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Se hele ungen!
Arne Holte
Professor emeritus i helsepsykologi, Universitetet i Oslo (UiO)
Tidligere assisterende direktør i Folkehelseinstituttet

Rut sliter med å resonnere, så hun får hjelp av Pedagogisk-psykologisk-tjeneste (PPT);
den ligger under Kunnskapsdepartementet (KD). Peter har en mamma og en pappa
med tunge rusproblemer, så han er i Barnevernstjenesten (BVT); den ligger under
Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (BUFdir). Rakel har vondt i magen, så hun
snakker med skolehelsetjenesten; den ligger under Helsedirektoratet (Hdir). Paulus
blir mobba; antimobbeprogrammene ligger under Utdanningsdirektoratet (Udir).
Lukas har atferdsproblemer; Atferdssenteret – nå Nasjonalt utviklingssenter for
barn og unge (NUBU) - ligger under Barne- og familiedepartementet (BFD). Johannes
går i barnehagen; den ligger under Utdanningsdirektoratet (Udir). Sara er redd og
bor i en kommune der det ikke er noen kommunal psykisk helsetjeneste. Da må
hun til fastlegen for å bli henvist til Psykisk helsevern for barn og unge (BUP) som
ligger under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Utenfor BUP må hun vente i
halvannen måned før hun får komme inn. Er hun ikke syk nok, blir hun sendt tilbake
til kommunen og må vente der til hun blir syk nok.
Slik kunne jeg fortsatt. Rett nok kan man slite på skolen uten å være redd og man
kan være redd uten å slite på skolen. Men ofte er det de samme ungene det dreier
seg om, som kastes fra system til system, lovverk til lovverk, kultur til kultur. Alle ser
en bit av ungen. Ingen ser hele. Ungene skjønner det ikke, foreldrene skjønner det
ikke, du skjønner det ikke, jeg skjønner det ikke. Kanskje skjønner ikke de respektive
statsrådene det heller.
Vi kan ikke ha det sånn: Sliter ungen med tenkning, språk og læring, kaller vi det
utdanning og sender problemet til PPT. Sliter ungen med kropp og følelser, kaller
vi det helse og sender problemet til helsestasjonen, skolehelsetjenesten eller BUP.
Skeier atferden ut, det er rus inne i bildet, eller mor og far ikke klarer å holde orden
på familien, kaller vi det familie- og oppvekstmiljø og sender problemet til BVT eller
kanskje til politiet.
Vi kan ikke fortsette slik og kaste ungene og familiene deres rundt mellom ulike
systemer med ulike lovverk, språk og kulturer, og ikke minst fortolkning av taushets
plikten. Alle som arbeider i utdanningssektoren vet at det er umulig å få ut informasjon om barnet fra helsesektoren. Skulle barnehagen initiere en henvisning til
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spesialisthelsetjenesten, kommer epikrisen tilbake til fastlegen, mens barnehagen som
initierte henvisningen ikke får noen informasjon med mindre foreldrene utvirker det.
Vi må begynne å se hele barnet. Her er tre tiltak som jeg mener ville hjelpe:
Flytt helseundersøkelsene av førskolebarn til barnehagen. I dag undersøker
dyktige helsesykepleiere på helsestasjonen småbarna ute av kontekst, på fremmed
territorium midt i tilknytningsalderen og får informasjon av mor/far som gjelder
hjemme, men ikke ute. På den annen side ser barnehagepersonalet barna hver dag,
hele dagen i flere år. De møter foresatte to ganger om dagen, har samtaletimer med
dem to ganger i året basert på observasjon av barnet, men har svak helseutdanning og
initierer knapt noen henvisninger til hjelpeapparatet. Flytter vi helseundersøkelsene av
småbarn til barnehagen, så kan helsesykepleier se barna i kontekst på kjent territorium
og få informasjon av både foreldre og barnehagelærere. Og omvendt, barnehagelærerne kan lære av helsesykepleierne hva de skal se etter og at ikke alt er normalt.
Men da må barnehagene tilrettelegges for dette.
Slå sammen skolehelsetjenesten og PPT. Det er ingen faglig eller annen fornuftig
grunn til at følelsene og kroppen til ungene skal håndteres på den ene siden av skolegården (skolehelsetjenesten), mens språket og tenkningen deres skal håndteres på
den andre siden (PPT). Den ene hjernehalvdelen - språk og tenkning - i KD, den andre
hjernehalvdelen – følelsene - i HOD, litt forenklet sagt. Slår vi skolehelsetjenesten og
PPT sammen, kan vi endelig få se kropp, følelser, tanker og adferd som et hele. Det
er kun lange byråkratiske tradisjoner som gjør at dette er to tjenester. La oss få én
helhetlig skoletjeneste som ser hele ungen.
Lovfest Familiens hus eller tilsvarende samhandlingsmodeller med integrerte
tjenester. I Familiens hus er flere etater og tjenester for barn, unge og familier samlet
under samme tak i én felles organisasjon på tvers av etater, lovverk, kompetanse og
kulturer. Det kan være svangerskapsomsorg, helsestasjon, åpen barnehage, forebyggende barnevernstjeneste, kommunepsykolog, PPT, familieveiledning, frivillige
organisasjoner, habiliteringstjeneste, NAV og andre. Og tenk så fint om vi hadde
fått med fastlegen også! De beste Familiens hus har som i Ringsaker kommune, ett
felles nettverksstyre og benytter samtykkeerklæring slik at relevant informasjon kan
formidles uten hindringer på tvers av tjenester. De ser hele ungen.
For noen år siden besøkte jeg et slikt Familiens hus. Jeg kom inn i huset via den åpne
barnehagen. Der satt en mann. På ham kravlet det tre små gutter som så ut som
de var akkurat like gamle. Jeg sa til mannen: «Det var svært så tett du hadde gutta
dine!» (jeg tenkte på tett i alder). - «Å nei, nei», sa mannen, «dette er ikke gutta mine.
Guttungen min er han krabaten der borte på ribbeveggen der». - «Å ja», sa jeg, «så du
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kommer ned her i barnehagen og er sånn ekstrahjelp, du da?» - «Ja», sa mannen, «jeg
jobber i Nordsjøen, fjorten dager ute og fjorten dager hjemme, så det blir litt kjedelig»
«Også er det litt manko på fedre i bygda vår!» føyde han til. - «Kommer du ned hit sånn
helt aleine, du da?», spurte jeg. «Å nei, nei», svarte mannen igjen, «jeg er her med hele
familien, jeg». «Du skjønner», fortsatte han, «du skjønner vi har litt problemer med han
eldste guttungen vår, så han er oppe i barnevernet sammen med kona mi. Vi får så fin
oppfølging og hjelp der. Og han mellomste guttungen vår, han sliter litt på skolen, så
han er inne i PP-tjenesten. Og når vi er ferdige i barnevernet og PP-tjenesten, da skal
vi inn til helsesykepleieren med minstejenta vår, for du skjønner, hun har stadig vondt
i magen». - «Så flott!», sa jeg. «Ja, du skjønner, vi har undertegna sånn der samtykkeerklæring». Så fortalte han om en erklæring som brukere av Familiens hus fikk tilbud
om å undertegne slik at de ulike etatene i huset kunne utveksle relevant informasjon
seg imellom til beste for barnet. Lederen i huset fortalte meg siden at så godt som
alle foreldre som fikk tilbud om det, fylte ut samtykkeerklæringen, ganske enkelt fordi
foreldre i det store og det hele ønsker det beste for barna sine. I dette familiens-huset
så de hele barnet og ikke bare barnet, de så hele familien på tvers av barnehage,
helsesektor, skolesektor, barnevern og kommunepsykologtjeneste.
Det er slik vi vil ha det. Vi kan ikke slå sammen HOD, KD, BFD, justis og politi og legge
alle virksomhetene inn under statsministeren. Da blir vi litt for lik land vi ikke liker å
sammenligne oss med. Men kommunene kan gjøre det. De kan legge alle etatene
som arbeider med barn, unge og familiers helse, læring, trivsel og velvære under ett
felles styre i Familiens hus. Etter 15 - 20 års suksessrik erfaring med Familiens hus
i Norge, må det være på tide å lovfeste dette, slik at alle kommunene får dette på
plass. Den konkrete utformingen i hver kommune eller bydel vil selvfølgelig måtte
variere. Men én dør inn, ett felles styre og felles samtykkeerklæring om utveksling av
informasjon kan være tre smarte steder å starte. Da får vi integrerte tjenester som
er i stand til å se hele barnet og familien på tvers av sektorer.
Denne boka er skrevet for dem som arbeider med barn, unge og deres familier i
Familiens hus. Men boka er viktig også for politikere, folk i forvaltningen og fagfolk som
arbeider med barns interesser, særlig barns psykiske helse. Boka presenterer fakta
og erfaring, teoretiske og praktiske perspektiver på etablering og drift av Familiens
hus. Den beskriver verktøy og tiltak, og hva som bør ligge til grunn for valg av disse.
Særlig viktig er at det har kommet til nye kapitler om ledelse, taushetsplikt, veiledning,
foreldrestøtte og barnehabilitering.
Jeg tror boka vil være til inspirasjon og nytte for de mange fagfolk, politikere og kommunale
forvaltere som skal arbeide i og med Familiens hus. Jeg ønsker alle norske kommuner
lykke til i arbeidet med å ta vare på barna våre og familiene deres, i Familiens hus.
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Forord fra redaktørene
Familiens hus er en modell for samordning av kommunale tjenester som i sum, er ment
å gi foreldre og barn et helhetlig, lett tilgjengelig og støttende helse og omsorgstilbud
i deres nærmiljø. Modellen ble introdusert i Norge under Opptrappingsplanen for
psykisk helse (1999–2008), hvor mål som bedre psykisk helse, helsefremmende og forebyggende arbeid, økt brukermedvirkning og en lav terskel inn til tjenestene lå til grunn.
Utvikling av modellen knyttes nå opp til føringer skissert i Samhandlingsreformen
hvor hovedutfordringene fortsatt er et behov for bedre samordning av tjenestene,
justering av oppgavefordeling mellom ulike tjenestenivå, samt større fokus på forebyggende og helsefremmende innsatser nær brukerne.
Denne boken er en revisjon av boken Familiens hus- organisering og faglige perspektiver
som ble utgitt i 2011. Bokens målsetting er å presentere aktuelle tema for fagpersoner
i kommunale tjenester som arbeider med barn, unge og deres foreldre. I tillegg blir
samhandlingsmodellen Familiens hus beskrevet, og resultater fra en nasjonal kartleggingsundersøkelse av Familiens hus/familiesenter presentert. Familiens hus er en
kompleks organisasjon bestående av mange elementer, og vi har dermed vært nødt til
å gjøre et utvalg av hvilke temaer som skulle være med i boken. Samtlige kapitler som
var inkludert i den forrige utgaven har enten vært revidert av forfatterne eller erstattet
av helt nye kapitler. I tillegg er det inkludert noen nye temaer. Alle kapitlene har vært
gjennom en prosess med fagfellevurdering, revisjoner og vurdering av redaktørene.
Boken er inndelt i fire deler. Den første delen tar for seg familiesentermodellen i
Norge og Sverige, og hvordan denne kan implementeres i kommunen. Del 2 tar for
seg temaer av betydning for å kunne jobbe godt sammen som tverrfaglig samarbeid,
ledelse, veiledning og taushetsplikt. Del 3 presenterer ulike ressurser i arbeidet som
hvor man kan finne informasjon om tiltak og måleinstrumenter mens den siste delen
inneholder temaer relatert til barn og foreldre som for eksempel ulike former for
foreldrestøtte og brukermedvirkning. Nye tema som presenteres i denne versjonen er
ledelse (kapittel 5), juridiske forhold (kapittel 7), veiledning (kapittel 6), foreldrestøtte
(kapittel 15) og et kapittel om barnehabilitering (kapittel 16).
Ved etablering av Familiens hus må modellen tilpasses forholdene og tjenestene i
den enkelte kommune, og kapitlene kan anvendes av fagmiljøene som grunnlag for
faglige diskusjoner og i lokalt utviklingsarbeid. Mange kommuner har valgt andre
organisatoriske modeller enn Familiens hus for organisering av sine tjenester rettet
mot barn, unge og deres familier. Vi tror at også disse kommunene og tjenestene vil
finne nyttig lesning i denne boken, da mange av temaene er relevante uavhengig av
organisasjonsform. RKBU Nord har sammen med RKBU Vest, RBUP Midt og RBUP
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Øst og sør i oppdrag fra Helsedirektoratet ansvar for å bistå kommunene i etablering
og faglig utvikling av familiesentre og familiens hus for å styrke kommunalt psykisk
helse-arbeid. Denne boken er et ledd i dette arbeidet.
Til slutt vil vi takke alle forfatterne, fagfellene, illustratør og korrekturleser for alle
bidragene som har gjort denne boken mulig. Vi håper at boken blir til nytte for alle de
flotte fagfolkene som arbeider med barn, unge og deres familier i norske kommuner.

Monica Martinussen
Professor

Mariann Bellika Hansen
Universitetslektor

Frode Adolfsen
Førsteamanuensis
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Kapittel 1. Familiens hus
– en familiesentermodell
Mariann B. Hansen og Monica Martinussen
RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet

Sammendrag
Familiens hus er en modell for organisering av kommunale tjenester for barn, unge og
deres familier. De første kommunene tok modellen i bruk så tidlig som i 2002, og den
bestod da av åpen barnehage, svangerskapsomsorg, helsestasjon, PPT og forebyggende
barneverntjeneste. Formålet var å styrke det forebyggende arbeidet og gi bedre tjenester
til barn og familier blant annet gjennom å styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom
fagpersoner og tjenester. Formålet med dette kapitlet er å gi en kort historisk oversikt
over utviklingen av familiens hus både når det gjelder innhold og organisering. I tillegg
gis det en oversikt over målsetningene for denne modellen og hvordan utviklingsarbeidet
rundt modellen har vært.
Utviklingen av Familien hus i Norge
Gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008) ble det initiert et
forsøk med familiesenter i norske kommuner i perioden 2002-2004. Betegnelsen
familiesenter ble tidligere brukt i stedet for familiens hus, og i dag anvendes begge
betegnelsene litt om hverandre i Norge, mens på engelsk omtales modellen som
family center. Familiesentret er etter den svenske modellen et hus med mange
tilbud og god tilgjengelighet av tjenester og fagfolk, inkludert et tverrfaglig team.
Sentret skal drive forebyggende og helsefremmende arbeid og være lokalisert i
nærmiljøet (Haugland, Rønning & Lenschow, 2006). RBUP Nord fikk i oppdrag
fra Sosial- og Helsedepartementet å gjennomføre et nasjonalt prosjekt basert på
den svenske familjesentral-modellen. Et av hovedmålene med å etablere denne
modellen var å kunne sikre et tverrfaglig lavterskeltilbud til alle, samtidig som
barn og unge i psykososial risiko skulle bli fanget opp og tilbudt tverrfaglig og relevant hjelp på et tidlig tidspunkt. Den svenske modellen ble implementert i seks norske
kommuner i forsøksperioden fra Nordreisa i nord til Furuset bydel i Oslo i sør (Haugland
m.fl., 2006). Disse kommunene fikk økonomisk støtte, faglig bistand og veiledning
underveis (Thyrhaug, 2009). Kommunen måtte også stille egnede lokaler og
personell til rådighet. Etter forsøksperioden valgte prosjektkommunene å beholde
modellen, og i dag er det fremdeles familiens hus i fem av de seks forsøkskommunene.
Modellen må sies å være i tråd med anbefalinger i Samhandlingsreformen og
nevnes også av Folkehelseinstituttet som et eksempel på hvordan man kan drive
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forebyggende og helsefremmende arbeid i kommunene (Skogen, Smith, Aarø, Siqveland
& Øverland, 2018).
I 2008 utviklet RBUP Nord i samarbeid med forsøkskommunene, brosjyremateriell der
modellen ble beskrevet og illustrert. Målsetningen var både å kunne informere men også
inspirere andre kommuner til å samordne tjenestene sine. Brosjyremateriell er i ettertid
revidert i 2014 og finnes på nettsidene til RKBU Nord sammen med annen litteratur
om familiens hus1. RKBU Nord er ett av fire kunnskapssenter som har i oppdrag fra
Helsedirektoratet å bistå kommuner i blant annet etableringen av samarbeidsmodeller
som Familiens hus. Kunnskapssentrene arrangere lokale, regionale og nasjonale fag
dager, og det er også etablert flere regionale ledernettverk som møtes jevnlig. RKBU
Nord drifter også nettsiden Familiens hus UiT2. Revideringen av denne boken er også
et ledd i dette arbeidet i regi av RKBU Nord.
Mål, organisering og tjenester i Familiens hus
Familiens hus er i utgangspunktet en modell på hvordan et tverrfaglig kommunalt
tilbud kan organiseres. Modellen skal gi tjenester som ivaretar både fysisk og psykisk
helse hos barn, unge og deres foreldre. De mest sentrale tjenestene som inngår er
vanligvis svangerskapsomsorg, helsestasjonstjeneste(r), pedagogisk psykologisk
tjeneste (PPT), barneverntjeneste og åpen barnehage. Det er imidlertid viktig å skille
selve modellen fra hvordan kommunene faktisk har valgt å løse organiseringen lokalt.
I norske kommuner kan det være store variasjoner i forhold til gjelder hvilke tjenester
som inngår, lokaliseringen og hvilket navn den samlede tjenesteenheten har.
Målet for arbeidet i Familien hus er å fremme trivsel og god helse hos barn, unge
og deres familier, samt å styrke barn og unges oppvekstsvilkår (RKBU Nord, 2014).
Målsettingen kan nås blant annet gjennom å:
•
•
•
•
•
•
•
•

tidlig identifisere fysiske, psykiske og sosiale utfordringer hos barnet og i familien
tilby lett tilgjengelig støtte og tiltak
støtte og styrke foreldre i deres omsorgs- og oppdragerrolle
legge til rette for at barn, unge og deres familie får styrket sitt sosiale nettverk
utvikle kommunikasjons- og arbeidsmåter der barn og foreldre er delaktige
utvikle god, samordnet og tverrfaglig service til brukerne
være tilgjengelig som møteplass der folk bor
formidle relevant informasjon

1

https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_dimension_id=154287&p_document_id=356634

2

https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=349396
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I det faglige fundamentet ligger det fem grunnleggende perspektiv: forebyggende og
helsefremmende perspektiver, mestringsperspektivet, brukerperspektivet, helhetsperspektivet og kunnskapsperspektivet (se Figur 1.1).

Tredje etasje/nivå – Indikerte tiltak
Barn, unge og familier med særskilte
behov (grupper eller individer) med
forhøyet risiko og symptomer

Andre etasje/nivå – Selektive tiltak
Grupper av barn, unge og familier
med noe forhøyet risiko

Første etasje/nivå – Helsefremmende og universelle tiltak
Alle barn og unge med familier

Det faglige fundament

Figur 1.1 De ulike nivåene i familiens hus modellen

I førsteetasjen ligger de universelle tilbudene som helsestasjonstjenester, svangerskapsomsorg og åpen barnehage. Her er også en av målsetningene at familiene skal
ha muligheten til å utvide sitt sosiale nettverk samtidig som de skal kunne dra nytte
av et tverrfaglig samarbeid mellom de ulike tjenesteutøverne. Foreldreforberedende
kurs, foreldreveiledning, førstehjelpskurs, babytreff er eksempel på kurs/gruppetilbud
som kan tilbys i første etasje. Gjennom deltakelsen i første etasje identifiseres de
barna og foreldrene som har behov for mer veiledning og tiltak. I den andre etasjen
vil det være aktuelt å kunne tilby oppfølging og tiltak både individuelt og i grupper.
Det kan være tilbud til barn som er pårørende til psykisk syke foreldre eller ulike
gruppetilbud for foreldre som for eksempel unge mødre. Sammen med de faste
fagpersonene i familiens hus kan for eksempel fagpersoner fra barn og familievern
eller BUP bidra inn.
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I tredje etasje er det både barn og unge og familier med forhøyet risiko og tidlige
symptomer som tilbys hjelp, i tillegg til barn og unge med større problemer og hjelpe
behov. Den siste gruppen kjennetegnes også av å ha behov for tett oppfølging over
tid. Her vil det ofte være nødvendig med et tett samarbeid mellom fagpersonene i
familiens hus, spesialisthelsetjenesten, kommunepsykolog, ergo- og fysioterapitjeneste
samt skole og barnehage. Her vil hovedfokuset være på å begrense belastninger og
risikofaktorer for barnet og familien samtidig som mestringsferdighetene styrkes.
Noen familier har kun behov for de universelle tjenestene som for eksempel svanger
skapsomsorg og helsestasjonstjenester mens andre familier har mer sammensatte
behov og dermed behov for mer koordinert hjelp fra alle nivåer. Et barn som har
sammensatte behov kan være et eksempel på at en familie som vil kunne ha behov
for tiltak på alle nivåer i huset. Familien og barnet vil ha behov for både universelle
tjenester som alle andre, og de vil ha utbytte av å få muligheten til å styrke sitt sosiale
nettverk hvis de har behov for det. Samtidig kan familien ha behov for et mer målrettet
tiltak på selektivt nivå, for eksempel et lærings- og mestringsorientert tiltak, enten
individuelt eller i gruppe. Videre vil barnet ofte ha behov for tilrettelegging i barnehage og skole og det kan være aktuelt å trekke inn PPT og spesialisthelsetjenester i
ulik grad. Det vil da være hensiktsmessig at aktuelle fagpersoner i Familiens hus etter
avtale med familien, legger til rette for tverrfaglig samarbeid, og at både fastlege og
spesialisthelsetjeneste inviteres inn. På denne måten kan Familiens hus være en arena
for familier og barn med sammensatte behov, og målsetningen er at de opplever
bedre samordning og koordinering av ulike tilbud og tjenester.
I de senere år har det vært en økt satsning på å styrke psykologkompetansen i
kommunene. Psykologkompetansen knyttet opp mot Familiens hus vil kunne bidra
til å styrke det tverrfaglige arbeidet, bistå med veiledning av andre yrkesgrupper og
være et bindeledd mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten.
Familiens hus/familiesenter – en nasjonal kartleggingsundersøkelse
I 2011 gjennomførte RKBU Nord en nasjonal kartlegging av norske kommuner
som hadde etablert Familiens hus eller hadde en lignende organisering (Gamst &
Martinussen, 2012). Kartleggingen ble gjennomført ved at landets kommuner ble
oppringt, der de ble spurt om de hadde en tjeneste som falt inn under modellen
eller om de hadde en virksomhet der minst tre tjenester var samordnet og fysisk
samlokalisert. Kartleggingen viste at det var 150 familiens hus/senter som fordelte
seg på 132 kommuner. Av de 150 virksomhetene var det 100 som valgte å svare på et
elektronisk spørreskjema. Svarene viste at helsestasjon og skolehelsetjenesten har en
sentral plass i virksomheten. Også helsestasjonen for ungdom, svangerskapsomsorg
og barneverntjenesten var godt representert. Andre tjenester som også var vanlige
i finne i virksomhetene var kommunepsykolog og PPT (se figur 1.2).
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Figur 1.2. Oversikt over tjenester som inngår i familiens hus/familiesenter
(hentet fra Gamst & Martinussen, 2012).

Kartleggingen viste også at 93 % av de spurte kommunene hadde en eller annen form
for tverrfaglige team, det var imidlertid ulik møtehyppighet for teamene fra ukentlige
møter, månedlige, til møter ved behov. Noen arbeidet etter en fast metodikk, mens
andre ikke gjorde dette.
Studien viste også at samtlige familiens hus/familiesenter tilbød ulike tiltak, både
mer standardiserte tiltak som PMTO, EPDS og ICDP men også ulike foreldregrupper
utviklet lokalt for eksempel foreldregrupper under svangerskapet, barselgrupper
eller samlivskurs (Gamst & Martinussen, 2012).
Internasjonale erfaringer og nordisk samarbeid
I boken «Familiesenter i Norden – en resurs för barn og familjer (Bing, 2011)» sammenstilles erfaringer og kunnskap om virksomheter av denne typen i Norden. Her løftes
de helsefremmende og forebyggende perspektivene som ligger til grunn for modellen,
fram og Bing gir også en mer spesifikk presentasjon av modellen med utgangspunkt
i de ulike landene (Norge, Sverige, Finland og Island). Mye av velferdspolitikken på
barne- og familieområdet er likt mellom landene, samt at de offentlige tjenestene
har en universell, helsefremmende og forebyggende profil. Sverige har vært et foregangsland på dette feltet der de første familiesentralene ble etablert allerede på
1970-tallet mens i Norge og Finland startet dette utviklingsarbeidet på begynnelsen
av 2000-tallet. I Danmark har arbeidet rettet seg mer spesifikt mot enslige mødre
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(Rolfgaard, 2011) der formålet har vært å styrke deres foreldreferdigheter samtidig
som mødrene støttes i forhold til å ta utdanning eller søke jobb. Felles for den Nordiske
modellen er hvordan foreldreskapet løftes fram som en sentral resurs i barn og
unges oppvekst. For å kunne være denne resursen er det behov for en systematisk
tjenestestrategi som støtter opp under denne resursen slik et familiesenter gjør. I
både Norge (Vedeler, 2011) og Sverige (Abrahamsson & Bing, 2009) har det vært
gjennomført brukerundersøkelser blant familier som anvender åpen barnehage.
Dette er en arena der foreldre og barn kan være sammen, møte andre familier og
eventuelt få råd og veiledning fra de som arbeider i familiens hus. Resultatene fra den
norske studien viste at foreldrene er gjennomgående svært fornøyde med tilbudet,
og i tillegg mente mange at tilbudet bidro til å styrke deres sosiale nettverk og at
barna trivdes i den åpne barnehagen (Vedeler, 2011). En nyere kvalitativ studie basert
på tre åpne barnehager viste at åpne møteplasser er attraktive for ulike mennesker
og at lek og hverdagsaktiviteter kan ha betydning for en opplevelse av integrering
og tilhørighet (Bulling, 2017). Tilsvarende viste studien at både foreldre og ansatte
opplevde at åpen barnehage hadde lav terskel for deltakelse (Bulling, 2016).
Nordisk ministerråd gjennomførte i 2011 og 2012 en satsning på temaet «Tidlig
forebyggende intervensjoner ovenfor familier i risiko for sosial marginalisering».
Et av prosjektene var «Tidiga insatser för familjer» (Nordens Välferdscenter, 2012).
Formålet med prosjektet var å spre forskningsresultater, kunnskap om gode eksempler
samt å skape et nordisk nettverk. Som en del av prosjektet, ble det produsert tre
inspirasjonshefter der blant annet et av heftene løftet fram utviklingen av de nordiske
familiesentrene. Her trekkes familiesenter fram som et av flere kjennetegn på den
nordiske velferdsmodellen med universell støtte til barn, unge og deres familier.
Hva skal til for å gi gode tjenester til barn og unge?
SKO-studien (Samhandling, Kvalitet og Oppvekst) er en nasjonal studie som gjennom
føres av RKBU Nord der formålet er å undersøke ulike faktorer som er forbundet
med god kvalitet innen kommunale tjenester for barn, unge og deres familier. Dette
innebærer at tjenester som inngår i Familiens hus/Familiesentre eller er organisert på
andre måter i kommunen inngår i studien. Undersøkelsen gjennomføres i hele Norge,
og er planlagt sluttført i løpet av 2020. Mer informasjon om studien og resultater
finnes på hjemmesiden til prosjektet: https://uit.no/forskning/sko-studien
Deltakere i studien er både ledere, fagpersoner og foreldre som anvender ulike
kommunale tjenester som svangerskapsomsorg, helsestasjon, barnevern, familie
tjenester, åpen barnehage og PPT. Ulike indikatorer på kvalitet anvendes som
foreldres tilfredshet, vurderinger av fagpersoner og mer objektive kriterier som data
fra kommunens folkehelseprofil. En viktig del av SKO-studien å kartlegge hvordan
de ansatte opplever arbeidet sitt, samhandling, ledelse og kvaliteten på tjenestene
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som leveres. Norske kommuner har utviklet og etablert ulike tilnærminger til den
opprinnelige organisasjonsmodellen familiens hus, og noen ganger anvendes andre
betegnelser enn familiens hus på slike samhandlingsmodeller. Asker kommune er
et eksempel på at man har valgt å etablere en litt annen organisasjonsmodell enn
Familiens hus kalt Barne- og familieenheten som består av mange ulike tjenester til
barn og unge i alderen 0-24 år og deres familier. Etableringen av denne viste seg å
ha en positiv effekt på hvordan samhandling og ledelse ble opplevd blant de ansatte
(Martinussen, Kaiser, Adolfsen, Patras, & Richardsen, 2017).
Oppsummering og konklusjon
Følgende tjenester inngår ofte i familiens hus: Svangerskapsomsorg, helsestasjon, åpen
barnehage, forebyggende barnevernstjeneste, kommunepsykolog og pedagogiskpsykologisk tjeneste. Enkelte kommuner inkluderer andre tjenester som familievei
ledning, frivillige organisasjoner, habiliteringstjeneste og NAV i det samme huset. I 2012
hadde 132 kommuner etablert familiens hus eller lignende organisasjonsmodeller.
Disse hadde svært ulikt innhold i forhold til hvilke tjenester som var samlokalisert,
organisering, arbeidsformer og hvilke tiltak ble tilbudt familiene (Gamst & Martinussen,
2012). Et felles trekk var at de fleste hadde tverrfaglige team der fagpersoner fra de
ulike tjenestene og som regel foreldrene deltok. Tilsvarende organisasjonsmodeller
er vanlige i de andre nordiske landene, spesielt familjecentraler i Sverige som har
vært en viktig inspirasjonskilde til den norske modellen (Bing, 2005). Finland har
også lagt vekt på etablere familiesenter, og disse inngår som en viktig del av deres
reform av tjenester til barn og familier (LAPE-programmet- 2016-2018, Ministry of
Social Affairs and Health, 2019).
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Kapittel 2. Familjecentralen i
ett folkhälsoperspektiv
Vibeke Bing, Lund, Sverige

Sammanfattning
De första familjecentralerna kom till tack vare professionellas engagemang. För att minska
hälsoklyftor ville de arbeta tillsammans kring de små barnen. På en gemensam arena
med aktörer från flera verksamheter skulle barnfamiljer få stöd och möjlighet att umgås
med varandra. Tillgänglighet, samverkan, gemenskap och delaktighet - i folkhälsotermer
var detta en strategi för ökad jämlikhet.
När besluten sedan kommer uppifrån efterfrågas evidens. Svaret är att familjecentraler är
bättre på föräldragrupper, involverar fler pappor och samarbetar mer med socialtjänsten
jämfört med icke samlokaliserad barnhälsovård. Totalundersökning av 437 föräldrar på
familjecentralers öppna förskolor visar att familjecentralen når en representativ del av
befolkningen. Ytterligare en studie påvisar vissa signifikanta fördelar med familjecentraler
när det gäller de mest socioekonomiskt svaga.
Familjecentralen innebär mer än samlokalisering. En ny praktik utformas i samverkan
mellan yrkesgrupper och i samspel med föräldrar och barn. En kvalitativ studie av sex
familjecentraler visar vad som sker under ytan och blottar familjecentralens potential.
Föräldrars föräldraskapande tillsammans med andra och de professionellas följsamhet
synliggörs. Skall familjecentraler bidra till jämlikhet behövs medvetet kontinuerligt kompetens- och utvecklingsarbete. Beslutfattares, chefers och personalgruppens många tankar
och reflektioner måste uttalas. Därför finns bland annat ett självreflektionsinstrument som
enligt utvärdering stimulerar och utvecklar det tvärprofessionella arbetet.
Bakgrund
Den första generationen svenska familjecentraler kom till tack vare professionellas
önskan om en förändrad praktik. Flera yrkesgrupper, som arbetade med blivande
föräldrar och de minsta barnen, ville arbeta närmare varandra. Den egna praktiken
motsvarade inte längre barnens och föräldrarnas behov, som var alltför sammansatta och varierade. Om professionerna kunde arbeta tillsammans i vardagen skulle
småbarnsföräldrar få bättre stöd – innan problem blev svåra att lösa.
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De som ville samarbeta var Mödrahälsovårdens (MVC) barnmorskor1, Barnhäls
ovårdens (BVC) sjuksköterskor, Öppna förskolans förskollärare och Socialtjänstens
socionomer. De senare inte så vana vid småbarn och förebyggande arbete. Öppna
förskolan skulle bli en integrerad del med sin tillgänglighet och nära kontakt med
civilsamhället. Föräldralediga och deras barn skulle få en mötesplats och de ensamma
en plats i gemenskapen. De som önskade samarbete ville helst under samma tak.
Samtidigt växte, under slutet av 1990-talet, den nya folkhälsovetenskapen fram och
gav stöd för detta tänkande. Folkhälsoarbetet skulle inriktas på «stödjande miljöer»
och hälsofrämjande arenor i befolkningens vardag. Samverkan och öppenhet för
befolkningens aktiva deltagande betonades. Som med allt folkhälsoarbete var målet
jämlik hälsa i befolkningen. Utvecklingen tog rejäl fart och uppmuntrades under några
år av det statliga Folkhälsoinstitutet. Intresserade politiker, chefer och tjänstemän
från 14 kommuner fick rikligt med utrymme att tillsammans diskutera, lära och
planera sina visioner om framtida familjecentraler. Därefter har endast Föreningen
För Familjecentralers Främjande (FFFF)2 verkat för nationellt utvecklingsarbete och
erfarenhetsutbyte.
Sverige har 20 landsting. Många ingår i regioner vilka också har ansvar för regional
utveckling. Landstingen och Regionerna driver primärvård medan de 290 kommunerna
ansvarar för socialtjänst och öppen förskola. För familjecentralernas del betyder detta
att beslutsprocessen och styrningen är splittrad och komplicerad.
Vårdvalet
Än mer trassligt blev det när Sverige 2010 införde det så kallade vårdvalet. Det är
en politisk reform, som omfattar alla landsting och regioner och avsevärt påverkar
familjecentralernas villkor. Reformen innebär rätt för privata vårdgivare att etablera
sig inom primärvården och få offentlig ersättning för detta. Vårdgivaren skall bara
uppfylla de krav som respektive landsting ställer. Medborgarna har rätt att fritt
välja vårdgivare antingen den är privat eller offentlig. För att vara med och bilda en
familjecentral måste det finnas ett krav till vårdgivarna från landstinget. Hur kraven
formuleras varierar stort över landet.
Konsekvensen är att barnen nu är utspridda på fler vårdgivare eftersom barnavårds
centralerna ökat i antal. Primärvårdens geografiska områdesansvar är borta medan

1

Mödrahälsovård äger rum på Mödravårdscentral (MVC), nu ofta kallad Barnmorskemottagning (BMM).

Barnhälsovård äger rum på Barnavårdscentraler (BVC). Från dessa tidiga beteckningar härrör termen
Familjecentral (FC).)
2

www. familjecentraler.se
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kommunerna fortfarande har sitt områdesansvar avgränsat till den egna kommunen
eller stadsdelen. Barn från andra kommuner kan vara listade på familjecentralens
barnavårdscentral. Då har socialtjänsten i barnens hemkommun ansvar för barnen
och inte familjecentralens socionom. Samarbetet runt familjen försvåras. Besökarna
på öppna förskolan kan vara inskrivna på ett antal olika barnavårdscentraler. Samma
bekymmer kan drabba gravida. Reformen innebär att både offentlig och privat
barnavårdscentral eller mödravårdscentral ibland finns under samma tak som kommunens öppna förskola och förebyggande socialtjänst. Många familjecentraler har endast
privat primärvård under sitt tak. Trots alla svårigheter finns hundratals familjecentraler
utspridda över hela landet.
Föreningen För Familjecentralers Främjande
Föreningen För Familjecentralers Främjande FFFF är den enhet som nationellt stödjer
Sveriges familjecentraler. Under hela 2000-talet har föreningen varit den sammanhållande kraften. Inkomsterna består endast av medlemsavgifter och eventuellt överskott från de årliga konferenserna. Styrelsen arbetar ideellt och är tvärprofessionell.
Brist på kompetensutveckling och kollegialt utbyte på hemmaplan är en av förklaring
arna till att de årliga konferenserna är oerhört eftertraktade. De senaste åren har
mellan 800 och 1200 medlemmar kunnat beredas plats. Men efterfrågan är större än så.
För att i någon mån uppväga detta har föreningen organiserat familjecentralerna i
regionala nätverk med kontaktpersoner. Styrelsen står i kontakt med kontaktpersonerna
och bjuder in till årliga arbetsmöten.
Andra generationen familjecentraler
De första familjecentralerna startade i projektform med engagerade medarbetare.
Krafter steg fram underifrån i övertygelsen om att det gick att konkretisera en vision.
Mål och medel formulerades gemensamt. Idag kommer initiativen uppifrån genom
politiska beslut. Verksamheter och tjänstemän omorganiseras och vägen från vision
till handling blir outforskad. Dock lever samma formulering av mål och medel kvar
i denna, den andra generationen familjecentraler.
En fullständig familjecentral samlar enligt Socialstyrelsen mödrahälsovård, barnhälsovård, förebyggande socialtjänst och öppen förskola under samma tak3.
Familjecentralernas målgrupp är fortfarande blivande föräldrar, de allra yngsta barnen
0 - 5 år och deras föräldrar/vårdnadshavare. Det finns en tydlig tendens över landet
att utöka målgruppen till att omfatta även äldre barn och deras föräldrar.

3

I denna text detsamma som «fullständig familjecentral».

