barnevernmappa og blir oppmerksom på forhold ved 

institusjonen vi bistår som ikke er bra, hvordan skal vi håndtere dette. Dette er spesielt 

utfordrende for den ene prosjektmedarbeideren som er barnevernspedagog og samtidig jobber 

på institusjonen. Vi har løst dettet med å ha tett dialog og orientert om hva vi har oppdaget, og 

så lenge relasjonen har vært så trygg som den er, så er det lettere både å ta opp kritikkverdige 

forhold og å gjøre noe med det.  

 

1.4.5.3 faglige og juridiske problemstillinger og mulige løsninger  

Fordi vi har laget en hybrid mellom barnevern og BUP som i tillegg til å tilby helsehjelp også 

jobbet i «mellomrommet» mellom barnevern og BUP, så er det flere juridiske utfordringer 

som har blitt adressert underveis. Generelt kan man si at de to lovverkene (lov om 
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spesialisthelsetjenester og barnevernloven) ikke speiler hverandre på samme måte som 

helsepersonelloven og pasientrettighetsloven. For eksempel er det slik at plikter for 

helsepersonell er speilet som rettigheter for pasientene. Slik er det ikke mellom helse og 

omsorgstjenestelovene, selv om helse og omsorg i praksis er samme sak. Helse og omsorg 

ligger også under to forskjellige departement.  

Ettersom Spesialisthelsetjenesteloven spesifiserer i sitt formål § 1.1 at vi skal  

1. fremme folkehelsen og å motvirke sykdom, skade, lidelse og funksjonshemning, 

2. bidra til å sikre tjenestetilbudets kvalitet, 

3. bidra til et likeverdig tjenestetilbud, 

4 bidra til at ressursene utnyttes best mulig, 

5. bidra til at tjenestetilbudet blir tilpasset pasientenes behov, og 

6. bidra til at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasientene. 

 

så mener vi at vi kan hjemle det meste av arbeidet vårt i denne loven. I tillegg kan vi hjemle 

en del arbeid i lovens § 2-1 Samhandling og samarbeid (plikt til å legge til rette for nødvendig 

samarbeid mellom ulike helseforetak innad i det regionale helseforetaket, med andre regionale 

helseforetak, fylkeskommuner, kommuner eller andre tjenesteytere om å tilby tjenester 

omfattet av loven). For å få til dette kreves det en stor fleksibilitet av hjelperne, men fordi vi 

opererer i skjæringspunktet mellom to lovverk måtte vi sikre at personvernregler og 

informasjonssikkerhet ble ivaretatt.  

Dette har ikke vært enkelt. Vi fikk først en tilrådning fra AHUS, samt bekreftelse fra REK om 

at prosjektet lå utenfor deres mandat. I desember 2016 trakk imidlertid Ahus tilrådingen 

tilbake og juristene meldte avvik på seg selv. Deretter overtok Datatilsynet behandlingen og 

vi fikk konsesjon for å jobbe på denne måten.  

De fleste sykehus – inkludert Ahus – har forbedringspotensiale hva gjelder elektroniske 

løsninger for ambulante team. Dette jobbes det med i disse dager.   

Generelt har det vært en utfordring i møte med byråkratiet, ettersom det er vanskelig i praksis 

å drive helse og omsorgsarbeid samtidig. Vi jobber ofte i grenselandet hvor begge deler 

utføres.  

Hva gjelder journalføring følger vi vanlig prosedyre (§ 3-2. Journal- og 

informasjonssystemer) og etter Helsepersonellovens kapittel 8.   

Samtykke:  

Fordi dette er utenfor det som tilbys fra ordinær BUP trengte vi eget samtykke til 

kartleggingen. Hvem som kunne samtykke er beskrevet i IS 11-2015 er gjelder følgende 

regler (s. 26 og 27):  

«Ved plassering etter barnevernloven § 4-8 andre ledd, § 4-12 og § 4-6 andre ledd skal 

barneverntjenesten samtykke, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 4-4 tredje ledd  
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«Fra 16 år skal barn og unge selv samtykke, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 4-3 første 

ledd, bokstav b).» 

«Dersom det er behov vil også BUP kunne gi veiledning til personalet i 

barneverninstitusjonen med hensyn til ivaretakelsen av barnets psykiske helse. Dette på 

samme måte som når foreldre/fosterforeldre mottar veiledning fra BUP når barnet bor 

hjemme/i fosterhjem» 

Ungdommen eller den kommunale barneverntjenesten som har omsorgen for barnet har 

samtykket til at vi skriver i DIPS. I de fleste tilfeller løses det ved at ungdommen blir skrevet 

inn ved BUP på ordinært vis, men i de tilfellene som ungdommene ikke vil det, men allikevel 

ønsker bistand fra spesialisthelsetjenesten, tilbyr vi dette, og journalfører all direkte kontakt, 

også ved vurderinger av alvorlig patologi (for eksempel psykose og suicidalvurderinger), i 

tillegg til å veilede personellet ved institusjonen.  

Fordi lovgivningen henger etter i utviklingen av ambulante og samtidige helse- og 

omsorgstjenester, og at det er nettopp i dette mellomrommet vi trenger å prøve ut nye måter å 

jobbe på, så har vi løst utfordringene ved å utvikle flere samtykkeskjemaer (se vedlegg). Vi 

har både samtykke for å delta i kartleggingen som underskrives både av de som har omsorgen 

og av ungdommen selv, overordene samarbeidsavtale med institusjonen, og nye 

samtykkeskjemaer der hvor ungdommen havner i rød gruppe og blir tilbudt intervensjon. Vi 

vurderer altså at det er to forskjellige ting å delta i prosjektet (som ikke alltid gir ungdommen 

status som ordinære pasienter), og å være innskrevet på BUP på ordinært vis. Det enkleste for 

oss hadde selvsagt vært kun å tilby hjelp til de som ønsket å bli henvist til BUP, men som vi 

vet er det ikke nødvendigvis de som trenger hjelpen mest, og det er dermed en fare for at de 

aller mest sårbare går under radaren. Derfor har vi løst det på denne måten. Vi mangler 

fortsatt et system for hvordan oppbevare denne dokumentasjonen elektronisk, så foreløpig er 

skjemaene nedlåst i et manuelt arkivskap på BUP.  