26

___________________________________________________________________ Kapittel 2 Familjecentralen en ny praktik

Målet
är nu som tidigare att främja god hälsa i barnfamiljer utifrån varje familjs livssituation
genom att:
•
•
•
•

Erbjuda en nära mötesplats
Stärka det sociala nätverket runt barnen och föräldrarna
Skapa arbetsformer där barn och föräldrar är delaktiga
Erbjuda ett lättillgängligt stöd

•
•

Vara ett kunskaps- och informationscentrum
Utveckla god service

Som folkhälsostrategi syftar utbygganden av familjecentralernas till att minska hälsoklyftor, som i sin tur har sin grund i socioekonomisk ojämlikhet.
Folkhälsostrategiska utgångspunkter:
• Målgrupp Det starka sambandet mellan föräldrars levnadsvillkor och hur
deras barn mår innebär att ett folkhälsoarbete inriktat på barn också vänder
sig till föräldrar.
• Tidpunkt Barnets framtida hälsa grundläggs redan i fosterlivet. Att möta
föräldrarna innan barnet är fött är att vara med från början. Barnmorskor
möter alla gravida. Därför måsta mödrahälsovården inkluderas.
• Möta alla Den universella, generella nivån gör det möjlig att träffa varje barn
familj oavsett social bakgrund. Stor möjlighet för tidig upptäckt. Den kontaktytan har mödrahälsovården och barnhälsovården som möter alla gravida och
barn i åldrarna 0–5 år.
• Stödjande miljö Öppna förskolan som arena och mötesplats med formellt och
informellt stöd
• Utvidgat kompetenssystem Såväl professionella som föräldrar och barn bidrar.
• Resurser Från olika samhällssektorer byggda på samverkan
• Servicenivå Gratis, frivillig, lättillgänglig, förebyggande och hälsofrämjande
Allt detta förväntas skapa möjlighet för föräldrar att, under nyföddhetsperioden och
småbarnsåren, på ett okomplicerat sätt få vänner, kunskaper samt psykosocialt stöd.
Inte minst skall detta hjälpa socialt svaga grupper.
Familjecentralen en ny praktik
Familjecentraler fordrar ett nytt arbetssätt. Att arbeta under samma tak är en sak. Hur
samarbetet i praktiken utvecklar sig och fungerar är en annan historia. Studier visar att
både personal och föräldrar uppfattar att föräldrastödet på familjecentraler fungerar
väl (Lindskov 2010; Socialstyrelsen 2008; Häggberg 2009). Med andra ord har familjecentraler potential att erbjuda en lättillgänglig och uppskattad form av föräldrastöd.
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Vad som görs och vilken verkan det har är emellertid oklart. En personalgrupp kan
mycket väl vara överens om vad man vill göra men i praktiken blir det inte som det
var sagt (Amble 2012; Argote 2011).
Var och en i en arbetsgrupp har «mentala modeller» som styr handlandet. Dessa
modeller och tankemönster måste bli synliggjorda. Arbetskamrater behöver känna
till vad var och en förväntar sig av verksamheten. Att byta infallsvinklar bidrar till
reflektioner och lärande. Genom att få inblick i hur kamraterna tänker kan man få
syn på sig själv (Schön 1987; Danemark 2007).
Studier av andra verksamhetsformer visar att det brukar finnas en outtalad känne
dom om det egna arbetssättet trots att man har omfattande praktisk erfarenhet
(Bouchamma & Basque 2012). En sådan fördold kunskap innebär att personal inte
kan förklara och förstå om ett visst arbetssätt fungerar eller inte. För att hålla hög
kvalitet i en tvärsektoriell verksamhet behöver därför de olika yrkesgrupperna ha
rätt kunskap om varandra. Stödet för sådan verksamhetsutveckling borde vara ett
ständigt pågående arbete för dem som hoppas på önskad effekt.
Att arbeta på familjecentral
I en enkätundersökning gjord på 16 fullständiga familjecentraler fick personalen frågan
om de tyckte att arbetet förändrats sedan de börjat arbeta där (Abrahamsson et al
2009). Alla, som svarade ja, fick möjlighet att utveckla vad som blivit annorlunda. De 84
svaren från olika professioner visar att de allra flesta menar att de arbetar på ett nytt
sätt efter att de blivit samlokaliserade i en familjecentral. Framförallt är det förskollärarna
(95 %) som beskriver detta medan socionomerna (75 %) inte upplever skillnader i lika
stor. Barnmorskorna (89 %) och BVC-sjuksköterskorna (87 %) uppger att de har blivit
bättre på att upptäcka behov och erbjuda extra stöd genom andra. Socionomerna
menar att de får möjlighet att komma in tidigare i en problemutveckling och har
tillgång till en bredare kunskapsbas om barn. De vill tillägga att övriga professioner
fått bättre inblick i vad socialtjänsten kan bidra med. På så sätt ökar tillgängligheten
för föräldrarna och de får chans att få hjälp tidigt. Förskollärarna som förut jobbat på
vanliga förskolor ser att de fått större möjlighet att hjälpa barnen tack vare föräldrarnas närvaro och att de lärt mycket om spädbarn, föräldraskap och de yngsta barnen.
Det finns också negativa kommentarer. Dessa kommer främst från primärvårdens
personal och handlar om att slitas mellan grunduppdraget från moderorganisationen
och tid för konkret samverkan med andra i huset. De ser potentialen att skapa en
fungerande verksamhet men tycker att de behöver mer tid för samverkan.
Besökare på familjecentral
Familjecentralen är en lågriskstrategi med tidiga insatser, riktade till alla. I debatten
har det uttryckts farhågor. Går det verkligen att nå utsatta familjer så att de får del
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av den öppna verksamheten och det förstärkta föräldrastödet? Att de allra flesta
gravida och småbarnen kommer till mödra- och barnavårdscentralen är uppenbart.
På så sätt når familjecentralen alla. Men i vad mån utbudet med den öppna förskolan
och sociala rådgivningen når alla sociala grupper har varit en öppen fråga.
Utvärderingen av de nämnda 16 familjecentralerna (Abrahamsson et al 2009) hade
också som syfte att undersöka om besökarna var representativa för befolkningen
i familjecentralens upptagningsområde. Urvalet var samtliga familjecentraler i
Västra Götalandsregionen, som varit igång minst två år och hade MVC, BVC, Öppen
förskola och social rådgivning under samma tak. Samtliga 437 föräldrar, som under
två halvdagar, besökte familjecentralernas öppna förskola intervjuades med hjälp
av ett standardiserat formulär. Besökarnas bakgrundsdata beskriver i vad mån de är
ensamstående, invandrade från land utanför Norden, har arbete samt omfattningen
av deras utbildning. Uppgifterna jämfördes sedan med befintliga befolkningsdata för
respektive familjecentrals upptagningsområde. Det visade sig att föräldrabesökarnas
socioekonomiska förhållanden i stort speglade de som gällde för upptagningsområdet
inom liknande åldersgrupp.
Den nya praktiken och evidens
Det råder en otålig förväntan på att familjecentraler skall visa vad de åstadkommer.
Beslutsfattare, praktiker och skeptiker efterlyser evidens. De vill veta vad de får för
pengarna. Dock är det oklart vad som skall bekräftas och förväntade resultat är
hittills ospecificerade.
Några studier har undersökt hur barnhälsovårdens eget basprogram genomförs
och jämfört prestationer på barnavårdscentraler inrymda i fullständig familjecentral
med motsvarande prestationer på barnavårdscentraler som ligger för sig själva.
Studierna visar en del positivt utfall för familjecentralernas barnhälsoarbete. Ur ett
familjecentralsperspektiv är det mer att betrakta som en glädjande spinn-off effekt.
Familjecentralernas teoretiska bakgrund handlar om så mycket mer än att barnhälsovården skall utföra sina, i och för sig vetenskapligt baserade, basuppgifter bättre.
Familjecentralernas mål och medel beskrivs i allmänna och processbeskrivande
termer såsom tillgänglighet, delaktighet, hälsa och jämlikhet. Detta ligger bortom
vad de flesta utvärderingar hittills undersökt. Skall utvecklingen styras åt önskat håll
och vill man få grepp om den nya praktiken behövs en annan typ av kunskap än vad
kontrollerade och jämförande studier kan ge. Kontrollerade effektstudier är mest
lämpliga för att granska om redan utforskade och föreslagna metoder ger den effekt
man önskar (Lindgren 2014).
Familjecentralernas nya praktik är utformad i samverkan mellan flera yrkesgrupper och
i samspel med föräldrar och barn. Då är klargöranden och iakttagelser som kommer
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inifrån verksamheten värdefulla. Organisationen är fylld av lärande. Arbetsgruppen
lär om besökarnas vardag, snappar upp varandras kunskaper, påverkas och förändrar
sitt arbetssätt. Dynamiken gör att arbetet förändras, revideras och på så sätt kan
kunskapsnivån höjas, arbetets kvalitet öka och den nya praktiken i förlängningen
formas på ett ändamålsenligt sätt.
Befintlig kunskap om familjecentralernas praktik måste, för närvarande, av denna
anledning bygga på observationsstudier, fallstudier och kvalitativa data. Evidens
pyramiden behöver vändas upp och ner.
Barnhälsovården
Av familjecentralernas olika parter har barnhälsovården varit mest systematisk i
att inhämta kunskap om hur familjecentralerna påverkat deras basuppdrag. En
fråga har varit om det är bättre med samlokalisering än att de olika verksamheterna
ligger var för sig. Ett av barnhälsovårdens uppdrag är föräldragrupper. I en nationell
kartläggning av barnhälsovårdens föräldrastöd i Sveriges alla kommuner och län
svarade 1 943 sjuksköterskor från barnhälsovården på en webbenkät (svar från 279
av 290 kommuner). Deltagandet i föräldragrupper jämfördes mellan fullständiga
familjecentraler och barnavårdscentraler som ligger för sig själva (Wallby et al 2013).
Det visade sig att barnavårdscentral på familjecentraler erbjöd föräldragrupper i
högre utsträckning, tog oftare över grupper från mödrahälsovården, erbjöd riktade
grupper i högre utsträckning, vidtog oftare åtgärder för att öka pappadeltagandet
och hade högre andel deltagande pappor.
Forskarna kommenterar för övrigt att när det gäller deltagande i föräldragrupper visar
andra studier att utlandsfödda föräldrar, föräldrar med låga inkomster samt unga och
ensamstående föräldrar är underrepresenterade. Dessutom framhåller de som så
många andra att effektstudier av familjecentralerna som organisationsform saknas.
En studie från Skåne tar hänsyn till barnfamiljernas socioekonomiska status när
barnhälsoarbetet på fullständiga familjecentraler jämförs med arbetet på icke sam
lokaliserade enheter (Olsson & Sundell 2017). Genom ett «Care Need Index» (CNI)
kontrollerar man för inflytandet av socioekonomiska förutsättningar hos de listade
barnfamiljerna. Jämförelserna blir mer nyanserade. Alla variabler som ingår i CNI är
enligt forskning relevanta för hälsoutfall på befolkningsnivå. Dessa är utlandsfödd,
arbetslös, ensamstående, nyinflyttad, lågutbildad. Data från barnhälsovårdens egna
årsrapporter får beskriva måluppfyllelsegrad. Årsstatistiken innehåller uppgifter
om hälsoindikatorer och prestationer såsom 4-årsbesök och föräldragrupper på
respektive barnavårdscentral och ger möjlighet att följa utvecklingen över tid.
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Studien visar bland annat att när BVC finns inom en familjecentral är föräldra
gruppsdeltagandet signifikant högre på enheter med högt CNI (stora behov). Kontakten
med socialtjänsten är över huvud taget flitigare på familjecentral än på ensam BVC.
Öppna förskolan
Föräldrar, som besöker öppna förskolan, har också erfarenhet av familjecentralen
som helhet. En utvärdering med ett annat angreppssätt har undersökt hur samman
hanget med en öppen förskola på familjecentral fungerar för besökarna (Abrahamsson
et al 2009). Studien genomfördes enligt en teoribaserad ansats. Utgångspunkten
var antaganden och teorier, som familjecentralerna grundar sig på och testa hur
dessa förhåller sig till personals och föräldrars uppfattningar om den vardagliga
verksamheten.
Erfarna familjecentraler valdes ut med tanke på informationsrikedom, alla med
några år på nacken. De omfattade såväl storstad som mindre ort, både förort och
mer varierad bebyggelse. Utvärderingens frågeställningar var:
•
•
•
•

Vad fungerar för föräldrar med små barn?
Vad bidrar sammanhanget på familjecentralens öppna förskola med i
förhållande till det sammanhang som föräldrar med småbarn befinner sig i?
Varför fungerar insatserna?
Vilka är de mekanismer som sätts igång och leder till resultat för föräldrar
med småbarn?

«Man kommer hit och blir stolt och mallig. Om man haft det tungt och jobbigt sträcker man
på sig när man hör någon säga vad duktiga barnen är. Man burrar upp sig lite extra här».
(Förälder)
«Det har betytt mycket eftersom jag inte har min mamma här. Jag trodde jag skulle
bli tvungen läsa en bok i stället. Nu har jag andra omkring mig som jag kan fråga».
(Förälder)

Det är en kvalitativ studie av sex familjecentraler. Föräldrar intervjuades om hur de
ser på det som händer och hur det gagnar dem själva och deras barn. Efter långa
inspelade intervjuer på varje familjecentral med totalt drygt 40 besökare analyserades
svaren. Samma tillvägagångssätt skedde med personalen som bestod av knappt 20
socionomer och förskollärare. De intervjuades per telefon om hur de ser på det som
händer och vilken avsikt de har med sitt arbete. I ett tredje steg sammanfördes alla
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intervjuade, personal och föräldrar på respektive familjecentralerna, för att samtala om
verksamheten. Till slut samlades all intervjuad personal från de olika familjecentralerna
i en gemensam avslutande dialogcirkel. Allt inspelat, dokumenterat och analyserat.
Avsikten var att förstå vad som utspelar sig på familjecentralens öppna förskola.
Vilka insatser gör personal, vilka erfarenheter gör föräldrarna och hur kan detta
förklaras. Personalens uppfattningar jämfördes på olika vis med föräldrarnas. På
så sätt testades den ursprungliga hypotesen stegvis. Successivt ökade en djupare
förståelse mellan aktiviteter och händelser inom öppna förskolans sammanhang.
Utvärderingen resulterade i en programteori:
Föräldrar berättar om allt som finns att lära. De lär genom att iaktta andra barn. De
lär genom att lyssna till vad föräldrar och personal säger till varandra. De lär genom
information om sociala förmåner och rättigheter, om sjukdom och hälsa, om lokal
området. Inte minst lär de av andra föräldrar om livet och föräldraskap. Språkinlärning
stärks på olika sätt genom sångstunder och tillgång till böcker. Föräldrar uppskattar
också möjligheten «att bara få vara» utan krav på några prestationer. De slappnar
av och blir avlastade. Personal finns alltid till hands. Bara vetskapen att det alltid
finns hjälp att få ger trygghet. Att dela erfarenheter med andra och känna igen sig
gör att man som förälder blir bekräftad och känner sig normal. Barnens glädje över
att komma till öppna förskolan gör att föräldrar också blir på gott humör. Människor
från olika skikt och länder utbyter kunskap om varandras bakgrunder och erfarenheter. Många blir vänner.
Personalen å sin sida förklarar att det som händer hänger ihop med en utvecklad
fingertoppskänslighet. Man glider in och ut ur relationer i grupper eller med enskilda
föräldrar och använder sig själv som redskap. Bemötandet framhålls som A och
O. Det gäller att hjälpa alla besökare att «komma över tröskeln» genom vänlighet,
välkomnande och igenkänning. Det handlar också om att skapa en trygg atmosfär,
att öppna för samtal, dialog och lyssnande. Alla skall känna sig inkluderade. Genom
aktiviteter och samtal står relationen barn-förälder som ett överordnat mål antingen
det gäller att läsa sagor, sjunga eller mat- och kaffestunder. Föräldrar som har det
kämpigt skall snabbt få hjälp och de skall stärkas att själva hitta svar på sina frågor
och lösningar på vardagens problem.
Mekanismer som kan leda till de resultat föräldrar vittnar om är flera. En är sammanhanget på öppna förskolan som kan ses som en lärande miljö för föräldraskapande.
Personalens pedagogiska utgångspunkter är «frigörande pedagogik» där föräldrar
lär utifrån vad de själva upptäckt att de behöver lära sig något om. Det finns också
gott om tillfällen till «learning by doing» samt en hel del «modellinlärning» genom
iakttagelser.
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I mötet mellan barn, föräldrar och barn utlöses också sociala mekanismer. Föräldrar
blir varandras redskap. Där finns skratt, glädje och positiv förstärkning. De mer
psykologiska mekanismerna handlar om inre förändringar. Föräldrar vågar i större
utsträckning lita på sig själva. Personal, barn och andra besökare väcker föräldrars
omsorgslust. Självkänslan stärks och föräldrar får en varmare relation till sitt barn.
Allt måste förstås i relation till föräldrars livssammanhang. Öppna förskolan medverkar
till att familjecentralen blir mer tillgänglig för småbarnsfamiljer. Den fungerar som
jordmån där besökarna växer som föräldrar. De är välkomna utan krav på att prestera.
Personalen å sin sida skapar struktur och en vänlig atmosfär som ger utrymme
för flexibilitet, dynamik, trygghet och bekräftelse av besökarna. Anledningen till att
föräldrar upplever sig mer nöjda kan förklaras med att föräldrar, i gemenskap med
andra, får möjlighet att få distans till sig själva och stöd i att knyta an till sitt barn.
Hur skall man bedöma utfallet av ett program där relationer mellan insatser och
resultat är komplexa, svårdefinierbara och beroende av ett sammanhang? Överens
stämmelsen mellan personal och föräldrar var hög i detta fall och visar att programteorin var rättvisande för öppna förskolor samlokaliserade inom familjecentral.
Utvärderingen tillförde kunskap främst när det gäller vidden av föräldrars föräldra
skapande tillsammans med andra och professionell följsamhet till besökare. Mönstret
som framträder kan i sin tur bli underlag för diskussioner om mål, medel och uppföljning och bilda grund för att formulera en ny hypotes.
Socialtjänsten
Familjecentralernas socionomer har lämnat socialkontoren och flyttat in på en öppen
arena där barn och föräldrar ständigt är närvarande. Andra yrkesgrupper finns på
samma plats. Detta är en ny praktik. Övergripande studier av det förebyggande
arbetets betydelse för socialtjänstens uppdrag saknas. Några kvalitativa studier får
fylla tomrummet. En studie undersökte hur det sociala arbetet på familjecentral
fungerar och om man kan påstå att socionomerna gör tidiga insatser. Socionomer
från 10 familjecentraler deltog i en forskningscirkel, som används för att utveckla verksamheter. Professionellas tankar och frågeställningar styr lärandet. Cirkeldeltagarna
studerar genom att läsa litteratur och gemensamt reflektera kring den egna yrkes
erfarenheten. Sammantaget menar studiens socionomer att familjecentralerna
gjort det möjligt att komma in tidigt i processer. Med sin vardagliga närvaro blir
socionomerna välkända för föräldrarna. De blir betrodda och kan komma in i rätt
ögonblick. Avgörande är att kunna arbeta på förälderns villkor och med förälderns
tillit som utgångspunkt. Förutsättningen är att arbeta utan så kallad myndighetsutövning. Den delen av socialtjänstens uppdrag måste ske på socialkontoret med
hjälp av andra socialarbetare (Bing V. 2011).
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I en annan studie har ett tiotal föräldrar, som haft hjälp av familjecentralens socionom,
intervjuas om sina erfarenheter (Bing V. 2011). Bekymmer med barn, samlevnad och
egna psykiska problem, som var anledningar till kontakten, har minskat. Ett problem
visade sig ofta hänga samman med ett annat och då fick man hjälp även med det.
Av största betydelse var att hjälpen dök upp i rätt ögonblick. Föräldrarnas förslag på
förbättringsområden är att barnmorskorna måste vara mer aktiva och marknadsföringen bättre. Att inte klara av sina barn ger skamkänsla och när skammen växer
blir det allt obehagligare att söka hjälp.

Om inte hjälpen funnits?
«Svårigheterna skulle ha fortsatt. När vi tog kontakt med kommunen ringde de tre
månader senare. Man får vänta i månader på annat håll».
(Förälder)
«Till slut bryr man sig inte. Uppgivenhet, man tröttnar och rycker på axlarna».
(Förälder)

I möte med ett nytt land
Den oroliga politiska situationen i omvärlden har satt märkbara spår i familjecentralernas vardag. Att vara ny i främmande land innebär ett ständigt lärande och
utveckling av förmågor för att få plats i ett vidare samhällssammanhang. Många
nyanlända saknar kunskap om hur samhällets institutioner fungerar. Att läsa och
förstå information är problematiskt. Både föräldrar och barn riskerar att hamna i
isolering och ohälsa. För gravida och småbarnsfamiljer innebär familjecentralerna
emellertid en gratisbiljett in i gemenskapen och till de insatser som erbjuds där.
Förmågan att ta till sig, förstå, bedöma och använda hälsorelevant information kallas
«health literacy» och är en central bestämningsfaktor för hälsa (Ringsberg et al). För
att det inte skall uppstå ojämlikhet i de insatser familjecentralerna erbjuder är det
nödvändigt att vara uppmärksam på hur förståelse och kommunikation fungerar.
Svenskundervisning och språkkafe´, som ett sätt att praktisera det nya språket, har
blivit vanligt på familjecentraler. Det är emellertid inte bara de nyinvandrade besökarna
som har bekymmer med att förstå. Det gäller även familjecentralernas medarbetare. Ett
annat sätt som främjar en mer dubbelriktad kommunikation är att engagera kulturtolkar. Kulturtolkar har kultur, tradition, språk och ursprung i annat land och är samtidigt
förankrade i Sverige. De behärskar svenska språket och skapar förutsättningar för
kommunikation mellan professionella och föräldrar. En utvärdering av arabiskspråkig
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kulturtolk på familjecentral visar att antalet arabisktalande besökare på familjecentralen
ökade väsentligt genom kulturtolkens arbete (Bing & Spännar 2014). Dessutom fick
familjecentralens medarbetare fördjupade kunskaper genom kulturtolken.
Självreflektion över den nya praktiken
När personal börjar tänka igenom sin egen praktik börjar det outtalade formuleras.
För familjecentralernas del finns nu ett självreflektionsinstrument i syfte att förbättra
det tvärprofessionella arbetet. Föreningen För Familjecentralers Främjande har låtit
utvärdera instrumentet och låtit göra en användarmanual (Abrahamsson et al 2014).
Varje medlem i teamet bär med sig traditioner, normer, mål, uppdrag och ansvar från
sin profession och moderorganisation. Instrumentet synliggör det egna arbetet och
arbetsgruppen får syn på hur de kan utveckla verksamheten tillsammans. Instrumentet
får en samordnande funktion för teamet med dess olika huvudmän och chefer. Kortfattat
fungerar instrumentet så att det presenterar ett stort antal påståenden om arbets
områden, som karaktäriserar familjecentralens arbete. Dessa ordnas under olika huvud
rubriker. Några exempel:
Tillgänglighet. Vi på familjecentralen stödjer föräldrar att «kliva över tröskeln» till
öppna förskolan (tex genom att hälsa, följa med föräldrar in…)
Anknytning generellt. Personalen arbetar metodiskt för att förstärka relationen
förälder - barn.
Hälsofrämjande. Vi ger kunskaper och stöd till familjer att göra hälsofrämjande val
och förändringar i sina liv.
Varje medarbetare gör, gärna i enrum, en bedömning med hjälp av en så kallad
Likertskala, från 1 – som betyder instämmer inte alls, till 5 – som betyder instämmer helt.
I nästa steg diskuterar teamet gemensamt sina olika skattningar och enas om vilket
värde de vill ge familjecentralen som helhet för respektive påstående. Därefter ringar
teamet in angelägna förbättringsområden, som slutligen följs upp i ett senare fjärde steg.
Arbetssätt som bygger på outtalade rutiner och traditioner är svårt att bryta.
Utvärderingen visar att instrumentet stimulerar teamet till förändring. Professionerna får
syn på varandras kunskap och samarbetet förbättras. De tar varandra till hjälp i högre
utsträckning exempelvis i mötet med utsatta familjer och barn. Familjecentralernas
samordnare rapporterar stora fördelar med instrumentet, både när det gäller samarbetet inom familjecentralen och i kommunikation med familjecentralens ledningsgrupp
(Bing & Kjellen 2011).
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Familjecentraler och Europa
Bulgarien, Tyskland, Holland, Skottland, Belgien, Polen är några av de länder på
kontinenten som sneglat åt den svenska formen av familjecentraler. Intresset har
bland annat spridits genom Eurochilds nätverk. Hösten 2017 gav EU-kommissionen
ut en vetenskaplig rapport «Better Health Ahead»4 . Syftet var att presentera evidens
baserade strategier för att förbättra hälsan i isolerade och sårbara grupper. Rapporten
bildar slutpunkt för ett projekt initierat av kommissionen. Rekommendationerna är
författarnas. De bygger på ett två år långt arbete innefattande studier och samarbete med olika forskare och folkhälsovetare från bland annat WHO. Även workshops
med medborgare, forskare och praktiker har ingått. När rapporten presenterades
under en konferens i Bryssel fick de svenska familjecentralerna tjäna som exempel
på en bra strategi. Svenska familjecentraler är således exempel på en strategi som har
potential att utjämna hälsoklyftor (European Commission 2017). För att nå dit krävs
långsiktighet med likvärdigt utbud över landet, medvetet utvecklad praktik, relevant
kompetensutveckling och uppföljning.
Referenser
Abrahamsson, A. (2007). Det var inte så lätt som vi trodde. Socialmedicinsk Tidskrift, 6, 529-540.
Abrahamsson, A., Bing, V. & Löfström, M. (2009). Familjecentraler i Västra Götaland – en
utvärdering Göteborg: Folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen.
Abrahamsson, A. & Samarasinghe, K. (2013). Open pre-schools at integrated health
services - A program theory. International Journal of Integrated Care, 13:e014, 1-9.
Abrahamsson, A., Bing, V. & Kjellén, S. (2014). Reflektera tillsammans
– en studie av användande av självvärderingsinstrument på familjecentraler.
Stockholm: Föreningen För Familjecentralernas Främjande.
Abrahamsson, A. & Bing, V. (2011). Föräldraskapande och professionell följsamhet på
familjecentralers öppna förskolor. En programteori. Socialmedicinsk Tidskrift, 2, 122-132.
Abbot, A. (1988). The system of professions. An essay on the division of expert labor.
Chicago: The University of Chicago Press.
Argote, L. (2012). Organizational Learning research, Creating, retaining and transferring
knowledge. New York: Springer –Verlag.
Bing, V. (2003) Små, få och fattiga – om barn och folkhälsa. Lund: Studentlitteratur.
Bing, V. (2004). Familjecentralen en hälsofrämjande arena. Hälsans Tidning, nr 1-2.
Bing, V. (2005) Föräldrastöd och samverkan -Familjecentralen i ett folkhälsoperspektiv
Stockholm: Gothia.

4

www.health-inequalities.eu/projects/vulnerable-groups/

36

___________________________________________________________________ Kapittel 2 Familjecentralen en ny praktik

Bing, V. (2011) Sociala insatser på en familjecentral – en utvärdering.
Forskningsplattformen för Hälsa i Samverkan Nr 1. Kristianstad: University Press.
Bing, V. (2011). Vem skall annars göra det vi gör? Om socionomers arbete på Jönköpings
familjecentraler. Jönköping: Regionförbundet Jönköpings län.
Bing, V. & Spännar C. (2014) Som broar över mörka vatten – ett integrationsprojekt.
Lund: Transnationella Stiftelsen för Fred och Framtidsforskning.
Danemark, B. (2000). Himmel eller helvete - en bok om den svåra konsten att samverka.
Malmö: Gleerups Utbildning AB.
Dewar, B. & Sharp, C. (2006). Using evidence: how action learning can support individual
and organisational learning through action research. Educational Action Research, 14,
219-237.
Ellström, P-E. & Hultman, G. (red.) (2004). Lärande och förändring i organisationer.
Om pedagogik i arbetslivet. Lund: Studentlitteratur.
European Commission. (2017). Better health ahead vulnerable: Pilot project related to the
development of evidence based strategies to improve the health of isolated and vulnerable
persons. Scientific Report. Nedlastet fra https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/
social_determinants/docs/2017_vulnerable_literaturereview_en.pdf
Habermas, J. (1996). Kommunikativt handlande. Texter om språk, rationalitet och samhälle.
Göteborg: Daidalos.
Johannisson, B., Gunnarsson, E. & Stjernberg, T. (2008) Gemensamt kunskapande:
Den interaktiva forskningens praktik. Växjö: Växjö University Press.
Häggberg, J. (2009). Uppföljning av familjecentralernas verksamhet i primärvården.
Västernorrland Rapport nr. 192.
Lagerberg, D., & Sundelin, C. (2000). Risk och prognos i socialt arbete med barn,
Forskningsmetoder och resultat. Göteborg: Gothia.
Lindskov, C. (2010). The Family centre practice and modernity. A qualitative study from
Sweden (Doctoral thesis). John Moores University, Liverpool.
Lindgren, L. (2014). Nya Utvärderingsmonstret. Om kvalitetsmätning i den offentliga sektorn.
Lund: Studentlitteratur.
Olsson, L. & Sundell, S. (2017) Barnhälsovård vid familjecentraler – vad ser vi för effekter?
https://kfsk.se/halsaochsocialvalfard/wp-content/.../sites/..(PDF)
Perdahl, A.-L. (2009). Verksamhetsutveckling i socialt arbete. Konstruktion och utprovning av
en interaktiv modell. (Doctoral thesis). Umeå University.
Ringberg, K., Olander, E. & Tillgren, P. (2014).
Health literacy teori och praktik i hälsofrämjande arbete. Lund: Studentlitteratur.
Schön, D. (1987). Educating the reflective practitioner. San Francisco: Jossey-Bass.
Senge, P. (1990) The fifth discipline, the art and practice of the learning organisation.
New York: Doubleday/Currency.
Socialstyrelsen. (2008). Familjecentraler kartläggning och kunskapsöversikt.
Stockholm: Socialstyrelsen.

37

Kapittel 2 Familjecentralen en ny praktik ___________________________________________________________________

Stein, J. (2007). Lärande inom och mellan organisationer. Lund: Studentlitteratur.
Wallby, T., Fabian, H. & Sarkadi, A. (2013). Bättre stöd till föräldrar vid familjecentraler
Läkartidningen,110:CADY. Nedlastet fra:
http://www.lakartidningen.se/EditorialFiles/DY/%5bCADY%5d/CADY.pdf

Kontaktinfo
Vibeke Bing, Lund, Sverige.
E-post: vibeke@vibekebing.se

38

__________________________________________________ Kapittel 3 Implementering av Familiens hus i kommunen

Kapittel 3. Implementering av
Familiens hus i kommunen
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Sammendrag
Dette kapitlet dreier seg om implementering av en organisasjonsmodell i en kommune. I
Familiens hus samlokaliseres kommunens hjelpetjenester til barn og familier rundt en åpen
barnehage der fagfolk fra de forskjellige hjelpetjenestene er tilgjengelige. Implementeringen
av en slik organisatorisk modell ligner på implementeringen av et konkret tiltak, f.eks. et
forskningsbasert program for forebygging av psykiske helseproblemer, men skiller seg
også fra dette på noen områder. Felles for dem er at begge forutsetter grundig planlegging,
gjennomføring og vedlikehold. For å illustrere dette vil jeg noen steder benytte eksempler
fra De utrolige årene (DUÅ) fordi dette evidensbaserte behandlingsprogrammet for barn
med atferdsvansker har en velutviklet implementeringsstrategi. Dette kapitlet beskriver
de forskjellige fasene i en implementeringsprosess og farene som truer hvis de ikke blir
gjennomført med høy kvalitet.
Innledning
Implementering av ethvert tiltak, om det er et behandlings- eller forebyggingstiltak eller
en organisatorisk forandring vil måten det er forberedt, planlagt, iverksatt, kvalitetssikret og evaluert på ha betydning for utfallet. Kvaliteten på alle disse komponentene
er avgjørende for hvor vellykket implementeringen blir. En dårlig gjennomføring av
disse komponentene kan føre til et mislykket resultat. Det er ingen tjent med. Mye
arbeid og ressurser går tapt, og de barna og familiene som skulle nyte godt av tiltaket,
frarøves et viktig tilbud. Jeg skal i dette kapittelet beskrive de viktigste komponentene
i en implementeringsprosess.
Målsetninger
Hva er hensikten med å etablere Familiens hus i en kommune? Familiens hus er en
organisatorisk løsning som for det ene har som formål å senke terskelen for tilgjengelighet til tjenestene i kommunen og spesialisttjenestene. For det andre vil man øke
tilgjengeligheten til tjenestene ved at tilgangen til dem er samlet på ett sted og at
samhandlingen mellom tjenestene bedres. Virkningene av en slik organisering bør
ideelt være at tjenestene skal bli mer effektive. Det innebærer at tiltakene som tilbys
i Familiens hus gir gode resultater på kortere tid (større/bedre gjennomstrømning),
at antall nye tilfeller (insidensen) av de forskjellige psykososiale og helserelaterte
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problemene som tjenestene skal avhjelpe, reduseres og at man kan skreddersy
behandlingen etter den enkelte brukers behov og dermed redusere frafall. Derved
senkes andelen i en befolkning som har problemet eller sykdommen (prevalensen). I
et folkehelseperspektiv er det også et mål at befolkningens trivsel og motstandskraft
mot belastning øker. Det er på disse parameterne at Familiens hus bør evalueres.
Dette er store og omfattende målsettinger. For å nå disse målene må Familiens hus
etableres i kommunen med høy kvalitet. Det må bygges opp og organiseres på en slik
måte at målene nås på sikt. Det foreligger foreløpig ingen forskning som kan dokumentere eller sannsynliggjøre at Families hus har disse virkningene. De evalueringene
som foreligger i Norge, handler om hvorvidt ledere i Familiens hus (familiesentrene)
har forandret syn på behovet for samhandling og samarbeid (Haugland, Rønning
& Lenschow, 2005), og en brukerundersøkelse der foreldre som har brukt åpen
barnehage i Familiens hus, fyller ut et spørreskjema om sine erfaringer med åpen
barnehage (Vedeler, 2009). I 2011 undersøkte RKBU Nord hvor mange kommuner
som benyttet Familiens Hus/Familiesentermodellen i Norge (Gamst & Martinussen
2012). En større evaluering er igangsatt som en del av prosjektet: «Samhandling og
kvalitet i kommunale tjenester for barn, unge og deres familier» (SKO-studien). Her
sammenlignes Familiens Hus med andre organiseringer av de kommunale tjenestene
for barn og unge og deres familier. Studien undersøkte hvilke faktorer som er relatert
til tjenestekvalitet i kommunale tjenester. Studien rekrutterte kommuner i perioden
mellom 2014 og 2018 og varte i tre år fra rekrutteringstidspunktet.
Komponentene i implementeringsprosessen
Implementering av Familiens hus må bygge på den kunnskap vi har om implementering av evidensbaserte tiltak i en organisasjon. Det foreligger mye forskning på
hva som er forutsetningene for en vellykket implementering, for eksempel Durlak
og DuPre (2008) og Fixen et al (2009). Det er vanlig å skille mellom fire elementer i en
implementeringsprosess. Det første elementet er hvor godt informasjon formidles til
miljøene som skal delta i implementeringen. Dette kalles «dissemination». Det andre
elementet er hvordan beslutningene tas om at et tiltak skal implementeres. Dette
kalles «adoption». Det tredje dreier seg om kvaliteten på iverksettelsen og gjennom
føringen. Dette er den praktiske implementeringsfasen (implementation), og det fjerde
elementet er hvordan tiltaket opprettholdes over tid. Dette kalles «sustainability».
Se også Ogden (2012).
Formidling til miljøene (dissemination)
Det er flere måter informasjon om et nytt tiltak formidles på til miljøene som skal delta.
Best og kollegaer (2008) beskriver tre kommunikasjonskanaler: den lineære modellen,
relasjonsmodellen og systemmodellen. I den lineære modellen er det forskere som
formidler kunnskap som en enveis kommunikasjon til brukere og beslutningstakere,

40

__________________________________________________ Kapittel 3 Implementering av Familiens hus i kommunen

som så iverksetter implementeringsprosessen. Dette vil, når det gjelder Familiens
hus, svare til at RKBU/RBUP formidler kunnskap om Families hus til kommunen
med sikte på å iverksette modellen. Utfallet av denne formidlingsstrategien kan bli
motstand fra ansatte og ledere. Andre erfaringer er at en slik «utenfra og inn»-modell
kan utløse interesse hos medarbeidere dersom informasjonen om tiltaket dekker
et etterlengtet behov for forandring. Uansett er den lineære modellen risikofylt,
da den kan utløse en iboende konflikt mellom praksisfeltet og forskningsmiljøene,
der forskerne ønsker å påvirke praksisfeltet med sine forskningsresultater, mens
praksisfeltet ikke finner forskernes resultater relevant.
Det er et ideelt mål at kunnskapssentre som RKBU/RBUP har en god dialog med
praksisfeltet. Man bør formidle praksisrelevant kunnskap og forskning som tar opp i
seg praksisfeltets behov for kunnskap og forskning. Dette berører den kontinuerlige
spenningen det har vært, og fremdeles er, mellom forskning og praksis. Forskerne
ønsker å påvirke praksisfeltet med sin forskning, og praksisfeltet kritiserer derimot
forskerne for ikke å formidle praksisrelevant nok forskning.
Relasjonsmodellen for formidling av kunnskap kan motvirke denne spenningen ved
at forskerne er i personlig dialog med kommunene om Familiens hus, med sikte på
å initiere samarbeid om implementering. Systemmodellen tar utgangspunkt i at både
kunnskapsformidlerne og kommunene har organisatoriske strukturer og forsøker å
forstå hvordan kunnskapen om Familiens hus kan integreres i kommunens strukturer
og beslutningsprosesser. Målet vil være å formidle informasjonen slik at den kan
behandles og inngå i kommunens policy for kommunale helse- og sosialtjenester.
Dette forutsetter at begge parter setter seg inn i og anerkjenner begge parters organisa
toriske strukturer. På denne måten involveres tilbyderens organisasjon og kommunens
formelle beslutningsorganer direkte, og derved øker sannsynligheten for at tiltaket blir
solid forankret i mottakerorganisasjonen. En stor organisatorisk endring som Familiens
hus, vil være meget omfattende i forhold til tradisjonell organisering av kommunale
tjenester og fordrer spesielt grundige interne prosesser og aktiv deltakelse fra alle
medarbeidere. Noen medarbeidere vil få nye arenaer å arbeide i, det vil være nye
kommunikasjons- og samarbeidsrutiner og noen vil skifte jobb.
Det kan hende at en slik omorganisering kommer fra administrativ eller politisk ledelse
i kommunen og ikke fra en ekstern organisasjon som f.eks. RKBU. Relasjonsmodellens
kjennetegn ved å trekke alle med i planleggingen og gjennomføringen og forebygge
motkrefter er minst like viktig i en slik situasjon.
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Beslutningsprosessen (adoption)
Informasjonsformidling til de berørte partene må følges opp av beslutninger om at
tiltaket skal implementeres på politisk eller ansvarlig administrativt plan. Beslutningen
utgjør selve oppstart eller «kick-off» for implementeringsarbeidet. Noen evidensbaserte programmer stiller krav om stor enighet om at tiltaket skal etableres. Et
eksempel på det er De utrolige årene (DUÅ), som har et krav om 80 % enighet blant
de involverte om at tiltaket skal iverksettes. Slike forutsetninger utgjør det man kaller
«agency readiness» (om kommunen og organisasjonene som er involvert, er klare
for implementeringen). «Agency readiness» betyr at informasjonen om implementeringen er forstått og vel mottatt, at for eksempel etterspørsel etter Familiens hus
er kartlagt, at denne organisasjonsformen har støtte i kommunen, at nødvendige
beslutninger et tatt, og at kommunen har lagt til rette for oppstart av implementeringen. Tilrettelegging er meget viktig når man skal etablere et nytt tiltak.
Omorganisering av tjenestene fra tradisjonell tjenesteyting til Familiens hus er
ingen unntak. Det er mange nye strukturer som må etableres før neste fase i
implementeringsprosessen kan startes. Åpen barnehage, som kanskje er den viktigste
rekrutteringsarenaen for familier til Familiens hus må planlegges og etableres. Fagfolk
fra alle de kommunale hjelpeinstanser (barnevern, helsestasjon, PPT) og eventuelt
spesialisttjenestene (f.eks. BUP) må knyttes til Familiens hus. Det må opprettes
kommunikasjons- og samhandlingslinjer mellom disse instansene. Arbeidsfordelingen
mellom de kommunale tjenestene og spesialisttjenestene er nødvendig å avklare
fordi grenseoppgangen mellom kommunens ansvar og spesialisttjenestenes ansvar
må trekkes i den enkelte kommune avhengig av tilgjengelig kompetanse og infrastrukturen forøvrig. Familiens hus skal også fylles med virkningsfulle metoder og
kompetanse til å forvalte disse metodene. Derfor må det tas stilling til hvilke forskningsbaserte tiltak og metoder som skal implementeres for forebygging eller behandling av
spesifikke problemer.
Innføring av forskningsbaserte metoder og programmer krever kvalitetssikringssystemer og monitorering av Familiens hus’ samlende virksomhet.
En vellykket implementering forutsetter enighet om at det er behov for å etablere
Familiens hus. Kommunen må skaffe oversikt over hvilke utfordringer, skranker og
hindringer som kan løses gjennom Familiens hus. I denne sammenhengen er det
nyttig å lage en virksomhetsanalyse av de involverte tjenestene som innbefatter hvor
mange tilfeller og hvilke typer av familieproblematikk de kommunale tjenestene
arbeider med (hyppighet av tjenestetyper). Slik informasjon danner utgangspunkt
for planlegging av kapasitet, samhandlingsbehov og samarbeidskanaler i Familiens
hus og mellom Familiens hus og andre tjenester, for eksempel spesialisttjenestene.
Dessuten danner denne type data utgangspunkt for evaluering av implementeringen.
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Politisk og administrativ støtte
«Agency readiness» er bare én faktor som bidrar til vellykket implementering. Minst
like viktig er hvilken støtte implementeringen av Familiens hus har politisk og hos
administrative ledere. Opprettelse av Familiens hus er en organisatorisk endring som
forutsetter politisk og administrative vedtak. Men formelle vedtak er ingen garanti for
praktisk og moralsk støtte. Det er også viktig å ha personer som griper fatt i prosessen
og er pådrivere i implementeringsarbeidet, kalt «early adopters», et begrep introdusert
av Rogers (1995). Dette har sammenheng med rekruttering til sentrale stillinger eller
posisjoner knyttet til implementeringen. Det er viktig at slike sentrale aktører både
har den relevante kompetanse og personlig egnethet. De må genuint ha lyst til å
være pådrivere i arbeidet. De må se verdien av den organisasjonsendringen som
Familiens hus er, og de må forstå betydningen av tidlig intervensjon, helsefremmende
og forebyggende tiltak og samhandling. «Early adopters» vil som regel dra med seg
flere entusiaster, kalt «late adopters», og til sammen kan de danne et robust grunnlag
for vellykket implementering. Det viktige er å gjøre gruppen vegrere (refusers) så
liten som mulig, som jo er grunnen til å stille krav om høy enighet i organisasjonen.
Alle forandringer møter motstand, ikke nødvendigvis fordi man er uenig i det sub
stansielle i forandringene men like gjerne av angst og usikkerhet om konsekvensene
av forandringene og usikkerhet om egen rolle. Omorganiseringer innebærer også
merarbeid som kan oppleves belastende i en allerede stram arbeidssituasjon.
Den kanskje viktigste enkeltfaktoren for vellykket implementering er at medarbeiderne
ser en reell forskjell etter relativt kort tid. De ultimate målsettingene med Familiens
hus tar det lengre tid å nå, men det bør foreligge indikatorer på at Familiens hus gjør
en forskjell fra tidligere praksis. Slike indikatorer kan være brukerfornøydhet (foreldre),
aktørfornøydhet (ansatte), fornøydhet hos samarbeidspartnere (kollegaer i andre
tjenester i kommunen, spesialisttjenesten, andre kommuner, brukerorganisasjoner)
og behandlingsintegritet. Behandlingsintegritet dreier seg om hvor godt behandlingen
i den enkelte sak er gjennomført. Dette kan måles ved å registrere framgang hos
klienter som får tjenester i Familiens hus.
Implementeringsfasen
Implementeringsfasen inntrer når informasjonsfasen (dissemination) og beslutningsog forberedelsesfasen (adoption) er ferdig. Første trinn i implementeringen er opplæring. De sentrale personene (early adopters og sentrale beslutningstagere) må
få kvalifisert opplæring i Familiens hus’ idégrunnlag, kortsiktige og langsiktige mål,
struktur, organisering og metoder. Opplæringen bør holdes av erfarne innovatører av
Familiens hus. Opplæringen må inkludere diskusjoner om de nye måtene å arbeide
på, for eksempel kompetanse i gjenkjenning av risikofaktorer, symptomer på feil
utvikling hos barna i den åpne barnehagen, nye henvisningssystemer til de kommunale
tjenestene eller spesialisttjenestene, utdanning i utvalgte evidensbaserte tiltak og nye
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evalueringsrutiner osv. En av målsetningene med Familiens hus er tettere samarbeid
mellom de forskjellige tjenestene i kommunen og spesialisttjenestene. Det har vært
et uttalt politisk ønske fra samhandlingsreformens tid at tilbudene skal gis nærmest
mulig brukerne. Trykket mot spesialisttjenestene skal avta. Dette innebærer at tilbud
som tidligere ble gitt av spesialisttjenestene skal kunne gis i kommunene. For å få til
dette vil det være en fordel om tjenestene snakker samme «språk». Det bør opprettes
møtepunkter mellom tjenestenivåene der man kan fordele oppgavene. Hvis vi bruker
implementeringsstrategien for DUÅ som eksempel, har det vært en målsetning å
etablere DUÅ- programmene både i kommunene og i spesialisttjenestene. Hensikten
er at kommunene kan tilby programmene som forebyggende tiltak og til behandling
der symptombelastningen hos barna ikke er altfor høy, mens spesialisttjenesten
gir behandling til barna og familiene med de tyngste problemene. Derfor blir de
innledende utredningene av barn og familier gjort, enten av kommunene eller av
spesialisttjenesten avhengig av hvor familiene henvises. Og man brukes de samme
utredningsinstrumentene. Dermed kan man møtes og avklare hvor det er mest
hensiktsmessig å gi tiltaket med utgangspunkt i utredningsfunnene. Familiens hus
er en velegnet arena for denne type samarbeid.
Alle som deltar i implementering av nye tiltak, bør ha veiledning. Veiledningen må
dreie seg helt konkret om initiering av de ulike komponentene som Familiens hus
har, og veiledning i hvordan man møter og håndterer vegrerne og andre motkrefter
i systemet. Uhensiktsmessig håndtering av slike motkrefter kan føre til tilspisning av
situasjonen og konsolidering av motkrefter som aktive motparter. Det er derved en
fordel hvis kommunen har tilgang på veiledere i implementering av Familiens hus.
Dette er personer og grupper som har lang erfaring med slik implementering og
kan styre unna hindringene i implementeringsprosessen. Fixsen og kollegaer (2009)
kaller disse veilederne også leverandører (purveyors).
Fare for sammenbrudd
Alle implementeringer av nye tiltak, inkludert Familiens hus, står i fare for å falle
sammen etter kortere eller lengre tid. Årsakene er ofte mange og komplekse, men
bare det faktum at man gjennomfører en endringsprosess, kan skape grobunn for
misnøye og motstand. Slik motstand kan få makt til å reversere eller stanse en utvikling.
Snikende farer er uttrykte behov for å redusere ressurser som brukes på Familiens
hus til fordel for andre gode tiltak eller vende tilbake til gamle ordninger. Hvis disse
prosessene får lov å virke, forfaller Familiens hus som organisering av tilbud i kommunen, og man står igjen etter noen år med de opprinnelige ordningene. De samme
prosessene kan oppstå når ledelsen svikter som støtteapparat og pådriver. Dette
kan skje når tjenester skifter ledere. Det ligger innebygget en organisatorisk «glemsel» i alle organisasjoner. Vedtak «glemmes» og ressursallokering «glemmes». Nye
ledere kan ha andre idéer eller ideologier og vil bruke kommunen som arena for
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utprøving av disse. Dersom det nye innholdet i Familiens hus forvitrer, utgjør ikke
Familiens hus den forskjellen som var legitimiteten for å implementere det, og det
er ingen grunn til å opprettholde en struktur som bare oppleves som merarbeid for
de ansatte. Dette er prinsipielle farer, og de truer opprettholdelsen av Familiens hus
over tid (sustainability). Det må være kommunens ledelse som oppretter ordninger
og som monitorerer driften av Familiens hus. Mange evidensbaserte tiltak har utviklet
spørreskjema der medarbeidere og ledere årlig svarer på spørsmål om kjernekomponentene i tiltaket er på plass. Det samme bør gjøres når man implementerer en
ny organisatorisk løsning som Familiens hus.
Avslutning
Svak implementering er ofte den direkte årsaken til svake effekter av tiltak. Tiltaket i
seg selv kan være effektivt men mister kraft fordi det ikke er implementert på riktig
måte. Dette gjelder både evidensbaserte tiltak for forebygging eller behandling av
psykiske helseplager og organisatoriske tiltak som Familiens hus. Dessverre ser vi ofte
at offentlige myndigheter setter i gang en bred spredning av tiltak uten å ha undersøkt
effekten og uten forsvarlig implementering. Litt humoristisk karakteriserer vi slike
hasteinnføringer for «spray and pray». Man håper det beste. Dette er grunnen til at
tiltak får høyeste skåre som evidensbasert tiltak i flere av de mest brukte databasene
bare dersom det tilfredsstiller kravene om å være klare for implementering og at det
har en god implementeringsstrategi. Dette gjelder for eksempel den norske databasen
ungsinn.no. Men å etterkomme disse kravene er ressurskrevende. En effektevaluering
må gjøres med et egnet forskningsdesign med kontroll eller sammenligningsgrupper.
Det er vanskelig å komme i ettertid og evaluere tiltaket hvor man begrenser seg
til spørreskjemaer og intervjuer med involverte parter. Brukerundersøkelser er
viktig informasjon men ikke tilstrekkelig til å evaluere tiltak. Vi vil derfor anbefale at
implementeringen av Familiens hus i nye kommuner følger de retningslinjene for
implementering som er skissert i dette kapitlet.
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Kapittel 4. Samhandling mellom
tjenester og profesjoner
Monica Martinussen, Frode Adolfsen og Sabine Kaiser
RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet

Sammendrag
I dette kapitlet presenterer vi ulike former for samarbeid og faktorer som påvirker hvor
effektive team er. Vi vil også ta for oss noen sentrale temaer som kommunikasjon, konflikt,
ledelse, og hvordan man kan bidra til økt samhandling mellom personer som arbeider i
helse- og omsorgsyrker. Der vi har kjennskap til hvordan disse fenomenene utspiller seg i
Familiens hus, har vi trukket dette inn i avsnittene. I tillegg kommer det til slutt et avsnitt
om å jobbe med barn, unge og deres familier som beskriver hvordan jobbressurser, som
for eksempel samarbeid, og ulike jobbkrav henger sammen med utbrenthet, engasjement
og kvalitet i tjenestene.
Innledning
Samhandling, samarbeid, teamarbeid og koordinering blir sett på som et gode i
de fleste profesjoner og yrker (Rosen, Diaz Granados, Dietz, Benishek, Thompson,
Pronovost & Weaver, 2018). Disse ulike begrepene brukes ofte om hverandre og er
delvis overlappende, der samhandling kan sies å innebære koordinering av aktiviteter i
en prosess, altså et samspill mellom personer som kan være samarbeid om å løse konkrete
oppgaver, men også innebære kommunikasjon, informasjonsutveksling og deling av
kunnskap. Innen helsetjenestene er det implisitt at dette skal bidra til at kvaliteten
på tjenestene øker. Reeves (2010) har skissert ulike former for tverrfaglig arbeid der
det varierer hvor tett sammensveiset gruppen er, hvor klare rollene er, avhengighet mellom medlemmer, hvor godt oppgaver er integrert og hvordan ansvaret er
fordelt. Innenfor enkelte bransjer, for eksempel luftfart, er mangel på samarbeid og
dårlig kommunikasjon forbundet med alvorlige feilhandlinger og ulykker (se f.eks.
Sexton, Thomas & Helmreich, 2000). Derfor er det også stilt krav om at både flygere
og kabinpersonale skal gjennomgå kurs for å lære seg å samarbeide som en del av
utdanningen. Tilsvarende kurs er også foreslått for helsepersonell og gjennomføres
i noen grad som del av utdanningene, men har så langt ikke fått samme omfang
som i luftfarten (Musson & Helmreich, 2004; WHO, 2010). Det er gjort systematiske
oppsummeringer av effekten av slike kurs som indikerer en mulig positiv gevinst for
pasienter, men funnene er så langt beheftet med en del usikkerhet da kun et begrenset antall studier med varierende kvalitet er gjennomført (Reeves, Perrier, Goldman,
Freeth & Zwarenstein, 2013). Mangel på samarbeid har blitt knyttet til alvorlige utfall
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innenfor helsevesenet, med konsekvenser som dårligere behandling av pasienter,
økt dødelighet og redusert pasienttilfredshet (for en oversikt se Fewster-Thuente &
Velsor-Friedrich, 2008). Det er ikke alltid at mangel på samarbeid gir så dramatiske
utfall som i disse eksemplene, men det er rimelig å tenke seg at dårlig samarbeid
og kommunikasjonssvikt vil kunne få konsekvenser for kvaliteten på de tjenestene
som ytes som indikert i en ny meta-analyse (Kaiser, Patras & Martinussen, 2018).
Innenfor helse- og omsorgssektoren har det lenge vært et krav om at fagpersoner
skal samarbeide til beste for pasientene eller brukerne. Dette er lovfestet i Helse- og
omsorgstjenesteloven §3-4 (2018), der det presiseres at kommunene har «plikt til
å legge til rette for samhandling mellom ulike deltjenester innad i kommunen og
med andre tjenesteytere der dette er nødvendig» for å kunne tilby lovfestede helse
-og omsorgstjenester. Tilsvarende plikt er skissert for spesialisthelsetjenesten og
barneverntjenesten i henhold til Spesialisthelsetjenesteloven (§ 2-1 e) og Helse- og
omsorgstjenesteloven (§ 3-4, 2018). Et annet argument for at samhandling er viktig,
er at mange oppgaver som skal løses er kompliserte. De barna og familiene som
trenger hjelp, har mange behov og oppholder seg på ulike arenaer (hjem, skole/
barnehage og fritid), noe som krever ulik kompetanse og erfaring blant ansatte i de
ulike tjenestene.
Pasientenes eller brukernes behov for bedre koordinerte tjenester er en hovedutfordring som ligger til grunn for Samhandlingsreformen (Helse- og omsorgs
departementet, 2008) i tillegg til et ønske om en bedre utnyttelse av ressursene. En
studie viste at for en familie som har et barn med store hjelpebehov, kan det være
så mange som 6–10 ulike fagpersoner involvert (Ødegård, 2007). Dermed blir det
avgjørende at disse personene klarer å samarbeide om løsninger slik at de som trenger
hjelp, sikres medvirkning og riktig hjelp, samtidig som hjelpen er lett tilgjengelig og
samordnet. Evalueringer som er gjennomført av effektene av Opptrappingsplanen
for psykisk helse, har vist flere positive konsekvenser, eksempelvis i form av flere
fagpersoner i kommunene (Norges forskningsråd, 2010). Det har imidlertid også blitt
påpekt mangelfull samhandling, spesielt for barn og unge med komplekse behov
(Barneombudet, 2017). Ønsket om at helsepersonell og andre fagpersoner skal
samarbeide til det beste for barna, reflekteres i lovverk, offentlige utredninger og
rapporter (for en oppsummering, se Willumsen, 2009).
Samhandling sees altså på både som et gode og en nødvendighet for å yte hjelp og
støtte til barn og deres familier av både myndighetene, helsepersonell og brukerne selv.
Ulike former for samarbeid
Ifølge definisjonen av samhandling beskrevet innledningsvis så vil samhandling kunne
innebære samarbeid. Det finnes ulike former for samarbeid både mellom personer

49

Kapittel 4 Samhandling mellom tjenester og profesjoner ___________________________________________________

fra ulike profesjoner og yrker og mellom ulike tjenester. Samarbeid kan organiseres
i faste team eller grupper. Andre ganger kan det variere hvem som samarbeider,
avhengig av hvilke oppgaver som skal løses. Et team kan sees på som en gruppe av
to eller flere personer som samarbeider om å nå et felles mål eller løse en oppgave
og der man er avhengige av hverandre for å løse oppgavene (Reeves, Lewin, Espin
& Zwarenstein, 2010). Thylefors og kollegaer (Thylefors, Persson & Hellstrøm, 2005)
gjorde en kartlegging av svenske team som arbeidet innenfor helse- og omsorgs
sektoren. På bakgrunn av dette utarbeidet de en inndeling i undergrupper avhengig
av hvordan samarbeidet artet seg (gjengitt i tabell 4.1).
Tabell 4.1. Oversikt over ulike typer av team (fra Thylefors et al., 2005, s. 106)
Multiprofesjonelle team
Spesialiserte roller, og den enkelte konsentrerer seg om sin oppgave. Oppgavene utføres
i en sekvens, og samarbeidet er standardisert eller overvåkes. Hvem som gjør hva, følger
med hvilken profesjon man tilhører, og lederen av teamet er en tradisjonell leder.
Interprofesjonelle team
Rollene er spesialiserte, men alle forventes å samarbeide. Oppgavene er delvis uavhengige
og må samordnes. Alle må være innstilt på å justere seg etter oppgaven og koordinere
egne aktiviteter. Lederen er mer som en trener.
Transprofesjonelle team
Rollene er spesialiserte, men alle må være forberedt på å gå inn i andres roller. Team
medlemmene og oppgavene avhenger av hverandre, og samarbeidet krever nært samspill,
fleksibilitet og improvisasjon. Alle må tilpasse seg, og lederskapet varierer med situasjonen.

Forfatterne tenker seg at teamtypen kan sees på som en dimensjon som går fra et løsere
samarbeid (mellom multiprofesjonelle) der personene bidrar med sin kompetanse,
men samarbeider i mindre grad med hverandre enn i de interprofesjonelle teamene.
I de transprofesjonelle teamene er det stor grad av samarbeid, og personene utfyller
hverandre og går inn i hverandres roller. I den aktuelle studien ble også personenes
opplevde effektivitet kartlagt, samt hvordan de vurderte klimaet i teamet. Generelt
var det en sammenheng mellom teamtype og effektivitet samt klima på en slik måte
at jo tettere teamet samarbeidet, desto bedre vurderte de effektiviteten og klimaet i
gruppen til å være (Thylefors et al., 2005). Studien tok imidlertid ikke hensyn til hvilke
oppgaver som skulle løses, eller ytre forhold som kunne tenkes å påvirke effektiviteten
og klimaet i gruppen.
I Familiens hus er det team av ulike typer, men kanskje kan mye av samarbeidet sies
å være i kategorien interprofesjonelle team. I en tidligere kartlegging av familiens hus/
familiesentre i Norge rapporterte de aller fleste (93 %) at de hadde en eller annen
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form for tverrfaglig team (Gamst & Martinussen, 2012). Det var imidlertid svært
varierende hvordan disse var organisert, hvor ofte de møttes og om de arbeidet
etter en bestemt metode. I arbeid med barn og familier som har store hjelpebehov,
er de interprofesjonelle teamene det som samsvarer best med det som beskrives
som ansvarsgrupper. En ansvarsgruppe skal etableres:
1. Når hjelpeapparatet kommer i kontakt med barn, unge og voksne med
omfattende og langvarige hjelpebehov (behov for tverrfaglig/-etatlig innsats
og koordinering av tiltak på ulike arenaer).
2. Når bruker/pårørende ber om opprettelse av ansvarsgruppe og/eller
individuell plan (Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-5).
Interprofesjonelle team eller ansvarsgrupper er ulike betegnelser på team som beskriver
samarbeid mellom personer fra ulike profesjoner. Det finnes selvsagt også samarbeid
mellom etater eller tjenester. Dette betegnes vanligvis som tverretatlig samarbeid.
Ønsket er at uansett type av team så skal det teamet presterer, de løsningene som
velges, og den hjelpen som gis, være bedre enn det enkeltmedlemmer av teamet kan
komme fram til på egen hånd.
Teameffektivitet
Det er ikke gitt at alle personer vil bli mer effektive gjennom å arbeide i team. Tvert
imot viser en del eksperimentelle studier at personer yter mindre dersom de arbeider
i grupper. En forklaring kan være at de kanskje satser litt på at de andre i gruppen drar
lasset (for en oppsummering, se West, 2004). En begrensning ved mange av studiene
inkludert i denne oppsummeringen var at det var enkle, fiktive arbeidsoppgaver som
deltakerne ble bedt om å utføre. Dersom man velger reelle arbeidsoppgaver som
deltakerne har investert i, så blir resultatet annerledes, og resultatet kan noen ganger
bli mer enn summen av delene, det vil si at gruppen presterer bedre enn det den beste
av deltakerne kunne ha klart alene. Hva menes det så med teameffektivitet? Michael
West (2004) mener dette har flere aspekter:
•
•
•

Oppgaveeffektivitet (hvor godt løses oppgaven eller hvor bra blir produktet?)
Medlemmenes velvære (hvordan har medlemmene det, f.eks. når det gjelder
jobbstress, velvære og ivaretakelse?)
Team stabilitet (hvor gode er sjansene for at teamet består og fortsetter
samarbeidet?)

I tillegg til disse tre hovedaspektene ved effektivitet kommer innovasjon, det vil si
i hvilken grad teamet klarer å finne fram til nye kreative måter å gjøre ting på eller
nye tjenester. Dette kan være nye tiltak for å hjelpe barn og deres familier eller nye
måter å organisere eller legge hjelpen til rette på.
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I Familiens hus vil de ansatte inngå i team med medlemmer fra ulike tjenester. I noen
Familiens hus har de kalt dette for basisteam eller tverrfaglig team, der teamet består
av representanter fra tjenestene som er samlokalisert i huset, eksempelvis barnevern,
helsestasjonen, PPT og åpen barnehage. I tillegg kan det være tverrfaglige team der
også tjenester utenfor huset deltar, eksempelvis BUP, skole og barnehage. Et annet
alternativ er tverrfaglige team som møtes på de arenaer hvor barnet befinner seg,
som for eksempel skole eller barnehage. Barne- og familieenheten i Asker har valgt
å organisere slike team, kalt tverrfaglig samarbeidssystem. Rutinene og hvordan
samarbeidet foregår er beskrevet godt i deres metodebok (Asker kommune, udatert).
Generelt vil effektiviteten til slike team kunne vurderes både i form av hvor godt
oppgaven løses, hvor fornøyde brukerne er, og hvor mange familier som får råd
eller hjelp. I tillegg vil teamet kunne vurderes ut fra om de ansatte er tilfredse med
samarbeidet og hvor godt sammensveiset gruppen er (West, 2004).
Hva påvirker tverrfaglig samarbeid?
Bronstein (2003) har utviklet en modell som beskriver ulike faktorer som påvirker tverrfaglig samarbeid, basert på studier av sosialarbeidere og en gjennomgang av relevant
litteratur på dette området. Bronsteins modell (2003) er skissert i figur 4.1. Det første
området er det Bronstein kaller profesjonsrolle. En sterk profesjonsrolle eller identitet
inkluderer verdier og yrkesetikk som kommer til syne i samarbeid med andre. Ofte
er dette etablert gjennom en lang utdanning der man lærer seg ulike ferdigheter og
holdninger. Det neste området som påvirker samarbeidet, er strukturelle betingelser.
Det kan være aspekter ved jobben som for eksempel antallet barn og familier man
har ansvar for. Det kan også være støtte fra kommunen, administrative ressurser,
tid til samarbeid og fysiske omgivelser. En sentral tanke med Familiens hus har vært
at en fysisk samlokalisering av tjenestene både vil gjøre det enklere for brukerne,
og det vil bidra til å øke samarbeidet mellom de ansatte. Det tredje området som
påvirker kvaliteten av samarbeidet, er personlige karakteristika. Med dette menes
hvilke holdninger personene har til hverandre utenom det profesjonelle arbeidet.
Å vise respekt for hverandre og måten man kommuniserer på, er avgjørende for
hvor godt samarbeidet blir. Det siste området som blir trukket fram som sentralt, er
tidligere erfaring med samarbeid. Noen har erfaring med tverrfaglig samarbeid før de
begynner å arbeide i Familiens hus, mens andre kanskje primært har samarbeidet
med andre fra samme profesjon.
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Profesjon/fagbakgrunn

Strukturelle betingelser

Tverrfaglig samarbeid

Personlige egenskaper

Erfaring med samarbeid

Figur 4.1. Modell over faktorer som påvirker tverrfaglig samarbeid (basert på Bronstein, 2003)

Denne modellen beskriver i liten grad prosesser innad i teamet som også vil ha stor
betydning for alle aspektene ved teameffektivitet, og heller ikke hvilken betydning
individenes personlighet vil ha for samarbeidet. Vi vil derfor først se litt nærmere
på betydningen av individuelle forskjeller i personlighetstrekk og deretter på tre
sentrale temaer av betydning for prosesser innad i teamet, nemlig kommunikasjon,
konflikt og ledelse.
Personlighet og samarbeid
Modellen til Bronstein (2003) kan suppleres ved å trekke inn andre personlige egenskaper, for eksempel personlighetstrekk. Med personlighet menes relativt varige
måter å tenke, føle eller handle på. En måte å systematisere personlighetstrekk på
er gjennom det som kalles Femfaktor-modellen. Disse fem trekkene (figur 4.2) består
av Utadvendthet (Extroversion), Varme/vennlighet (Agreeableness), Samvittighetsfullhet
(Conscientiousness), Emosjonell stabilitet (Emotional stability) og Åpenhet for nye inntrykk
(Openness to new experiences) (Costa & McCrae, 1997).
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Tabell 4.2. Oversikt over personlighetstrekk i fem-faktormodellen
Trekk

Hva karakteriserer personer
som skårer LAVT?

Hva karakteriserer personer
som skårer HØYT?

Utadvendthet

Passiv, fåmælt, innadvendt,
reservert

Åpen, snakkesalig, energisk, foretrekker å være sammen med folk

Varme/
vennlighet

Kald, kynisk, uvennlig, uttrykker
aggresjon direkte

Snill, samarbeidsvillig, unngår
konflikt, troverdig

Samvittighetsfullhet

Upålitelig, uorganisert, tar lett
på ting og foretrekker å ikke
ha planer

Samvittighetsfull, ansvarlig,
ryddig, målorientert

Emosjonell
stabilitet

Urolig, bekymret, nervøs,
emosjonell

Rolig, ikke nevrotisk, trygg, tåler
stress

Åpenhet for
nye inntrykk

Tradisjonell, praktisk og jordnær

Intellektuell, kulturell, åpen for
nye erfaringer

Både individenes kognitive evner og personlighetstrekk kan påvirke effektiviteten i
arbeidet (Barrick, Stewart, Neubert & Mount, 1998; Bell, Brown, Colaneri & Outland,
2018). Ofte ønsker man seg noe variasjon både i personlighet og evner i et team, og
det diskuteres hva som er en optimal sammensetning for et gitt team. Er det variasjon
i personlighetstrekk som er det mest avgjørende, eller er det slik at det er laveste
eller høyeste nivå på et personlighetstrekk som vil være avgjørende for hvordan et
team fungerer? I hovedsak ser det ut til at det er gjennomsnittsnivået som har mest
betydning for effektiviteten og ikke variasjonen eller de med høyest eller lavest verdi
på et trekk (Barrick et al., 1998; Bell et al., 2018). Antakelig vil det være slik at dersom
personene i et team er for ulike, vil samarbeidet kunne bli mer krevende. Hvis for
eksempel personene er svært ulike i hvor samvittighetsfulle de er i jobben, så kan
dette ha en negativ innflytelse på teamets effektivitet (Driskell, Salas & Driskell, 2018).
Meta-analyser, der man har summert opp forskningen på sammenhengen mellom
personlighetstrekk og teamarbeid, har vist at det er særlig tre av disse trekkene
som er av betydning for teameffektiviteten (Barrick et al., 1998). Dersom man ser på
prestasjoner i forbindelse med hvordan teamet løser oppgaver, slik dette ble vurdert
av overordnede, så var det særlig det at medlemmene var samvittighetsfulle, varme/
vennlige og emosjonelt stabile som var av betydning. Når det gjaldt sjansene for at
teamet skulle bestå, så var det særlig trekkene utadvendthet og varme/vennlighet
som var av betydning. Man kan tenke seg at dersom teamet består av mange varme
og sosiale personer, så bidrar dette til et sterkere samhold i gruppen, noe som igjen
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øker sjansene for at teamet fortsetter samarbeidet. En nyere meta-analyse støttet
mange av disse funnene fra 1998, men understreket at prestasjonene varierte med
typen team og hvor studien foregikk (Bell, 2007). Generelt var sammenhengene
sterkere mellom de ulike personlighetstrekkene og gruppeprestasjoner for team
i feltstudier enn for studier gjennomført i en laboratoriesituasjon (Bell, 2007). En
mindre meta-analyse undersøkte både effekten av variasjon i disse fem personlighets
trekkene og gjennomsnittsnivået med hensyn til teamprestasjoner vurdert av leder
(Peeters, Tuijl, Rutte & Reymen, 2006). For profesjonelle team vise varme/vennlighet og
samvittighetsfull de sterkeste sammenhengene med effektivitet, mens stor variasjon
i hvor samvittighetsfulle medlemmene var, viste seg å være negativt korrelert med
prestasjoner (Peeters et al., 2006).
Når det gjelder kognitive evner, så var også dette av betydning for effektiviteten, det vil
si at jo høyere evnenivå blant teammedlemmene, desto bedre prestasjoner og desto
bedre sjanse for at teamet består (Barrick et al., 1998). Ulike gruppefaktorer var også
av betydning for effektiviteten. Det vil si at jo mer sammensveiset teamet var, desto
bedre var kommunikasjon, fleksibilitet, rettferdig fordeling av arbeidsoppgavene og
effektivitet. Konflikt hadde den motsatte effekten, og var den enkeltfaktoren som
hadde størst negativ betydning for både prestasjoner og videre samarbeid i teamet
(Barrick et al., 1998).
Kommunikasjon
God kommunikasjon er avgjørende for et vellykket samarbeid og ikke minst for
trivselen i et team (Gluyas, 2015). Vi kommuniserer med hverandre på mange måter,
fra skriftlige beskjeder på e-post til ansikt til ansikt i formelle og uformelle møter.
Det er ikke gitt at et team alltid er samlokalisert og kan møtes fysisk, men dette
er å foretrekke fordi det gir bedre betingelser for utveksling av informasjon og
kommunikasjon enn møter der man må nøye seg med bare lyd eller skriftlig utveksling.
Ansikt til ansikt kommunikasjon gir oss tilgang på mye informasjon utover det som sies,
så som ansiktsuttrykk og kroppsspråk. I tillegg er det enkelt å spørre mer for å få utfyll
ende informasjon. Partene har god mulighet til å observere hvordan beskjeden eller
informasjonen mottas, og man har anledning til å justere både formen og budskapet
underveis. Det er derfor lurt å tenke igjennom hvilke kommunikasjonskanaler som
er best egnet til hvilket formål. Skal man sende ut beskjed om når julelunsjen finner
sted, kan e-post være velegnet. Skal man derimot uttrykke misnøye, eller noe som er
konfliktfylt, er det bedre å ta dette ansikt til ansikt. Det er sjelden en god ide å sende
e-post når man er på det sinteste og med kopi til alle i organisasjonen. Det kan være
fordelaktig om teamet klargjør noen kjøreregler for hvordan man skal kommunisere.
Kommunikasjon kan noen ganger vanskeliggjøres av kulturelle og språklige barrierer.
Det finnes kulturelle forskjeller mellom land, organisasjoner og profesjoner som
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gjør at man uttrykker seg og oppfatter ting ulikt. God kjennskap til slike forskjeller
vil kunne redusere mulighetene for misforståelser. I Familiens hus er noe av ideen
med å samlokalisere tjenester at de ansatte lettere skal kunne kommunisere med
hverandre på tvers av tjenester. I en undersøkelse blant ansatte i seks Familiens hus i
Norge (N = 71) fant man at 85 % mente at modellen i stor eller svært stor grad hadde
ført til mer uformelt samarbeid mellom de ulike tjenestene. Tilsvarende mente 83 %
at de hadde fått større faglig nettverk gjennom å arbeide i Familiens hus (Adolfsen
& Martinussen, 2010).
Konflikter
Selv om det er naturlig for mennesker å søke sammen i grupper for å løse oppgaver,
oppdra barn eller få trygghet, er det ingen selvfølge at dette skal gå knirkefritt. En
viktig faktor til at effektiviteten i grupper blir dårligere, er konflikter. Det er imidlertid
viktig å skille mellom det som er ulike synspunkter på, eller uenigheter om oppgavene
eller hvordan disse skal løses, og usunne og destruktive konflikter. Det at personer
uttrykker uenighet eller ulike oppfatninger, kan være svært positivt og snarere et
sunnhetstegn enn noe som bør unngås. Det kan bidra til at man vurderer flere muligheter og kommer fram til bedre og mer kreative løsninger enn når alle er enige i det
første forslaget som fremmes. Dessverre er det imidlertid slik at det ofte er en nær
sammenheng mellom «oppgavekonflikt» og «personkonflik» (De Dreu & Weingart,
2003). Kanskje er det slik at noe kan starte som en oppgavekonflikt, men ender med
en personkonflikt dersom man ikke klarer å håndtere uenigheten eller å utforske de
ulike synspunktene på en god måte.
Det er mange forhold som kan bidra til konflikter i et team. Det kan være ting som ligger
utenfor teamet, som jobbutrygghet og organisatoriske forhold. Dagens arbeidsliv,
også helse- og omsorgssektoren, preges av raske omstillinger, høye produksjonskrav og i noen grad nedbemanning. Dette kan skape ugunstige rammebetingelser
og bidra til at det er for lite tid og ressurser til å løse oppgavene. Likevel, det er
konflikter med kollegaer som er mest belastende og som gjør at personer mister
nattesøvnen og blir syke. Flere studier har vist at konflikter med både medarbeidere og lederen er forbundet med større grad av utbrenthet og fysiske plager enn
ugunstige rammebetingelser (Martinussen, Adolfsen, Lauritzen & Richardsen, 2012;
Martinussen, Kaiser, Adolfsen, Patras & Richardsen, 2017). Konfliktene kan omhandle
hva som bør gjøres, arbeidsfordeling eller ulike faglige utgangspunkt. Andre ganger
er konflikter av en mer interpersonlig art, at personer i teamet misliker hverandre og
kanskje oppfatter kollegaen som uhøflig, irriterende, uærlig, inkompetent eller med
andre negative egenskaper. Jo sintere man blir på kollegaen, desto mer svart-hvitt
kan bildet bli. Atferden og det personen sier, kan fortolkes inn i en kontekst der man
forklarer alt ut fra personens negative egenskaper og ingenting ut fra situasjonen
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eller omstendighetene. I slike konflikter kan det være liten vilje hos partene til å
nyansere bildet eller sette en strek over det som har skjedd.
Personer reagerer ulikt på konfliktsituasjoner der de selv blir angrepet. Noen blir
passive og trekker seg unna, mens andre opptrer passivt-aggressivt med ignorering av
personen man har konflikten med, for eksempel ved å tilbakeholde informasjon som
personen normalt skulle ha fått. Andre ganger uttrykker personen aggresjon direkte
tilbake, verbalt eller på e-post. Ingen av disse reaksjonsmåtene er særlig hensiktsmessige. En offensiv henvendelse med vekt på hva man føler, hvordan situasjonen
oppleves, og gjerne med et forslag til hvordan man kan unngå at man ender i slike
situasjoner i framtiden, vil ofte være en mer hensiktsmessig handlemåte. Det kan da
være at lederen vil kunne bistå med å få i gang en slik dialog, men samtidig fritar ikke
dette teammedlemmene fra å være aktivt med på å få løst en situasjon. Det er sjelden
mulig å ha et 100 % konfliktfritt samarbeid, men det bør være strategier på plass for
å løse konfliktene når konfliktnivået blir for høyt, og særlig når de er interpersonlige
konflikter (Doucet, Poitras & Chenevert, 2008).
Ledelse
God ledelse er av betydning for mange aspekter ved arbeidsmiljøet og ikke minst for
utvikling av en kvalitetskultur og håndtering av endringsprosesser (Aarons, Ehrhart &
Farahnak, 2014; Brimhall, Fenwick, Farahnak, Hurlburt, Roesch & Aarons, 2016). Mange
studier har vist sammenheng mellom stress og utbrenthet og mangel på lederstøtte
(Green, Miller & Aarons, 2013; Lee & Ashforth, 1996; Shanafelt, et al., 2015; Zopiatis &
Constanti, 2010). Det finnes en rekke lederteorier og studier av ledere i mange yrker
og kulturer. Noen av disse fokuserer på hvilke personlige egenskaper gode ledere
har, mens andre fokuserer mer på hva lederen faktisk gjør. En vanlig måte å inndele
ledelse på er i transformasjonsledelse, transaksjonsledelse og la-det-skure-ledelse
(se for eksempel Hetland, 2008). Med transformasjonsledelse menes det en leder
som evner å inspirere, motivere og være nyskapende (Kristoffersen & Friberg, 2016).
Vedkommende er karismatisk, et godt forbilde, formidler av visjoner, og bidrar dermed
til å løfte de ansatte mot felles mål for organisasjonen. Lederen vil også vektlegge den
enkeltes behov i organisasjonen. Ledelsesformer kan også beskrives ut fra hvilken effekt
lederen har på de ansatte. Transformasjonsledelse er forbundet med økt jobbtilfredshet og motivasjon til å yte ekstra hos de ansatte. Ved transaksjonsledelse vektlegges
utveksling av belønning for innsats og utførelse av oppgaver. Transformasjonsledelse
og transaksjonsledelse betegnes begge som former for konstruktiv ledelse og er ikke
gjensidig utelukkende, men utfyller hverandre. Det vil si at et leder–arbeidstaker-forhold
ofte starter med en transaksjon, altså en klargjøring av hva som er gjensidige forventninger. Dersom arbeidstakerne skal motiveres til ekstra innsats, er det avgjørende
også med transformasjonsledelse (Bass, 2007).
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Det siste tiåret har man blitt mer opptatt av også motsatsen til konstruktiv ledelse,
nemlig destruktiv ledelse. Dette er former for ledelse som har en uheldig innvirkning
på de ansatte. Eller slik det er formulert av Einarsen og kollegaer (2007) der destruktiv
ledelse er en ledelsesform der leder utviser en atferd som underminerer/saboterer
organisasjonens mål, oppgaver, ressurser og effektivitet, og/eller motivasjon, velvære
og jobbtilfredshet hos ansatte. Dette kan dreie som alt fra fysisk og verbal aggresjon
til mer indirekte handlinger som at lederen lar være å gi nødvendig feedback eller
informasjon til ansatte. Einarsen (2007) understreker at for at denne type lederatferd
skal bli betegnet som destruktiv må den foregå gjentatte ganger og systematisk,
men det er ikke noe krav om at det fra lederen sin side er en intensjon om å skade
noen. Meta-analyser har vist at denne formen for ledelse er forbundet med en rekke
negative konsekvenser både for den ansatte og for organisasjonen (Mackey, Frieder,
Brees & Martinko, 2017; Fosse, Martinussen, Einarsen & Skogstad, 2018).
«La-det-skure» ledelse (Hetland, 2008) blir ofte sett på som den minst effektive måten
å lede på og vil kunne være en form for destruktiv ledelse. Det er her snakk om
ledere som ikke vedkjenner seg sitt lederansvar, ikke bidrar med assistanse eller
formidler sin mening om viktige forhold i organisasjonen. «La-det-skure-ledelse» er
den ledelsestypen der de ansatte er minst fornøyd med tilstanden. I en studie av
norske ledere i fem bedrifter viste det seg at transformasjonsledelse var knyttet til
økt ledertilfredshet, høyere arbeidsmotivasjon og vurderinger av lederen som mer
effektiv, mens la-det-skure-ledelse ble sett på som svært ødeleggende (Hetland &
Sandal, 2003).
Forskningen peker altså i retning av at inspirerende og motiverende lederskap er
klart å foretrekke framfor en leder som enten er passiv eller kun utøver kontroll og
styring. Ledelse vil være et viktig forhold i Familiens hus, der man både skal utvikle
noe nytt og samtidig få ulike yrker og profesjoner til å arbeide sammen. Det er
kanskje særlig viktig når man skal yte tjenester til andre mennesker, og de ansatte
kan anses som den viktigste ressursen i dette arbeidet. I ulike Familiens hus varierer
organisasjonsformen og dermed lederskapet noe, men de fleste vil ha en koordinator
eller daglig leder som vil ha en svært viktig rolle for at arbeidet i Familiens hus skal
bli vellykket. I en undersøkelse blant ansatte i de seks Familiens hus som var del av
et nasjonalt forsøksprosjekt med Familiens hus i Norge, ble de ansatte bedt om å
vurdere lederen/koordinatoren. En stor andel (70 %) mente at lederen i stor eller
svært stor grad bidro til at tjenestene samarbeidet godt med hverandre, og at lederen
virket samlende i det tverrfaglige miljøet (Adolfsen & Martinussen, 2010).
En utfordring i enkelte Familiens hus er at de ansatte må forholde seg til flere ledere,
det vil si enhetsledere innenfor egen tjeneste som ikke nødvendigvis er lokalisert i
Familiens hus, i tillegg til den lokale lederen eller koordinatoren. Dette kan i verste
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fall skape uklare ansvarsforhold og ledere som ikke er enige om mål og arbeidsmetoder. I slike situasjoner blir det ekstra viktig med god kommunikasjon mellom
de ulike partene, det vil si både mellom personer som innehar ulike lederroller, og
mellom ledere og ansatte.
Hvordan fremme god samhandling og bygge et godt team?
I arbeidet med å bygge team er det viktig å ha klart for seg hvilke oppgaver teamet
skal ha, og bli enige om felles mål. Det kan derfor være lurt at man tidlig definerer og
klargjør hva man ønsker å oppnå med samarbeidet, og fokuserer innsatsen på dette.
Det er viktig at kommunikasjonen er konsentrert rundt det som er saken, og at man
tenker igjennom hvilken og hvor mye informasjon som må deles før man er klare
til å ta en beslutning. Deretter bør man arbeide med å kartlegge roller i teamet. Det
første å være klar over er deltakernes funksjonelle rolle, som er ferdigheter, evner
og erfaring. Det andre er teamrollen, som omfatter personlighet og atferd i teamet
(Belbin, 2010). For store forventninger til hva samarbeidet skal føre til kan være en
utfordring. Dette kan henge sammen med manglende rolleavklaringer blant de som
skal samarbeide, og kan igjen føre til at ansvaret for at samarbeidet skal fungere
blir lagt over på andre. I rolleavklaring kan det også ligge utfordringer knyttet til at
aktørene i samarbeidet kan ha ulike oppfatninger om hva temaet innebærer (f.eks.
psykisk helse) i forhold til barnas og familienes behov. Ulike profesjoner vil som en
følge av sine utdanninger og fagtradisjoner kanskje ha ulike synspunkter på hva som
er den primære årsaken til psykiske plager, og kanskje også hvordan man best kan
hjelpe den enkelte familien. Å få utnyttet slike forskjeller i kompetanse til brukernes
fordel kan være utfordrende. Ideelt sett bør slike ulikheter bli en kilde til kreativitet
og flere løsningsforslag snarere enn en kilde til konflikt. Det må også være legitimt
å spørre om hjelp fra de andre i teamet til noe som man ikke behersker så godt
selv, og tilsvarende å yte hjelp til andre når det behøves. På denne måten utnytter
man fordelene ved at man er flere som kan kompensere for hverandres svakheter
og samtidig dra nytte av sterke sider og ulik kompetanse. Dersom samarbeidet og
teamet skal bestå over noe tid, er det også en rekke faktorer som har betydning for
teamets overlevelse. Henning Bang (2008) har skissert tre slike faktorer: teamkultur,
tillit og lagånd. Det virker altså positivt på samarbeidet dersom medlemmene har
tillit til hverandre, liker hverandre, er stolte over teamet og forpliktet til den felles
oppgaven som skal løses.
Å få tid til samarbeid kan være en utfordring for mange i en hektisk hverdag, og
noen vil nok mene at for mye tid går til å sitte i samarbeidsmøter. I en studie av ulike
tjenester i kommuner på Nord-Vestlandet fant man at det å ta initiativ til samarbeid
opplevde de fleste tjenester som enkelt å få til, men det ble ganske ofte tidsproblemer med å følge opp tiltakene som samarbeidet førte til (Gylseth & Heian, 2004).
En annen utfordring i Familiens hus kan være hvordan taushetsplikten innenfor
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egen profesjonsramme skal håndteres i forholdet til andre tjenester og fagpersonell. Da er det spesielt viktig at fagpersonene kjenner godt til retningslinjene for
informert samtykke, og at samtykke innhentes rutinemessig før samarbeid settes
i gang. Utfordringen kan ofte ligge i at fagpersoner i for stor grad velger å benytte
seg av sin taushetsplikt. På den måten blir taushetsplikten et hinder i samarbeidet
med andre tjenester (Olsen, 2004). Noen forslag til konkrete aktiviteter som kan
virke fremmende på samarbeidet, er presentert i tekstboksen. Flere forslag som kan
fremme samarbeid finnes i tabell 4.4.