En annen mulig løsning er at barneverntjenesten eller institusjonen selv er ansvarlige for 

kartleggingen av livskvalitet og symptomer hos barna, og at de ber om bistand fra 

spesialisthelsetjenesten til å fortolke resultatene. I disse dager skal vi slå sammen prosjektet 

med et annet prosjekt (Stillasbyggerne, samme modell, men med kommunale 

barneverntjenester og deres fosterbarn som viktigste samarbeidspartner), og da vurderer vi å 

overlate kartleggingen til barneverntjenesten. Status desember 2017: Prosjektene er slått 

samme, men det er fortsatt prosjektgruppa som gjør kartleggingsjobben.  

Fordelen med dette er at vi unngår å bli stående i mellomrommet mellom BUP og barnevern 

hvor det er uklart hvilket lovverk tjenestene er hjemlet i. Men den klare ulempen er at 

barneverntjenesten er så sprengt på kapasitet at kartlegging antakelig ikke kommer til å bli 

prioritert, og at de ikke har tilstrekkelig med kompetanse til å utføre kartleggingsarbeid på 

psykisk helsetilstand.  

 

Vi ser store fordeler med å ikke tenke enten/eller når det gjelder helse- og omsorgtjenester, 

men alltid tenke både/og, og mener at det er hull i lovverkene slik de fremstår nå.  
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Oppbevaring av data 

 Foreløpig er alle skjemaer lagret på papir i et arkivskap på AHUS.  

 Rådata er plottet inn på exel og SPSS, men i helt avidentifisert form. Vi ønsker på sikt 

å kunne avlevere datamaterialet til forskere ved AHUS eller NTNU, men da må de 

selv sørge for samtykke fra ungdommen til å bruke dataene og søke REK etter 

gjeldende regler.  

 Øvrig dokumentasjon som ikke er sensitiv lagres på eget oppnevnt prosjektområde (N-

område) 

 Sensitiv informasjon er lagret på sikker sone på eget prosjektområde (V-område) 

 Begge systemer er laget av informasjonssikkerhetsgruppen ved AHUS.  

 Det skal arbeides med enklere måte å lagre informasjon på, da nåværende system ikke 

er tilfredsstillende fordi vi utelukkende jobber ambulant.  

 

 

 

 

1.4.5.6. Hvordan har man klart å sikre kontinuitet fra alle involverte 
instanser 

- Innsatsmøtene (5 Rene, klare uttalte og nedskrevne avtaler, gjennomgang av 

referatet ved hver oppstart) 

- Fordeler oppgavene på møtet og sjekker ut at alle er komfortable med dem, 

ved eventuelle brudd på avtaler har vi lagt opp nye avtaler med påminning fra 

prosjektgruppa på telefon/mail underveis 

- Eks fra ungdom 1 sak beskrevet ovenfor: Flere innkalte instanser møter ikke 

opp på innsatsmøter. Prosjektgruppa, saksbehandler i barneverntjenesten og 

avdelingsleder purrer på telefon og kaller inn til nytt møte skriftlig i god tid 

før møtet. Ved gjentatte brudd sender prosjektgruppa et brev med påminnelse 

om viktigheten av tilstedeværelse hvor vi også tilbyr å møte vedkommende 

før møte for eventuelle avklaringer (selvfølgelig med ungdommens 

samtykke). 

- Vi har et inntrykk av at barneverntjenesten både kjenner på støtte og press 

hva gjelder å ta ansvar for tidsfrister og å se til at alle følger fremdrift.  

- Ved at prosjektgruppa ser på både utfordringer og løsninger med to par briller 

samtidig er det både tidseffektivt og bredere diskusjon både på møter og i 

drøftingene underveis, uavhengig av hvilke instanser det er spørsmål om å 

hekte på eller eventuelt av. 

- Prosjektets selvlagde rammer har vært viktig: rutiner, fremdriftsplaner, maler, 

kartleggingsverktøy, faseinndelinger., teammøter, drøftinger på telefon og 

sms på tvers oss imellom, tett oppfølging underveis med ad-hoc veiledning 

av avdelingslederne ved store endringer, overganger og kriser, ambulerende 

psykologer som stiller kjapt og/ eller står på vent og trer inn når øyeblikket 

byr seg, direkte kontakt på telefon til psykologene ved generelle spørsmål      
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1.5 Samarbeidspartnere 

 

1.5.1. Hvordan vurderer de samarbeidet og kontinuitet i oppfølgingen 

av barna 

 

Det følgende er direkte klippet fra tilbakemeldinger fra de ansatte på institusjonen:   

«………………. 

Hele institusjonen ser på samarbeidet som en unik mulighet på flere plan. 

Både som en god støtte til egen institusjon, da først og fremst når det gjelder den enkelte 

ungdom, men også når det gjelder støttefunksjoner for ledere og øvrig personal. I tillegg til 

økt kunnskap og forståelse for psykisk helse og systemer tilknyttet dette som igjen 

forhåpentligvis vil øke institusjonens kvalitet på tilbudet de gir og til fremtidige ungdommer 

og deres familier og nettverk nå og i fremtiden. 

Avdelingslederne:  

 Setter pris på og kjennes støttende med så stor tilgjengelighet til prosjektgruppa 

 Føler seg sett og tatt på alvor når de melder inn bekymring og i sin fremføring av 

ungdommene i intervjuer (godt å få anerkjennelse og føle seg sett, hørt og trodd på) 

 Trygt å få tilbakemeldinger på eget opplegg rundt ungdommen og veiledning på veien 

videre 

 Prosjektgruppa virker erfarne og det kan se ut som at ting skjer raskere enn tidligere 

når de er med og «pusher på» 

 Avstanden mellom samarbeidsparter rundt ungdommene virker mindre nå etter at 

prosjektgruppa er med i møter. Alle jobber med fokus på ungdommen og har samme 

agenda   

 Tar mindre kontakt med psykologen nå enn tidligere fordi de føler seg litt tryggere på 

meg selv og teamet rundt ungdommen. Vet at de får kontakt om de ønsker og det 

virker stressreduserende 

 De ansatte ønsker å være med i gjennomgangen av ungdommer på egen avdelingen og 

ikke at det kun er daglig leder som snakker med. Dette spesielt på de ungdommene 

som ikke er inne i prosjektet.  

 

Daglig leder:  

 Samarbeidet med BUP er sterkere enn noen gang 

 Stor tilgjengelighet inn mot prosjektgruppa som ser utfordringer og dilemmaer med 

begge briller på samtidig 
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 Stor styrke for institusjonen å kunne si til alle samarbeidspartene at vi er med i 

prosjektet. Øker anseelsen ut 

 Økt kompetanse og høyere fokus om psykisk helse hos de ansatte 

 Styrking av ledergruppen da de føler seg tryggere i tillegg til økt kunnskap om psykisk 

helse, både på individ og systemnivå 

 Har vært et stort ønske i alle år om ambulerende behandling fra BUP da 

institusjonsungdom ofte er spesielt sårbare og har hatt mange behandlere og brudd 

tidligere. Den tryggheten vi søker å skape for dem får enda større betydning da 

behandlere kommer inn på ungdommenes arenaer og de trygge voksne hos oss har 

mulighet til å bidra på en mere naturlig måte ved enten å være tilstede eller får direkte 

veiledning av behandler før og etter hvert møte. 

 Det tverrfaglige samarbeidet rundt ungdommene fungerer bedre i de sakene hvor 

ungdommene er inne i prosjektet. Prosjektgruppa fungerer som både koordinatorer og 

veiledere og er i en annen posisjon enn barneverntjenesten og institusjonen hva gjelder 

å kalle inn de ulike aktørene og legge press på fremdrift. 

 Økt kunnskap gjennom kurs om traumer.  

 Avstanden mellom BUP og institusjonen viskes mer ut ved tilstedeværelse av 

prosjektgruppa. Man sitter ikke på hver sin tue og lurer på hva de andre tenker og 

mener! 

 Tror og håper at BUP sin kunnskap om institusjonen og barneverntjenesten øker og at 

de kanskje får en bedre innsikt i miljøarbeidet og ungdommenes hverdag både 

gjennom selve prosjektet men også gjennom fysisk kontakt med ungdommer og 

ansatte ute på avdelingene 

 Synes å merke enn større interesse fra samarbeidsparter om prosjektet og eventuelle 

muligheter for innsøkte ungdommer hos oss 

 Gjennom de faste gjennomgangene av ungdommene (ca. annenhver mnd.) får vi en 

kontinuerlig fremdrift for både ungdommene og ansatte. Samtidig som vi sikrer oss at 

ingen faller utenfor i forhold til psykisk helse. 

 Økt mulighet for at vi kan få raske korrigeringer på eget behandlingsopplegg rundt 

hver enkelt ungdom og også i forhold til generelle systemer hos oss som bør sees på 

med andre eller flere øyne  

 Stedfortreder har som prosjektdeltaker fått økt kunnskap om muligheter og 

begrensninger både på institusjonen, men også på et generelt grunnlag som igjen 

kommer institusjonen til gode  

………………» 
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1.6 Oppsummering og anbefalinger  

1.6.1 Hvordan passer modellen/ metoden 

 

Vår erfaring tilsier at modellen er meget godt egnet for å sikre tett samarbeid mellom 

institusjon og BUP. Vi har konkrete resultater, både kvantitative og kvalitative data, både hva 

gjelder økning i livskvalitet og bedring av samarbeid.  

 

1.6.2 Hvem må samarbeide? 
Det er helt nødvendig at modellen er forankret i ledelsen både på institusjonen og BUP. De 

ansatte må ha eierskap til modellen. Både ungdommen og den barneverntjenesten som har 

omsorgen for barnet/ungdommen må involveres fra start for å hindre brudd i oppfølging ved 

bytte av oppholdssted. Alle i ansvarsgruppa må involveres fra start for å sikre kontinuerlig 

oppfølging. Alle aktører i første, andre og tredjelinje må involveres og arbeide mot samme 

mål.  

 

1.6.3 Hvordan samarbeide og sikre brukermedvirkning?  
 

Vår viktigste erfaring er at vi har brukt en organisasjonspsykologisk modell for selve 

samarbeidet (5 R). Altså at selve måten å samarbeide på skal være kunnskapsbasert, ikke 

bare de konkrete hjelpetiltakene. Denne modellen er delvis basert på psykolog og økonom 

Henning Bangs omfattende forskning på hva som kjennetegner effektivt samarbeid, og at vi 

bruker en dansk modell (5R) som synliggjør hvilke rammer, retning, regler, roller og 

relasjonelle utfordringer som finnes i samarbeidet.  