Noen forslag til aktiviteter for å fremme godt samarbeid
•

Kartlegge den enkeltes kompetanse og erfaring, og utnytte forskjellene

•

Kartlegge kunnskapsbehov og tilby opplæring/kurs

•

Bruk av Individuell plan

•

Samordning av virksomhetsplaner for tjenestene som samarbeider

•

Veiledning og informasjon fra spesialisthelsetjenesten (f.eks. BUP)

•

Samarbeid om felles tematikk som levekår, forebyggende arbeid
og lokal kartlegging av problemforekomst
Kilder: Folkehelseprofiler fra Folkehelseinstituttet og Ungdata.no

Å arbeide med barn, unge og deres familier
Det å arbeide med å hjelpe andre mennesker har både givende og belastende sider.
Det innebærer at man eksponeres for andres problemer og vanskelige livssituasjon,
og det kan også være krevende brukere som ikke er fornøyde med den hjelpen de
har fått. På den annen side gir dette arbeidet også muligheten for å være til nytte
for andre og gjøre en viktig jobb. Stress kan oppstå som en følge av en ubalanse
mellom de kravene som jobben innebærer, og de ressursene vedkommende rår
over. Dette kan være for mange klienter, tidspress, omorganiseringer eller kanskje
konflikter med kollegaer.
Til å møte disse kravene eller arbeidsoppgavene har den enkelte ressurser som kunn
skap, erfaring og andre personlige egenskaper i tillegg til ressurser som ligger utenfor
personen som for eksempel deltakelse i tverrfaglig team. Personen må foreta en
vurdering av om kravene fra miljøet overstiger de ressursene han eller hun har til
rådighet. Det én person opplever som stressende, kan oppleves som en spennende
utfordring for en annen person. Dersom kravene overskrider personens ressurser,
oppstår stress, og dette ledsages av både psykologiske og fysiologiske reaksjoner.
Mange som arbeider i helse- og omsorgsyrker, vil i tillegg ha hjem og familie som
bidrar til den totale arbeidsbelastningen, selv om det å ha partner og familie også
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er en støtte. Det er derfor rimelig å tenke seg at det å skulle klare flere roller både
har belastende og beskyttende sider.
Utbrenthet kan sees på som en stressreaksjon som oppstår etter langvarige belastninger på jobben, og enkelte studier viser forhøyet risiko for personer som arbeider
i helse- og omsorgsyrker. Maslach og Jackson (1981, 1986) har definert utbrenthet
som et tredimensjonalt psykologisk syndrom som består av emosjonell utmattelse,
en tilstand av overveldende følelsesmessig og fysisk belastning, depersonalisering,
karakterisert av negative følelser, kyniske holdninger og distansering, og redusert
selvopplevd jobbytelse, som består av negativ vurdering av egen prestasjon, en
følelse av ineffektivitet og nedsatt jobbrelatert selvfølelse. En rekke arbeidsmiljøfaktorer har vist seg å være forbundet med utbrenthet. Leiter og Maslach (2005) har
beskrevet seks ulike kategorier av faktorer som har en innvirkning på utbrenthet. Et
av disse områdene er arbeidsmengde. Det kan være for mye å gjøre gitt den tiden
man har til rådighet, eller det kan være mangel på ressurser som skal til for å løse
oppgavene. Mangel på kontroll eller autonomi på arbeidsplassen er også forbundet
med utbrenthet. Andre arbeidsmiljøfaktorer virker beskyttende mot utbrenthet eller
har en bufferfunksjon. Dette kan være sosial støtte eller hjelp fra kollegaer eller sjef.
Andre slike ressurser er belønning og anerkjennelse for jobben som er utført, og at
man opplever rettferdighet når det gjelder forfremmelse og belønninger.
Utbrenthet har flere negative konsekvenser både for den enkelte og for organisasjonen.
Det kan føre til lange sykemeldinger, ønske om å slutte i jobben, eller at man yter mindre
i jobben. I tillegg oppleves også situasjonen svært ubehagelig for den enkelte og er
ofte forbundet med fysiske plager og redusert velvære. Tradisjonelt har forskningen
på arbeidsmiljø og utbrenthet fokusert mye på de negative eller sykdomsframkallende
sidene ved arbeidsmiljøet (for en oppsummering: Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001).
En annen tilnærming er at man studerer motsatsen til utbrenthet, nemlig engasjement
og faktorer som skaper dette. Engasjement er en relativt permanent følelsesmessig
tilstand som karakteriseres av vitalitet, entusiasme og evne til fordypelse i arbeidet
(Richardsen & Martinussen, 2008; Schaufeli & Bakker, 2004). En modell som beskriver
forholdene mellom ressurser og krav på arbeidsplassen og både engasjement og
utbrenthet, er skissert av Demerouti og kollegaer (Demerouti, Bakker, Nachreiner &
Schaufeli, 2001) i figur 4.2.
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+

Figur 4.2 Jobbkrav–ressurs-modellen for utbrenthet og engasjement (basert på Demerouti et al., 2001)

Her ser vi at utbrenthet er først og fremst forbundet med jobbkrav, men også med
mangel på ressurser, mens engasjement er sterkest forbundet med tilgang på ressurser.
I tillegg er både utbrenthet og engasjement viktig for den enkeltes velferd og helse og
samtidig av betydning for den enkeltes arbeidsprestasjoner og holdninger til arbeidet.
En meta-analyse undersøkte sammenhengene mellom hvordan de ansatte i ulike
helse- og sosial yrker vurderte tverrfaglig arbeid og ulike variabler som er relatert
til jobbkrav-ressurs modellen (Kaiser, Patras & Martinussen, 2018). Blant de utfalls
variablene som ble undersøkt var utbrenthet og engasjement samt tre organisatoriske
variabler (opplevd tjenestekvalitet, jobbtilfredshet og ønske om å slutte i jobben).
Begrepet «tverrfaglig arbeid» ble brukt som en overordnet kategori for hvordan de
ansatte vurderte samhandling, samarbeid eller teamarbeid mellom ulike profesjoner.
Tverrfaglig arbeid var negativt relatert til utbrenthet og positivt relatert til engasjement.
Tverrfaglig arbeid var også relatert til opplevd tjenestekvalitet, jobbtilfredshet og ønske
om å slutte i jobben. En begrensing ved denne meta-analysen er at utvalgene som
ble inkludert i analysene var stort sett basert på sykepleiere som jobbet i sykehus
og som vurderte samarbeidet med andre som også jobbet på det samme sykehuset.
Resultatene støtter likevel antagelsen om at tverrfaglig arbeid er en jobbressurs for
ansatte i helse og omsorgsyrker.
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Tabell 4.4 sammenfatter noen forslag til hva arbeidsplassen, ledelsen og den enkelte arbeidstaker
kan gjøre for å fremme samarbeid.

Hva kan arbeidsplassen og ledelsen gjøre?
• Skape gode rammebetingelser, sette av ressurser til samarbeid
(f.eks. tid, rom) og oppfølging av tiltak som besluttes gjennomført
• Klargjøre betydningen av samarbeid for arbeidsplassen
• Klargjøre målformuleringen av hva man ønsker med samarbeid
• Formulere felles mål
• Legge til rette for evaluering og refleksjon over samarbeid (f.eks. veiledning)
• Tilby kurs for å lære om samarbeid
• Oppnevne koordinator eller daglig leder som bidrar til samarbeid og som virker
samlende i det tverrfaglige miljøet
• Klargjøre og kommunisere ansvarsforhold mellom ulike ledere og mellom
ledere og ansatte
• God informasjonsdeling
• Kartlegge roller i teamet
• Informere om taushetsplikten, retningslinjene for informert samtykke,
og om rutinemessig innhenting av samtykke
Hva kan den enkelte arbeidstaker gjøre?
• Være åpen for samarbeid
• Respektere andres synspunkter og meninger
• Informere andre om eget ansvarsområde, oppgaver, kompetanser
• Innhente informasjon om andres ansvarsområde, oppgaver, kompetanser
• Skaffe seg kjennskap til og ta hensyn til kulturelle (land, organisasjon, profesjon)
eller språklige barrierer
• Informere andre om relevante hendelser
• Dele kunnskap og erfaringer
• Bruke klar og fokusert kommunikasjon (teamet kan klargjøre kjøreregler
for hvordan man skal kommunisere)
• Bruke hensiktsmessig konfliktløsning (legge vekt på følelser og hvordan situasjonen
oppleves, hvordan man kan unngå å havne i slike situasjoner i framtiden)
• Yte hjelp til andre når det behøves
• Holde fokus på felles mål

Oppsummering og konklusjon
Dette kapitlet tar for seg samhandling mellom tjenester og profesjoner med relevans
for Familiens hus. God samhandling og godt samarbeid i Familiens hus er en viktig
forutsetning for høy kvalitet på tjenestene som ytes til barn, unge og deres familier.
En rekke faktorer, både organisatoriske og individuelle, har betydning for hvor godt
samarbeidet blir, og dermed for hvor godt oppgavene blir løst. Det er viktig med klare
målformuleringer for hva man ønsker med samarbeidet, klar og fokusert kommunikasjon samt evaluering og refleksjon over hvordan samarbeidet gikk, og hva som
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eventuelt kan forbedres. Synspunkter fra deltakerne i tverrfaglige team og brukernes
synspunkter må tas med i betraktningen. Godt samarbeid har også betydning for den
enkelte ansattes tilfredshet og velvære. Konflikter på jobben kan være en utfordring
i tverrfaglig samhandling mellom tjenester og profesjoner. Slike konflikter kan være
svært ødeleggende både for samarbeidet og den enkelte ansattes helse. Her har
ledere i tverrfaglige modeller som Familiens hus et særskilt ansvar for å passe på
at ikke oppgavekonflikter utvikler seg til personkonflikter, og at samarbeidet preges
av tillit og respekt.
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Kapittel 5. Lederskap i helse –
og omsorgssektoren
Rudi Kirkhaug
UiT Norges arktiske universitet

Sammendrag
Dette kapitlet søker å gi svar på to sentrale spørsmål: Må lederskap i helse- og sosialsektoren
hvor barn, unge og familier er i fokus, utøves på andre måter enn for eksempel i offentlig
sektor ellers? Og hva i så fall karakteriserer denne type lederskap? For å kunne svare på
begge disse spørsmålene skal vi først se nærmere på hva som er utfordringene for ledere
i sosiale omsorgsvirksomheter, og deretter redegjøre for tradisjonelle og nyere funn innen
lederskapsforskningen. Vi skal se på hvilke krav som stilles til ledere generelt og til ledere
i helse- og omsorgssektoren spesielt. Til slutt skal vi se nærmere på hvilke verktøy ledere
må og kan bruke for å løse sine oppgaver i denne sektoren og hvordan de ellers må kunne
variere sin lederatferd.
Utfordringer for ledere i helse- og omsorgssektoren
Utfordringer for ledere generelt i alle typer virksomheter i dag er de hyppige endringene
som skjer i samfunnet, og som utgjør viktige betingelser for måten lederskapet kan
utøves på. For eksempel må man i dag forholde seg til hurtige og uforutsigbare
økonomiske endringer, politiske prioriteringer som skifter alt etter hvem som har
flertall, teknologiske nyvinninger, og ikke minst brukernes endrede behov og krav
(Yukl, 2010). Den faglige utviklingen innen de fleste profesjoner er betydelig, og
krever endringer både innen organisering og lederskap (Hennestad & Revang, 2017;
Kirkhaug, 2017). Samhandlingsreformen (Helse- og omsorgsdepartementet, 2009) og
flere andre reformer som berører tidlig innsats og vektlegging av forebygging blant
barn og unge, innebærer blant annet etablering av relasjoner mellom store og tunge
organisasjoner som historisk har hatt et avstandsforhold til hverandre.
I offentlig kommunal sektor generelt kommer i tillegg de utfordringer som er knyttet
til at styringssignaler ofte kommer fra to hold – både fra administrasjonen og politisk
ledelse. I offentlig sektor har også fagforeningene stor innflytelse, samtidig som mange
ansatte innehar profesjonsstatus, hvilket vil si at de er selvstyrte i daglig arbeid gjennom
sertifisering. Dette stenger ledere uten samme profesjon ute fra direkte inngripen i
utførelsen av arbeidet. I tillegg har de ofte sin lojalitet rettet mot brukerne og egen
fagforening. Det er derfor ikke uten grunn at lederskap i offentlig sektor anses som
særlig utfordrende.

68

__________________________________________________________Kapittel 5 Lederskap i helse- og omsorgssektoren

For å kunne være enda mer presis når det gjelder å beskrive lederutfordringer, må
vi se nærmere på hva som egentlig produseres innen helse- og sosialsektoren. I
hovedsak består leveransene av tjenester i form av direkte sosial og fysisk kontakt
mellom ansatte og brukere. Dette omtales i litteraturen som «Service management»
(Normann, 2000), og skiller seg fra vareproduksjon på flere måter. Leveransen er
immateriell, og kan ikke testes ut på forhånd og kan heller ikke lagres. Produksjon
og konsum foregår nemlig samtidig i samme rom. Brukeren eller kunden tar til og
med del i produksjonen. Leverandørens kultur blir derved tydelig. Leveransen blir
også veldig personlighetsintensiv (Normann, 2000). De sosiale relasjonene mellom
de som leverer tjenestene og mottakeren er derved av stor betydning, og oppleves
ofte som like viktig som selve leveransen i form av behandling. Å ivareta barn og
unge som kanskje ikke har utviklet et tydelig nok språk til å kommunisere sine behov,
innebærer en særlig tett relasjon hvor uformelle signaler får stor betydning.
Vareproduksjon, på sin side, innebærer at produktet er fysisk, at eiendomsretten
kan overføres, at det kan demonstreres før kjøp, at produksjon og forbruk er skilt
fra hverandre, og at produktet kan lagres. Det er derved indirekte kontakt mellom
produsent og forbruker.
Til tross for disse forskjellene, organiseres og ledes tjenesteproduksjon ofte etter de
samme prinsippene som vareproduksjon, hvor det eksempelvis lages konkrete mål
og planer samt sjekklister for hva som skal gjøres. Dynamiske, komplekse, kulturelle
og sosiale aspekter har en tendens til å bli nedprioritert og til og med ignorert, fordi
man antar at særlig planer, regler og kontroll er tilstrekkelig for å holde styring med
det som foregår. Lederskapet er derved konsentrert om ting som er fysisk målbart
og observerbart.
Oppsummert kan vi hevde at kvalitet i tjenesteproduksjon er et resultat av kulturen i
organisasjonen, som igjen formes av det sosiale samspillet mellom ansatte horisontalt,
og mellom ansatte og lederen, og hvilke verdier som er rådende. Hvis for eksempel
en behandler opptrer surt og arrogant overfor brukeren, kan det nettopp skyldes at
vedkommende blir behandlet på samme måte av kolleger og særlig lederen. Derimot
hvis vedkommende opplever et trygt og godt miljø og et lederskap som støtter og
veileder, vil dette reflekteres i deres atferd overfor brukerne i form av en omsorgsfull
behandling. Forklaringene på dette fenomenet er dels at ansatte ser på lederens atferd
som en rettesnor for normer og standarder som de innretter seg etter fordi de tror
de er korrekte, og fordi de vil kunne oppnå fordeler hos lederne hvis de etterligner
atferden. Dels er forklaringen at de har behov for å ta igjen eller gi utløp for frustrasjoner overfor personer de har makt over (Greenberg & Baron, 2008; Normann, 2000).
Dette betyr at det ikke er hva lederen sier som er viktig, men holdninger og praktisk
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atferd som vises overfor personellet. I slike relasjoner vil derfor også tillits- og makt
relasjoner ha stor betydning, sammen med de verktøyene lederne bruker. Vi skal derfor
se nærmere på hvordan lederskap defineres og anvendes i dagens organisasjoner.
Tradisjonelle og nyere tilnærminger til lederskap
Tidlig forskning på lederskap fra 1920 tallet var fokusert på personligheter og mentale
kapasiteter. Barnard (1938) hevder eksempelvis at lederskap dreier seg om kapasitet
til å kunne fornemme hele organisasjonen og den totale situasjonen den er i til enhver
tid. Dette krever følelser, velutviklede sanser og dømmekraft. Han omtaler derfor
lederskap mer som kunst enn vitenskap, og estetikk mer enn logikk. Disse tidlige
oppfatningene fokuserer derfor på lederen som anfører, som den beste, og den som
kan bransjen best. Slike tilnærminger til lederskap var dominerende i lederskapsforskningen frem til 1950-tallet.
Etter hvert konsentrerte lederskapsforskningen seg mer om atferdselementer. Med
den følge at lederskap ble definert som en bevisst og målrettet påvirkning av andre
personer gjennom å legge til rette for aktiviteter og relasjoner i en gruppe eller
organisasjon. Sentralt i såkalte atferdsdefinisjoner er derved begrepene mål, påvirkning,
kommunikasjon, motivasjon, beslutning og kontroll (Yukl, 2010).
I nyere tilnærminger ser vi en viss tilbakevending til personfokuseringen, noe som antas
å ha sammenheng med behov for ledere som kan ta kraftige grep i en uoversiktlig og
usikker verden. Men også de behovene mennesket har for å realisere åndelige lengsler
og drømmer, samt å oppnå dypere selvforståelse, kan forklare personfokuseringen
(Zapf, 2005). Når personer søker å bevege seg ut av tradisjonelle tenkemåter og væremåter, krever det både motivasjon og legitimering, men også metoder som mange
ikke behersker. En sterk leder med unike egenskaper som kan veilede og som man
kan hengi seg til, vil derfor være løsningen (Kriger & Seng, 2005).
En annen viktig dimensjon ved nyere tilnærminger er at lederskap blir oppfattet som en
profesjon med et bredere arbeidsfelt og et større og mer helhetlig ansvar, hvor endring
og utvikling står sentralt. Man er derfor opptatt av at lederen har funksjoner som retter
seg både mot medarbeiderne og hele organisasjonen og alle dens interessenter. For
eksempel kan vi se at lederskap omtales som frigjøringsfunksjon, tjenerfunksjon, delt
funksjon, og en funksjon hvor helheten er viktig (Kirkhaug, 2015).
En viktig konsekvens av disse nyere tilnærmingene er at ledere avkreves en bred
og dyp kompetanse. Dette innebærer igjen at man ikke lenger tror at det finnes
en universell formel som ledere kan bruke i alle situasjoner og som sikrer suksess.
Situasjonsbetinging er derfor den teoretiske plattformen som mye av lederskaps
forskningen i dag støtter seg til (Lorsch, 2010; Yukl, 2010). Denne hevder altså at det
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ikke finnes en måte å lede på som er den eneste rette. Den eneste rette måten å lede
på er å variere lederskapet – altså å ta hensyn til den situasjonen og de behovene
for lederskap som til enhver tid er til stede. Ledere må derfor ha ei rik «verktøykiste»
bestående av en rekke verktøy og atferdsformer, noe som igjen stiller krav om en
viss mental kapasitet. I sin enkle form kan situasjonstilnærmingen illustreres som
i figur 5.1.

Situasjoner
som etterspør
lederskap

Koplingsboks
• Observasjoner
og diagnoser
• Valg av rett verktøy

Verktøykista

Figur 5.1 Situasjonsbetinget lederskap

Koplingsboksen er altså kjernen i denne måten å forstå lederskap på. Lederen må
altså være i stand til å observere og diagnostisere situasjonen som til enhver tid
gjør krav på lederskap, og deretter utøve det lederskapet som passer. Dette skal vi
se nærmere på.
Lederskapets bredde og dybde
For at ledere i komplekse og utfordrende organisasjoner i helse- og sosialsektoren skal
kunne takle hverdagen og utøve påvirkning slik at brukerne opplever tilfredshet, må
de betrakte lederskap som en profesjon hvor makt og tillit har en sentral plass, og som
ellers består av både psykologiske, sosiale og håndverksmessige elementer (Kirkhaug,
2015; Cronin & Genovese, 2012; Yukl, 2010). En slik tilnærming er illustrert i figur 5.2.
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Resultater
Medarbeidere, oppgaver og
øvrige omgivelser
Lederskap
Tillit og makt

Trekk
• Personlighet
• Kapasitet

Oppgaver/plikter
• Proaktive
• Prosessaktive
• Reaktive

Verktøy
•
•
•
•
•
•
•
•

Mål
Visjoner
Rammer
Planer
Verdier
Regler
Kontroll
Belønning/straff

Orientering
• Oppgaver
• Medarbeidere/
relasjoner
• Endring
• Strategi

Opptreden
•
•
•
•

Autoritær
Demokratisk
Tilbakeholden
Karismatisk

Elementer som normalt inngår i lederatferd – lederhåndverker eller verktøykista

Figur 5.2 Lederskapets bredde og dybde

Dobbeltpilen mellom lederskap og det som skal ledes, illustrerer nettopp situasjonsbetingingen – altså at lederen skal påvirke og styre medarbeidere og øvrige omgivelser,
og samtidig tilpasse seg behov og betingelser til enhver tid. En hovedhypotese i dagens
lederskapstenking er derfor at for å lykkes som leder må man ha både bredde og
dybde i sitt lederskap (Cronin & Geneovese, 2012). Det vil si at ledere må ta i bruk alle
typer tillit og makt, samt ha toleranse for stress og kapasitet til å ta det som måtte
komme. I tillegg må de variere sin atferd i form av å ivareta ulike oppgaver og plikter,
ta i bruk en rekke verktøy, orientere seg i ulike retninger og opptre på flere måter.
Vi skal i det følgende gå gjennom en del sentrale elementer i figuren og drøfte disse
opp mot forskningsspørsmålene som ble stilt innledningsvis – altså om lederskap i
helse- og sosialsektoren må utøves på andre måter enn for eksempel i andre deler
av offentlig sektor, og hva i så fall som vil karakterisere denne type lederskap.
Tillit og makt
Tillit og makt anses som kjerneelementer i lederskap. For både å kunne beskrive og
forklare lederskap må man derfor ha kjennskap til disse elementene. Tillit operasjon
aliseres gjerne i tre kategorier. Institusjonell tillit er uttrykk for at medarbeiderne
opplever at organisasjonen er til å stole på og tar vare på dem, og at organisasjonen
kan stole på medarbeiderne. Kalkulert tillit er uttrykk for et balansert forhold mellom
formelt utbytte og innsats – eksempelvis lønn mot en viss arbeidsinnsats.
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Relasjonell tillit er uttrykk for at personer har utviklet forbindelser som er preget av
åpenhet, gjensidig lojalitet og bred sosial støtte, og hvor intim informasjon og sårbarhet utveksles (Burke, Sims, Lazzara & Salas, 2007, 2007; Kirkhaug, 2015).
Makt blir ofte kategorisert i fire typer. Institusjonell makt er uttrykk for at organisasjonen
har formelle og lovmessige aksepterte virkemidler som lederen kan bruke for å få
ansatte til å gjøre visse oppgaver. Formell makt omtales også som autoritet. Tvangsmakt
innebærer at lederen også har tilgang til straffemidler som kan påtvinge ansatte til å
gjøre oppgaver de helst ikke vil. Belønningsmakt er den mest utbredte makttypen, og
innebærer at lederen oppnår påvirkningskraft ved å ha tilgang til goder som ansatte
ønsker. Normativ makt betyr at lederen har muligheter til å påvirke holdninger og
handlinger på en slik måte at ansatte opplever glede og indre motivasjon.
Det er også en nær sammenheng mellom tillit og makt. For å utøve institusjonell makt
og tvangsmakt, bør institusjonell tillit være til stede for å sikre legitimiteten. Kalkulert
tillit er en naturlig forutsetning for å utøve belønningsmakt. Mens relasjonell tillit er
nødvendig for å utøve normativ makt (Etzioni, 1975; Kirkhaug, 2015).
For å lykkes som leder i helse og sosialsektoren antas det at relasjonell tillit og normativ
makt må være tilgjengelig. Forklaringen finner vi i særegenhetene ved produksjonen
– altså at det som leveres er en tjeneste hvor personlige relasjoner av en bestemt
kvalitet og form mellom ansatt og bruker er en vesentlig del av kvaliteten. Vi kan anta
at en høykvalitetsrelasjon vil måtte preges av verdier som omtanke, varme, respekt
og ordentlighet. Hvis den ansatte skal levere slike tjenester, er det sannsynlig at
lederen må opptre på samme måte overfor den ansatte. Men dette betinger igjen at
relasjonell tillit må være til stede mellom ansatt og leder, ettersom slik tett kontakt
mellom ansatt og bruker vil utløse behov for psykologisk avlastning og derved også
utlevering av sårbarhet og intime følelser.
Ledertrekk
Ledertrekk beskrives og forklares gjennom personligheter og kapasiteter. Personligheter
blir i dag ofte beskrevet gjennom den såkalt fem-faktormodellen (big five) i form av
nevrotisme, ekstroversjon, omgjengelighet, samvittighet og åpenhet (Greenberg &
Baron, 2009). Ulike skårer på disse uttrykker altså potensial for å lykkes som leder.
Kapasiteter uttrykkes oftest gjennom ulike typer intelligens. Kognitiv intelligens
betyr at lederen er i stand til å behandle mye informasjon på kort tid. Kontekstuell
intelligens betyr at personen har oversikt over og er i stand til å diagnostisere den aktuelle
situasjonen vedkommende befinner seg i til enhver tid. Emosjonell intelligens innebærer
at en person er i stand til å observere seg selv, og etablere sosiale relasjoner som er
til fordel både for en selv og andre. Kulturell intelligens er uttrykk for i hvilken grad
en person er i stand til å oppfatte sine verdimessige omgivelser (Khanna, 2014; Nye,
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2008). Optimal skåre på disse mentale kapasitetene indikerer også at potensialet for
å lykkes som leder er til stede, men gir i seg selv ingen garanti.
Hvis vi skulle trekke noen slutninger i forhold til å utøve lederskap innen helse- og
omsorgssektoren, ville det være at det stilles store krav til sosial intelligens – altså
de kapasiteter lederen har til å fornemme seg selv og de omgivelser vedkommende
er en del av, og innrette sitt lederskap deretter.
Lederskapsskjønn
Lederskjønn har av og til blitt koplet til personlige kvalifikasjoner, som for eksempel
velutviklede sanser og dømmekraft (Barnard, 1938). I nyere forskning er skjønn også
relatert til en persons kapasitet til å beslutte og handle ved bruk av kunnskap, erfaring,
forståelse og innsikt, og er derved også betraktet mer som et atferdselement (Grimen
& Molander, 2013). Skjønn omtales derfor som en kopling mellom ånd og hånd som
fører til gode beslutninger og handlinger (Kirkhaug 2017).
I helse- og sosialsektoren antas skjønn å spille en viktig rolle fordi mange av de
situasjonene som oppstår og krever beslutninger, enten ikke er regulert av lover,
regler og prosedyrer, eller at disse må tolkes. Men hvis skjønn skal brukes på en
fordelaktig måte for alle interessentene, må det finnes referanser eller kriterier som
kan være mål og verdier.
Oppgaver og plikter
For å oppnå makt og tillit er det ikke nok at lederen kan vise til visse personlighetsprofiler eller mentale kapasiteter. For å kunne utøve lederskap og anvende relevant
skjønn, må også de håndverksmessige sidene ved lederskap læres – for eksempel
oppgaver og plikter (Kirkhaug, 2015; Yukl, 2010).
Disse omfatter tilrettelegging for at arbeidet skal kunne gjennomføres som for eksempel
fastsetting av mål, planlegging og tydeliggjøring av verdier. Dette omtales også som
proaktive oppgaver og plikter. Men også prosessaktive oppgaver og plikter i form av å
sørge for koordinering, motivasjon og konfliktløsning må ivaretas. Reaktive oppgaver og
plikter innebærer at lederen ivaretar kontroll av utført arbeid for å sjekke om innsatsen
har ført til måloppfyllelse eller utilsiktede effekter.
For ledere i helse- og omsorgssektoren antas det at alle tre oppgavegruppene må
ivaretas. Samhandlingsreformen og ideen om å se alle tiltak overfor bruker og pasient
i sammenheng, krever spesielt fokus på koordineringsoppgaver. Men også prosessoppgaver i form av motivasjon og konfliktløsning vil være viktige. Reaktive oppgaver
i form av måling av pasienttilfredshet er viktig, også fordi pasienter kan ha et langvarig forhold til organisasjonen. Kontroll av mer interne forhold blant ansatte som
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jobbtilfredshet og sykefravær anses som viktige reaktive oppgaver og plikter, særlig
fordi omsorgsbransjen er så personalintensiv.
Lederverktøy
For å kunne utøve lederskap er ledere avhengig av tilgang til ulike verktøy. De mest
vanlige er mål, planer, regler og verdier, samt belønning og straff. Disse er alle krevende å
bruke og ofte internt avhengige. Man må derfor ha kunnskaper om hvordan de fungerer,
og under hvilke betingelser de kan brukes. Vi skal her gi en kortfattet oversikt. Dypere
kunnskaper kan søkes i lederskapslitteraturen og i spesiallitteraturen innen hvert emne.
Mål
Mål inndeles ofte i tre nivåer eller faser. Delmål er mål som settes for å sikre at man
har fremdrift. Disse omtales også som milepæler. Resultatmål eller prosjektmål er
mål som spesifiserer hva som konkret skal oppnås, for eksempel behandling av et
visst antall pasienter i året. Formål eller effektmål er tredje og siste fase, og innebærer
en spesifikasjon av hva som skal oppnås med hele arbeidsinnsatsen, for eksempel
helbredelse eller et anstendig liv for pasienten.
I helse- og sosialsektoren vil særlig formål være et viktig verktøy for ledere, fordi
slike mål bidrar til å begrunne innsatsen og styre atferd når ansatte har stor grad av
selvstyre og delegering i utførelsen av jobben. Presise formål gjør lederen i stand til
å evaluere arbeidet uten å kunne detaljer i arbeidsutførelsen. Typisk i næringslivet
i dag er å måle kundetilfredshet gjennom et batteri med spørsmål, som gir lederen
god informasjon om hvordan tilstanden er blant ansatte når det gjelder kvalitet og
effektivitet (Scott & Davis, 2007).
Planer
Planer er et utbredt lederverktøy og er som regel nødvendig for at mål skal nås.
Planer blir ofte definert som en oversikt over ulike tiltak som er nødvendig for å nå
mål. Denne oversikten gir informasjon om hva som skal gjøres på hvilke tidspunkt,
og hvem som har ansvar for hva. Planer hjelper således lederen til å fordele arbeid
og ressurser. På denne måten oppnås også nødvendig koordinering slik at dobbelt
arbeid og konflikter kan unngås (Yukl, 2010).
Mange hevder at det ikke er planene som er viktig, men selve planleggingen fordi den
tvinger oss til å tenke gjennom ulike alternativer og konsekvensene av dem. Et engelsk
utsagn er illustrerende: «Plans are nothing, planning is everything». Men planer tjener
også som legitimitetsverktøy for det arbeidet som skal gjøres, som forsvar mot kritikk
som måtte bli reist, og ikke minst som referanser for de evalueringer som gjøres i
etterkant av utført arbeid. Planer gir derved lederen betydelig støtte og trygghet.
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Regler
Regler er et av de mest utbredte lederverktøyene, og det er gode grunner til det. Regler
er nedskrevne retningslinjer for hvordan operasjoner og handlinger som gjentas skal
foregå for å sikre standardisering, og derigjennom oppnå effektivitet og sikkerhet
(Tolbert & Hall, 2009). Regler kan derfor bidra til oversikt, orden og desentralisering,
og derved også betydelig avlasting av lederen. Innføring av kvalitetssystemer, desentralisering og krav om rapportering har bidratt til økt fokus på regler.
Reglenes negative sider har vært overdrevet. Den vanligste innvendingen har vært
at de kan hindre kreativitet, gjennom å styre atferd og tiltrekke seg oppmerksomhet.
Også hindring av rettferdighet og menneskelighet har vært et argument (Amabile,
Conti, Coon, Lazenby & Herron, 1996). Men slike argumenter har tatt utgangspunkt
i en overdreven bruk av regler, og regler utformet for nettopp å begrense atferd.
Optimal regelbruk og regler formet for å støtte i stedet for å begrense, vil kunne
hindre slike negative effekter (Adler & Borys, 1996).
I helse- og sosialsektoren har regler betydning på flere områder. Sektoren styres av
lover og regler som skal sikre forsvarlig behandling. Regler vil derfor, som planer,
bidra til trygghet og sikkerhet både gjennom å informere om hva som skal gjøres
og for å legitimere handlinger. Men til tross for disse positive effektene av lover og
regler, vil det, som nevnt ovenfor, være behov for tolkning av disse. I tillegg vil de ikke
kunne dekke alle situasjoner som oppstår. Dette betyr at det både er rom og behov
for verktøy som kan dekke dette tomrommet og hjelpe lederen til å fatte optimale
skjønnsbaserte beslutninger. Verdier er et slikt verktøy.
Verdier
Verdier antas å være særlig viktige lederverktøy i helse- og sosialsektoren ettersom
denne i utgangspunktet er bemannet med personer med sterke verdiorienteringer,
og fordi regler antas å dekke bare en del av virksomheten.
Ovenfor nevnte vi at relasjonen mellom ansatte og mottaker av tjenesten vil måtte være
preget av omtanke, varme, respekt og ordentlighet. Slike tilstander lar seg ikke etablere
gjennom pålegg i form av regler – de må være overbevisninger. Verdibasert ledelse er
derfor ofte definert som et kollektivt og toppstyrt verktøy for påvirkning av ansattes
holdninger, atferd og ambisjoner for å nå organisasjonens mål gjennom forsterkning,
endring eller avlæring av eksisterende verdier, utforming av nye verdier, formidling
av verdier til hele organisasjonen og vedlikehold av verdiene, gjennom bevisst atferd
fra lederskapets side (Kirkhaug, 2018). Verdier er ansett som et attraktivt verktøy for
ledere i mange bransjer, nettopp fordi de gir lederen sterk sosial og mental kontroll i
organisasjonen, til og med ned på detaljnivået uten at lederen er ekspert på fagfeltet.
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Men verdibasert ledelse er krevende fordi lederen må fremstå for sine ansatte mer
som en misjonær enn en fagperson. Når verdier skal brukes som aktive lederverktøy vil de derfor måtte operasjonaliseres – altså eksemplifiseres gjennom konkrete
holdninger og atferdstrekk som passer til aktuell bransje eller avdeling. Da blir de
mer tilgjengelig både som innhold i såkalte lederdokumenter og evalueringsverktøy.
Belønning og straff
Belønning og straff er svært sentrale lederverktøy, men lite omtalt i lederskapslitteraturen.
Det kan være flere grunner til dette, blant annet at dette er følsomme verktøy som det er
vanskelig å forske på og derved også dokumentere. Like fullt brukes belønning og straff
i stor utstrekning for å regulere atferd. Problemet er at når de ikke er formaliserte og
tydeliggjort i form av innhold og hvilke referanser og kriterier som skal gi enten belønning
eller straff, skapes det uforutsigbarhet og utrygghet (Podsakoff, Todor & Skov, 1982).
Belønning som gis på bakgrunn av uklare kriterier og for noe som ikke fortjener
belønning, fører ofte til opplevd urettferdighet og opportunisme. Straff som gis uten
klare kriterier og i former som ikke er kjente og aksepterte, vil oppleves som ondskap
og føre til usikkerhet. For at en organisasjon skal fungere optimalt og rettferdig, er
det derfor viktig at straff og belønning brukes korrekt i forhold til klare referanser og
kriterier og åpent slik at alle forstår hva som blir belønnet og straffet. Totalt fravær
av belønning og straff, kan føre til at ansatte opplever at de ikke blir sett og hørt
(Greenberg & Baron, 2008).
I organisasjoner som leverer tjenester og hvor sosiale utfordringer og psykologiske
påkjenninger kan være store for medarbeiderne, er det særlig viktig at belønning og
straff brukes i forhold til kjente og aksepterte referanser og kriterier. Mål, regler og
verdier er hjelpsomme både når det gjelder å bruke belønning og straff. Straff som
gis for brudd på slike kriterier vil neppe oppleves som ond.
Orientering og opptreden
I figur 5.2 antydet vi at lederatferd, i tillegg til å ivareta visse oppgaver og plikter og
håndtere visse verktøy, også innebærer å orientere seg i bestemte retninger og
opptre på ulike måter, avhengig av den situasjonen lederen må håndtere. Vi skal
her se nærmere på hva som ligger i disse begrepene.
Orientering
Ledere må være bevisst hva de er orientert mot. For eksempel kan man se at ledere
som er overfokusert på strategi – altså at de er orientert mot eksterne forhold – har
mindre fokus internt og mister oversikt over viktige detaljer. Ledere kan være overfokusert på sosiale relasjoner og derved miste oppgavene av syne, og de kan være
for lite opptatt av endrings- og utviklingsprosesser og derved bidra til stagnering.
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Innen omsorgstjenester mener mange at lederen bør være fokusert på medarbeidere,
sosiale relasjoner og kultur, ettersom produksjonen foregår gjennom medarbeidernes
interaksjoner med pasienter og brukere. Samtidig er dette en bransje som vil måtte være
i konstant utvikling på grunn av stadig nye behandlingsmetoder, og hvor budsjettene er
knappe. Dette innebærer at lederne bør ha et bredt fokus – altså å være orientert i flere
retninger samtidig – mot oppgavene for å ivareta krav om effektivitet, mot ansatte og
sosiale relasjoner for å sikre kvalitet i produksjonen, mot endringer for å henge med i
utviklingen, og mot strategi fordi helse- og sosialsektoren påvirkes av politikk og økonomi.
Opptreden
Kategorisering av lederatferd som opptreden, innebærer at vi har fokus på måten
lederen fremtrer for sine medarbeidere på når oppgaver og plikter ivaretas og verktøy
brukes. I mange år har det vært antatt at en demokratisk opptreden er fordelaktig
både for lederen og medarbeiderne. Å opptre demokratisk innebærer at beslutninger
fattes i fellesskap og at det er mye desentralisering – altså fordeling av oppgaver og
ansvar nedover i organisasjonen (Yukl, 2010).
I mange sammenhenger – og særlig når medarbeiderne har spisskompetanse – vil
involvering i beslutninger og desentralisering være fordelaktig. Dessuten er en demokratisk opptreden i samsvar med aksepterte normer i samfunnet. Men å opptre
demokratisk når situasjonen krever en direkte inngripen fra lederens side, vil være
å utøve både feilt og feigt lederskap.
Autoritær opptreden innebærer at lederen tar beslutninger selv uten involvering fra
andre, og at sentralisering generelt praktiseres mer enn desentralisering. Mange
assosierer begrepet autoritær med noe negativt som for eksempel maktmisbruk og
utnytting. I dagens komplekse og paradoksale organisasjoner oppstår det imidlertid
ofte situasjoner som krever direkte og aktive grep fra lederens side. Særlig er slik
opptreden viktig i mange koordineringssituasjoner. Dette innebærer at autoritær
opptreden fra lederens side anses som både nødvendig og legitim i dag.
I andre situasjoner vil imidlertid lederens inngripen og aktive tilstedeværelse innebære forstyrrelser. Dette gjelder særlig når arbeidsprosedyrer er innarbeidet og
ansatte har full kontroll gjennom egen profesjon. Tilbakeholden opptreden i form
av at lederen er tilgjengelig på forespørsel, vil derfor være korrekt. Ledere kan utøve
makt og påvirkning i ulike former uten at de synes, gitt at de bruker korrekte verktøy
som for eksempel mål, regler og verdier. Dette omtales også som utøvelse av «stille
styrke» (Kirkhaug, 2015).
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Karismatisk opptreden innebærer at lederen er synlig og inspirerende. Tidligere var
karisma ansett som en gåtefull egenskap og derved karakterisert som et ledertrekk.
Empirisk forskning siden 1980-tallet har imidlertid vist at karisma både er noe som ansatte
tillegger lederen ut fra egne behov for lederskap, og noe som er direkte identifiserbart
gjennom ytre atferdstrekk. Særlig er lederens kompetanse til å kommunisere med omgivelsene på flere plan fremhevet (Conger & Kanungo, 1987; Fry, 2003; Kirkhaug, 2010a).
De utfordringer og den kompleksiteten som er typisk for helse- og sosialsektoren
skulle tilsi at ledere må kunne variere sin opptreden mellom å være veldig synlig
og karismatisk og usynlig og tilbakeholden, og mellom å delegere og sentralisere.
Konklusjoner
Dette kapitlet har søkt å besvare to spørsmål: Må lederskap i helse- og sosialsektoren
utøves på andre måter enn ellers i offentlig sektor? Og hva i så fall karakteriserer denne
type lederskap? Gjennomgangen har vist at denne sektoren stiller helt bestemte krav
til lederskap. En grunn er at sektoren er personalintensiv – altså at produksjonen
foregår gjennom et sosialt samspill mellom leverandør og mottaker – og leverer
utfordrende tjenester.
Å være leder i helse- og omsorgssektoren er altså særlig krevende og gjør krav både på
bredde og dybde i lederskapet. Ledere må etablere tillit og utøve mange typer makt. De
må til og med kunne utøve tvangsmakt og utøve kontroll uten at det forsurer miljøet.
De må derfor være sterke psykologisk og ikke ensporede personer. De må ha ei godt
oppfylt verktøykiste, og derved kunne ta i bruk konkrete verktøy og atferdsformer
som den aktuelle situasjonen krever.
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Kapittel 6. Veiledning for de som
jobber med barn og unge
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Sammendrag
Å jobbe med barn, unge og familier er givende, men kan til tider også være krevende.
I mange tilfeller fører det til at ansatte slutter i jobben eller opplever den som svært
belastende. Tjenester som barnevern, barnehager og skoler har ofte høyt gjennomtrekk
i personalgruppen og kommunen opplever at det er vanskelig å beholde de ansatte over
tid. Konsekvensen er en ustabil personalgruppe, større belastninger på de gjenværende,
dårligere kvalitet i tjenester på sikt, utbrenthet og dyktige fagfolk som forlater yrket sitt
for godt.
Mange nyutdannede innen de store velferdsyrkene opplever møte med sin første jobb
som belastende, blant annet fordi koblingen mellom teori og praksis i utdanningene ofte
er for svak, og fordi den praktiske kunnskapen ikke innehar noen sentral plass. Av den
grunn opplever svært mange det som beskrives som praksissjokket.
En måte å motvirke en situasjon som denne på, er å følge opp og veilede de nyansatte i
deres første jobb. Forskning viser at oppfølging og veiledning kan ha flere positive virkninger. Veiledning kan hindre eller redusere utbrenthet og styrke den enkelte ansattes
kompetanse. Dette fordrer imidlertid at veiledningen er godt tilrettelagt og gjennomtenkt.
Med utgangspunkt i en klargjøring av veiledningsbegrepet angir kapitlet noen av forutsetningene for god veiledning og noen av de utfordringer man står overfor.
Innledning
Å jobbe som profesjonell med barn, unge og familier er givende, men kan noen ganger
oppleves krevende, ja til og med belastende. Vi vet at tjenester som barnevern, barnehager, skoler med flere har høyt gjennomtrekk av personale (Johansen, 2014). Høyest
på lista over tjenester som mister mye personale finner vi barnevernet. Gjennomsnittlig
hadde man i det kommunale barnevernet fra 2010 til 2011 en gjennomtrekk på hele
31,5 % (Johansen, 2014). En viss turnover i tjenestene er av det gode (Smith & Ulvik,
2010). Man får inn nye ansatte med motivasjon for jobben og som kan tilføre arbeidsplassen nye perspektiver, kunnskap og entusiasme. Det bidrar også til at man får
sortert ut personell som kanskje opplever at de har havnet på feil sted. Hyppige
utskiftninger blant de ansatte kan imidlertid være problematisk. Manglende stabilitet
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gjør det vanskelig å etablere et godt arbeidsmiljø, man mister verdifulle erfaringer og
dette kan gå direkte ut over kvaliteten på tjenestene som leveres (Westbrook, 2006).
En måte å forhindre uønsket frafall på er å integrere veiledning av de ansatte i det
daglige arbeidet. I flere sektorer satses det på dette, for eksempel i de kommunale barneverntjenestene, i skole og barnehage, i helsevesenet, og på barnevernsinstitusjoner.
Målsettingen er å gjøre det lettere å håndtere utfordringer i jobben, samt å bygge
kompetanse i tjenesten. En slik veiledningsordning kan ha flere positive utfall i personal
gruppen. Veiledning kan altså forebygge tap av viktig kompetanse, det kan bidra til å
utvikle de ansattes kompetanse og forebygge at fagfolk som jobber med barn, unge
og familier blir utbrent.
Å være ny
I en studie gjort ved Høgskolen i Oslo og Akershus undersøkte man om profesjonsutøvere som har vært to-tre år i arbeidslivet opplevde at utdanningen har gitt dem
tilstrekkelig praktisk kompetanse. Resultatene viste at sykepleiere, allmennlærere,
sosionomer, barnevernspedagoger og barnehagelærer oppga at de i utdanningen
ikke hadde oppnådd den praktiske kompetansen som arbeidslivet krevde av dem.
Gapet mellom oppnådd praktisk kompetanse og nødvendig praktisk kompetanse
var like stort for alle yrkesgruppene (Frøseth & Caspersen, 2008).
En konsekvens av dette er at møtet med sin første jobb og sin første arbeidsplass
oppleves som overveldende for mange nyutdannede. Mange opplever det man kan
omtale som et praksissjokk. Det er flere forhold som bidrar til denne opplevelsen, blant
annet at man som nyutdannet kommer til ny arbeidsplass og til en arbeidskultur som
det tar tid å bli kjent med. Hollup og Holm (2015) peker på at en fraværende ledelse
også er grunn til at noen slutter. Den viktigste faktoren i praksissjokket er likevel de
utfordringer man møter i det daglige arbeidet, både gjennom de skjebner man må
forholde seg til og av følelsen av ikke å mestre arbeidsoppgavene slik man burde. For
barnevernsarbeidere er det kanskje ekstra krevende å være ny, det kan være svært
utfordrende å være en profesjonell i møtet med familier i krise når man ikke har noe
erfaring å lene seg på. Dette er fordi arbeid med barn som har blitt mishandlet eller
opplevd omsorgssvikt kan innebære en stor følelsesmessig belastning for barnevernsarbeideren. Også andre yrkesgrupper, som for eksempel barnehagelærere og lærere
kan oppleve et praksissjokk når de kommer ut i tjenestene som nyutdannede. Som
nyutdannet pedagog uten erfaring fra praksis, kan ansvaret for barns utviklings- og
læringsprosess oppleves som både utfordrende og skremmende. Å takle faglige og
pedagogiske utfordringer uten å ha erfaring å støtte seg på medfører et stort arbeidspress (Smith & Ulvik, 2010). Også for andre yrkesgrupper, for eksempel nyutdannede
helsearbeidere, kan arbeidspresset oppleves stort fordi konsekvensene av å gjøre
nybegynnerfeil kan bli store. Mens legeprofesjonen har inkorporert systematisk vei-
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ledning for ferske leger gjennom turnusåret, har ikke sykepleiere tilsvarende system for
veiledning og opplæring mens man som nyutdannet tilegner seg nødvendig erfaring.
Fra praksissjokk til utbrenthet
At nyutdannede pedagoger eller helse- og sosialarbeidere kan oppleve sitt møte
med arbeidsdagen som utfordrende er ikke bare et problem i seg selv, det er også
bekymringsfullt fordi de skal utøve yrker som i perioder kan være svært krevende og
til dels konfliktfylte. I en studie av svenske helse- og omsorgsarbeidere finner Tham
og Meagher (2009) at helse- og omsorgsarbeidere blant annet rapporterer om stor
arbeidsbelastning og mange rollekonflikter, og at dette spesielt kjennetegner barnevernet. Situasjonen ser ikke ut til å være forskjellig i norsk sammenheng (Andreassen
& Vangbæk 2014; Roness & Matthiesen 2002). I ulikt omfang og med noe ulik intensitet
vil pedagogisk personale og helse- og sosialarbeidere forholde seg til barn, ungdom
og familier i vanskelige livssituasjoner og kriser. De skal også gjøre valg som ikke bare
påvirker dem man skal hjelpe, men også relasjonen til brukerne. Torfelt (2015) viser
i den sammenheng til at ansatte i barnevernet ofte løfter fram vold og trusler som
svært belastende, en situasjon man heller ikke er ukjent med i for eksempel skolen
(Holte & Grimsmo, 2006; Rønning & Vikan, 2001;). Det kan dessuten oppleves som
en særlig stor følelsesmessig belastning å arbeide med barn i krise, for eksempel
de som har blitt mishandlet og/eller har opplevd omsorgssvikt (Dyregrov & Mitchell
1992). For å kunne møte og mestre slike situasjoner forutsettes det både trygghet
og kyndighet i rollen som profesjonell hjelper.
Flere undersøkelser viser at det eksisterer til dels stor ubalanse mellom krav, arbeidsmengde, oppgaver og ressurser i yrker innen barnevern, skole og barnehagesektor
samt helse- og omsorgsektor. Med utgangspunkt i en studie av barnevernfaglig arbeid
fra delstaten Georgia i USA har Ellett og kolleger (2003) pekt på en rekke utfordringer: lav
lønn, mange saker, lang arbeidstid og vaktansvar, mye papirarbeid, hyppige endringer
i retningslinjer og regelverk, personlig sikkerhet, utilstrekkelig opplæring og veiledning,
umotiverte klienter med komplekse problemer, ikke nok ressurser til å hjelpe klienter, manglende karrieremuligheter i jobben, medias sensasjonsdekking av saker og
negativ holdning til barnevernet i befolkningen. Lignende funn er avdekket i norske
undersøkelser om arbeidssituasjon og arbeidsbelastning i det norske barnevernet.
For eksempel har Killén (2004) påpekt at medias fremstilling av barnevernet gjerne er
forvrengt og unyansert. Et av de mest fremtredende trekkene ved å arbeide innenfor
barnevernsektoren, synes å være et svært stort arbeidspress både for ledere og ansatte
(Andreassen & Vangbæk, 2014; Håland & Bø, 2014; Torfelt, 2015). De opplever å ha alt
for liten tid til å løse oppgavene på en god måte, samtidig som etterslep av saker og
sykemeldinger fører til merarbeid, overtid og ytterligere etterslep. Man kan gjenfinne
samme problemstilling i læreryrket. I en norsk undersøkelse svarte over 70 % av lærerne
at den største belastningsfaktoren i yrket er tidspress og arbeidsmengde (Skaalvik &
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Skaalvik, 2013). Lignende funn kan man også finne blant barnehagelærere (Holte &
Grimsmo 2006). Følelsen av ikke å strekke til er belastende, fysisk og psykisk og kan
over lengre tid resultere i utbrenthet (Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 2001).
For barnevernets del beskriver Torfelt (2015, s. 67) dette som en kronisk jobbtilstand,
med få eller ingen mulighet for hvile eller å kunne gjenopprette balansen. Til dette
kommer forhold som manglende eller utilfredsstillende lederstøtte og rolletvetydighet
(Håland & Bø 2015; Torfelt 2015), forhold som også Lloyd, King og Chenoweth (2002)
peker på som vesentlige faktorer som medvirker til stress og utbrenthet.
De høye gjennomtrekkstallene som innledningsvis ble nevnt i dette kapitlet er et konkret
uttrykk for at mange opplever sin totale arbeidssituasjon som belastende. I en undersøkelse fra 2006 påviser Westbrook og kollegaer at ansatte i det nord-amerikanske
barnevernet i stor grad oppgir at de vurderer å slutte i jobben, og at de oppgir at
jobben innbefatter mye stress (Westbrook, 2006). Også i en norsk studie fant man at
svært mange ansatte i den kommunale barneverntjenesten vurderte å slutte i jobben
sin. Hele 25 % av de ansatte oppga at de ofte vurderte å slutte i jobben og at de aktivt
søkte etter ny jobb (Lauritzen & Aas, 2015). Dette er et alvorlig signal om at jobben og
arbeidsoppgavene kan oppleves som svært belastende.
Ikke sjelden får helse- og sosialarbeidere selv noen av de samme symptomene som
barnet eller familien som er i krise har, for eksempel hodepine, søvnproblemer,
vondt i magen, engstelse og mistillit til omverdenen. I faglitteraturen kalles dette
gjerne sekundær traumatisering, omsorgstretthet eller medfølelsesutmattelse (Berge,
2005; Isdal 2017). En sosialarbeider eller lærer som føler seg overveldet av det hun
får vite om omfanget av brutalitet og overgrep overfor barn hun arbeider med, kan
lett gripe til forsvarsmekanismer som å bagatellisere problemet eller unngå å ta
alvoret inn over seg (Killén, 2012). Dette kan i neste omgang føre til en form for
kynisme, at man mister optimisme og medfølelse, og i verste fall inngår man inn
i eksistensiell ensomhet og fortvilelse (Berge, 2005). Kynismen er sterkt knyttet til
utmattelse og som igjen vil kunne være et tegn på langvarig press og belastning over
tid. Utmattelse beskrives ofte som kjernen ved det å være utbrent (Mykletun, 2002,
s.177), men tilstanden innebærer også kynisme og en manglende opplevelse av å
lykkes i jobben (Maslach & Leiter, 1997). I et intervju med en utbrent lærer utrykkes
det både utmattelse, tilbaketrekking og dalende profesjonell effektivitet:
«En makter ikke å være medmenneske som en gjerne ville. Jeg ser etterhvert hvilket ansvar
jeg har. Være forbilde, formidle det positive, lære respekt i samarbeidet som kommer inn
under skolen. Vi har aldri lært noe om foreldre og elevsamtaler. De fleste har nok med sitt
eget. Jeg orker ikke å forholde meg til og støtte andre». (Løvås 1998 i Mykletun 2002, s. 176)
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Risikoen for å utvikle utbrenthet er altså stor i yrker med høy belastning og lite tilgang
på ressurser. Yrkesutøvere som er utsatt for følelsesmessige krevende arbeids
oppgaver kan utvikle både fysisk og psykisk utmattelse (Richardsen & Martinussen,
2008). Utbrenthet kan også medføre utvikling av negativ holdning til jobben sin og
tap av empati, ikke bare overfor brukerne (Killén, 2012), men også overfor egne
kolleger (Torfelt, 2015).

Isdal (2017) har beskrevet noen eksempler på hva som kan være tegn på
utbrenthet, sekundære traumer, eller omsorgstretthet:
•
•

Fysiske symptomer: tretthet, utmattelse, søvnmangel, hodepine, magesmerter.
Følelsesmessige symptomer: irritabilitet, angst, depresjon, følelse av hjelpeløshet
og skyld.

•
•

Atferdssymptomer: aggresjon, pessimisme og rusbruk
Arbeidsrelaterte symptomer: mangel på stabilitet i arbeidet,
dårlig arbeidsfunksjon og fravær.

•

Relasjonsproblemer: tilbaketrekking og kynisme i forhold til klienter.

Belastninger knyttet til vårt arbeide påvirker altså vårt forhold til jobben og med mulige
negative konsekvenser som stress og utbrenthet.
Spørsmålet blir da om det er noe man kan foreta seg i tjenestene for å forebygge
praksissjokk, utbrenthet, omsorgstretthet og sekundær traumatisering? Veiledning
er et godt verktøy for å jobbe med slik tematikk, et eksempel kan være det som kalles
debrifing innen veiledning. Med debrifing menes å bearbeide noe personen har opplevd
i jobben, og som påvirker vedkommende i negativ forstand. I en veiledning som har
som målsetting å fungere som debrifing, går man gjennom vanskelige hendelser i
ettertid, skritt for skritt innenfor en trygg og ivaretakende ramme. Målet med debrifing
innen veiledning er å forebygge utvikling av negative, psykiske senvirkninger hos folk
som jobber med mennesker i krise (Isdal, 2017).
Veiledning for å ivareta de som jobber med barn, unge og familier
Mange dyktige fagfolk har tatt til orde for nødvendigheten av å investere i videre faglig
utvikling etter studiene (Killén, 2012; Lauvås & Handal, 2014; Smith & Ulvik, 2010).
Etablering av veiledning av nyansatte i tjenestene kan være en måte å ivareta behovet
for videre faglig utvikling. Tanken er at nyutdannede barnevernsarbeidere eller lærere
skal få et slags sikkerhetsnett i overgangen fra studenttilværelse til arbeid med barn og
unge. Denne satsningen kalles ofte for «veiledet førsteår», og innebærer systematisk
veiledning utført av kollegaer med videreutdanning i veiledningspedagogikk.
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I flere utenlandske studier har man funnet at veiledning av høy kvalitet kan ha effekt
på frafall (Collins-Camargo, 2003; Landsman, 2001; Westbrook, 2006). Selv om det
finnes lite forskning viser den forskningen som foreligger, at veiledning kan øke kvaliteten
på tjenestene, bidra til å utvikle yrkesfaglige ferdigheter, øke jobbtilfredshet og hindre
gjennomtrekk i stillingene (Hair, 2014; Mor Barak, Travis, Pyun & Xie, 2009).
Flere tjenester har begynt å satse på veiledning av nyansatte og særlig har man i
barnehager og skoler satset på dette. Gjennom et samarbeidsprosjekt med Kunnskaps
departementet (KD) og Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
(KS) ble det innført en samarbeidsavtaleavtale om veiledningsordning for lærere
i skolen fra høsten 2010 og for barnehagelærere fra høsten 2011 (Rambøll, 2014).
Avtalen slår fast at partene i fellesskap skal arbeide målrettet for at alle kommuner
og fylkeskommuner skal tilby veiledning til alle nyutdannede og nyansatte pedagoger
i grunnskolen og videregående skoler og alle nyansatte pedagoger i barnehager.
Målet med veiledningsordningen var å dekke et behov for systematisk veiledning og
oppfølging i pedagogenes første år i arbeidslivet. Det har vært frivillig for kommunene
å følge opp denne avtalen, men kartlegginger fra 2010, 2012 og 2014 viser at antall
veiledningstilbud for nyutdannede pedagoger i skoler og barnehager har vært økende
(Rambøll, 2014). Den samme kartleggingen sier ikke noe om hvordan veiledningen bør
foregå, men respondentene som har besvart kartleggingen fremhever at veiledningen
er bedre når veilederen har relevant kompetanse. I februar 2017 vedtok Stortinget at
det skal etableres nasjonale rammer for veiledning av nyutdannede lærere.1 Forskere
har også påpekt at kvaliteten på veiledningen er av betydning og at det bør stilles krav
til den som veileder nyutdannede pedagoger (Hollup & Holm 2015; Ulvik & Smith 2011).
Også innenfor barnevernet har man begynt å satse på veiledning. Barne-, familie- og likestillingsdepartementet initierte derfor oppretting av ei videreutdanning i Barnevernfaglig
veiledning i Norge. Veilederutdanningen retter seg mot barnevernsarbeidere som
har tre eller flere års erfaring fra barnevernet. Gjennom videreutdanning skal erfarne
barnevernsarbeidere styrke sin kompetanse for å kunne gi god veiledning til de nyansatte i både statlig og kommunalt barnevern gjennom det første året. Denne satsingen
har resultert i ei nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning som drives av
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord). Videreutdanningen har
et omfang på 30 studiepoeng og målet med denne videreutdanningen er nettopp å
kvalifisere erfarne barnevernsarbeidere til å inneha rollen som kollegaveileder for
den nyansatte.

1

Nettside: https://www.regjeringen.no/contentassets/71c018d2f5ee4f7da7df44a6aae265bc/no/pdfs/

stm201620170021000dddpdfs.pdf fra side 82-83, hentet 26.09.17.
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Hva menes med veiledning i denne sammenhengen?
Det er altså god grunn til å tro at god veiledning kan bøte på noen av de utfordringene
ansatte i ulike tjenester for barn, unge og familier kan møte på. Begrepet veiledning
brukes i mange og ulike sammenhenger, og det finnes ikke en definisjon som alle
fagmiljø er enige om (Tveiten, 2008). Ulike aktører legger ulikt innhold til begrepet,
avhengig av ståsted og profesjon. Veiledningsfeltet er et uoversiktlig teoriområde,
som omfatter et utall metoder, modeller og teorier om veiledning. I Norge praktiseres
og omtales veiledning på mange forskjellige måter (Skagen, 2011). I internasjonal
forskning finner vi noen av de samme uklarhetene knyttet til veiledningsbegrepet
(Manthorpe, Moriarty, Hussein, Stevens & Sharpe, 2015).
Den veiledningen som retter seg mot å styrke tjenestene og støtte nyansatte, omtales
ofte som faglig veiledning. Med faglig veiledning menes en utviklings- og læreprosess,
med målsetting om at den skal bidra til at nyutdannede lærer metodisk arbeid, utvikler
faglige og etiske prinsipper, samt utvikler yrkesidentitet (Killén, 2012). Tveiten (2008)
framhever at veiledningens hensikt og mål er å styrke mestring hos den man veileder.
Videre kan veiledning bidra til å bevisstgjøre eller begrepsfeste taus eller innforstått
kunnskap gjennom refleksjon og praksis. Med taus eller innforstått kunnskap menes
praktisk kunnskap som er uuttalt eller implisitt. Hun trekker i tillegg frem at veiledning
kan bidra til at det faglige grunnlaget for egen praksis blir mer bevisst, og at bevisstgjøringen kan føre til oppdagelser og læring som igjen kan bidra til at man endrer sin
egen praksis. Tveiten påpeker også at veiledning kan bidra til en bevisstgjøring av
hvilke faglige argumenter som ligger til grunn for egen praksis. En slik bevisstgjøring
vil kunne føre til erkjennelser og læring som igjen bidrar til at man endrer egen praksis
(Tveiten, 2008).
I starten av et arbeidsforhold vil mange erfare at behovet for råd og undervisning fra
mer erfarne arbeidstagere er stort, og det er her kanskje mer riktig å snakke om opp-
læring enn veiledning. På mange måter kan veiledning betraktes som en måte å utvikle
den faglige dømmekraften på. Veiledning befinner seg i spennet mellom praktiske
erfaringsbaserte ferdigheter og teoretiske kunnskaper. Det er sannsynlig at behovet
for veiledning vil være størst når man er nyutdannet og man skal ta avgjørelser på
bakgrunn av teoretisk kunnskap, men med lite/begrenset erfaring fra feltet.
Målsettingen med veiledning
Målet med veiledning er tredelt: man ønsker å forebygge utbrenthet og gjennomtrekk
av personale, man ønsker å ivareta ansatte som står i vanskelige situasjoner på jobb
og sist, men ikke minst; man ønsker å bidra til en mer profesjonell og reflektert praksis.
Gjennom systematisk veiledning vil man kunne utvikle eller forbedre yrkesutøverens
praksis gjennom «en læringsprosess som tar sikte på å styrke den faglig-personlige identiteten, igangsette og vedlikeholde faglig-personlige utviklingsprosesser med tanke på å
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forbedre kvaliteten i yrkesutøvelsen» (Vråle, 2006, s. 201). Veiledning skal også bidra
til at profesjonsutøveren handler i tråd med profesjonens felles kunnskapsbase og
etikk, slik at en kan stå inne for den praksisen en selv utfører (Lauvås & Handal, 2014,
s. 85). Sagt på en annen måte, veiledningen skal bidra til en faglig utvikling ved at
den nyansatte beveger seg i retning fra novise til ekspert.
Hvordan skape den gode veiledningssituasjonen?
Det er en klar fordel at den som skal veilede har solid erfaring og fagkunnskap innen sin
profesjon. Du kan med andre ord ikke bli en god veileder for nyansatte i barnevernet
eller andre yrker dersom du ikke selv har erfaring og solid fagkunnskap i bunn. Men
erfaring alene er ikke nok for å bli en god veileder. Du kan ha jobbet i årevis innenfor
et fagområde uten at det nødvendigvis gjør deg til en god veileder. Smith (Smith &
Ulvik, 2010) omtaler det å være kollegaveileder som «en profesjon i profesjonen».
Hvilke kvalifikasjoner eller krav bør så stilles til en god veileder ut over erfaring og solid
fagkunnskap? Vi vil her særlig legge vekt på fire ferdigheter: evne til å sette seg inn i den
nyansattes situasjon, evne til å gi gode tilbakemeldinger, evne til å identifisere viktige
problemstillinger og nyansattes utviklingsområder, og evne til både å utfordre og støtte.
Selve grunnlaget for en god veiledningssituasjon er at veileder tar utgangspunkt i den
nyansattes behov og opplevelse og ikke i sin egen. Det krever både å være lydhør, ha
empati og analytiske evner. Man skal så godt som mulig prøve å ta den nyansattes
perspektiv samtidig som man skal oppsummere og analysere dette på en slik måte
at det i seg selv gir den nyansatte bedre innsikt i egen situasjon. Til dette må veileder
både ta i bruk sin teoretiske og erfaringsbaserte kunnskap og synliggjøre for den
nyansatte hvordan teori- og praksis henger sammen.
Å motta tilbakemeldinger fra kolleger på eget arbeid er ikke alltid like enkelt. Hollup og
Holm (2015) understreker at tiden som nyutdannet er spesielt viktig fordi det kan være
sterke følelser i sving og behovet for å bli forstått er stort. Vi vet at arbeidstakere tar
imot tilbakemeldinger fra kollegaer under ulike forutsetninger, blant annet avhengig
av selvfølelse og prestasjonsmotivasjon. Tilbakemeldinger som noen motiveres av,
vil av andre oppleves som sårende med påfølgende forsvarsstrategier. Som veileder
må man ha «gehør» for denne type variasjoner og tilpasse sine tilbakemeldinger
deretter. Samtidig ligger det til veilederrollen å veksle mellom å støtte og å utfordre
og hele tiden forsøke å utvikle den enkelte nyansattes evne til å tåle usikkerhet og
prøve seg med nye grep i nye situasjoner.
Ulvik og Smith (2011) advarer mot en veiledning som legger for stor vekt på det
tekniske og praktiske og for lite vekt på de prinsippene praksisen bygger på og som
kan ha overføringsverdi til fremtidige situasjoner. Etter vår vurdering er det her
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ikke snakk om enten eller, men mer om for hvem og i hvilke situasjoner de to ulike
tilnærmingene er relevante. For mange nyutdannede i sin første jobb vil nettopp det
å få konkrete råd fra en kyndig kollega være gull verdt og vil danne grunnlaget for å
komme videre i den faseutviklingen for ferdighetstilegnelse som Dreyfus (1986) har
skissert: novise, avansert nybegynner, kompetent utøver, kyndig utøver og ekspert.
Det ligger i det vi har sagt så langt at en god veiledningssituasjon også stiller krav til
den nyansatte. Den største utfordringen ligger i evnen til å forholde seg konstruktivt
og åpent til veileders tilbakemeldinger og til å bidra til felles refleksjon- og læringsprosesser som gjør veiledningssituasjonen til et lærende fellesskap.
Det tilligger arbeidsgiver et ansvar for at kollegabasert veiledning skal lykkes. Først og
fremst ved å legge til rette for at veileder og nyansatt har tid og muligheter til gode
samtaler og viktige refleksjoner. Veiledning må forstås som en viktig del av arbeidet,
ikke noe som kommer i tillegg eller som griper forstyrrende inn i arbeidshverdagen.
Ingersoll og Strong (2011) påpeker at hvordan ledelsen legger til rette for at nyansatte
lærere får støtte og oppfølging kan ha betydning for om de blir eller slutter i yrket.
Det synes sannsynlig at dette også gjelder nyansatte tilhørende andre yrkesgrupper.
Noen utfordringer i veiledningsarbeidet
Opplæring av nyansatte kan ha sterke elementer av læring i en mesterlæretradisjon.
Dette innebærer at den erfarne mesteren (veilederen) fungerer/fremstår som en
modell for den nyansatte og at refleksjon vektlegges i mindre grad. Denne modellen
har blant annet blitt kritisert fordi mesteren har definisjonsmakten. Dette kan bidra
til en praksis der nye yrkesutøvere tilpasser seg det som er tjenestenes eksisterende
praksis og ikke får mulighet til å utvikle noe nytt (Hoffgaard, Lauvås & Handal, 2011).
Imidlertid kan veiledning basert på mestermodellen være nyttig i en opplæringsfase,
nettopp for å trygge den nyansatte og gjøre praksissjokket mindre. Dette betyr ikke at
den nyansatte skal kopiere «mesteren», men at veilederen kan komme med praktiske
tips og fungere som en modell for god yrkesutøving, noe som kan være støttende for den
nyansatte. Det er viktig at veiledningen er preget av likeverd mellom partene og at den
nyansatte blir sett på som en ressurs som kan tilføre nye elementer i organisasjonen. I
tillegg til at nyansatte kan få stort utbytte fra veiledning, er det like mye veileder som
kan lære av sine nyansatte ved å få ny innsikt i deres egen og andres kunnskap og
praksis (Hargreaves & Fullan 2000).
Manglende veilederkompetanse er en annen utfordring. Som nevnt tidligere er ikke
erfaring i seg selv tilstrekkelig for å bli en god veileder. Veiledning utført av veiledere
uten utdanning i veiledning står i fare for å bli individfokusert i stor grad. Faren er
at organisatoriske utfordringer ikke kommer i fokus og organisasjonens problemer
blir individualiserte (Gotvassli, 2012).
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Avsluttende betraktninger
Forskning viser at det kan være hensiktsmessig å legge til rette for veiledning til de som
skal jobbe med barn, unge og familier. Veiledning kan bidra til at nyansatte utvikler sin
kompetanse, samt bygger seg opp erfaring under trygge betingelser. Økt kompetanse
kan bidra til at kvaliteten på arbeidet ute i tjenestene blir bedre. Veiledning kan også
bidra til å forebygge frafall og utbrenthet gjennom å sette nyutdannede bedre i stand til
å stå i vanskelige arbeidsoppgaver og følelsesmessig belastende arbeid. Som samfunn
er vi tjent med at de som skal jobbe med barn, unge og familier holder ut i belastende
yrker. Gjennom å sette tjenestene i stand til å veilede sine nyansatte, ved å etablere
dyktige veiledere, kan man oppnå tre ting på en gang – forebygging, ivaretakelse og
kompetanseutvikling.
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Kapittel 7. Juridiske forhold ved
samhandlingsmodellen familiens
hus/familiesenter
Rikke Lassen
Tingrettsdommer, Oslo tingrett