 

Vi lager en slags «kontrakt» for selve samarbeidet i starten, og prøver å følge denne malen 

gjennom hele samarbeidet, slik at vi sikrer at alle drar i samme retning. Til forskjell fra 

ansvarsgruppemøter er det få personer med på det vi kaller «innsatsmøter», hvor vi diskuterer 

innsatsen og hvordan vi samarbeider. Ungdommen er med på møtene og definerer sitt eget 

utviklingsprosjekt. Deretter må vi passe på at vi jobber etter det prosjektet. Da sikrer vi sterk 

brukermedvirkning og at de ikke føler at man snakker bak ryggen å dem. Alle møter 

referatføres.   

 

Vi jobber også med å videreutvikle samarbeidsavtaler både på overordnet nivå og fra sak til 

sak.  

 

VIKTIG: Det må innhentes samtykke både fra barnevernstjenesten (der ungdommen er under 

16) og fra ungdommene selv. Dette fordi prosjektgruppa må ha innsyn i alle papirer for å sikre 

valg av tiltak og ikke gjøre det som tidligere har vist seg ikke å fungere. Se ellers juridiske 

problemstillinger nedenfor for utdyping av dette punktet.  
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Et kjernepunkt for suksess har vært at psykolog og barnevernspedagoger spiller på hverandre 

og hverandres gode. Vanligvis blir det ikke tid til så tett samarbeid, og man ender opp med å 

gjøre mye alene. Når man har en modell som hvor regelen er at vi MÅ jobbe sammen innad i 

teamet, hvis ikke blir avtalen avlyst, så sikrer man at begge perspektivene blir tillagt lik vekt, 

og kompetanseoverføringen foregår kontinuerlig. Fordi hele prosjektet er forankret i BUP gjør 

vi et poeng av hele tiden å løfte opp det barnevernfaglige perspektivet så det ikke blir 

«lillebror».   

 

I tillegg er det sentralt at man anerkjenner hvilken gullgruve av informasjon og kompetanse 

miljøarbeiderne på institusjonen har. Det er viktig å sjekke med dem hvordan ungdommen har 

det til daglig, og være i tett dialog slik at man orienterer hverandre om små endringer som 

skjer. Dette blir omtrent det samme som foreldre og søsken følger med på hverandre i en 

adekvat fungerende familie, og det er denne typen oppfølging man må etterstrebe at også 

disse ungdommene skal få.  

  

1.6.4 ressursbehov i oppstartsfase og i drift 

Dette kommer selvsagt an på i hvor stor grad man ønsker å involvere alle ansatte og alle 

ungdommer på institusjonen, samt hvor mange ungdommer som til enhver tid er i behov av 

psykisk helsehjelp. Det er rimelig å anslå at man vil trenge 100 % ressurs fordelt på flere 

profesjoner i starten utenfor institusjonen, samt at alle ansatte på institusjonen må være 

dedikert for at ressursen utenfra skal holdes lav. Det kommer an på hvor mange som havner i 

rød og gul gruppe, men vi anslår altså at at minimum 100 % ressurs (men fordelt på flere 

profesjoner, det bør ikke være en person som har ansvaret for dette, det blir altfor 

sårbart og enfaglig) må til for å bistå en institusjon med 15 – 20 ungdommer. Hvis man ikke 

er streng med LEON –prinsippet ryker denne ressursbruken raskt.  

1.6.5 Fordeler og utfordringer for organisasjonen: BUP/ Barnevern 

 
Den store fordelen for BUP er at de som skal hjelpe til både har anledning til å jobbe innenfor 

rammer som gir stor grad av fleksibilitet blant annet fordi finansiering ikke er innsatsstyrt 

eller basert på DRG – systemet som ordinær BUP. BUP får mye mer kompetanse om 

barnevern og de utfordringene akkurat denne pasientgruppa har.  

 

Hvis ungdommene som er i gul eller rød gruppe vurderes og ønsker å motta ordinære tjenester 

fra BUP, er det en stor fordel at prosjektgruppa kjenner ungdommen og kan bidra med 

sentrale opplysninger som vil lette BUPs arbeid. Ofte vil prosjektgruppa ha anamnestiske 

opplysninger samt oppdatert informasjon om daglig fungering, noe som vil gjøre BUPs arbeid 

mye lettere og vil forkorte utredningsfasen betraktelig. Dessuten vil prosjektgruppa ha 

opplysninger om hvilke hjelpetiltak som har og ikke har hatt effekt før, noe som også vil lette 

valg av hjelpetiltak. Fordi institusjonen og ungdommene allerede har etablert så tett kontakt 

med prosjektgruppa, er sannsynligheten stor for at «innsalget» av BUP er lettere enn hvis man 

ikke kjente til hverandre.  

 



47 
 

Utfordringen kan være at hvis ungdommen ikke ønsker ordinær BUP, eller skifter 

oppholdssted, så vil det være vanskelig å tilby et adekvat hjelpetilbud, selv der dette er 

nødvendig. Vi mener vi har hjemmel i lovverket til å strekke oss langt for å tilby hjelp der 

ungdommen ville blitt rettighetsvurdert som i behov for spesialisthelsetjenester, men som 

allikevel ikke ønsker tilbud. For eksempel spes. htj. Lovens § 1, punkt 5) å bidra til at 

tjenestetilbudet blir tilpasset pasientenes behov og 6) bidra til at tjenestetilbudet blir 

tilgjengelig for pasientene. Vi ber selvsagt om samtykke som beskrevet og fører journal på all 

helsehjelp, også hos de som ikke er henvist til BUP. 

 
 

 

 

1.6.6 Fordeler (utbytte) og utfordringer for personalet: BUP/ Barnevern 
 

Fordelene for personalet på institusjonen er godt beskrevet andre steder i denne rapporten. 