Innledning
Mange kommuner etablerer tilbud og tiltak til kommunens familier i et samarbeid
mellom ulike aktører og tjenester, og mange gjør dette under overskriften «Familiens
hus» eller «Familiesenter». Formålet er gjerne å kunne tilby gode og samordnede
tjenester til familier på et tidligst mulig tidspunkt, og slik at det er lett tilgjengelig og
lavterskelpreget, og samtidig kan forebygge at problemer utvikler seg.
Familiens hus /Familiesenter er likevel ikke et entydig begrep eller en entydig definert
sammenslutning eller instans, men det er opp til den enkelte kommune hvordan
man vil organisere denne virksomheten. Det gir en stor grad av frihet og muligheter,
samtidig som det medfører et betydelig ansvar for den enkelte kommune for å lage
rammer og rutiner som gjør driften lovlig og god.
Om taushetsplikt og unntak fra denne, en gjennomtenkt sirkel fra lovgivers side
Alle som i sitt arbeid deltar, litt eller mye, i Familiens hus / Familiesenter, har taushetsplikt knyttet til sitt arbeidsforhold. Mange har taushetsplikt etter forvaltningsloven
(§ 13 flg.) fordi de er ansatt i en offentlig virksomhet, eller utfører oppdrag for en
offentlig virksomhet, for eksempel som støttekontakt på timebasis. Andre har taushetsplikt etter en særlov utfra profesjonen sin, for eksempel vil en helsesøster eller
leges taushetsplikt følge av helsepersonelloven (§ 21 flg.) For barnehagepersonell
følger plikten av barnehageloven (§ 20).
Alle lover finnes alfabetisk på nettstedet www.lovdata.no. Vi anbefaler at man går inn
på lovdata og leser de aktuelle lovbestemmelsene, det er lettere enn man tror, og
det er veldig nyttig med kjennskap til den konkrete ordlyden i loven.
Regelverket om taushetsplikt er nyttig å se som en hel sirkel, hvor lovgiver har regulert
disse spørsmålene slik at det er en gjennomtenkt og god balanse mellom taushet
og åpenhet, gjennom hovedregel og unntak. Taushetsplikten skal brukes hensynsfullt og med omtanke, der både privatliv og personlig integritet er viktig. Men det er
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også hensyn som balanserer dette slik at det i mange sammenhenger er viktig å ikke
bevare taushet, for eksempel når den det gjelder ønsker at flere samarbeider, eller
når barn kan bli skadelidende om det ikke interveneres i familielivet. Slike hensyn har
lovgiver veiet opp mot hverandre før reglene i taushetsplikten ble laget. Det er viktig
at både taushetsplikten og unntakene fra den ses som ett sammenhengende hele.
Taushetsplikten og unntakene er rettet mot den enkelte yrkesutøveren
Reglene om både taushetsplikt og unntak fra den er rettet mot den enkelte yrkesutøver.
Dette betyr at alle som deltar i Familiens hus / Familiesenter selv har ansvar for å påse
at de ikke bryter den taushetsplikten de er pålagt. Men det betyr også at alle må forvalte
taushetsplikten i samarbeid med den det gjelder slik at vedkommende får best mulig
hjelp. Og endelig må alle også overholde plikten til å melde fra eller gi opplysninger
til andre når vilkårene for dette er oppfylt. De enkelte etatene og tjenestene har et
organisasjonsansvar for at driften skal være lovlig og god, men dette fritar aldri den
enkelte yrkesutøver for det personlige ansvaret. Så vær direkte og frimodig i samarbeidet,
selv om du kanskje er ny og de andre er mye mer erfarne. Spør når du er usikker; f. eks
«Har vi avklart spørsmål om taushetsplikt og samtykke, hva er det lovlige grunnlaget
for vårt samarbeid nå?»
Hvilke opplysninger er omfattet
Opplysninger om personlige eller helsemessige forhold er omfattet av taushetsplikt.
Det pleier ikke å være så vanskelig å fastslå hva dette er.
Hvilke situasjoner er omfattet
Taushetsplikten omfatter alle personlige opplysninger vi får gjennom arbeidet. Dette er
både det noen forteller oss, det vi kan lese i brev og andre dokumenter, og det vi kan
se og observere eller gjette oss til, for eksempel når en mor jevnlig avlegger urinprøver
på legesenteret, eller når hun jevnlig har møteavtaler hos barneverntjenesten. Når
vi får opplysninger på fritiden vil dette også lett være omfattet av taushetsplikten,
fordi det gjerne er slik at kommunens innbyggere oppfatter og behandler helsesøster
eller legen eller den ansvarlige pedagogen i åpen barnehage som en profesjonell
«øvrighetsperson» uansett tid og sted, slik at de «betror» seg i den tillitsrammen som
profesjonen vår skaper.
Det kan i noen sammenhenger være mer utfordrende å skille på dette; for eksempel
om helsesøster på fritiden, og kanskje på avstand, observerer en mor i en situasjon
eller en forfatning som gjør helsesøster bekymret for barnet. Eller kanskje helsesøster
hører sladder om en mor som er urovekkende, eller at en annen mor forteller noe
bekymringsfullt. Da bør man vurdere å skrive observasjonen inn i journal og konfrontere
personen det gjelder med det, for på den måten formaliserer og synliggjør vi noe som
uansett har funnet veien inn i «helsesøsterhodet». Gjør vi ikke dette forblir det et slags
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usynlig journalnotat for helsesøster, som er vanskelig for henne å ha med seg, fordi
det blir «noe jeg vet som jeg egentlig ikke vet». Dessuten vil den det gjelder ikke ha
mulighet til å forsvare seg mot eller rette opp den mistanken eller vurderingen som
observasjonen kan føre til. Det er sunt, og forebyggende for uprofesjonelt sladder
at vi har en ryddig ramme å sette slike observasjoner eller opplysninger inn i.
Det vi får vite i jobbsammenheng, selv om vi ikke utøver kjernevirksomheten vår, er helt
klart omfattet av taushetsplikten. For eksempel om man som helsesøster eller pedagog
bidrar med tilrettelegging av grupper (f.eks. pårørendegrupper, integreringsgrupper
eller barnegrupper), der de enkelte deltakerne er til stede for hverandre, og hvor den
involverte fagpersonen er vert i sammenhengen. I slike litt «vage» situasjoner er det
et viktig utgangspunkt for tolkningen å spørre seg hvordan det vil fremstå for den
enkelte som deltar i en slik gruppe. At det er for eksempel helsesøster som inviterer
og rammer gruppen inn, vil gi deltakerne en klar opplevelse av at de kan innrette seg
i tillit til hennes profesjonelle taushetsplikt.
Brukerne selv kan ha taushetsplikt om det de får vite om andre
Når det gjelder de enkelte gruppedeltakernes taushetsplikt om det de får vite om hverandre, så vil den måtte etableres ved at man inngår en avtale, og gjerne undertegner
en gjensidig taushetserklæring om det man deler med hverandre. Å ta seg tid til å
problematisere forhold rundt fortrolighet og diskresjon, er kanskje særlig viktig i møte
med barn og unge, men også andre brukere, fordi behovet for en slik gruppekontakt
gjerne springer ut av en sårbarhet, som kan være personlig eller situasjonsbestemt.
Hva innebærer taushetsplikten rent praktisk
Taushetsplikten innebærer at vi ikke skal meddele taushetsbelagte opplysninger til
andre enn de som har et lovlig grunnlag for å få dem. Det kreves at man skal tie,
altså ikke fortelle verbalt, men plikten omfatter også å hindre at andre får tilgang til
skriftlig materiale som kan gi taushetsbelagte opplysninger. Vi kan selvfølgelig heller
ikke nikke eller smile bekreftende når noen spør: «Jeg vet jo at du har taushetsplikt
og ikke kan fortelle meg noe, men er det dattera til Hansen dette gjelder eller?»
Ulike aktører og taushetsplikt
Ettersom alle instanser som inngår i Familiens hus / Familiesenter har taushetsplikt
i en eller annen form er det noen som tror at «her har alle taushetsplikt så da kan vi
snakke fritt». Slik er det ikke. Den enkelte aktør har sin egen taushetsplikt, og er bare
fri til å utveksle opplysninger med andre i sin egen tjeneste, hvis det ikke foreligger
samtykke eller annet lovgrunnlag.
Det gir et godt bilde å tenke seg at alle de berørte instanser eller aktører befinner seg
i hvert sitt reagensrør; barneverntjeneste, sosialtjeneste, NAV, barnehage, skole, PPT,
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helsestasjon, fastlege, åpen barnehage, psykisk helsetjeneste, habiliteringstjeneste og
at alt vi ikke er helt sikre på må behandles som ett rør for seg selv. Alle har taushetsplikt
innenfor sitt rør, og trenger et lovlig grunnlag for å kommunisere med andre tjenester.
Det som skjer når vi etablerer Familiens hus / Familiesenter er bare at vi setter alle
rørene intakte ved siden av hverandre på den samme hylla. De samme reglene om
taushetsplikt gjelder som før. Dette betyr at vi både må bevare taushet på alle måtene
som nevnt, og at vi må ha strukturer og rutiner som gjør at de ulike tjenestene ikke
besvarer hverandres telefoner, mottar hverandres fax- eller e-postforsendelser, eller
åpner hverandres brevpost.
Hvor er akkurat din taushetsplikt forankret
Vet du hvilken lov du og din stilling er forankret i? Mange vet faktisk ikke det. Finn
det ut, spør dine overordnede om du er i tvil, det er aldri dumt å stille spørsmål for
å lage seg en ryddig etisk og juridisk plattform. Når du vet hva som er din lov, og de
andres, kan du lage et godt kart å navigere etter. Noen aner ikke hvilken lov de sorterer
under, kanskje har de en «frittgående» stilling mellom flere instanser, ansatt med
en brøk i flere tjenester samtidig? Eller de er utdannet helsepersonell, men ansatt
i barneverntjenesten? Eller miljøarbeider på en skole i et samarbeid forankret i en
tverrfaglig gruppe i kommunen? Her må vi rydde og sortere, og lage tydelige kart for
både hverandre og brukere av Familiens hus / Familiesenteret.
Åpen barnehage
Noen lurer på om en åpen barnehage er lovregulert. Det er den, de åpne barnehagene
som er etablert i Familiens hus eller Familiesenter vil være godkjent av kommunen,
og være omfattet av Barnehageloven, slik som alle andre «vanlige» barnehager, med
den taushetsplikten (og tilhørende unntak) som gjelder der.
Anonyme drøftelser
Mange har erfaring med tverrfaglig samarbeid i form av anonyme drøftelser, og dette
innebærer mange steder en uheldig ukultur som faktisk er lovstridig og svært kritikkverdig, ved at man kaller en drøftelse anonym selv om de tilstedeværende faktisk
vet akkurat hvem det er snakk om. Om en anonym drøftelse skal være lovlig, slik at
anonymiteten utgjør et unntak fra taushetsplikten, forutsettes det at anonymiteten er
helt reell, altså at man faktisk ikke vet hvem det er snakk om. I svært mange kommuner
i Norge vil forholdene være slik at det vanskelig kan tenkes anonyme drøftelser internt
i kommunen. Da må man heller kontakte for eksempel en barneverntjeneste eller en
kommunelege i en annen kommune, fordi det vil være så lett å gjette hvem det er snakk
om. Når alle eller flere faktisk vet eller forstår hvem en slik drøftelse omhandler må
det finnes andre lovgrunnlag for utvekslingen, enten ved at det er innhentet samtykke,
eller ved at det foreligger et annet klart lovgrunnlag.
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Det kan være god grunn til å reflektere over hvorfor det mange steder er så utbredt
med slike liksom-anonymiserte drøftelser, og hvordan det kan finnes en kultur hvor
det er akseptabelt for voksne profesjonelle «å late som». Det er videre all grunn til å
spørre hva som er begrunnelsen for at det skal være så virksomt å drøfte mennesker
som ikke er til stede, fremfor å snakke til og med de personene som drøftelsene
skal omhandle.
Når man har «anonyme» drøftelser som omhandler personer som vi egentlig kjenner
identiteten til bryter vi taushetsplikten, vi opptrer klart uetisk, og vi utløser en rekke
uheldige konsekvenser. Når vi snakker «anonymt» tar vi oss større friheter med det
vi sier slik at det kan være upresist og uetterrettelig. Vi deler og bytter informasjon
som ikke dokumenteres eller sikres på vanlig måte. Vi fratar personene det gjelder
mulighet til innsyn, påvirkning og kontroll. Vi utløser dessuten en betydelig risiko
for farlige misforståelser; hvor man ganske klart gir et ansvar til noen andre, uten
at det faktisk har skjedd noe formelt. Det er mange som har unnskyldt manglende
ansvar for å melde bekymring til barneverntjenesten med at «barneverntjenesten
var til stede på et møte hvor denne familien ble drøftet anonymt».
Slike liksom-anonyme drøftelser blir selvfølgelig ikke mer lovlige av at andre gjør det eller
har gjort det lenge, eller av at det finnes en eller annen form for etablert «tverrfaglig team»
i kommunen som har en innarbeidet praksis på det. Er det anonymt skal det ikke være
mulig å identifisere de det snakkes om, og dette er hver enkelt sitt personlige ansvar.
Samtykke fritar for taushetsplikt
Det viktigste unntaket fra enhver taushetsplikt er samtykke fra den som opplysning
ene gjelder. Dette følger uttrykkelig av lovreglene om taushetsplikten (for eksempel
forvaltningsloven § 13 a nr. 1 og helsepersonelloven § 22), og det følger også logisk av
taushetspliktens grunnlag, som jo er hensynet til den det er snakk om.
Hvem kan samtykke
Hvis opplysningene gjelder et barn må det avklares hvem som har rett til å samtykke på
vegne av barnet. Dette vil som hovedregel være den eller de som har foreldreansvaret
for barnet (lov om barn og foreldre § 30). Om man er usikker på hvem dette er, noe
ganske mange foreldre faktisk er selv, så er fasiten det som er registrert i folkeregisteret (lov om barn og foreldre § 39). Etter hvert som barn blir eldre har de også rett
til å bli hørt i slike spørsmål, i en gradvis utvikling mot full selvbestemmelse. Dette
er lovregulert litt ulikt for ulike typer av spørsmål, (f.eks. i lov om barn og foreldre §§
31, 32 og 33, samt i pasientrettighetsloven § 3-4). En god fellesnevner er at barn helt
ned til 7- årsalder skal informeres og høres, barn som har fylt 12 år skal informeres,
høres, og som hovedregel få tillagt sin mening stor vekt, mens barn som har fylt 15
(barnevern, utdanning) og 16 (helse) som hovedregel selv uttrykkelig må samtykke.
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Dersom man på en klar og direkte måte snakker med den det gjelder, ber om samtykke
og forklarer hvorfor man ber om det, vil de fleste gi samtykke til tverrfaglig samarbeid
for å bidra til å løse deres utfordringer. Om noen sier nei kan det være vel verdt å
spørre nærmere om hvorfor de vegrer seg, fordi mange kan ha uriktige forestillinger
om ulike hjelpetjenester, slik at de sier nei uten helt å forstå hva det er snakk om.
Noen ganger vil det være svært naturlig å spørre foreldre hvorfor de mener det vil
være best for barnet deres at de ikke samtykker til slikt samarbeid, for foreldres rett
til å samtykke eller ikke er forankret i foreldreansvaret, og dette er i første rekke
nettopp et ansvar som etter loven skal utøves ut fra hensynet til barnet. Det vil kunne
utløse betimelig bekymring for et barns omsorgssituasjon om foreldre reagerer lite
adekvat på tilbud om bistand; om de virker mer opptatt av å tildekke enn å avhjelpe.
Hva er omfattet av samtykket
På den annen side er det viktig å forsikre seg om at de som sier ja faktisk forstår hva
dette innebærer, slik at vi får det vi gjerne kaller et informert samtykke. Hvor langt et
samtykke rekker, og hva det innebærer, eller hvilke tjenester det omfatter, kan vi ikke
si noe sikkert om uten at vi faktisk er kjent med den konkrete samtykkeerklæringen.
Mange steder er det etablert samarbeidsfora som fungerer slik at den som skal motta
samordnet hjelp må samtykke til «alt eller ingenting», eller «en gang for alle». Dette er
en uheldig praksis, og helt i strid med grunntanker om den enkeltes rett til autonomt
å velge om man vil samtykke, og dessuten hva man da faktisk vil samtykke til, og for
hvor lenge. For noen kan det være sånn at de med gode eller dårlige grunner ikke
ønsker at for eksempel en helsesøster eller en lege eller en førskolelærer skal delta i
en samarbeidende gruppe omkring deres barn, og slike begrensninger bør respekteres
og snakkes ryddig og klart om. Det er en grunnleggende kjerne i et informert samtykke
at vi faktisk etterspør en informert og reell enighet, og ikke bare en overflate-enighet.
Hvor langt rekker samtykket?
Den som avgir et samtykke til opphevelse av taushetsplikt, eller tverrfaglig samarbeid
for øvrig kan velge å si ja eller nei, hun kan velge når hun eventuelt vil trekke sitt
samtykke tilbake, og hun kan dessuten stille betingelser for et slikt samtykke. Når man
kan si nei kan man også si det mindre; nemlig ja på betingelse av noe; for eksempel
ja til at ulike instanser kan ha møte for å snakke om mitt barn, men på betingelse av
at jeg selv deltar. Familiens hus / Familiesenteret har et grunnlag og en målsetning
som passer godt for en slik myndiggjøring av foreldrene selv, til forskjell fra en del
andre tverrfaglige strukturer som har hatt kultur for å samarbeide om i større grad
enn med den saken gjelder.
Det er ikke rimelig eller riktig å be brukere av Familiens hus / Familiesenteret avgi
et generelt samtykke til samarbeid mellom alle involverte instanser uavhengig av
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taushetsplikt, om det ikke er svært klart og konkretisert hva dette tenkes brukt til.
Det vil for eksempel ikke være riktig å be nye brukere gi et slikt generelt samtykke,
med tanke på at det kanskje vil kunne komme en situasjon der vi ønsker å utveksle
opplysninger, vi må be om samtykke når vi faktisk trenger det, slik at den som skal
besvare spørsmålet forstår rekkevidden av det.
Det kan samtykkes på flere måter
Det er ikke noe lovkrav at et samtykke skal være skriftlig, det kan også være muntlig,
men det kan lett oppstå uklarhet eller uenighet om hva som faktisk er avtalt om
man baserer seg på muntlighet. Som hovedregel bør man derfor sørge for et skriftlig
samtykke. Det er imidlertid slik at et samtykke også kan gis på andre måter, ved at
det følger uttrykkelig av sammenhengen; for eksempel om jeg selv tar initiativ til å
snakke med kommunepsykologen om min behandlingskontakt der mens barnehagestyreren er til stede, så har jeg implisitt samtykket til at psykologen kan tilkjennegi
at vi har en behandlingskontakt, men selvfølgelig ikke hva den omfatter. Når man for
eksempel kommer til helsestasjonen ligger det også implisitt i dette at man samtykker
til at ulikt samarbeidende personell, som naturlig og kjent har sitt arbeid der, samarbeider om helseoppfølgingen uhindret av taushetsplikt, slik at det totalt sett kan gis
forsvarlig oppfølging.
Andre relevante unntak enn samtykke
For å innlede tverretatlig samarbeid innenfor Familiens hus / Familiesenter om konkrete,
identifiserbare personer må det foreligge et samtykke eller et annet klart lovgrunnlag.
Når grunnlaget er samtykke må de profesjonelle deltakerne ta ansvar å avklare og
formalisere hva dette omfatter for den enkelte. Det kan ikke etableres et samarbeid
eller tilbud gjennom tvang eller pålegg, men det er allikevel viktig at deltakerne er
kjent med den meldeplikten man i gitte situasjoner har til andre tjenester, selv om
man forholder seg til «frivillige» brukere, som ikke har samtykket til at andre instanser
får informasjon om dem. Dette er fordi alle de berørte tjenestene i gitte situasjoner
vil ha plikt etter loven til å melde fra til andre.
Meldeplikt til barneverntjenesten
Alle berørte instanser har plikt til å melde bekymring til barneverntjenesten der hvor
det oppstår «grunn til å tro» at et barn er utsatt for alvorlig omsorgssvikt i hjemmet,
fysisk eller psykisk, materielt eller strukturelt, ved at foreldre har psykiske vansker
eller rusproblemer, eller ved at det forekommer vold eller andre overgrep i familie
livet, også om dette bare skjer mellom de voksne og ikke rammer barnet direkte. (lov
om barneverntjenester § 6-4, og f.eks. barnehageloven § 22 og helsepersonelloven
§ 33). Omsorgssvikt kan ha mange former. Alle vet i dag at vold og eksponering for
vold kan ha store skadevirkninger, samt at barn ofte utsettes for alvorlige mangler
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i samspill med svært deprimerte foreldre. Det er påvist i forskning at det er en klar
sammenheng mellom psykiske vansker hos barn og foreldre, og også høy forekomst
av rusmisbrukere som er vokst opp med foreldre som selv har tilsvarende problemer
(Ot. prp. nr. 84/2008-2009). Mye forskning viser også at det kan være svært skadelig
for barn å leve i kroniske og alvorlige konflikter mellom foreldrene. Det er avgjørende
at de som ser barn i slike omsorgssituasjoner tar ansvar dersom foreldrene ikke
klarer å gjøre det selv.
Om det foreligger en slik begrunnet bekymring er det barneverntjenestens plikt og
rett etter loven å gjennomføre de nødvendige undersøkelser for å avdekke om det
faktisk er slike alvorlige mangler eller ikke, og å sette inn hjelp som kan avhjelpe
manglene. Mer enn 80 % av de vedtak om tiltak som treffes i barnevernet i Norge
er frivillige hjelpetiltak i hjemmet.
Det er i Norge mange barn som vokser opp i omsorgssituasjoner som vi forstår gir
dem et svært uheldig utgangspunkt for deres videre utvikling. Det er ikke tilfeldig
hvilke barn og unge som får problemer i tilknytning til rus, kriminalitet og psykiske
lidelser. Det kan være opplysende å tenke tilbake på barne- eller ungdomsmiljøet
du selv var en del av; er det svært overraskende for deg hvem det har gått bra med,
og hvem som har fått det vanskelig? Videre kan du stille deg selv spørsmålet om det
er barn rundt deg som kan få hjelp til bedre livsbetingelser?
Om du er usikker på om terskelen for når meldeplikten er inntrådt er nådd; kan du i
dialog med menneskene det gjelder få samtykke til å kontakte barneverntjenesten,
eller samtykke til at dere sammen kan gjøre det? De fleste foreldre som utsetter
barna sine for omsorgssvikt ønsker ikke å gjøre det, de ønsker å være gode foreldre,
men kan trenge hjelp utenfra.
Særlig om barn som har «delte» foreldre
Noen tror at meldeplikten bare gjelder forhold der barnet bor fast og ikke der barnet
er på samvær, men dette er helt feil; meldeplikten gjelder selvfølgelig uansett hva slags
hjem man er bekymret for, eller hvor stor andel tid barnet tilbringer i det hjemmet
(BLDs veileder Q-1121 B, 2006 omtaler «overgrep» i samværshjemmet, dette kan
leses som «omsorgssvikt»).
Meldeplikten korresponderer med en tilsvarende undersøkelsesplikt for barnevernet.
Det er viktig å tenke helhetlig og mest mulig forebyggende omkring et barns totale
omsorgssituasjon om vi skal nå de barna som trenger hjelp i form av tiltak. Barn
lever ett liv og har én barndom, uansett hvor mange hjem eller voksne de er delt på.
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Meldeplikt til sosialtjenesten
Tilsvarende har både barneverntjenestens personell og alt helsepersonell plikt til å
melde bekymring til sosialtjenesten, der hvor det foreligger slik begrunnet bekymring
for at en gravid kvinne misbruker rusmidler på en slik måte at det er overveiende
sannsynlig at barnet vil bli født med skade (lov om barneverntjenester § 6-7, helsepersonelloven § 32).
Unntak fra taushetsplikt i nødrettslige situasjoner
Helsepersonell og andre har ellers på det vi gjerne kaller nødrettslig grunnlag rett til å
meddele taushetsbelagte opplysninger til andre dersom svært tungtveiende hensyn
gir grunn til det, etter en nærmere interesseavveining (helsepersonelloven § 23 nr. 4).
Dette kan for eksempel være der en hjemmesykepleier i kontakt med en eldre person
har grunn til å tro at noen utnytter eller er voldelig mot vedkommende, og offeret
vurderes til ikke selv å kunne beskytte seg eller å ivareta sine egne interesser, eller
kanskje offeret forteller om det i en gruppe for eldre på et familiesenter? Eller der
en kvinne som deltar i en integreringsgruppe forteller at samboeren hennes utsetter
henne for vold, men at hun ikke vil at det skal bringes videre før hun har fått sin egen
bosettingstillatelse i Norge. Et annet eksempel er der en trolig påvirket person har
kommet kjørende med bil til helsestasjon eller annen tjeneste, og er i ferd med å kjøre
videre derfra i påvirket tilstand. Om han ikke slår dette fra seg ved tilsnakk vil melding
til politi være både riktig og nødvendig for å forebygge stor fare både for personen
selv og andre. Helsepersonell har ellers en lovpålagt plikt til å varsle nødetater for å
avverge alvorlig skade på person eller eiendom (helsepersonelloven § 31).
Plikt til å melde til politiet eller lignende etat for å forebygge alvorlige
handlinger eller hendelser
Utover dette har alle, enten de er profesjonelle eller private, en plikt til å varsle politiet
eller andre nødetater hvis de har informasjon som tilsier at det med stor grad av
sannsynlighet vil begås en alvorlig straffbar handling som bør forhindres, for eksempel
(fortsatt) familievold eller (fortsatte) seksuelle overgrep mot barn (straffeloven § 196).
Pliktene gjelder den enkelte, et personlig ansvar
Disse reglene om de ulike meldepliktene gjelder både utenfor og innenfor Familiens
hus / Familiesenteret, og uansett hvilken tilknytning man har til de ulike brukerne
eller brukergruppene. Det er viktig å presisere at slik meldeplikt gjelder også selv
om mange andre også har meldeplikt, og selv om noen andre faktisk har meldt, eller
vi tror at de har det, og selv om vi mener at det er en annen tjeneste som egentlig
kjenner eller «eier» denne familien.
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Egne lovbestemmelser og fokus på barn som pårørende
Det gjelder egne særbestemmelser siden 2010, som pålegger helseinstitusjoner å ha
egne barnefaglig ansatte, og som pålegger alt helsepersonell å ha et særlig øye for
situasjonen til barn som er pårørende til foreldre med psykisk lidelse, rusmisbruk
eller kroniske somatiske sykdommer (helsepersonelloven § 10 a, spesialisthelse
tjenesteloven § 3-7 a). Disse reglene gir en plikt til å identifisere barn i en slik situasjon,
og å forsøke å bevirke at de gjennom et samarbeid mellom helsepersonellet og de
voksne rundt barnet, får tilpasset og god informasjon, og annen oppfølging som
de måtte trenge. Dette er et arbeid rettet mot barnet som forutsetter samtykke fra
foreldrene. Men vær klar over at om foreldre motsetter seg slik bistand til barnet,
så vil det måtte vurderes om dette fremstår forsvarlig, eller om det kan gi «grunn til
å tro» at barnets omsorgssituasjon er alvorlig mangelfull, slik at helsepersonellets
meldeplikt til barneverntjenesten (helsepersonelloven § 33) blir utløst. Basert på
forskning om hvordan foreldres sykdom eller misbruk påvirker barn må terskelen
her ikke legges for høyt.
Dokumentasjon, journalføring og innramming av arbeidet
Alle fagpersoner eller instanser som er involvert i den type virksomhet som drives
i et tiltak av typen Familiens hus / Familiesenteret, er etter det lovverket som regulerer
deres virksomhet forpliktet til å dokumentere sitt arbeid. Dette gjelder også for eksempel
åpne barnehager og sorggrupper. Dette som følge av at barnehager er godkjent og mottar
tilskudd, og dessuten at barnehager og sorggrupper er organisert som tjenester under
en kommunal paraply, og begge vil dermed fremstå som en del av et forvaltningsorgan
og være omfattet av forvaltningsloven. Dette medfører krav til at både lovfestede og
ulovfestede prinsipper for god forvaltningsskikk følges.
For alle som arbeider i eller for et offentlig forvaltningsorgan er det en forutsetning
at de utarbeider tilstrekkelig dokumentasjon for å vise at organet (tjenesten) faktisk
driver forsvarlig og korrekt og i henhold til grunnleggende forvaltningsprinsipper,
som saklighet, grundighet, habilitet og taushetsplikt. Dessuten er dokumentasjon
svært viktig av hensyn til den privatpersonen som er berørt av virksomheten, slik
at hun kan gjøre seg kjent med hva fagpersonen eller etaten «loggfører» om henne,
både slik at hun kan forstå det, supplere det, eller korrigere det. Eller kanskje privatpersonen ønsker å klage på kontakten; det er for mye eller for lite eller noe annet
enn det hun har bedt om, eller invaderende, eller krenkende, eller på annen måte
utilfredsstillende.
I tillegg skal dokumentasjon av det man gjør tjene til å være grunnlag for et tilsyn
eller et klageorgans vurdering av virksomheten. Dette kan for eksempel være et
tilsynsorgans vurdering av om driften er innrettet slik at den ivaretar lovbestemt
taushetsplikt, eller er slik tilrettelagt at deltakerne overholder lovbestemt meldeplikt.
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For helsepersonell følger det plikt til journalføring av helsepersonelloven, og det er
uttrykkelig presisert at journal må føres slik at den også ivaretar forholdet til lovpålagte meldeplikter (helsepersonelloven §§ 39 og 40) For å ivareta dette, særlig med
tanke på meldeplikten til barnevernet, kan det være nødvendig å føre opplysninger
om foreldre i et barns journal, eller omvendt. Det er også et eget familierelevant
element i lovgivningen at helsepersonell har plikt til å avklare om pasienter med
psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom har mindreårige
barn (helsepersonelloven § 10 a), samt at opplysninger om dette skal dokumenteres
i pasientens journal (journalforskriften § 8 første ledd bokstav t).
Særlig om dokumentasjon av tverrfaglig samarbeid
«Gruppejobbing» innebærer en stor fare for at alle dokumenterer litt, at alle firer på
kravene til egen dokumentasjon, og at ingen tar ansvar for en total dokumentasjon.
Den enkelte yrkesutøvers plikt til journalføring/dokumentasjon er ikke begrenset av
samarbeid eller samordning i Familiens hus, heller ikke om det også skrives samlede
referater fra for eksempel et ansvarsgruppemøte. Den enkelte har hele tiden selv plikt
til å sikre forsvarlig notoritet rundt sitt eget arbeid. Dersom man oppfatter seg som
samarbeidende eller underordnet annet helsepersonell, slik at man anser at noen
andre skal ha ansvar for journalisering, så må dette både avklares uttrykkelig med den
man mener har ansvar, og det må fremgå av eget journalsystem hva som er avklart.
Gruppejobbing stiller krav til klare definisjoner av rammer og mandat
Når noen mottar samlede tjenester fra et slags nettverk av typen Familiens hus/
Familiesenter er det vesentlig at noen tar ansvar for å gi den aktuelle tjenesten et
navn og en ryddig ramme. Dette vil være utgangspunktet for arbeidet. Det er i tillegg
helt grunnleggende at det er avklart, og tydelig kommunisert og tilgjengelig, at de
enkelte deltakerne har et klart definert og innrammet mandat. Eksempler på dette er
spørsmål som: Hva skal egentlig familiekonsulenten gjøre, hvorfor, når, hvem skal det
rapporteres til, når skal det evalueres, og etter hvilke kriterier? Hva skal helsesøster
bidra med? Hvem har ansvaret for å evaluere eller avslutte noe, og hvem definerer
om innsatsen er nyttig eller tilstrekkelig?
Konklusjon
Om vi ikke sørger for en slik ryddighet, både hva gjelder rammer, roller, innhold og
oppgaver risikerer vi at Familiens hus i praksis blir det helt motsatte av det vi ønsker,
at det blir en vag innretning som faktisk tåkelegger og kommer i veien for nødvendig
intervensjon for de barna som trenger det.
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Mer informasjon eller fordypning
www.lovdata.no ajourført samling av alle gjeldende lover
www.regjeringen.no informasjon og regelverk fra regjeringen og departementene
BLDs rundskriv Q-1088 B, 2005
Formidling av opplysninger og samarbeid der barn utsettes for vold i familien
BLDs rundskriv Q-24, 2005,
Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten
BLDs veileder Q-1121 B, 2006
Veileder om barnevernets rolle ved mistanke om overgrep under samvær
BLDs veileder Q-1162, 2009
Til barnets beste – samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten
Helsedirektoratets veileder IS-5/2010
Barn som pårørende
BLDs veileder Q-1211 B, 2013
Forholdet mellom barnevernloven og barneloven. Barneverntjenestens rolle der foreldrenes konflikter går ut over barnets omsorgssituasjon
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/samarbeid-mellom-barneverntjenester
og-psykiske-helsetjenester-til-barnets-beste

Kontaktinformasjon
Rikke Lassen, Oslo tingrett.
E-post: Rikke.Lassen@domstol.no
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Kapittel 8. Hjelp til valg av
tiltak – Ungsinn
Helene Eng, Charlotte Reedtz og Monica Martinussen
RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet

Sammendrag
Organisering av tjenester i et Familiens hus gir gode muligheter for samhandling mellom
ulike tjenester. Dette gir igjen et godt grunnlag for tidlig identifisering av risiko og for å
kunne tilby helhetlige og gode tiltak som leder til ønskede resultater. Fagfolk blir imidlertid ofte introdusert for nye tiltak, og det kan være vanskelig å vite hvor gode de er og
om effektene av dem er dokumentert. Det elektroniske tidsskriftet, Ungsinn er en kilde til
informasjon om kunnskapsgrunnlaget til ulike tiltak tilgjengelig i Norge. Gjennom dette
kan fagfolk orientere seg om ulike tiltak som finnes. I tillegg får de en grundig og uavhengig vurdering av hvor god evidens de enkelte tiltak har. Hver kunnskapsoppsummering
undersøker effekten av et bestemt tiltak, og som konklusjon klassifiseres tiltakets evidens
på ett av seks evidensnivåer. For at barn og familier skal få tilgang til tiltak og støtte som
faktisk hjelper dem, er de avhengige av at tjenestene har valgt å tilby virksomme tiltak.
Ungsinn er en kilde til informasjon i disse prioriteringene. Dette kapittelet er en presentasjon av tidsskriftet Ungsinn og hvordan det kan benyttes i valg av tiltak i Familiens hus.
Psykisk helse og folkehelsearbeid
Omlag 200 000 barn og unge i Norge, ca. 15–20 %, har en psykisk helseplage (Mykletun,
Knudsen & Mathiesen, 2009), mens omtrent 7 % har så omfattende problemer at
det kan karakteriseres som en diagnostiserbar psykisk lidelse (Surén m.fl., 2018).
Identifisering av plager og iverksetting av tiltak kan bidra til at flere får hjelp, forhindre
mer alvorlig utvikling av problemene og bidra til bedre livskvalitet hos både barna
og deres familier.
Tidlig innsats i møtet med barn og familiers problemer utgjør en viktig del av det
forebyggende helsearbeidet i en kommune. Dette slås blant annet fast i «Program for
folkehelsearbeid i kommunene 2017 – 2027» (Helsedirektoratet, 2017). Programmet
er en nasjonal satsing for å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet.
Barn og unge er en prioritert målgruppe for programmet, og satsingen har mål om
å bidra til å integrere psykisk helse som en del av kommunalt folkehelsearbeid og
rusforebyggende arbeid.
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Psykisk folkehelsearbeid handler om samfunnets innsats for å bedre psykisk helse og
livskvalitet i befolkningen. Kommunen skal drive et effektivt tverrsektorielt folkehelse
arbeid rettet mot risiko- og beskyttelsesfaktorer både i og utenfor helsetjenestene,
for eksempel i barnehage og skole. Det er også kommunen, og ikke bare barneverntjenesten, som har det overordnede ansvaret for å følge nøye med på de forholdene
barn lever under, og finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer
(Barnevernsloven, 1993, §3-1 og Folkehelseloven). Ifølge Verdens helseorganisasjons
rapport «De harde fakta» kan risikofaktorer reduseres gjennom bedre forebyggende
helsetjenester for foreldre og barn. Helse- og utdanningsprogrammer øker foreldres
kunnskap om barnets behov og styrker troen på egen kompetanse (WHO, 2005). I tråd
med dette legges det i Folkehelseprogrammet vekt på kunnskapsbasert utvikling av
arbeidsmåter, tiltak og verktøy for å styrke barn og unges trygghet, mestring og bruk
av egne ressurser. En viktig del av programmet er at tiltakene som utvikles og tas i
bruk, skal evalueres innenfor rammen av tilskuddsordningen (Helsedirektoratet, 2017).
Forebygging og tidlig innsats
Psykiske lidelser anses å være den største folkehelseutfordringen i Europa (WHO, 2012),
både med tanke på tap av livskvalitet for den enkelte og med hensyn til samfunns
økonomiske konsekvenser. Dette gjelder også i Norge. Psykiske lidelser er for eksempel
oppgitt som hovedårsak til omkring en tredjedel av uføreutbetalingene her til lands
(Major, Dalgard, Mathisen, Nord, Ose, Rognerud & Aarø, 2011). Barn som lever med
store belastninger eller som viser tegn til psykiske vansker tidlig, har større risiko
for å få vansker som voksne (Mathisen, 2009; Surén m.fl., 2018). Som samfunn er
det all grunn til å prioritere innsatser som sikrer barn de beste oppvekstsvilkår, og
som forebygger og behandler psykiske vansker og lidelser for barn og ungdom tidlig
i utviklingsforløpet. For å lykkes i det forebyggende arbeidet er det viktig å basere
arbeidet på ny kunnskap, og etterstrebe at de tiltak man tilbyr barn og familier virker
etter hensikten. På enkelte områder er det grunn til å tro at vi som samfunn har
mulighet til å styrke kvaliteten i de forebyggende innsatsene. Dette er områder der
forekomsten av vansker er stor eller risikofaktorer er tilstede, og der mange barn
og familier i dag ikke får tilbud om kunnskapsbaserte metoder.
En slik gruppe er små barn med atferdsvansker. Atferdsforstyrrelse som diagnostiser
bar lidelse antas å forekomme hos 3,5 % av barnebefolkningen (Skogen & Torvik, 2013;
Heiervang m.fl., 2007; Reedtz, Bertelsen, Lurie, Handegård, Clifford & Mørch, 2008),
og er dermed en av de hyppigste lidelsene for barn. Disse barna har økt risiko for
psykososiale problemer som ungdom og voksne i form av rusmisbruk, kriminalitet,
løs arbeidslivstilknytning, psykiske lidelser og økt dødelighet, særlig om vanskene
debuterer før barna har fylt ti år (Skogen & Torvik, 2013). Årsaken til, og oppretthold
elsen av vanskene, anses å være et komplekst samspill mellom genetiske disposisjoner
hos barnet, forhold i familien og samspillet mellom foreldre og barn (Costello, Egger
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& Angold, 2005; Reedtz, 2010). Det finnes flere familiestøttende programmer ment
som hjelp til denne gruppen barn. Programmene har som mål å fremme positive
foreldrestrategier, styrke foreldre-barn-relasjonen og fremme sosial kompetanse
hos barnet. Mange av disse har god dokumentasjon på effekt, men mye tyder på
at mange barn som kunne hatt nytte av denne type hjelp ikke får det (Skogen &
Torvik, 2013). En folkehelseeffekt i form av redusert forekomst av atferdsvansker er
imidlertid avhengig av at tilgangen på slike tiltak økes.
En annen stor gruppe barn som kan ha nytte av gode forebyggende tiltak, befinner
seg i familier som mottar hjelpetiltak fra barnevernet. I 2016 fikk mer enn 44.000
barn, eller ca. 3,5 % av barnebefolkningen, hjelp i form av slike tiltak (SSB, 2017a).
De vanligste begrunnelsene for meldinger til barnevernet er forhold i hjemmet, for
eksempel at omsorgspersonenes foreldrefunksjoner er svekket slik at de ikke evner
å imøtekomme barnas fysiske og psykiske behov godt nok. Målet med hjelpetiltakene
er å bedre omsorgssituasjonen for barna, og dermed redusere belastningene som
utgjør en risiko for at barna utvikler vansker. Blant hjelpetiltakene som gis for å bedre
foreldrenes omsorgsevne er det som kalles råd og veiledning mest brukt. Dette utgjorde
nesten 60 % av hjelpetiltakene (SSB, 2017b). Råd og veiledning som barnevernstiltak
er imidlertid ikke en godt beskrevet intervensjon, men en innsats med stor variasjon
i innhold, varighet og intensitet. Det knytter seg derfor stor usikkerhet til virkningen
(Christiansen m.fl., 2015). Den registrerte bruken av beskrevne foreldreveiledningstiltak med dokumentasjon på effekter utgjorde samme år kun 5 % av barnevernets
hjelpetiltak (SSB, 2017b).
Angst og depresjon er av de hyppigst forekommende psykiske vanskene for ungdom
spesielt for jenter. Det er også indikasjoner på at forekomsten kan være økende,
selv om dataene ikke er gode nok til å bekrefte dette sikkert (Surén m.fl., 2018;
Bakken, 2017). Episoder med angst eller depresjon hos ungdom øker risiko for å
få sykdommen igjen som voksen (Manz, Junge, Neumer & Margraf, 2001), noe som
igjen øker sjansene for langvarig sykefravær og uførhet (Knudsen, Harvey, Mykletun
& Øverland, 2013), samt dårlig psykososial fungering (Sund, 2012). Tall fra noen år
tilbake tyder på at bare 13–20 % av barn og ungdommer i Norge med emosjonelle
vansker mottok noen som helst hjelp fra tjenesteapparatet (Heiervang m.fl. 2007;
Sund, Larsson & Wichstrøm, 2011).
Nyere tall fra helseregisterundersøkelser viser at det har vært en betydelig økning av
ungdom, primært jenter, som er blitt diagnostisert med emosjonelle vansker i spesialist
helsetjenesten og det har også vært en stor økning i utskriving av antidepressiva til
ungdom i samme periode (Surén m.fl., 2018). Om årsaken er økt forekomst, eller om
ungdom er flinkere til å oppsøke hjelpeapparatet, er usikkert. Dette er uansett en
gruppe unge som både har behov for tilbud om behandling og forebyggende tiltak.
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Først i de senere år er det utviklet systematiske intervensjoner ment for forebygging
og behandling for disse ungdommene i Norge. Det gjøres effektstudier på flere av
dem, men det gjenstår for de fleste av disse å se om tiltakene er virksomme og i
hvilken utstrekning de vil bli et tilbud til de ungdommene som har behov for dem.
Valg av metode i arbeidet med barn og unge og deres familier
Organisering av tjenester i et Familiens hus eller familiesenter gir gode muligheter for
samhandling mellom ulike tjenester. Den gir også et godt grunnlag for identifisering
av risiko og tidlig intervensjon med helhetlige og gode tiltak. Fagfolk i ulike tjenester
blir imidlertid ofte introdusert for nye tiltak, og det kan være vanskelig å vite hvor
godt dokumentert effekten av disse tiltakene er. Det finnes tiltak som er evaluert
gjennom forskning der man vet mye om hvor effektive de er, mens andre ikke har
vært undersøkt. Regjeringen har hatt som mål å veilede og informere kommunene
om hvilke tiltak som er kostnadseffektive og med dokumentert effekt. Dette som et
ledd i å støtte kommuner i å velge virksomme tiltak av høyest mulig kvalitet (Helse- og
omsorgsdepartementet, 2008). Norske myndigheter anbefaler videre at kommunene
selv foretar egne vurderinger ved prioritering og utforming av sine helsefremmende
og forebyggende tjenester.
Når man skal gjennomføre helsefremmende eller forebyggende tiltak, bør det ideelt
sett stilles krav til at tiltakene er prøvd ut på forhånd, og at de har dokumentasjon
for at de virker etter hensikten. Det er videre et mål for norske helsemyndigheter at
kommunene har god oversikt over grunnleggende lokale helseutfordringer, og at de
spisser forebyggingsinnsatsen gjennom bruk av tiltak med dokumentert effekt (Forskrift
om oversikt over folkehelsen, 2012 § 1; Helsedirektoratet, 2017). Helsedirektoratet ga
allerede i 2003 RKBU Nord (daværende RBUP) i oppdrag å utvikle en kunnskapsdatabase med informasjon om kvaliteten på tiltak for barn og unges psykiske helse som et
ledd i regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse (Helsedepartementet,
2003). Denne fikk navnet Ungsinn.
Ungsinn – et elektronisk vitenskapelig tidsskrift
I 2016 ble den opprinnelige databasen omgjort til et vitenskapelig tidsskrift. For leserne
betyr dette at de kan være trygge på at innholdet og konklusjonen i hver artikkel er
godt begrunnet og kvalitetssikret etter vitenskapelige standarder med blant annet
fagfellevurderinger. Tidsskriftet Ungsinn inneholder artikler om forebyggings- og
behandlingstiltak som brukes i Norge. Hver artikkel er en vitenskapelig oppsummering av kunnskap som søker svar på om tiltaket som undersøkes har effekt. Med tiltak
menes metoder/intervensjoner/programmer som har til hensikt å fremme god psykisk
helse og/eller forebygge eller behandle psykiske vansker og psykiske lidelser. Det
kan for eksempel være foreldretreningsprogrammer som skal fremme godt samspill
mellom foreldre og barn, behandling eller forebygging av atferdsproblemer hos barn
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og unge, programmer for å skape et godt skolemiljø og redusere mobbing eller kurs
for å lære ungdom å mestre depresjon. De ulike tiltakene tilbys fra ulike tjenester
som barnevern, spesialisthelsetjeneste, skolehelsetjeneste, helsestasjonstjeneste,
PPT eller på ulike arenaer som Familiens hus, skole og barnehage. Ungsinn (ungsinn.
no) er en uavhengig kilde til informasjon. Det betyr at de som utarbeider kunnskaps
oppsummeringene ikke har noe tilknytning eller interesser i tiltaket. De har ikke
arbeidet verken med utvikling, evaluering eller implementering av de aktuelle tiltaket.
Kunnskapsoppsummeringene i Ungsinn er utarbeidet av forskere fra hele landet,
mens selve tidsskriftet drives av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, nord
(RKBU Nord) ved UiT Norges arktiske universitet.
Hvilken informasjon finner du i Ungsinn?
Artiklene i Ungsinn er alle kunnskapsoppsummeringer om enkelttiltak som er tilgjengelig i Norge. Formålet med artiklene er å besvare forskningsspørsmålet: Er tiltak
X virksomt når det tilbys i vanlig praksis i Norge? Dette spørsmålet besvares basert
på systematisk innhenting og gjennomgang av dokumentasjon. En viktig del av dette
arbeidet er litteratursøk i databaser der forskningslitteratur registreres. Konklusjonen
oppsummeres i en vurdering og klassifisering, der hvert tiltak blir klassifisert på ett
av seks evidensnivå. Både internasjonale og norske evalueringer blir oppsummert i
artiklene. Klassifiseringen av tiltakenes effekt er primært basert på nordiske studier.
I tillegg inneholder artiklene en beskrivelse av tiltaket. Beskrivelsene er standardiserte,
slik at det skal være mulig å sammenligne dem. I tiltaksbeskrivelsene finnes blant
annet informasjon om følgende:
•
•
•
•
•

Hvem er målgruppa?
Hvilke spesifikke metoder brukes?
Hvilke tjenester kan tilby tiltaket?
Hvilke betingelser stilles for å ta i bruk tiltaket?
Kontaktinformasjon og referanser knyttet til tiltaket

Hvem er målgruppen for Ungsinn?
Ungsinn retter seg primært mot fagpersoner og beslutningstakere i tjenesteapparatet.
Med beslutningstakere menes de som har innflytelse på hvilke tiltak som tas i bruk.
Det kan være enhetsledere, politikere eller andre kommunale ledere. Med tjeneste
apparatet menes både kommunale tjenester, det regionale/statlige barnevernet
og spesialisthelsetjenesten. Informasjon fra nettsiden kan brukes i vurderingen av
hvilke tiltak tjenestene skal tilby sine brukere. I tillegg kan andre som tilbyr tiltak for
barn og unge ha nytte av databasen for eksempel organisasjoner som Røde Kors,
Voksne for Barn, Redd Barna og Bymisjonen. Forskere og nasjonale myndigheter vil
også være brukere av tidsskriftet. I nasjonalt strategiarbeid er Ungsinn tenkt å være
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en nyttig informasjonskilde i valg av tiltak og for utviklingen av kunnskapsgrunnlaget
for de tiltakene som tilbys barn og unge. Ulike brukergrupper vil bruke Ungsinn ulikt.
Det er naturlig at tjenesteapparatet vil bruke databasen for å orientere seg om hva
som finnes av tiltak på ulike områder, at forskere vil bruke den for å publisere og
orientere seg om viktige forskningsresultater, og at myndighetene vil benytte den
i utvikling av nasjonale satsinger innenfor forskning og utvikling av tjenestetilbud.
Det kan også være at foreldre og foresatte vil kunne ha nytte av å lese artiklene i
Ungsinn selv om de ikke er den primære målgruppen.
Er tiltaket evaluert?
Ideelt sett bør alle tiltak som implementeres i tjenestene være evaluert. Evaluering av
forebyggende tiltak bør videre være utført med forskningsmetodisk god kvalitet for å
sikre pålitelige konklusjoner. Det er også viktig å være bevisst på at ulike evalueringsstudier vil kunne belyse ulike sider av tiltakets kvalitet, som for eksempel:
•
•
•
•

Virkning (effekt)
Iverksetting (implementering)
Lønnsomhet (kostnad-nytte)
Om brukere vil ha tiltaket (brukertilfredshet)

Dersom det foreligger en evaluering av om brukerne er fornøyd med tiltaket, så gir
brukerevalueringen kun svar på dette. Den gir ikke svar på om tiltaket er virksomt
eller om det fungerer godt å iverksette tiltaket på en gitt arena. Selv om det er sannsynlig at det er en sammenheng mellom disse faktorene, så er det også eksempler
på tiltak som har hatt høy brukertilfredshet, men liten effekt i forhold til tilstanden
man ønsket å behandle eller forebygge. På samme måte kan et funn som indikerer
at et tiltak er uvirksomt, både være forårsaket av at tiltaket faktisk ikke virker eller at
implementeringen var for dårlig. Alle disse aspektene ved et tiltak er derfor viktige
og burde ideelt sett evalueres.
Hva menes med virksomme tiltak?
Evidensbasert praksis eller kunnskapsbasert praksis oppstår når man integrerer
forskningsbaserte kunnskap med praktikerens erfaringsbaserte kunnskap og brukernes
ønsker og behov for å oppnå den beste behandlingen for pasienten. (Sackett, Rosenberg,
Gray, Haynes & Richardson, 1996). I søken etter kunnskapen om den beste behandlingen
er det derfor forskningsbasert kunnskap om behandlingens effekter som oftest ligger
til grunn. Dette gjelder også forebyggende tiltak, der virksomme tiltak klassifiseres ut i
fra dokumentasjon på forebyggende effekter. Virksomme tiltak er tiltak som virker etter
hensikten. Det er kun om effekten av tiltaket er evaluert, at vi kan ha kunnskap om det
er virksomt eller ikke. Evidensbaserte tiltak er tiltak som er effektevaluert med positive
resultater, og som dermed har dokumentasjon på at tiltaket virker etter hensikten.
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I denne forbindelse er det viktig å stille seg spørsmålet: Hva er god nok dokumentasjon
for å kunne hevde at et tiltak er virksomt? Internasjonalt finnes det flere organisasjoner
som har utarbeidet kriterier for hva som anses som god dokumentasjon av et tiltaks
effekter. Society for Prevention Research (SPR) er et eksempel på en slik organisasjon.
Denne setter høye standarder for hva som er god nok dokumentasjon for at en metode
skal kunne anbefales benyttet i mange tjenester (Flay m.fl., 2005; Gottfredson m.fl,
2015). Dette gjelder både hvor godt tiltaket er beskrevet, hvor mange effektstudier
som er gjort, om studiene er utført i vanlig praksis, kvaliteten på utførelsen av studiene
og hvor gode kvalitetssikringsrutiner som foreligger. Det finnes også flere kunnskaps
databaser tilsvarende Ungsinn som vurderer tiltakets evidens som for eksempel National
Registry of Evidence-based Programs and Practices (NREPP), California Evidence-Based
Clearinghouse for Child Welfare (CEBC), Blueprints Programs i USA og Database of
Effective Youth Interventions i Nederland. I Norden finnes det noen nyere databaser som
vurderer evidens for tiltak tilgjengelig i eget land: Metodguiden i Sverige, Vidensportalen
i Danmark og Kasvuntuki i Finland. Alle har utviklet sine egne kriterier, men de har det
til felles at de bygger på mye av de samme prinsippene og krav til metodisk kvalitet
som i SPR sin standard.
Selv om de ulike organisasjonene har noe ulike kriterier, erkjennes det i alle systemene
at evidens ikke er en absolutt størrelse, men noe som det foreligger mer eller mindre av.
Konsekvensen av dette er at evidensen kan graderes. De ulike systemene har ganske
like standarder for hva som er sterk evidens, men skiller seg noe for hva som kan anses
som noe eller svakere evidens. I de strengeste systemene er det en forutsetning at
det foreligger positive resultater fra velkontrollerte studier av høy kvalitet for å kunne
hevde at det foreligger noe evidens. I andre, som for eksempel Ungsinn og den nederlandske kunnskapsdatabasen; Database of Effective Youth Interventions, har man valgt
å gradere evidens på en måte som inkluderer flere av de tiltakene som tilbys i praksis.
Bakgrunnen for dette er erkjennelsen av at flere tiltak enn de som er evaluert med de
beste metodene, kan være virksomme, og at enklere studier gir mer informasjon enn
ingen forskning (Martinussen m.fl., 2016; Veerman & van Yperen, 2007).
Klassifisering av tiltak i Ungsinn
I Ungsinn klassifiseres hvert tiltak i et av 6 evidensnivåer. Flere faktorer ligger til grunn
for klassifiseringen av tiltaket som:
•
•
•
•
•
•
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Hvor godt det er beskrevet
Om det har en teoretisk forankring
Om det foreligger nordiske effektstudier
Hvor god kvalitet eventuelle studier har
Vurdering av eventuelle effekter som er funnet
Om det finnes gode kvalitetssikringssystemer for utøvelse av tiltaket (implementering)
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Dette er flere sider ved et tiltak som enten gir informasjon om dets effekter, eller som
har betydning for utvikling av slik kunnskap om tiltaket. De ulike aspektene bygger
naturlig på hverandre. En god beskrivelse er en forutsetning for å kunne forklare de
tenkte mekanismene bak virkningen av tiltaket. Både beskrivelsen og den teoretiske
forankringen ligger videre til grunn når en skal undersøke tiltakets mulige effekter.
Evaluering av tiltakets effekter er dernest nødvendig for å få kunnskap om tiltaket
faktisk leder til de utfall en antar. Kvaliteten på disse studiene har betydning for
hvor pålitelige resultatene er og i hvilken grad man kan anta at resultater funnet i
forskningen er forårsaket av selve tiltaket og ikke av andre faktorer.
Kvaliteten til de enkelte studiene vurderes i Ungsinn ved at de forskningsmetodiske
elementene under skåres på en 5-delt skala fra 0 = ikke rapportert/undersøkt til
4 = svært godt.
•
•
•
•
•

Statistiske analyser (riktige analyser, statistisk styrke og frafall)
Målinger (reliable og valide måleinstrumenter)
Indre validitet (godt design i forhold til å avdekke effekter)
Tro mot tiltaket (kvalitetssikring i levering av tiltaket)
Ytre validitet (kan funnene generaliseres over tid til andre grupper osv.)