En utfordring kan være at en slagside ved å øke fokus på psykisk helse på institusjonen er at 

det blir for mye fokus på psykiske vansker, slik at det blir for lite normalisering av 

utfordringene til ungdommene. Man må i utgangspunktet være svært raus med disse 

ungdommenes atferdsuttrykk, i og med at de dem strever mer ungdommer flest. En annen 

utfordring kan være at de institusjonsansatte føler seg «sett i kortene» og dermed får forhøyet 

beredskap og mer ubehag nå enn før. Men som faglig leder på institusjonen sier: «dette må de 

tåle, og det er bra med mer diskusjoner rundt hvordan vi jobber».  

 

Ulempene for personalet på BUP kan være at ambulant virksomhet selvsagt krever mye 

fleksibilitet, både hva gjelder reising og arbeidstider. Det kan for eksempel være at en 

ungdom som ikke er trygg på behandleren sin ennå ønsker å starte forsiktig med å bygge 

relasjon, for eksempel gå på kino eller gå på en kafe på kveldstid. Vi har vurdert at denne type 

alliansebygging med svært sårbare barn som ikke er vant til at voksne strekker seg litt lenger 

for dem er av avgjørende betydning tidlig i forløpet. Vi har et konkret eksempel på at nettopp 

flere timer på kafe var det som skulle til for at en gutt som tidligere har vært svært mange 

ganger i hjelpeapparatet uten at man har klart å hjelpe han fordi han skrev seg ut og ikke 

ønsket å møte opp på BUP, til slutt førte til at gutten nå etterspør behandleren sin og ønsker 

faste ukentlige samtaler med henne for å bearbeide sine traumer. Så selv om det er mange 

ulemper for de ansatte på BUP med denne type fleksibilitet, er fordelene for pasientene så 

åpenbare at behandlerne selv synes det er verdt det, selv om ordinær arbeidstid blir strukket. 

For denne fleksibiliteten mottar de et ambulant tillegg på den ordinære lønnen. 

 

1.6.7 Hva synes å være fordeler (utbytte) utfordringer for 

barnevernsbarna 

 

De ungdommene vi har spurt (de i rød gruppe) uttrykker store fordeler av BUP er fleksible og 

kaller oss «BUP på hjul». De liker at behandlerne kan så mye av historien deres, og at de 

slipper å fortelle alt på nytt. De synes også det er en stor fordel at det er så tett samarbeid 
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mellom institusjonens ansatte og BUP, som igjen gjør overgangssituasjoner lettere. Fordi vi 

har laget en avtale med ordinær BUP om at de tas inn via prosjektmodellen, blir ventetiden 

mye kortere hvis de vil inn på ordinær BUP, og hvis de ikke vil det, så kan de snakke med en 

psykolog samme uke som de spør etter en. Ergo er det en stor fordel at vi er så tilgjengelige.  

 

Ulempene kan være at de til tider kan oppleve seg invadert fordi vi kommer hjem der de bor.  

Ungdommer med relasjonstraumer er lett å tråkke på tærne, og noen de har samtykket til 

kvelden i forveien kan godt være ombestemt neste morgen. Derfor er det uhyre viktig at vi 

sjekker og dobbeltsjekker om det er greit at vi kommer, og beholder tett kontakt med 

ungdommen eller kontaktpersonen. Et forsiktig press er ofte det som skal til, men vi må gjøre 

fortløpende vurderinger på om det blir for mye for dem, og skape et tilbud som er akkurat 

passe. Viktig at man formilder når man kjenner en ambivalens hos ungdommen knyttet til 

noen av samarbeidspartnerne, at man framsnakker hverandre, og umiddelbart gir beskjed og 

spiller på favorittene til den ungdommen det gjelder. Vi må huske på at disse ungdommene 

har en naturlig skepsis mot «hjelpere», og at det tar tid å bli trygg på nye mennesker.  

 

 

1.6.8 vurdering av mulige gevinst på individ,- system,- og samfunnsnivå 

 

Gevinstene på individnivå:  

Bedre livskvalitet og lavere symptomtrykk, høy grad av egeninvolvering og mye fokus på 

mestring, mening og bygging av solide stillas. Dette vil igjen forhåpentligvis gi grunnlag for 

at de føler seg sterkere og mer rustet til å tåle livets utfordringer.  

 

Systemnivå:  

 Sikrer godt samarbeid fra start 

 Sikrer at helse- og omsorgsvurderingen gjøres samtidig og ikke parallelt 

 Sikrer kontinuitet fra flere instanser fordi man kobler på nettverk fra start 

 Sikrer veiledning og gjensidig kompetanseoverføring mellom BUP og 

barneverninstitusjonen 

 Sikrer at institusjonspersonalet blir tryggere på å kunne stå i vanskelige situasjoner 

 Sikrer at nytte av oppholdssted ikke påvirker hjelpetiltak og er dermed svært 

kostadsbesparende fordi man hindrer brudd i oppfølgingen 

 

Samfunnsnivå:  

Store kostnadsbesparelser fordi man kan hindre flere plasseringer, noe som i seg selv koster 

flere hundre tusen kroner per ungdom per måned, i tillegg til lidelsene for individet. Sparer 

mye på ettervernet, fordi tiltakene videreføres fra før fylte 18 år, noe som sannsynliggjør 

videre positiv utvikling.   
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Den viktigste besparelsen er at ved å holde ungdommens funksjonsnivå oppe, så kan vi 

hindre hindrer vi drop out fra skole eller arbeid. Drop out fra skole eller arbeidsliv er den 

største prediktoren for psykisk lidelse, uføretrygd og tidlig død. Å hindre utenforskap er 

dermed noe av det mest kostnadsbesparende vi kan gjøre. Dette blant annet grunnet tapte 

skatteinntekter for staten, og enorme kostnader i helse og trygdeutgifter, i tillegg til de 

åpenbare kostnadene for individet. De svenske økonomene Nilsson og Wadeskog har regnet 

på utenforskapet (2008). Deres analyser viser at prisen per person ligger på mellom 600 000 

til ca. 2 millioner pr. år i utgifter for staten (2017 – kroner), avhengig av når personen faller ut 

av arbeid. Jo tidligere de faller ut, jo mer kostbart er det for staten. De har regnet på at hvis en 

hjelper bruker halve tiden sin og reddet ett eneste individ i året fra å havne i utenforskap, så er 

dette å regne som samfunnsøkonomisk lønnsomt.  

Nilsson og Wadeskog har gjort mange samfunnsøkonomiske beregninger på hvor mye 

kriminalitet, vold, fengsel og annet utenforskap koster 

(file:///C:/Users/dk173/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/3BJZR468/Individ

en%20i%20centrum%20original.pdf, og om gatevoldets pris: 

file:///C:/Users/dk173/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/3BJZR468/Rapports

ammanfatt4.pdf) 

Vi vet fra fengselsstatistikken at barnevernsbarn er i høyrisiko og overrepresentert som 

utenforskapets barn (kilde: SSB : https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-

og-publikasjoner/sammensatte-levekaarsproblemer-blant-innsatte-i-norske-fengsler) 

Et eksempler fra rapporten om gatevold i Sverige fra Nilsson og Wadeskogs rapport:  

«Krogvolden» bare i Södertälje koster byen 70 millioner i året. Kommunen har nylig bestemt 

å satse 1,5 mill på ekstra bemanning i helgene. Om bare 3 prosent av volden ble forhindret, 

skulle det oppveie hele satsingen. Bara i Södertälje lever i dag 600 pojkar i 13–18-årsåldern i 

riskzonen för att hamna i utanförskap. 

50 av dem bedöms ha hög risk för att bli livsstilskriminella. De kan komma att kosta 

samhället uppåt 80 miljoner kronor vardera när de fyllt 40. Samtidigt orsakar varje kriminell 

sammanslutning på runt 20 personer gemensamt samhällskostnader för 650 miljoner under 

en 20-årsperiod, enligt Ingvar Nilsson och Anders Wadeskogs beräkningar (se faktaruta). –

 Att stoppa utvecklingen när de här killarna är tio år är billigt jämfört med vad de kostar 

sedan. Att satsa på sociala insatser tidigt är en riktigt bra affär, menar Ingvar Nilsson.» 

Vi mener ikke med dette å antyde at vårt bidrag i prosjektet «helsehjelp til barn på 

barnevernsinstitusjoner» kommer til å «redde alle», men vi mener å ha godt belegg fra både 

samfunnsøkonomiske, barnevernfaglige og psykiske helsefaglig ståsted når vi hevder at å 

finne en måte å hjelpe samfunnets mest utsatte barn er en svært god investering både for 

individ og samfunn.  

 

 

 

file:///C:/Users/dk173/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/3BJZR468/Individen%20i%20centrum%20original.pdf
file:///C:/Users/dk173/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/3BJZR468/Individen%20i%20centrum%20original.pdf
file:///C:/Users/dk173/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/3BJZR468/Rapportsammanfatt4.pdf
file:///C:/Users/dk173/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/3BJZR468/Rapportsammanfatt4.pdf
https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/sammensatte-levekaarsproblemer-blant-innsatte-i-norske-fengsler
https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/sammensatte-levekaarsproblemer-blant-innsatte-i-norske-fengsler
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1.6.9 Andre mulige konsekvenser 

I og med at prosjektet opererer i randsonen både for spesialisthelsetjenesten og 

barneverntjenesten, og at man må søke både tilråding fra personvernombudet og Datatilsynet 

for å kunne jobbe på denne måten, så er det en krevende modell å implementere. Dette er ikke 

et argument for ikke å jobbe på denne måten, men det betyr at den ikke uten videre kan 

kopieres som nasjonal implementering før de juridiske utfordringene er løst. Men fordi 

modellen foreløpig ser ut til å gi ønsket effekt på en gruppe som er svært vanskelig å hjelpe, 

og fordi den er så grundig fundamentert i tverrfaglige og praktiske erfaringer, så er 

konsekvensen av å kutte ut å jobbe på denne måten at man fratar denne gruppen ungdommer 

en modell som er potensielt virksom.  

 

1.7 Hvordan planlegger helseforetaket å jobbe videre med temaet etter 

prosjektslutt  

Etter at våre prosjektmidler tok slutt våren 2017 overførte vi oppfølgingen av institusjonen og 

alle ungdommene som bor der til et tilsvarende prosjekt hvor vi følger opp 

fosterhjemsplasserte barn. Vi er 100 % finansiert av Helsedirektoratet og har i desember 2017 

også søkt midler fra Buf. Dir. for å kunne sikre videre drift (vi har pr. desember 2017 ca. 140 

barn og ungdom i prosjektet). Dette måtte vi gjøre for å unngå at alle ungdommene på 

institusjonen sto uten tilbud etter prosjektets slutt.  

Prosjektfinansiering er imidlertid ikke er varig løsning, i alle fall ikke på årlig basis (hvis man 

derimot er sikret 3-5 år av gangen er det mulig, i alle fall på kortere sikt). Vi arbeider i disse 

dager med å se på alternative måter å finansiere på. En mulighet er å legge oppgavene under 

ordinær drift. Utfordringen med dette er at måten vi jobber på nå er konsesjonspliktig, og det 

er ikke sannsynlig at BUP kan arbeide på denne måten i årevis på konsesjon. For å få akkurat 

denne måten å jobbe på til å bli en varig modell må forskrifter eller mandat for BUP endres 

noe. Vi håper å bidra direktoratet med dette.  