En strategi som sikrer god kvalitet i implementering og spredning av tiltaket er dernest
nødvendig for å sikre at de effektene som er funnet gjennom forskning, opprettholdes når tiltaket tas i bruk i ordinær praksis (Durlak & DuPre, 2008). Derfor er en
viktig del av vurderingen i Ungsinn å undersøke implementeringskvaliteten til det
aktuelle tiltaket.
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Tabell 8.1. Oversikt over Ungsinns evidensnivåer
Evidensnivå 5 – Sterk dokumentasjon
Det foreligger minst to nordiske studier (alternativt én nordisk og en internasjonal kunnskaps
oppsummering om tiltaket). Forskningsdesignet som er brukt er godt (RCT eller kvasi-
eksperimentelt med kontrollgruppe gjennomført under naturlige betingelser). Studiene er
vurdert til å ha god metodisk kvalitet, og det er funnet effekter på tiltakets hovedutfallsmål.
Effektene som er funnet gjennom forskningen vurderes til å være betydningsfulle samt
holde seg over tid. Tiltaket har gode kvalitetssikringssystemer som gir sterk sannsynlighet
for at effektene funnet gjennom forskning også vil foreligge i vanlig praksis. Det er sterk
dokumentasjon på at tiltaket er virksomt i vanlig praksis i Norge.
Evidensnivå 4 – Tilfredsstillende dokumentasjon
Det er gjennomført minst én nordisk effektstudie med et godt forskningsdesign (RCT eller
kvasi-eksperimentelt med kontrollgruppe). Studiene har tilfredsstillende metodisk kvalitet
for de fleste aspekter og det er funnet effekter på utfallsmål for tiltaket. Dette gir gode
indikasjoner på at tiltaket er virksomt, men det kan være usikkerhet om effektene som
ble funnet gjennom forskningen vil være de samme som for tiltaket utøvd i vanlig praksis.
Evidensnivå 3 – Noe dokumentasjon
Det er gjennomført minst én nordisk effektstudie eller internasjonale kunnskapsoppsummeringer om tiltaket. De aktuelle studiene er gjennomført med et enklere forskningsdesign
(f.eks. pre-post), de er gjennomført med tilfredsstillende metodisk kvalitet og det er funnet
effekter på noen av utfallsmålene. Det finnes med andre ord indikasjon på at tiltaket er
virksomt, men det kan være usikkerhet knyttet til funnene eller om resultatene lar seg
overføre til norske forhold.
Evidensnivå 2 – Teoretisk begrunnet
I beskrivelsen av tiltaket fremkommer det hvordan metodene som benyttes antas å lede til
målsettingene. Det er derfor sannsynlig at tiltaket er virksomt. De tenkte mekanismene for
effekter er beskrevet og forankret i allment akseptert teori.
Evidensnivå 1 – Godt beskrevet tiltak
Tiltaket er grundig beskrevet og kan være virksomt. Det fremkommer hva som er målgruppe
og målsetninger for tiltaket, hvordan tiltaket er organisert og hvilke metoder som benyttes.
Evidensnivå 0 – Uvirksomt tiltak
Det er utført effektstudier som viser at tiltaket ikke har noen effekt eller har uønskede effekter.
Studiene er av god kvalitet slik at resultatene må anses å være pålitelige.

Ungsinns klassifiseringkriterier er beskrevet nærmere på www.ungsinn.no og i brosjyren
Ungsinn.no – Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge. Informasjon for en bedre
kunnskapsbasert praksis og i kriteriedokumentet; Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for
barn og unge. Kriterier og prosedyrer for vurdering og klassifisering av tiltak (Martinussen
m.fl., 2016). Det er mulig å abonnere på nyhetsbrev og følge Ungsinns Facebook side
dersom man vil bli orientert når nye kunnskapsoppsummeringer publiseres.
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Viktige beslutninger
Å skape et Familiens hus som tilbyr virksomme tiltak forutsetter flere viktige beslutninger. Det handler om beslutninger knyttet til hvilke tiltak som skal implementeres,
men også om beslutninger knyttet til prioritering av ressurser og gjennomføring av
implementeringsprosessen. Det å gjennomføre implementeringen med god kvalitet,
er ofte ressurskrevende, men nødvendig for å oppnå de effektene en ønsker. Dette
kan innebære at et Familiens hus ikke kan ha evidensbaserte tiltak på alle områder,
og at det må gjøres en prioritering. Ulike kommuner vil ha ulike lokale utfordringer
som kan ha betydning for deres prioriteringer.
For at barn og familier skal få tilgang til tiltak og støtte som faktisk hjelper dem, er de
avhengige av at tjenestene har valgt å tilby virksomme tiltak på prioriterte områder.
Dette gjelder spesielt områder der forekomsten av et problem er høyt og potensialet
for endring er stort. Per i dag tyder det på at det fortsatt finnes svært mange familier
i Norge som ikke får muligheten til å nyttiggjøre seg tiltak med dokumentert virkning.
Oppsummering og konklusjon
Dersom ulike tjenester i Norge klarer å tilby virksomme forebyggende tiltak til barn
og familier som har behov for det, kan de forandre livet til mange. Innsatsen kan få
stor betydning for livskvaliteten til barnet her og nå, noe som er et viktig mål i seg
selv. Endringer av betingelser som har betydning for barn og unges oppvekst og
utvikling kan imidlertid også reduserer risiko for å utvikle alvorlige psykiske, sosiale,
helsemessige og økonomiske vansker senere i livet.
Gjennom tidsskriftet Ungsinn kan tjenestene få uavhengig informasjon om hvor godt
dokumentert effekten til ulike tiltak er. Dette kan de bruke som kunnskapsgrunnlag
i viktige prioriteringer for å utvikle en god, kunnskapsbasert praksis.
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Kapittel 9. Hvordan måle?
Om bruk av tester og
kartleggingsverktøy
Monica Martinussen
RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet

Sammendrag
Formålet med dette kapitlet er å gi en kort oversikt over sentrale prinsipper innenfor klassisk
testteori samt beskrive hvordan kvaliteten til tester bør vurderes. Begreper som reliabilitet,
testvaliditet og normer defineres, og ulike kilder til informasjon om tester og testbruk er
beskrevet. Kapitlet omtaler også Psyktestbarn.no som er et elektronisk tidsskrift som utgir
artikler om måleegenskaper ved norske versjoner av tester for å undersøke psykisk helse,
psykososiale problemer, evner og ferdigheter hos barn og ungdom.
Hvordan måle? Om bruk av tester og kartleggingsverktøy
Det finnes en rekke kartleggingsverktøy eller tester som kan anvendes for å avdekke
problemer og risikofaktorer hos barn og unge, eller for å vurdere om det er behov for
å iverksette tiltak. Når slike måleinstrumenter skal anvendes, er det viktig at de har
god kvalitet, og at testbrukeren har tilstrekkelig kunnskap slik at de beslutningene
som treffes, blir best mulige. Begreper som kartleggingsverktøy, screeningverktøy,
tester eller skalaer anvendes litt om hverandre. I denne sammenhengen anvendes
test som en fellesbetegnelse på alle disse begrepene. Litt upresist kan man definere
en test som en metode for å måle noe hos et barn som så evalueres og skåres ved
hjelp av fastsatte prosedyrer. Resultatet uttrykkes gjerne ved hjelp av et tall eller en
kategori. Testen kan bestå av spørsmål som barnet selv besvarer eller noen som
kjenner barnet godt for eksempel foreldre eller lærere. Andre ganger kan testen
innebære observasjoner eller mer omfattende prosedyrer som krever spesielt utstyr.
Det som måles eller kartlegges, kan være svært ulike ting som grad av foreldrestress,
tilknytning, psykiske plager, språkutvikling eller tilfredshet med tjenestetilbudet. Tester
kan anvendes i mange ulike sammenhenger som klinisk bruk (f.eks. som hjelpemiddel
for å diagnostisere eller måle effekten av behandling), til screening og til forskning.
Klassisk testteori
Når man kartlegger for eksempel foreldrestress, så vil personen etter å ha fylt ut
et skjema oppnå en viss skåre. Denne skåren er ofte en sum eller gjennomsnitt av
svarene på de ulike spørsmålene som inngår i testen. Denne skåren er et uttrykk for
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den sanne verdien eller det faktiske nivået av foreldrestress, men også for eventuelle
tilfeldige målefeil. Personen kan ha fått en litt for høy verdi eller kanskje en litt for lav
verdi i forhold til sitt faktiske nivå. Dette kan vi uttrykke slik: Observert skåre = sann
skåre + målefeil. Vi vil altså kunne måle noe feil, og det er selvsagt ønskelig at denne
feilen blir så liten som mulig. Dette er grunnleggende tenkning innenfor klassisk
testteori og danner utgangspunktet for hvordan man vurderer sentrale aspekter ved
testens kvalitet (se f.eks. Friborg & Martinussen, 2011; Magnusson, 2003). En viktig
forutsetning er at man antar at denne feilen er usystematisk, det vil si at man like
ofte måler for mye som for lite, og at feilen er urelatert til personens sanne skåre.
Testkvalitet
Tester anvendes ofte til å treffe beslutninger om enkeltpersoner, enten alene eller
sammen med annen informasjon. Det er derfor viktig at kvaliteten på den aktuelle
testen er god. Dette kan summeres opp i form av de følgende tre begrepene:
•
•
•

Reliabilitet
Validitet
Normer

Reliabilitet
Med reliabilitet menes hvor nøyaktig eller konsistent man måler, altså om personen
får omtrent det samme resultat dersom vedkommende tar testen på nytt. Målefeil kan
skyldes mange forskjellige ting som at den som testes er trett eller kanskje umotivert,
svak kognitiv fungering inkludert manglende leseevne, eller at testen har uklare
spørsmål og at instruksjonene lett kan misforstås. Det er derfor viktig å etterstrebe
at instruksjonene til de som skal testes, leses nøye og formidles slikt det var ment fra
testutvikler. Det er også viktig at testingen foregår uforstyrret og i et rom som er egnet
for dette. Skal man teste et barn, er det viktig at det skjer i en trygg atmosfære med
en kjent voksenperson til stede, og at man så langt det lar seg gjøre sikrer at barnet
er opplagt og motivert. Tilsvarende er det viktig at skåringsreglene for hvordan man
kommer fram til en skåre, følges nøyaktig, og at man kontrollerer at utregningen er
gjort korrekt. Barnet eller personen som testes bør være uthvilt og foresatte bør ha
mottatt informasjon om hva testresultatene skal brukes til. Tilsvarende informasjon
bør gis til barnet eller ungdommen i en form som passer til barnets alder. Det er viktig
at testingen skjer med et klart formål for øye, og at det finnes en plan for oppfølging
eller tiltak dersom man skulle avdekke noe som krever dette.
Det finnes ulike måter for å undersøke hvor god reliabiliteten er (for en grundigere
gjennomgang se Friborg, 2010). Det kan for eksempel gjøres ved å la en gruppe
personer ta testen to ganger med et visst tidsrom mellom hver testing (f.eks. én
måned eller to). Da skulle man forvente at man får omtrent det samme svaret begge
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gangene, og at personene beholder sin rangering i gruppen. Dette kalles test–retest
reliabilitet. Hvor stort samsvar man får, kan uttrykkes med en korrelasjon som er en
statistisk indeks på grad av samsvar. Dette tallet vil i praksis variere mellom 0 og 1,0
der 0 angir at det ikke er noe samsvar, mens 1.0 angir perfekt grad av samsvar. Det
er selvsagt ønskelig med så høy reliabilitet som mulig, men i praksis må vi som regel
nøye oss med korrelasjoner som er lavere enn 1. En annen måte å anslå reliabiliteten
på er i form av indre konsistens, enten ved at testen deles i to og man undersøker
samsvaret mellom de to delene for en gruppe personer (split-half-reliabilitet), eller
ved å beregne en indeks som kalles Cronbachs alpha. Alpha kan tolkes som den
forventede korrelasjonen mellom to parallelle tester som er ment å måle samme
begrep. Ifølge EFPA (2013) sine kriterier bør test-retest reliabiliteten være minst 0,60
og mål på indre konsistens være minst 0,70. Hva slags form for reliabilitet som bør
beregnes, kommer an på egenskaper ved testen så vel som om man først og fremst
ønsker å studere konsistens innad i testen eller konsistens over tid. Reliabiliteten
gjør det også mulig å anslå usikkerheten til en persons testresultat, altså beregne
et intervall rundt den konkrete målingen. Hva som er god nok reliabilitet kommer
an på type reliabilitet som er beregnet, og formålet med testingen. Generelt bør det
stilles strengere krav når testen skal anvendes til å fatte beslutninger om et enkelt
barn eller ungdom enn om testen skal anvendes i et forskningsprosjekt.
Testvaliditet
Reliabilitet er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig forutsetning for testvaliditet. Måler
man ikke nøyaktig, gir det liten mening å diskutere hva man har målt, eller å bruke
resultatene til noe. Dette kan også skape problemer for den som testes, kanskje ved
at personer uroer seg unødvendig, eller det motsatte, at de ikke får den hjelpen de
burde ha fått. Reliabiliteten til testen setter dermed begrensninger for hvor valid er
test kan være og hvilke nytte man han ha av å benytte den både til forskning og til
klinisk bruk.
Testvaliditet har flere aspekter der den viktigste formen er begrepsvaliditet (construct
validity). Altså at man måler det som testen er ment å måle, enten det er foreldrestress, atferdsproblemer eller barseldepresjon. Den konkrete testen representerer
da en operasjonalisering av det teoretiske begrepet. Noen slike begreper kan være
komplekse og bestå av mange dimensjoner, mens andre er enklere. Det finnes
flere ulike framgangsmåter eller undersøkelser som er aktuelle for å dokumentere
begrepsvaliditeten. Dersom man for eksempel antar at foreldrestress består av to
dimensjoner, går det an å undersøke om dette gjelder for den aktuelle testen. Den
vanlige framgangsmåten er å teste en gruppe personer med testen og så gjennomføre
en faktoranalyse. Faktoranalyse er en statistisk teknikk for å undersøke om de ulike
spørsmålene grupperer seg i de to antatte dimensjonene. En annen måte å vurdere
begrepsvaliditet på, er å undersøke om måleinstrumentet klarer å skille mellom to
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grupper som man vet skårer ulikt eller burde skåre ulikt basert på teori. Anta at man
har utviklet et måleinstrument for å kartlegge adferdsforstyrrelser hos barn. Man vil
da forvente at en gruppe barn som er henvist til BUP for atferdsproblemer, skårer
høyere enn barn som ikke er henvist, eller som kanskje er henvist for emosjonelle
vansker. Begrepsvaliditet kan også vurderes ved å undersøke sammenhengen mellom
den nye testen og allerede etablerte tester som måler atferdsforstyrrelser.
Andre former for testvaliditet er innholdsvaliditet og kriterierelatert validitet. Innholds
validitet undersøkes vanligvis for tester som måler konkret kunnskap eller ferdigheter
og representerer en gjennomgang av alle de områdene som bør inngå i testen. Dette
krever vanligvis ingen empiriske undersøkelser. Kriterierelatert validitet undersøkes når
testen er ment å predikere noe, for eksempel framtidig atferd som skoleprestasjoner
eller en diagnose. Dette kan undersøkes ved at korrelasjonen mellom testresultatene
og den aktuelle atferden undersøkes, eller samsvaret mellom testresultatene og en
diagnose satt ved hjelp av et diagnostisk intervju. Dette kan gjøres i en prospektiv
studie, det vil si at man tester først og så venter en stund før den aktuelle atferden
vurderes (prediktiv validitet). Den andre muligheten er at dette skjer samtidig (samtidig
validitet) det vil si at testingen og diagnostiseringen skjer samtidig. Kriterierelatert
validitet oppgis dermed ofte i form av en korrelasjonskoeffisient, for eksempel mellom
en kognitiv evnetest og senere skoleprestasjoner eller mellom en test på symptomer
og en diagnostisert lidelse.
Norske normer og vurdering av testskårer
Tester utvikles i en gitt kultur og på et gitt språk. Det betyr at dersom en test oversettes
og tas i bruk i et annet land enn opprinnelseslandet, så kan egenskaper ved testen
endre seg. Hvor problematisk dette er, kommer an på både testen og hvor ulikt landet
og kulturen er sett i forhold til Norge. Det er ikke sikkert at formuleringer betyr helt
det samme i to land selv om oversettelsen er gjort etter alle kunstens regler. Det
kan også være at personer som tar testen, uttrykker seg ulikt avhengig av kulturell
bakgrunn eller at en gitt atferd hos barnet ikke forstås på samme måte i ulike kulturer.
For å kunne si om et barn eller ungdom skårer lavt eller høyt, må man ha noe å
sammenligne med. Det vanligste er at man sammenligner barnets skåre med en
relevant gruppe. Det vil si at hvis man skal kartlegge angst hos barn, så må man
sammenligne det aktuelle barnet med barn på omtrent samme alder og fra samme
kultur. Normering vil si at man innhenter testresultater fra en stor gruppe som barnets
testskåre kan sammenlignes med. Man vil da vite hva som er det mest typiske for
den aktuelle gruppen (gjennomsnitt), og hvor stor spredningen er (standardavvik
er et mål på spredning og kan omtrentlig tolkes som testskårenes gjennomsnittlige
avvik fra gjennomsnittet). Under normeringen er det vanlig at testen gis til alle på
samme måte og med de samme instruksjonene. Det kalles standardisering og er
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en viktig forutsetning for at man skal kunne sammenligne individers skårer. Ofte vil
de egenskapene eller trekkene man kartlegger, være normalfordelt (klokkefasong),
som i figur 9.1.

Figur 9.1. Normalfordelingen med ulike skalaer

De fleste (2/3) vil altså befinne seg innenfor ett standardavvik over og under gjennomsnittet. For ulike tester vil det være litt forskjellig hvilken målestokk eller skala som
anvendes, og hvordan slike normer presenteres. Noen ganger kan det være skårer
som varierer rundt et gjennomsnitt på 100, for eksempel IQ-poeng (standardavvik
= 15), andre ganger uttrykkes resultatet på en 9-delt skala med gjennomsnitt på 5
(standardavvik omtrent lik 2). Noen ganger blir råskåren overført til et prosentil som
indikerer hvor personen befinner seg i forhold til normgruppen. Valg av skala henger
både sammen med tradisjoner innfor det aktuelle feltet, men også av type test og
presisjonsnivået på testen. For enkelte tester vil det være aktuelt å spesifisere en
grenseverdi (cut-off) som representerer et klinisk område, eller sagt på en litt annen
måte: Når er skåren så høy at man har en indikasjon på at noe er problematisk?
Det er ikke sikkert at normer basert på eksempelvis et amerikansk utvalg er anvendbare på norske barn og foreldre. Det vil si at gjennomsnittet og spredningen på testskårene vil være ulik, slik at å anvende de utenlandske normene kan gi en feilaktig
klassifikasjon av barnet. Et eksempel er Parent Stress Index (Abidin, 1995), som brukes
for å kartlegge foreldrestress. Her skårer amerikanske foreldre i gjennomsnitt langt
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høyere enn norske (Glavin, Smith, Sørum & Ellefsen, 2010). Hva dette skyldes, er
ikke sikkert. Det kan være reelle forskjeller mellom norske og amerikanske foreldre,
eller det kan være forskjeller i svarstil. Uansett grunn vil det derfor ikke være riktig
å anvende de amerikanske normene når skårene til en norsk forelder skal tolkes.
En mor som skårer gjennomsnittlig sett i forhold til norske foreldre, vil da, om man
anvender de amerikanske normene, se ut som at hun skårer lavere enn gjennomsnittet på foreldrestress.
Ikke alle måleinstrumenter som finnes på norsk, har gode norske normer, og det som
finnes, er kanskje en engelsk manual eller i beste fall resultater fra andre europeiske
land. Da er det viktig å ta høyde for at disse normene ikke passer helt for norske barn
og ungdommer, og at en fortolkning og bruk av resultatene må skje med forsiktighet.
Krav til den som skal anvende testen
Bruk av de fleste tester vil kreve kompetanse hos den som administrerer testen og fortolker resultatene. Som et minimum vil dette være krav om at man har grunnleggende
kunnskap i testpsykologi og har fått opplæring i den aktuelle testen. Andre ganger vil
det i tillegg kreves en formell kompetanse, for eksempel at man har autorisasjon som
psykolog, psykiater eller spesialpedagog. De fleste forhandlere av tester vil stille krav
til kompetansen hos kjøperen og vil også be om dokumentasjon på utdanning. I tillegg
vil det stilles krav til den som skal anvende tester, om at dette gjøres på en måte som
ivaretar personen både med hensyn på informasjon og at resultatene oppbevares
sikkert og behandles konfidensielt. Klinisk bruk av tester er også regulert i lover og
annet regelverk avhengig av hvilken tjeneste det dreier seg om. Det er også viktig at
det gjøres en vurdering av den potensielle nytten av å anvende et kartleggingsverktøy
eller en test i en gitt situasjon. Man bør vurdere fordeler og ulemper ved å anvende den
konkrete testen og også vurdere andre informasjonskilder som kan supplere testen.
Det er viktig å huske på at en test ofte er utviklet for et bestemt formål, og at den ikke
nødvendigvis vil være egnet i alle sammenhenger eller for alle grupper. Resultatet
fra testen må formidles til barnets foresatte på en konstruktiv og støttende måte og
med de nødvendige forbehold. En oppsummering av elementer som må vurderes
ved valg av tester er presentert i tabell 9.1.
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Tabell 9.1 Hva bør man tenke på ved valg av tester
Problemstilling

Utfyllende informasjon

Hva er behovet og hva skal måles?

Vurdering av konsekvenser ved testing.

Finnes det en test som måler dette
og hva er tilgjengelig på norsk?

Se Psyktestbarn.no. Andre kilder er tidsskrifter
eller APA sine hjemmesider: http://www.apa.
org/science/programs/testing/find-tests.aspx

Rettigheter til testen

Er det krav om formell kompetanse og
opplæring i den konkrete testen? I tillegg bør
den som tester ha generell kunnskap om
testpsykologi og alltid ha satt seg godt inn i den
aktuelle testen.

Har testen gode psykometriske
egenskaper i forhold til den aktuelle målgruppen og det konkrete
formålet med testingen?

Se krav til tester skissert av EFPA (2013),
AERA (2014) eller bruk Psyktestbarn.no
om testen er vurdert der.

Finnes det norske normer?

Hvis ikke, hvilke andre normer finnes og hva er
eventuelle problemer med å anvende disse.

Mer om krav til tester og testbrukere finnes i «Standards for Educational and Psycho
logical Testing» (EARA, APA, & NCME, 2014) eller tilsvarende europeiske retningslinjer
fastsatt av The European Federation of Psychologists’ Association (EFPA, 2013).
Hvor kan man få informasjon om tester for barn og unge?
En viktig kilde til informasjon om tester og måleinstrumenter i Norge er det nettbaserte
tidsskriftet Psyktestbarn.no. Psyktestbarn driftes av RBUP Øst og Sør og er et samarbeidsprosjekt med de øvrige kunnskapssentrene (RKBU i nord, midt og vest). I dette tids
skriftet finnes det artikler om konkrete tester som kartlegger en rekke evner, egenskaper
og problemområder for ulike aldersgrupper av barn og unge. Hver artikkel summerer opp
forskningen som er gjort på den aktuelle testen basert på studier som er gjennomført i Norge,
Sverige og Danmark. Artiklene har en fast struktur og inneholder følgende elementer:
•

•
•
•
•
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Innledning med beskrivelse av testen inklusive antall testledd, skalaer og
skåring, målgruppe, tilgjengelighet, kostnader og noe dokumentasjon på
den opprinnelige testen
Metode for utarbeidelse av kunnskapsoppsummeringen inkludert hvordan
litteratursøket ble gjennomført for å finne norske, svenske og danske studier
Resultater i form av en oppsummering av de studiene som er funnet og som
omhandler testens psykometriske egenskaper (reliabilitet, validitet og normer)
Diskusjon av funnene
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Utarbeidelsen av artiklene gjøres av to forskere før den fagfellevurderes, og redaktøren
tar den endelige beslutningen om publisering. En viktig del av arbeidet er det systematiske litteratursøket som gjennomføres for å finne samtlige psykometriske studier
som er gjennomført på den aktuelle testen basert på utvalg i Norge, Sverige og Danmark.
Mange av de testene som er i bruk i Norge i dag er utviklet utenfor Skandinavia og så
oversatt til norsk. Dette kan medføre både språklige utfordringer så vel som at testledd kan få en annen betydning når det anvendes i en annen kulturell kontekst. Det er
derfor viktig å undersøke de psykometriske egenskapene basert i hovedsak på norske
utvalg, men der studier gjennomført på svenske og danske barn også vurderes. Dette
er basert på en antakelse om at språklig og kulturelt sett er disse studiene også relevante for norske forhold. Etter at litteratursøket er gjennomført går de to forskerne
igjennom publikasjonene, og bestemmer hvilke av de lokaliserte studiene som tilfredsstiller kriteriene for inklusjon i oppsummeringen. Deretter oppsummeres resultatene
fra studiene om reliabilitet, validitet og normer i tråd med EFPA sine kriterier for
hvordan tester skal vurderes (EFPA, 2013). I diskusjonen og konklusjonen oppsummeres
resultatene og eventuelle problemer og forsiktighetsregler knyttet til bruk av testen
skisseres. Mer detaljert informasjon om hvordan prosedyrene er for utarbeidelse av
artiklene, litteratursøk samt hvilke tester som er vurdert av psyktestbarn finnes på
nettsiden psyktestbarn.no
Oppsummering
Kartleggingsverktøy kan være til stor hjelp både for å kartlegge problemer eller
tilstander hos barn og unge, men også for å avdekke risiko og beskyttende faktorer.
Det er imidlertid viktig å ta hensyn til begrensninger og feilkilder ved bruk av disse
metodene, samt at man må stille kvalitetskrav til slike instrumenter når det gjelder
reliabilitet, validitet og norske normer. Det er også viktig å ha i mente at en test kan
være godt egnet til ett formål, men ikke passe til et annet eller for en annen gruppe
av barn. Skal man for eksempel teste barn med spesielle handikap eller barn som
har et annet morsmål enn norsk, må kanskje spesielle tilpasninger gjøres eller egne
instrumenter tas i bruk (se for eksempel EFPA, 2013). Ved eventuell tilpasning vil testens
egenskaper kunne endre seg og vurdering av testresultatet blir mer utfordrende.
I tillegg er det viktig at testbrukeren både har generell kunnskap om tester, og at
vedkommende har fått opplæring i den aktuelle testen. Noen ganger vil det også stilles
krav til formell kompetanse hos den som tolker testresultatene. En nyttig kilde til
tester som passer for barn og unge i Norge samt hvilken dokumentasjon som finnes
for de psykometriske egenskapene på testen, finnes på Psyktestbarn.no
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Kapittel 10. Implementering
av tiltak
Joshua Steven Patras og Lene-Mari Potulski Rasmussen
RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet

Sammendrag
Kommunale tjenester rettet mot barn og unge arbeider kontinuerlig med ulike tiltak for å
redusere forekomsten av psykiske plager eller lidelser i denne målgruppen. Dette kan være
tiltak som iverksettes av kommunen selv eller pålegges av helsemyndighetene. Uansett hva
som er årsaken til igangsettelse, så vil prosessen omkring implementering av tiltaket være
noenlunde lik. Implementering av tiltak er utfordrende, og krever møysommelig planlegging
og kvalitetssikring underveis. Med høy grad av implementeringskvalitet er sannsynligheten
stor for at tiltak vil kunne få den tiltenkte effekten. I dette kapitlet vil vi gå nærmere inn på
noen av hovedelementene rundt implementering av tiltak i organisasjoner som familiens
hus eller tilsvarende, med spesielt fokus på de mest sentrale kjernekomponentene som
er viktige for en vellykket implementeringsprosess.
Innledning
Forskning gjennom flere år har ført til utarbeidelse av en rekke evidensbaserte tiltak
for behandling og forebygging av ulike psykiske helseplager og lidelser hos barn og
unge. Overføring av denne typen kunnskap til praksisfeltet kan være utfordrende,
og forskning har vist at tiltak som gjennomføres under ordinære betingelser har
redusert sannsynlighet for å oppnå ønskede effekter sammenlignet med studier
som gjennomføres under optimale betingelser (f.eks. Dusenbury, Brannigan,
Falco, & Hansen, 2003). Implementering inntreffer i skjæringspunktet mellom en
organisasjon og et tiltak, og er svært viktig for tiltakets utfall (Durlak & DuPre, 2008).
Implementering av tiltak defineres av Fixsen og kolleger (2005) som; «et sett spesifikke
aktiviteter som er utformet for å kunne gjennomføre en aktivitet eller program av
kjent omfang» (Fixsen et al., 2005, s. 5). Det handler om å anvende forskningsbasert
kunnskap i vanlig tjenestepraksis (Eccles & Mittman, 2006). Hovedmålet er å forbedre
overføringen fra teori til praksis, og dermed øke kvaliteten og effekten av de tiltakene
som leveres i tjenestene (Durlak & DuPre, 2008). Implementeringsprosessen er
kompleks og involverer ofte flere elementer, hvor man potensielt kan treffe på flere
utfordringer knyttet til både tiltaket som skal implementeres, og tjenesten tiltaket
skal implementeres i. Eksempelvis vil noen tjenester være mer åpne for nye ideer,
ivrige etter å ta på seg nye utfordringer og på denne måten innlemme nye tiltak i
deres daglige praksis. Dersom tiltakene er godt beskrevet og sammenfaller med
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organisasjonens kultur- og verdigrunnlag vil de også være enklere å integrere. I noen
tilfeller er imidlertid ikke tiltakene alltid like godt beskrevet, eller tjenesten klar til
å ta i bruk nye tiltak. Dette vil kunne påvirke tiltakets implementeringssuksess og
synliggjøre noen av de store utfordringene ved å overføre forskningsresultater til
vanlig praksis. Når implementering gjøres riktig og med godt utformede tiltak vil en
god implementeringsprosess produsere bedre resultater for barn og unge (Durlak
& DuPre, 2008).
Valg av tiltak
Første steg ved implementering av tiltak er å ta et veloverveid valg om hvilket tiltak
som skal iverksettes. Det mest hensiktsmessige er å bestemme seg for et tiltak med
mest mulig dokumentert effekt dersom det er mulig. Se også kapittel 8 i denne
boka «Hjelp til valg av tiltak – Ungsinn» for ytterliggere informasjon omkring valg av
evidensbaserte tiltak. Generelt sett er det uklokt å bruke store ressurser (dvs. tid og
penger) på å introdusere et tiltak som har lite eller ingen evidens på at det fungerer
etter intensjonen. Å få til en vellykket implementering av et tiltak er krevende, og derfor
er det formålstjenlig å anvende ressurser på tiltak som har vist seg å gi gode resultater
i lignende omgivelser og populasjoner (Eccles & Mittman, 2006; Fixsen & Blase, 2009).
Ungsinn.no har en oversikt over tiltak som dekker en rekke problemområder knyttet
til barns psykiske helse. Oversikten gir både praktisk informasjon om tiltakene og en
grundig gjennomgang av hvor godt vitenskapelig dokumentert effekten av tiltakene er.
I tillegg til effekten av tiltakene bør ytterligere egenskaper ved intervensjonen vurderes,
som for eksempel gjennomførbarhet og opplevd relevans for de aktuelle tjenestene som
skal ta i bruk tiltaket (Greenhalgh, Robert, Macfarlane, Bate, & Kyriakidou, 2004; Proctor
et al., 2011). For at et tiltak skal kunne integreres som en del av den daglige praksisen i
tjenestene må det fremstå nyttig og anvendbart for utøverne, det må tilføre noe som
ikke eksisterer allerede, samt være mulig å gjennomføre i den konteksten tjenesten
befinner seg i. Herunder vil det være viktig å få informasjon om implementering fra
tiltakets utviklere om selve gjennomføringen av tiltaket knyttet til for eksempel opplæring, praktiske forhold (tid og sted), veiledning, kvalitetssikring og krav til etterlevelse.
Generelt sett, jo mer informasjon som er tilgjengelig om tiltaket, desto mer forberedt er tjenesten som skal implementere, og dermed øker sjansen for at tiltaket kan
implementeres med hell.
Vurdering av tiltaket (før full implementering)
Etter at et tiltak er valgt og før gjennomføringen fortsetter, kan det være nyttig å
gjennomføre en egenevaluering for å kartlegge den valgte intervensjonen og hvor
godt den passer i den nåværende tjenesten. En egenevaluering innebærer å rette
blikket innover i organisasjonen og kartlegge hvilke faktorer som virker hemmende
og hvilke faktorer som er fremmende for en videre implementering. Denne prosessen
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vil kunne bidra til å identifisere hvilke deler i organisasjonen som må endre seg, eller
på hvilke måter programmet bør justeres for å passe inn i organisasjonen. Et eksempel
på et verktøy som kan anvendes i denne sammenhengen er en sjekkliste fra Fixsen
og kolleger som er oversatt og tilpasset til en norsk kontekst (Ogden et al., 2012).
Dette verktøyet fokuserer på kjernekomponenter som Fixsen og kolleger (2009) har
identifisert som avgjørende for implementeringssuksess. Kjernekomponenter er de
minste programelementene som er forventet å gi en positiv effekt hos de som mottar
tiltaket, og består av blant annet; rekruttering, opplæring og veiledning, og evaluering
av implementeringen (Fixsen et al., 2009; Ogden et al., 2012). Evaluering av implementeringen innebærer eksempelvis komponenter knyttet til utøvernes gjennomføring
(staff performance assessment), samt innhenting av informasjon for å kunne støtte
en beslutning om videre implementering (decision support data systems). I tillegg er
det også viktig at det legges til rette for en videreføring av tiltaket i organisasjonen
(facilitative administration), og at det jobbes strategisk med de politiske systemene
rundt organisasjonen (systems intervention) for å sikre nok støtte og ressurser til
gjennomføring av tiltaket (Fixsen et al., 2009). Å sette fokus på disse kjernekomponent
ene er viktig for organisasjonen, spesielt i de tidlige stadiene av implementering. Bruk
av måleinstrumenter for å vurdere implementeringskvaliteten kan også være nyttig for
å identifisere potensielle svakheter og sterke sider i en organisasjon og blant de ansatte.
Det eksisterer flere lignende teoretiske rammeverk med tilsvarende komponenter
lik de som er beskrevet i Fixsens` modeller (Tabak, Khoong, Chambers, & Brownson,
2012). Å benytte slike rammeverk til veiledning gjennom implementeringsprosessen
er avgjørende for å oppnå et best mulig resultat.
Kvalifikasjoner og valg av ansatte (rekruttering)
Når et tiltak er valgt og klar til å implementeres, må tjenesten avgjøre hvem som
skal motta opplæring og være ansvarlig for å utøve det i praksis. Ulike tiltak kan
kreve ulik faglig bakgrunn eller kompetanse. For eksempel kan et tiltak utviklet av
personer innenfor kognitiv atferdsterapi (KAT) være bedre egnet for fagfolk med
KAT-bakgrunn, selv om dette ikke nødvendigvis ekskluderer andre med annen
utdanning eller arbeidserfaring. Hvilke kvalifikasjoner som kreves bør derfor inngå
i beslutningsprosessen om hvilket tiltak som skal gjennomføres. Ledere og ansatte
må være oppmerksomme på hvilken utdanning og erfaring som kreves for å bruke
tiltaket, og velge personale for opplæring i henhold til disse kravene. Utover faglig
bakgrunn er også andre egenskaper hos de ansatte viktig å ta med i vurderingen,
eksempelvis generell kunnskap og ferdigheter i feltet, læringsvilje, endringsvilje, og
empati (Fixsen et al., 2009). Når det er mulig, er det mest hensiktsmessig å velge
ansatte som er motivert for å anvende intervensjonen, da det er mer sannsynlig at
de vil fullføre opplæringen og bruke tiltaket over tid (Greenhalgh et al., 2004).
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Opplæring og veiledning
Anbefalingene fra de fleste implementeringsforskere er at alle ansatte i en tjeneste
bør få opplæring for å få mest mulig ut av et gitt tiltak (Fixsen et al., 2005). På denne
måten vil tiltaket integreres mer helhetlig i organisasjonen. Opplæring er viktig for
at de ansatte skal få en god forståelse av tiltaket i praksis før tiltaket tilbys barn og
unge. De spesifikke detaljene i opplæringen (f.eks. gruppe, individ, antall timer, etc.) er
avhengig av hvilket tiltak som blir implementert, og vil variere ut ifra hvor omfattende
tiltaket er. Rekruttering av ansatte er også et organisatorisk spørsmål i form av
tilgjengelige ressurser i tillegg til etterlevelse av de krav som stilles i daglig praksis
allerede, og hvilke ytterligere krav som følger med implementering av et nytt tiltak.
De aller fleste tiltak krever en eller annen form for oppfølging eller veiledning underveis (Lyon, Stirman, Kerns, & Bruns, 2011), og i likhet med opplæringsdelen avhenger
dette av hvor omfattende tiltaket er. For eksempel vil svært komplekse og detaljerte
intervensjoner kreve tettere oppfølgning enn mer enkle intervensjoner. Noen bygger
inn veiledning som en del av tiltaket for å vedlikeholde opplæring og på den måten
kvalitetssikre sertifisering av utøverne og videreføring av intervensjonen. Ledere må
være oppmerksomme på dette og tillate, samt sette av anbefalt tid til de ansatte slik
at de kan motta den veiledningen som er påkrevd. En kunnskapsbasert beslutning
om tilrettelegging og gjennomføring av en intervensjon må bygge på at beslutningstakerne er innforstått med implementeringskrav satt til både opplæring, oppfølging
og vedlikehold av tiltaket.
Evaluere implementeringen av tiltaket
I lys av mengden ressurser som investeres til gjennomføring av ulike tiltak i tjenestene,
er det viktig å vurdere om man oppnår ønskelige resultater eller ikke. I denne sammen
hengen er det relevant å evaluere utøvernes bruk av tiltaket knyttet til for eksempel
hvor godt hovedkomponentene følges (tiltaksintegritet), samt hvor ofte (dose)
eller hvilke metoder som benyttes (Ogden et al., 2012). Dette vil kunne fremme
utøverens ferdigheter og kompetanse ovenfor de som mottar tiltaket, og dermed bedre
tilbudet totalt sett. Videre vil mål på utførelse også være viktig for tiltaksutviklerne,
de som gjennomfører opplæringen, veiledere, og ledere i tjenestene for å skaffe seg
en oversikt over hva som fungerer og hva som eventuelt må forbedres i forhold til
implementeringen (Fixsen et al., 2009).
Det er også nyttig å innhente informasjon for å kunne gi en regelmessig tilbakemelding
til de som gjennomfører tiltaket, og til lederne i de ulike tjenestene om hvordan
tiltaket anvendes over tid. Feedbacksystem for målinger (FSM) har blitt utviklet som et
nyttige verktøy i denne sammenhengen (Bickman, 2008), og brukes til å samle inn og gi
informasjon om en rekke variabler. Tiltaksutøvere kan bruke denne informasjonen til
å se hvordan enkeltindivider endrer seg over tid. Ledere og veiledere kan bruke FSM til
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å se hvor mange brukere som har mottatt tiltaket og/eller gjennomsnittlig antall timer
gitt til hver bruker. For eksempel kan et forebyggende tiltak i en kommunal tjeneste
slik som De utrolige årenes skole- og barnehageprogram, redusere antallet individer
som må henvises til spesialisthelsetjenesten. En slik evaluering av tiltaket kan inkludere
både symptomer før og etter intervensjonen (som er et eksempel på nytten av FSM),
samt sporing av endringer i henvisningstallene til de lokale spesialisthelsetjenestene.
Dataene kan også slås sammen for å vurdere resultatene på organisasjonsnivå. I et
større perspektiv vil dette være vesentlig for å vurdere økonomiske og organisatoriske
forhold, samt bruk av ressurser (personale), og hvorvidt tiltaket samsvarer med dette
(Fixsen et al., 2009). Det er mange utfordringer med å utvikle og implementere FSM
på en måte som beskytter brukernes personvern og medarbeidernes tillit, men disse
systemene har potensiale for å gi viktig informasjon om implementeringsprosessen
og tiltakets funksjon i den aktuelle tjenesten som ellers ville vært utilgjengelig.
Utover tiltakets effekt og de ansattes gjennomføring vil det også være nyttig å
evaluere organisatoriske faktorer knyttet til hvorvidt det foreligger strukturer og
rammebetingelser for innføring og gjennomføring av nye tiltak. Arbeidskultur og
arbeidsmiljø, sammen med åpenhet for å endre praksis, og en støttende ledelse vil
være avgjørende for en videre implementering (Fixsen et al., 2009). Til sist vil det også
kreves en kontinuerlig prosess med helsemyndigheter og andre eksterne krefter i
forhold til bevilgning av økonomiske ressurser som er nødvendig for å opprettholde
et adekvat tilbud over tid.
Konklusjon
De fleste tiltakene er som oftest valgt og implementert fordi de dekker et opplevd
behov i en tjeneste, og fordi de anses som fordelaktige framfor eksisterende praksis.
Noen ganger kan pålegg fra helsemyndighetene være årsaken til at tiltak iverksettes.
Kanskje mer sannsynlig, er en intervensjon valgt som en kombinasjon av disse faktor
ene. God planlegging og kunnskap om eventuelle implementeringsutfordringer,
samt potensielle gevinster ved høy implementeringskvalitet, gir bedre resultater for
tjenesten. Motsatt vil en gjennomføringsprosess med lav implementeringskvalitet
svekke nytten av en intervensjon både for tjenesten og brukere. Forebygging og god
behandling krever derfor ikke bare gode tiltak, men også gode tiltak som brukes riktig.
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Kapittel 11. Åpen barnehage som
foreldrestøtte
Gørill Warvik Vedeler
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges arktiske universitet