En annen mulig modell er å finansiere statlig, for eksempel gjennom BUF-etat slik man gjør 

med MST (multisystemisk terapi). I og med at alle barn og ungdom som bor på 

barnevernsinstitusjoner er under omsorg av eller under tiltak av barneverntjenesten, er det 

naturlig å tenke like sterk forankring via buf.dir og BLD som av H. dir. og HOD. I og med at 

helse og omsorg alltid er to sider av samme sak, og for å unngå å opprettholde den 

silotenkingen som fortsatt preget organisering av helse- og omsorgstjenester, så ser vi det som 

avgjørende for suksess at helsehjelp til barn på barnevernsinstitusjoner både organisatorisk og 

økonomisk forankres i begge direktorat og departement. Dette er også i tråd med intensjonene 

og føringene både fra statsrådene Bent Høie og Solveig Horne.  

Det er også mulig å forankre et slikt tiltak kommunalt eller fylkeskommunalt, men det er 

utfordrende å sikre gode og sterke faglige kommunale nettverk.  

Det er også andre mulige rammer, for eksempel gjennom en ideell stiftelse med statlig støtte 

og avtale med helseforetakene (for eksempel som Alternativ til Vold eller Stine Sofie-
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senteret), men dette er en helt annen måte å forankre på som krever en utredning av 

muligheter.  

Uansett modell er det avgjørende at videre arbeid med å hjelpe barn på barneverninstitusjoner 

tar utgangspunkt i at dette er barn som allerede har fått mye hjelp, og hvor vi ikke har råd til å 

tråkke i flere grøfter som offentlig ansatte. Dette krever kunnskap om både psykisk 

helsefaglig og barnevernfaglig arbeid. Å jobbe for å implementere modeller med et bein i hver 

leir anses fra vår side som selve nøkkelen til suksess for å hjelpe disse barna. Det nye med 

vårt prosjekt er at vi har laget den hybriden mellom BUP og barnevern som vi mener har 

manglet til nå, men for å få til at dette skal testes nasjonalt må vi ha med begge departement 

og en justering av lover og forskrift.  

Vi vil benytte anledningen til å takke Helse Sør Øst som ga oss muligheten til å bidra i dette 

prosjektet, og håper prosjektrapporten kommer til nytte.  
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Vedlegg 1 Intervjumal  

Til kontaktperson institusjon. Brukes som supplement til kartleggingen av livskvalitet og 

symptomer (KINDL og SDQ, se lenker ovenfor) 

Intervjumal til kontaktperson på institusjonen 

 

Bakgrunn 

Kort omsorgshistorikk – hva har barnet vært igjennom?  

Hvor lenge har barneverntjenesten vært involvert, når tok de omsorgen og hvorfor?  

Hvilke tiltak har vært prøvd; både hva gjelder omsorg, helse og skole? Resultater?  

Ungdommen 

Alder og kjønn 

Hvor lenge har ungdommen bodd på institusjonen?  

Beskriv ungdommen (ressurser, personlighet, emosjonalitet, væremåte): 

Hvilke interesse har han/hun?   

Aktuell fungering  

I barnehage/skolen/jobb/dagtilbud (sosialt, faglig) 

På fritiden 

Hjemme 

Med venner/kjæreste 

Helsetilstand (fysisk og psykisk)  

Hvordan vurderer du livskvaliteten til barnet/ungdommen, og hva skal til for evt. å øke 

denne?  

Relasjoner  

Hvem er viktige personer for ungdommen, hvordan er kvaliteten på disse relasjonene, og hvor 

mye samvær/kontakt er det med biologisk familien?  
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Vedlegg 2. Samtykkeskjema KARTLEGGING til ungdom  

Bakgrunn og formål 

Stillasbyggerne er et samarbeidsprosjekt mellom BUP Øvre Romerike og noen utvalgte 

barneverntjenester og institusjoner. Vi har som mål at ungdommer i fosterhjem og på 

institusjoner skal ha så høy livskvalitet som mulig, og tilby hjelp til de som trenger det. Vi 

jobber også for at barneverntjenesten og BUP skal ha et bra samarbeid. Vi jobber på 

prosjektmidler fra Helse Sør-Øst og Helsedirektoratet.  

Ansvarlig for prosjektet er Akershus universitetssykehus. 

Hva skal du gjøre?  

Vi ønsker at du fyller ut to korte spørreskjemaer (Kindl og SDQ). Spørsmålene handler om 

hvordan du har det og hva slags livskvalitet du har. Det tar ca. 10 minutter å svare på 

skjemaene. Det kan hende vi spør deg om å fylle ut de samme spørreskjemaene ved senere 

anledninger, for å se om din hverdag og livskvalitet har endret seg. Fosterforeldrene dine 

fyller også ut de samme skjemaene.  

Hvem har tilgang på opplysningene, og hva skal det brukes til?  

All informasjon blir behandlet konfidensielt. Det er kun deltakere i prosjektgruppen som har 

innsyn i skjemaene. Vi skal bruke opplysningene til å finne ut hvordan du har det, og om det 

er noe vi kan hjelpe til med. Vi ønsker å snakke med kontaktpersonen  dine og 

saksbehandleren din om hvordan de tror at du har det, og hva vi kan hjelpe til med. Du får vite 

hva vi har snakket om.  

Vi skal også skrive om hvordan vi kan sikre at ungdommer i fosterhjem og på institusjoner 

har det så bra som mulig. Det vi skriver er anonymt.   

Hva skjer med opplysningene etter at prosjektet er avsluttet?                                           

Opplysningene blir lagret på et sikret område på forskningsavdelingen på Ahus. Vi vil spare 

på skjemaene i tilfelle vi lurer på hvordan det går med deg etter at du har blitt voksen, og da 

kan vi sammenligne med hvordan du har det nå. Du kan når som helst be om at opplysningene 

blir slettet fra arkivet. Prosjektperioden varer til 19.09.2025. 

Hva hvis jeg lurer på noe?                                                                                                         

Da kan du ringe prosjektleder og psykologspesialist Heidi Tessand på 47634926.  

Studien er tilrådet av Personvernombudet ved Ahus. 

Jeg kan velge å trekke mitt samtykke når som helst og det vil ikke medføre noen 

konsekvenser for meg.  

 

Samtykke Jeg har mottatt informasjon om prosjektet, og er villig til å delta:  

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosjektdeltaker, dato og sted  
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Vedlegg 3. Samtykke INTERVENSJON ungdom  

Hvem er vi? 

Stillasbyggerne er et team med psykologer fra BUP Øvre Romerike og rådgivere fra 

barneverntjenesten. Vi prøver å hjelpe barn og ungdom i fosterhjem og på institusjoner. Vi 

jobber på en litt annen måte enn det som er vanlig på BUP og i barneverntjenesten. For 

eksempel er vi lite på kontorene våre. Vi møter ungdom og de du vil at vi skal samarbeide 

med der dere er, for eksempel der du bor eller på skolen.  

Målet vårt er at ungdommer i fosterhjem og på institusjoner skal ha så høy livskvalitet som 

mulig. Vi jobber også for at barneverntjenesten og BUP skal ha et bra samarbeid.  

Vi samarbeider med institusjonen du bor på, og som du vet har du allerede fylt ut noen 

skjemaer om hvordan du har det. Tusen takk for det!  

Vil du at vi skal prøve å hjelpe til?  

Basert på det du svarte på skjemaene og det kontaktpersonen din har fortalt oss ønsker vi å ta 

en prat med deg og sammen finne ut om det er noe vi kan hjelpe til med. Du er over 16 år og 

bestemmer selv om du vil at vi skal involvere oss. Vi trenger også å innhente informasjon om 

bakgrunnen din. Vi kan tilby samtaler til deg, veiledning til avdelingsleder, samarbeid med 

skole, fritidsaktiviteter eller andre personer som er viktige for deg. Du får vite hva vi snakker 

med dem om, og det er du som bestemmer hva vi skal hjelpe til med.  

 

En kortversjon av det du forteller oss blir skrevet ned i vårt journalsystem som heter DIPS. 

Som du vet har vi taushetsplikt.  

 

Håper du vil møte oss! 

Hilsen “Stillasbyggerne” 
 

Samtykke Jeg har mottatt informasjon om prosjektet, og er villig til å delta. Jeg 

samtykker til at prosjektet kan innhente informasjon om meg fra barnevernmappa, 

helsejournal, fra skole og andre samarbeidsaktører hvis det er nødvendig.  

 

Jeg kan velge å trekke mitt samtykke når som helst og det får ingen konsekvenser for 

meg.  

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosjektdeltaker, dato og sted  
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Vedlegg 4: samtykke kartlegging BARNEVERNTJENESTEN 

Bakgrunn og formål 

Stillasbyggerne er et samarbeidsprosjekt mellom BUP Øvre Romerike, og noen utvalgte 

barneverntjenester og institusjoner. Vi har som mål at ungdommer i fosterhjem og på 

institusjoner skal ha så høy livskvalitet som mulig, og tilby hjelp til de som trenger det. Vi 

jobber også for at barneverntjenesten og BUP skal ha et bra samarbeid. Vi jobber på 

prosjektmidler fra Helse Sør-Øst og Helsedirektoratet.  

De som samtykker på dette skjemaet er den barneverntjenesten som har omsorgen for barn og 

ungdom under 16 år som deltar i prosjektet. 

Ansvarlig for prosjektet er Akershus universitetssykehus. 

Hva skal barna/ungdommene gjøre?  

Vi ønsker at de fyller ut to korte spørreskjemaer (Kindl og SDQ). Spørsmålene handler om 

symptomer på psykisk plager og om hva slags livskvalitet de har. Det tar ca. 10 minutter å 

svare på skjemaene. Det er mulig vi spør dem om å fylle ut de samme spørreskjemaene ved 

senere anledninger, for å se om hverdagen og livskvalitet har endret seg. 

Hvem har tilgang på opplysningene, og hva skal det brukes til?  

All informasjon blir behandlet konfidensielt. Det er kun deltakere i prosjektgruppen som har 

innsyn. Vi skal bruke opplysningene for å finne ut hvordan barna/ungdommene har det, og 

om det er noe vi kan hjelpe til med. Vi skal også skrive om hvordan vi kan sikre at 

ban/ungdom under barneverntjenestens omsorg har det så bra som mulig. Det vi skriver er 

anonymt.   

Hva skjer med opplysningene etter at prosjektet er avsluttet?                                           

Opplysningene blir lagret på et sikret område på forskningsavdelingen på Ahus. Vi vil spare 

på skjemaene i tilfelle vi lurer på hvordan det går med barna/ungdommene når de har blitt 

voksne, for å sammenligne med hvordan du har det nå. De kan når som helst be om at 

opplysningene blir slettet fra arkivet. Prosjektperioden varer til 19.09.2025. 

Hva hvis jeg lurer på noe?                                                                                                         

Da kan du ringe prosjektleder Heidi Tessand på 47634926.  

Studien er tilrådet av Personvernombudet ved Ahus 

Jeg kan velge å trekke mitt samtykke når som helst og det vil ikke medføre noen 

konsekvenser.  

 

Samtykke Jeg har mottatt informasjon om prosjektet og samtykker til at 

barnet/ungdommen kan delta:  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barneverntjeneste, navn på leder, dato og sted  
 