Sammendrag
Foreldrepermisjonen er en tid hvor foreldre får anledning til å bli kjent med det nyfødte
barnet og den nye foreldrerollen. Noen foreldre nyter permisjonstiden til fulle mens andre
opplever perioden som mer strevsom. Uansett vil den åpne barnehagen i Familiens hus
kunne bidra til den støtten foreldre trenger i denne tiden. Kapitlet beskriver hvordan åpen
barnehage i Familiens hus er et betydningsfullt supplement til det ordinære kommunale
tilbudet til foreldre med spe- og småbarn, og belyser hvordan barnehagen stimulerer
og bidrar til at foreldre får en godt start sammen med barnet. Gjennom fortellinger fra
samtaler med foreldre og ansatte beskriver kapitlet hvordan et fagteam i en kommune
drifter to åpne barnehager, hvordan tilbudet imøtekommer behov hos barn og foreldre,
og om foreldrenes begrunnelser for hvorfor de bruker tilbudet. For noen foreldre har det
å oppdage den åpne barnehagen vært av stor betydning. Åpen barnehage inngår i et
samarbeide med øvrige tjenester i Familiens hus for å skape en åpen, lett tilgjengelig og
inkluderende arena hvor pedagogiske og helsefremmende strategier forenes for å støtte
foreldre tidlig i deres foreldreskap.
Et foreldrestøttende tilbud
Foreldrepermisjonen er ofte en fin tid for barn og foreldre, en tid foreldre disponerer
og håndterer til det beste for barnet og seg selv som forelder. Nybakte foreldre får
tid til å bli kjent og trygg i den nye rollen som forelder, en rolle de skal ha i foreldreskapet som følger barnet frem til og inn i voksen alder. Foreldrenes kompetanse
bygges gradvis parallelt med erfaringer som høstes, og mye handler om å bli kjent
med omsorg, stell og barnets tidlige utvikling. Åpen barnehage i Familiens hus har
til hensikt å bidra med nettopp den støtten foreldre trenger for å ivareta barnets,
deres eget og familiens behov i denne tiden. Det gjelder både foreldre som nyter
permisjonstiden til fulle og de som opplever perioden som mer strevsom. En mor
understreker betydningen besøkene i åpen barnehage i Familiens hus har hatt for
henne og barnets far ved å skrive følgende i barnehagens gjestebok: «Den åpne
barnehagen reddet foreldrepermisjonen for oss».
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Å være forelder er en av samfunnets viktigste oppgaver, godt forankret i FNs konvensjoner om menneskerettigheter og barns rettigheter. På tvers av landegrenser enes
vi om at familien er den grunnleggende enhet for vekst og trivsel, og at særlig barn
har rett til spesiell omsorg og hjelp (Barnekonvensjonen, 1991; Menneskerettighetene,
1948). I følge Barnekonvensjonen bør også foreldre gis hjelp slik at de kan påta seg de
forpliktelser de har i samfunnet, formulert som ansvaret for å skape «familiemiljø preget
av glede, kjærlighet og forståelse for å sikre full og harmonisk utvikling av [barnets] personlighet». De internasjonale konvensjonene tydeliggjør de grunnleggende forventningene
som stilles til oss som samfunn, og nettopp i dette funderer også den åpne barnehagen
sin virksomhet. Målsettingen er å tilby foreldre den støtten de trenger for å fungere
så godt som de kan.
Det er familien som er barnets primære sosiale arena. I familien utvikler barnet seg
gradvis til å bli mer selvstendig. Det hviler et ansvar på foreldre om omsorg og oppdrag
else, og om å skape en god og robust familiesituasjon rundt barnet. Det kommunale
tjenestetilbudet overtar ikke dette ansvaret, men tilbudet kan støtte foreldrene ved
å stimulere foreldrenes og familiens resiliens, det vil si å støtte og styrke foreldrenes
egen kraft til å mestre hverdagens utfordringer, ved å øke familiens fungeringsevne
og ved å fremme faktorer som beskytter foreldre når utfordringer og stress oppstår
(Patterson, 2002). Foreldrenes fungeringsevne er sårbar for og påvirkes av ulike stressforhold (Leinonen, Solantaus & Punamäki, 2003), og hvor godt foreldrene fungerer får
betydning for barnets utvikling (Belsky, 1984). Faktorer som beskytter, fremmer eller
hemmer foreldrefungering kan være 1) hvor godt eller dårlig samspillet er mellom
foreldre og barn, 2) relasjonen og samarbeidet foreldrene imellom, 3) tilgang til
emosjonell og instrumentell støtte i familiens sosiale nettverk, 4) foreldrekompetanse,
5) familiens økonomi og foreldrenes jobbsituasjon, 6) foreldrenes personlighet, for å
nevne noe (Belsky, 1984; Van Bakel & Riksen, Walraven, 2002). Leinonen og kollegaer
(2003) understreker at det er av betydning å støtte foreldre for å kompensere for
eventuelle stressforhold som kan hemme foreldrenes fungeringsevne.
Det kommunale tjenestetilbudet har fokus på forebyggende tilbud og tiltak som følger
opp foreldre og det samfunnsoppdraget de forvalter. I den første tiden av barnets
liv følges foreldre og barn opp av helsestasjon, en godt utbygd barnehagesektor og
et spekter av kommunale støtte- og behandlingstiltak. Åpen barnehage i Familiens
hus er et pedagogisk, helsefremmende og forebyggende lavterskeltilbud som har en
funksjon i en helhetlig strategi for kommunalt foreldrestøttende arbeid. Til forskjell fra
en del andre tjenester er dette et tilbud som ikke er lovpålagt og derfor er det heller
ikke implementert i alle kommuner. Åpen barnehage er på en måte et supplement
til ordinære barnehager (Kunnskapsdepartementet, 2013), samtidig konkurrerer den
ikke med ordinære barnehager slik vi kjenner disse. Både målsettinger, innhold og
organisering er vesentlig forskjellig. Det finnes flere varianter av åpen barnehage. Den
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som her beskrives er samlokalisert med andre kommunale tjenester i et Familiens hus
og faller inn i den kategorien som Haugset mfl (2014) omtaler som «den inkluderende
og forebyggende åpne barnehagen». Den inngår også som et strategisk virkemiddel i
en kommunes helhetlige forebyggende og integrerende helse- og familievernarbeid
(Bulling, 2016, 2017; Haugset et al., 2014).
Foreldre fra alle samfunnslag, med ulik kulturell bakgrunn, kjønn og alder kan bruke
og bruker den åpne barnehagen. Tilbudet er utformet med tanke på å møte og
fremme god utvikling hos alle foreldre og deres barn. For foreldre som forteller om
hvor krevende det oppleves å være hjemme med barnet og om hvor utfordrende
det er å fylle dagene i permisjonstiden, ser det ut til at det å oppdage dette tilbudet
kan få stor betydning. For noen kan tiden hjemme preges av ensomhet, bekymring,
engstelse og utrygghet. Ukene og månedene med permisjon fra jobb går fort for
mange, for andre virker perioden uendelig lang. Noen velger å utvide tiden hjemme
med barnet, kanskje et år eller to, eller kanskje helt til skolestart, og for dem strekker
behov for støtte seg også lenger.
Tilbudet er også åpent for andre omsorgspersoner som ivaretar den daglige omsorgen
for små barn i et hjem, det kan være fosterforeldre, besteforeldre, dagmamma eller
aupair. I dette kapitlet anvendes for enkelhets skyld gjennomgående begrepet forelder/
foreldre som en representasjon for de voksne brukerne av tilbudet. Kapitlet beskriver
hvordan åpen barnehage i Familiens hus kan være et betydningsfullt supplement
til det ordinære kommunale tilbudet til førskolebarn og deres foreldre, og hvordan
barnehagen stimulerer og bidrar for at foreldre får en godt start i den viktige rollen
de har som forelder.
Metode og bruk av case
For syv-åtte år siden besøkte jeg åpne barnehager lokalisert i Familiens hus i fem
forskjellige kommuner. I tillegg ble pedagogiske ledere fra åpne barnehager i åtte
kommuner invitert til referansegruppemøter hvor vi drøftet oss frem til en beskrive av
tilbudet (Vedeler, 2011). Kapitlet som her foreligger er en oppfølging av og supplerer
det skrivearbeidet som ble gjort i 2011. Jeg har ikke vært i åpen barnehage på de syv
årene som har gått siden den gang og har derfor valgt å besøke en kommune (Syd
kommune) med to åpne barnehager (Sola og Storm åpne barnehager) for å høre
hvordan tilbudet har utviklet seg disse årene. I tilleggsmaterialet, som presenteres i
dette kapitlet inngår en gruppesamtale med tre foreldre som benytter seg av åpen
barnehage ukentlig (lydfil 90 minutter), dybdeintervju med en forelder som har brukt
åpen barnehage over lang tid og i to runder (lydfil 110 minutter), og gjennomgang av
240 enkeltstående hilsninger skrevet av foreldrene i perioden 2011-2017 (gjestebøker).
Dette materialet utgjør stemmene til foreldrene. Materialet ble videre sammenstilt
og presentert for fem ansatte fra fagteamet med ansvar for de to barnehagene.
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Hensikten med møtet med fagteamet var å invitere de ansatte til å reflektere og
dele tanker og ideer rundt de kvalitetene som foreldrestemmene løftet frem (lydfil
135 minutter). Prosjektet ble organisert som et mindre forskningsprosjekt og meldt
til NSD (Norsk senter for forskningsdata) i forkant av datainnsamling. Foreldrene
meldte seg basert på åpen invitasjon ved oppslag i barnehagene og på barnehagenes
facebook-side, de ble informert om prosjektet og samtykket til deltakelse i forskning
før datainnsamlingen startet. Lydfilene er transkribert og systematisk analysert, og
noen av resultatene presenteres i dette kapitlet. Materialet er anonymisert og navn
på kommune, barnehagene og barn som fremkommer i tekst og sitater er fiktive.
For å supplere materialet har jeg i tillegg gått gjennom årsrapportene til Familiens
hus og de åpne barnehagene i Syd kommune for perioden 2011-2017, for å bli kjent
med aktivitetsinnhold og organisering. Årsrapportene redegjør også for omfang
når det gjelder hvor mange barn som har benyttet seg av tilbudet, gjennomsnittlige
besøkstall i åpningstidene og foreldrenes nasjonalitet.
Om Åpen barnehage i Familiens hus
Åpen barnehage i Familiens hus har som sitt primære mål å fremme god helse og
sunn utvikling hos barn, i tillegg til å forebygge eventuelle vansker som kan dukke opp
hos barn i førskolealder og hos deres foreldre. Barnehagen er en del av en helhetlig
kommunal strategi for å støtte barn, foreldre og familier ved å samordne og sam
lokalisere relevante tilbud i ett Familiens hus. Barnehagen skal i et slikt tverrfaglig
og tverretatlig samarbeidet være en åpen og lett tilgjengelig møteplass for foreldre.
Her kan småbarnsforeldre finne støtte hos fagpersonell med relevant kompetanse
for den livssituasjon de befinner seg i (eksempelvis pedagoger og assistenter i åpen
barnehage, helsesøster fra helsestasjon, rådgiver fra PPT, fysioterapeut fra helsestasjon,
bibliotekar fra biblioteket osv.) og hos andre foreldre med barn i samme alder. De som
bruker tilbudet er primært foreldre, andre omsorgspersoner i foreldrepermisjon eller
andre som er hjemme med daglig omsorg for små barn. Noen kommuner har større
førskolebarn som målgruppe, som ikke anvender tilbud om ordinær barnehageplass,
mens andre kommuner har tilpasset tilbudet for å møte behovene til foreldre med de
minste barna (alderen 0-3 år). Gjennomgående er at tilbudet har til hensikt å fremmer
trivsel, motivasjon og mestring hos foreldre, når det gjelder barns utvikling, foreldreskap og familiefungering, og på den måten støtte de nære relasjonene rundt barna.
Åpen barnehage skiller seg fra ordinære barnehager ved at barnet ikke tildeles fast
plass og foreldre besøker barnehagen sammen med barnet. Foreldrene ivaretar
omsorgen for barnet under oppholdet i barnehagen og foreldre har anledning til
å benytte seg av tilbudet helt uforpliktende og når det best passer dem innenfor
barnehagens åpningstid.
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Åpen barnehage omtales gjerne som et godt tilbud i en kommune hvor det er dårlig
barnehagedekning og i noen kommuner har det vist seg at antall besøkende reduseres
når barnehagedekningen øker (Haugset et al., 2014, s. 2). I Syd kommune derimot, har
antall brukere i de åpne barnehagene vært god selv om det er god barnehagedekning
i kommunen (jfr. tabell 11.1). I denne kommunen viser det seg at det er foreldre
hjemme i fødselspermisjon og i utvidet permisjon som utgjør majoriteten av brukerne,
og det er etablert praksis at både fedre og mødre bruker tilbudet. Selv om det er flest
mødre som oppsøker tilbudet forteller de ansatte at stadig flere fedre besøker dem,
uten at de har ført statistikk på dette. Fedre jeg snakket med fortalte at de var der
fordi det var godt tilrettelagt for barnet, barnet hadde godt av at de var der og for
å treffe andre foreldre hjemme i permisjon. I 2016 besøkte 462 barn med foreldre
Storm åpen barnehage og i 2017 var barnehagen besøkt av 388 barn. Tilsvarende var
det i Sola barnehage 382 barn i 2016 og 378 barn i 2017. Tabell 1 viser hvor mange
barn som daglig besøkte barnehagene i perioden 2013-2017.
Tabell 11.1 Gjennomsnittlig antall barn som besøker barnehagen pr dag
Antall barn pr dag

2017

2016

2015

2014

2013

Storm åpen barnehage

17,5

18,1

16,4

16,2

11,8

Sola åpen barnehage

14,8

15,3

14,2

13,6

10,4

Det er nesten alltid like mange foreldre som barn tilstede. Noen ganger kommer begge
foreldrene sammen med ett barn eller en forelder kommer med flere barn. I materialet
er det tydelig at mange av brukerne er flyttet til kommunen, noen har flyttet langt mens
andre er tilflyttere fra nabokommuner. Et interessant tall fra Syd kommune er at det
årlig er besøkende med ca. 50 ulike nasjonaliteter innom barnehagene (se figur 11.1).

Norge, Sverige, Danmark, Russland, Peru, Colombia, Afghanistan, Italia,
Spania, Tyskland, Thailand, Sveits, Finland, Den dominikanske republikk, Slovakia,
Tsjekkia, USA, Hellas, Frankrike, Zambia, Østerrike, Somalia, Etiopia, Burundi, Romania,
Irak, Bangladesh, Ungarn, Filipinene, Latvia, Polen, Brasil, Syria, Eritrea, Tetsjenia,
Irland, Island, Costa Rica, Vietnam, Australia, New Zealand, Indonesia, Marokko, Iran,
Nederland, Panama, Ukraina, Storbritannia, Bolivia, Mexico,
Cayman Island, England, Argentina

Figur 11.1 Oversikt over foreldrenes nasjonalitet i Sola åpen barnehage i 2016
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I Syd kommune driftes de to åpne barnehagene av et felles fagteam. Teamet består
av to erfarne førskolelærere og en assistent med fagbrev, i tillegg er avdelingsleder
for Familiens hus der noen timer i uka og ansatte fra andre tjenester bidrar med
timebasert tilstedeværelse i barnehagene. Se figur 11.2 for oversikt over hvordan
kommunen har koordinert åpningstidene og de faste ukentlige aktivitetene i de to
barnehagene, slik at ett fagteam har kapasitet til å ivareta tilbudet i to barnehager.
Sola åpen barnehage
Tid

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

09-10

Stengt

Barn 0-6 år
Helsesøster kl 10
Sangstund kl 1030

Stengt

Stengt

Barn 0-6 år

Baby 0-8 mnd
Åpen helsestasjon
kl 13-1430

Stengt

10-11
11-12
12-13

Stengt

13-14

Barn 0-6 år

Barn 0-6 år
Gymsalen kl 14

14-15
15-1530

Stengt

Storm åpen barnehage
Tid

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

09-10

Barn 0-6 år
Helsesøster kl 10

Stengt

Stengt

Barn 0-6 år

Stengt

Baby 0-8 mnd
Åpen helsestasjon
kl 1230-1430

Stengt

10-11
11-12
12-13

Stengt

13-14

Barn 0-6 år

Barn 0-6 år
Sangstund kl
1330

14-15
15-1530

Stengt

Figur 11.2. Eksempel på koordinering av ukeplaner for Sola og Storm åpne barnehager
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De åpne barnehagene som beskrives i dette kapitlet er samlokalisert og samvirker som
nevnt med helsestasjon og andre kommunale tjenester i et Familiens hus. Barnehagene
brukes av foreldre tilhørende de to samlokaliserte helsestasjonene, men også av
foreldre med bostedsadresse andre steder i kommunen. Barnehagene supplerer og
støtter tjenestene i Familiens hus og kommunens øvrige foreldrestøttende arbeidet
ved å senke terskelen til kommunale tilbud. Disse barnehagene er gratis, tilgjengelig
og åpen for alle som er interessert. Barnehagene tilbyr foreldre en møteplass, infor
masjon, sosial støtte og veiledning, uten at de må veien om forhåndsavtale, henvisning
eller ventelister.
I Syd kommune har helsesøster fast besøkstid en gang i uka i hver av barnehagene
(minimum 30 minutter). Når helsesøster oppholder seg i barnehagen er hun tilgjengelig
for de som er tilstede. I tillegg er det åpen helsestasjon for de minste barna i barnehagens lokaler på de dagene hvor det er babydag (0-8 mnd.). I Syd kommune er det
formalisert samarbeidsavtale med kulturskolen og PPT. Sangpedagog gjennomfører
sangstund til faste tider hver uke i begge barnehagene, og pedagogisk-psykologisk
rådgiver er i barnehagen noen timer hver måned. PPT bidrar på den måten ved å
være tilgjengelig for foreldre med kompetanse om eksempelvis språkutvikling, læring,
atferd, emosjonell utvikling osv. Andre fagpersoner foreldrene kan møte i den åpen
barnehagen kan være familierådgiver, kommunepsykolog, fysioterapeut, bibliotekar.
Informasjon om hvem og når ulike fagpersoner er å treffe i barnehagene annonseres
i god tid på barnehagenes ukes- og månedsplaner som henger som oppslag i barnehagene og på barnehagenes websider. Det sendes også ut påminnelser om smått
og stort via barnehagenes facebook-sider. Det gjelder informasjon om aktiviteter
som turer i nærområdet, formingsaktiviteter, temakurs, markering av høytider osv.
I barnehagens åpningstid serveres gratis kaffe/te til foreldrene, mens de besøkende
har med egen mat til måltidene. Flere foreldre trekker frem at de setter pris på at
barnehagen også er en kulturarena og en aktiv aktør i nærmiljøet hvor den holder til.
Den åpne barnehagen har kapasitet til å ta imot mange barn og deres foreldre,
langt flere enn hva en ordinær barnehage gjør. Gjennom samtalene med foreldre
og ansatte kommer det tydelig frem at åpen barnehage dekker andre behov enn
ordinære barnehager, og det er noen av disse fortellingene dette kapitlet har til
hensikt å formidle.
Kort om lover og retningslinjer
Den åpne barnehagens virksomhet er, på lik linje med ordinære barnehager, regulert i
Barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (Barnehageloven,
2006; Utdanningsdirektoratet, 2017). Barnehageloven ivaretar bestemmelsen om at all
virksomhet som retter seg mot barn skal følge Barnekonvensjonen og at prinsippene
om barnets beste og barns rett til å utrykke seg legges til grunn for virksomheten
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(Barnekonvensjonen, 1991). Myndighetenes føringer og bestemmelser er presisert i
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og gir barnehagene et forpliktende
rammeverk for planlegging, gjennomføring og vurdering av virksomheten, og er retningsgivende når det gjelder barnehagens verdigrunnlag (Utdanningsdirektoratet, 2017).
Den enkelte barnehage er pålagt å konkretisere virksomheten i en årsplan, dette
gjelder også åpen barnehage. Det er viktig å understreke at de nevnte lover og
retningslinjer regulerer deler av den åpne barnehagens virksomhet på en god måte.
Det gjelder spesielt forhold som omhandler barnas behov. Når det gjelder forhold
som omhandler foreldrenes behov, relatert til deres omsorgs- og oppdragerrolle, og
samarbeidet mellom den åpne barnehagen og øvrige sosial- og helsetjenester, er
den ikke dekkende. I Syd kommune har de derfor jobbet mye med å definere hva
omsorgsfullt pedagogisk foreldrestøttende arbeid betyr i møte med foreldre i åpen
barnehage. Dette kommer jeg tilbake til senere i kapitlet.
Åpne barnehager finansieres på lik linje med ordinære barnehager når det gjelder å
motta kommunal støtte, men de krever ikke inn foreldrebetaling. Kommunal støtte
innebærer at barnehagen må innfri kravene i Barnehageloven når det gjelder at den
ledes av førskolelærer og ved å tilfredsstille krav satt til lokaler, uteområdet, innhold
osv. Barnehagens lokaler kan fungere for et variert tilbud til brukere av Familiens
hus, også ut over tilbudet om åpen barnehage. Lokalene egner seg eksempelvis for
diverse gruppeaktivitet, observasjon av foreldre og barn, temakvelder for foreldre,
matlaging, osv. Noen kommuner bruker lokalene til gjennomføring av familieråd
og samvær i og utenfor åpningstiden med tilsyn av barnevernet, til drop-in-tilbud
som «jordmorkaffe» og «babykafé», eller gir frivillige organisasjoner anledning til å
benytte lokalene til familiestøttende tiltak.
Åpen barnehage for barnet
Rammeplan for barnehager danner som nevnt en forpliktende ramme for utforming av
åpen barnehage og tilbudet har først og fremst til hensikt å fremme god utvikling hos
barnet, også når konkrete strategier rettes mot barnets foreldre. Arbeid med omsorg,
danning, lek, læring, sosial kompetanse, kommunikasjon og språk er sentrale tema
i rammeplanen (Utdanningsdirektoratet, 2017) og åpen barnehage følger opp med
kjente aktiviteter fra norske barnehager, som lek, samlingsstund med sanger, rim og
regler, og samarbeid med lokalt bibliotek. Den fremmer motorisk utvikling gjennom
aktivitet inne og ute. Finmotorikk gjennom tegning, maling, formingsaktiviteter, og
grovmotorikk gjennom lek og fysisk aktivitet. Pedagoger i åpen barnehage samarbeider med helsesøster, pedagogisk rådgiver, barnefysioterapeut osv., og sammen
forener de pedagogiske og helsefremmende strategier for å støtte foreldre og deres
mestring når det gjelder barnet. Foreldre får anledning til å dele og drøfte tanker
og bekymringer vedrørende barnets utvikling uforpliktende i barnehagen og de
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får observere eget og andres barn i varierte aktiviteter. En mor skriver i en hilsen i
gjesteboka at «det har vært gøy å se Nora leke og utfolde seg i trygge omgivelser.»
Den største forskjellen mellom ordinær barnehagedrift og åpen barnehage ligger i
måten foreldrene ivaretar omsorgen for eget barn og deltar i barnehagens aktiviteter
og fellesskap. Det faglige tilbudet varierer fra barnehage til barnehage, det tilpasses
brukernes og nærmiljøets ønsker og behov, samt familiehusets økonomiske og
faglige ressurser. For foreldre er det et sted å være med barnet hvor omgivelsene
er særlig tilrettelagt for små barn. Her kan barnet leke og møte andre barn, mens
foreldre kan lære om og ivareta stell og omsorg på en god måte. Foreldre og barn
deler også opplevelser sammen, som får betydning for relasjonen dem imellom.
En pappa sier «jeg har fått muligheten til å bli bedre kjent med Sofie og meg selv» og
en mor sier «Oskar har storkost og utviklet seg etter at vi begynte å ta turen hit, det har
vært kjempemorsomt å se for meg som mamma».
Foreldrene jeg møtte i Sola og Storm åpne barnehager forteller om hvor godt det er for
dem som foreldre å se barna trives og utfolde seg sammen med andre barn og andre
voksne. De beskriver hvordan barna lærer å forholde seg til andre i trygge omgivelser,
og at barna får møte andre inntrykk enn de gjør hjemme. For en del er dette første
møte med jevnaldrende barn og et sted hvor de får sine første venner. For sensitive
barn kan det være utfordrende og foreldre kan rådføre seg med pedagog om hvordan
tilpasse og justere inntrykkene for barnet. Foreldrene forteller om hvordan de selv og
barnet får forberede seg sammen til en fremtidig hverdag med ordinær barnehage. En
pappa skriver i gjesteboka følgende: «Overgangen til å starte i barnehagen blir garantert
enklere etter å ha vært her en god del.»
Åpen barnehage for foreldrene
Den åpne barnehagen imøtekommer foreldres omsorgs- og oppdrageransvar, og har
til hensikt å fremme foreldrenes egne styrker og ressurser slik at de mestre hverdagens
forventninger og utfordringer på en god måte for barnet. Foreldrenes kapasitet til å
håndtere barnets, sitt eget og familiens behov stimuleres ved å tilby foreldre faglig
støtte, i form av informasjon, veiledning og henvisning videre til andre tjenester hvis
ønske og behov om det, og sosial støtte i form av et sosialt fellesskap som stimulerer
relasjoner og nettverk foreldre imellom. Ansatte i barnehagen legger forholdene til
rette slik at foreldre involveres. Foreldrene forventes, i tillegg til å ivareta omsorg for
eget barn, å bidra praktisk i det sosiale fellesskapet ved å holde orden i fellesarealer,
koke kaffe/te og gjennomføre aktiviteter. Tilbudet kan utformes på mange måter, og
involvering av foreldre i planlegging kan bidra til at tilbudet reflektere behovene til
potensielle brukergrupper i barnehagens nedslagsfelt. Det kan være å tilrettelegge
særlig for foreldre som har et svakt sosialt nettverk, som er ensomme eller tilflyttet,
foreldre med innvandringsbakgrunn, foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne,
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enslige foreldre, unge foreldre og litt eldre foreldre, og ellers alle fedre og mødre
som viser interesse fordi tilbudet passer for dem.
Gjennom samtaler med og hilsninger fra foreldre kommer det frem hvorfor foreldre
velger å besøke barnehagene igjen og igjen. Det handler for mange om omsorg. Om
å bli tatt imot med godhet og varme når de trenger det, når de er sliten og har behov
for å få «senket skuldrene» litt. Det kan være at de selv er inne i en tung periode, er
engstelig for barnet, ikke får nok søvn, opplever det som strevsomt å være hjemme
og å få omsorg fra noen som forstår blir ganske avgjørende. Flere forteller om behov
for støtte i hverdagen når de selv føler seg sårbar eller når den psykiske helsa ikke er
helt på topp, og om hvor viktig det da er å komme seg ut hjemmefra og å ha et sted å
komme til. Også trygghet er en viktig begrunnelse for foreldrene. Den åpne barnehagen
oppleves som et fristed, hvor barnet og de selv er i trygge og tilrettelagte omgivelser og
hvor de som foreldre kan slappe av. Mange forteller om en atmosfære preget av trivsel,
og om hvordan det å føle seg velkommen trekkes fram som noe ikke alle har tilgang
til andre steder og som oppleves som særlig kjærkomment. Samholdet de voksne
imellom er også en avgjørende begrunnelse for mange. Samholdet bidra til at de føler
seg mindre ensom, hvis en slik følelse har sneket seg inn i hverdagen. For de som er
flyttet til kommunen eller har et svakt sosialt nettverk er dette et sted hvor nye venner
finner sammen, nettverk etableres og integrasjon kan begynne, som en forelder uttrykte
det. Andre begrunnelser som hyppig nevnes i datamaterialet er det gode humøret i
barnehagene. Sjeldent har jeg hørt så mye snakk om smil og glede, latter og godhet,
når det er snakk om en kommunal tjeneste. Dette er en kvalitet vi kanskje ikke omtaler
i tilstrekkelig grad, men hvor godt er det ikke med glede og godhet når det oppleves i
hverdagen? De ansatte i barnehagen har et faglig forhold til disse kvalitetene, også det
gode humøret, og omtaler det som en bevisst folkehelsestrategi. Foreldre forteller om
en oppriktig varme og interesse som møter hver forelder og alle barn som kommer.
Flere forteller at de opplever det selv, og at de ser andre bli møtt på samme måten. De
ansatte omtaler det som del av et omsorgsfullt pedagogisk og foreldrestøttende arbeid.
En sentral strategi for den åpne barnehagens virksomhet er å være et sted for læring,
et sted hvor foreldrekompetanse bygges. Dialog og aktivitet kretser rundt tema relevant for det å være forelder og om barns utvikling, men også om det å bli kjent med
seg selv og sitt barn. Flere forteller om det å gå hjemme alene og å bekymre seg, for
så å komme til barnehagen og treffe andre foreldre og møte fagpersoner, og om
hvordan dette bidrar til å normalisere og justere egen forståelse og egne tolkninger.
En bekymret mor sier at «å vite at det som foregår er normalt, det er veldig befriende».
Her deles tanker og erfaringer, det stilles spørsmål til personalet eller hverandre,
og foreldre fanger opp tanker og ideer ved å være tilstede. Råd, tips og inspirasjon
fremmes gjennom åpne samtaler i fellesskapet eller under individuell veiledning. På
denne måten blir informasjon om et bredt spekter tema utvekslet. Samholdets styrke
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er at foreldre også er der for hverandre og at sosiale forskjeller utjevnes ved felles
livssituasjon og meningsfellesskap rundt barna og foreldrerollen. En godt voksen
far formulerte seg slik om tiden i åpen barnehage: «Jeg har fått lov til å bli kjent med
mange barn, foreldre og ansatte her, som har tilført meg nok kunnskap om det å være
far, til at jeg tror at jeg skal kunne lykkes sånn noenlunde!»
I den åpne barnehagen får foreldre og barn sammen forberede seg på og gjort
seg klar til en tilværelse med ordinær barnehage. Foreldre får sett hvordan barnet
fungerer i lek med andre barn og hvordan det får relasjoner til andre voksne, hvordan det håndterer å spise sammen med andre sittende rundt et bord, være med på
turer og å delta i aktiviteter. I tillegg forteller foreldre om nye vennskap de tar med
seg videre, om varig støtte i et utvidet foreldrenettverk og betydningen av å erfare
hva det vil si å både gi og få støtte. En mor sier «hva skulle vi gjort uten vennene vi har
blitt kjent med her» og en annen «å møte andre med barn på samme alder er en unik
mulighet for meg som mor». En forelder beskriver det som god samvittighet å besøke
barnehagen, at det oppleves som å få noe fornuftig ut av dagen, og en annen at «her
møter man smil og forståelse, og så forlater man glade til sinns!»
«Det tok litt for lang tid for meg å komme hit første gang. Jeg visste ikke hvor hyggelig det
var.» Dette utsagnet fra ei mor følges opp av flere jeg snakket med, om hvordan de
oppdaget tilbudet første gang og om betydningen det har hatt for dem. Noen ble
kjent med tilbudet gjennom et barselgruppetreff, som helsesøster gjennomførte i
den åpne barnehagen, noen fikk anbefaling fra andre foreldre som bruker tilbudet
og fedre forteller at de var med barnets mor på en prøvetur før deres permisjon
startet. En far uttalte at han nok ikke hadde kommet hit av seg selv, men han er nå
fast bruker av barnehagen 2-3 ganger per uke. Helsesøster kan oppfordre foreldre
som trenger det til å bruke tilbudet, og noen helsesøstre hjelper til ved å avtale å møte
en forelder i barnehagens lokaler. Flere av foreldrene jeg snakket med var bekymret
for om det er tilfeldig hvem som får informasjon om tilbudet og foreslo større grad
av systematikk når det gjelder spredning og rekruttering. Organiserte barseltreff,
åpen helsestasjon, tilbud om å møte barnefysioterapeut, pedagogisk rådgiver fra
PPT, aktiviteter som fysisk finner sted i lokalene til åpen barnehage, bidrar til å gjøre
tilbudet kjent. Flere foreldre forteller at de ikke forstod hva det handlet om før de
hadde vært der selv. Foreldrene og de ansatte forteller at her møtes mennesker med
ulik bakgrunn på en måte som til tider er rørende, her er ikke fokus på posisjon og
status, her handler det først og fremst om å være barn og foreldre. Relasjoner krysser
sosiokulturell bakgrunn, etnisitet, alder og kjønn.
De ansatte i åpen barnehage vet at tilbudet passer for mange, men også at det er
mange det ikke passer eller er aktuelt for. Det kommer frem at noen foreldre opplever
det sosiale fellesskapet som sosialt krevende, at det blir for hektisk når det er mange
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barn og foreldre tilstede i barnehagen samtidig, men også at foreldre kan oppleve
det som ubehagelig når de er nesten alene i barnehagen. Det er mange småbarns
foreldre som har stort nettverk og fyller dagene sine på andre måter når de er hjemme
i permisjon og de har nok ikke samme behov for dette tilbudet som de som ikke har
det. Et eksempel på hvordan åpen barnehage blir et mulighetsrom i det kommunale
foreldrestøttende arbeidet er når andre familierettede tjenester anvender arenaen
i sitt arbeid. Det være seg barnehjem, asylmottak, hjemmebaserte barnevernstiltak
eller lignende. Også for foreldre som mottar tilbud fra disse tjenestene vil den åpne
barnehagen kunne fungere godt. Begrunnelsen for hvorfor åpen barnehage er et
viktig tilbud er mange, men at måten foreldre opplever å bli møtt på av de ansatte
ser ut til å være en nøkkelfaktor.
Personalet i åpen barnehage
På spørsmål til foreldrene i Syd kommune, om hva som er den mest avgjørende
kvaliteten i de åpne barnehagene, var svaret nokså unisont «de ansatte». En engelsk
talene forelder sier at «I find the idea of ‘åpen barnehage’ extremely good and the way you
do your job is extraordinary.» Innhold og kvalitet i det pedagogiske foreldrestøttende
arbeidet har vært utviklet over tid av ei stabil personalgruppe. Syd kommune har prioritert utdannelse og videreutdanning slik at foreldre møter ansatte med erfaring og
fagkompetanse. Flere er utdannet førskolelærere og noen har fagbrev, felles for alle
er at de har gjennomgått opplæring i foreldreveiledning gjennom skolering i programmer som DUÅ (De utrolige årene), ICDP (International Child Development Program),
COS (Circle of Security), Blues Mothers, osv. og er kvalifisert til å lede systematiske
foreldrestøttende tiltak/programmer i Familiens hus. I tillegg prioriterer de deltakelse
på fagmøter, fagdager og kurs i regi av kommunen. På den måten er de ansatte
oppdatert om og har oversikt over kommunens tilbud rettet mot barn og foreldre.
Dette merker foreldrene, skal vi tro på tilbakemeldingene fra de jeg har vært i kontakt
med, flere trekker fram at «her får du kloke råd som du kan stole på».
De ansatte opplever at foreldre bruker dem som sparringspartner når bekymringer
har bygget seg opp hjemme, og snakker om hvor viktig det er å ta foreldrene på alvor,
by på seg selv i samtalene og også om å ha mot til å ta imot det som måtte komme.
Den rollen må de som ansatt i åpen barnehage være beredt på å ta og å tåle å stå i.
Et eksempel er hentet fra tilbudet om åpen helsestasjon, som helsesøster gjennomfører i barnehagen når de har babydag (0-8 måneder). Da kommer foreldrene med
de minste barna. Bekymrede foreldre er også selv sårbare. De kan være på gråten,
vise at de er slitne, føle seg redde og engstelige. Kanskje har barnet gått ned i vekt,
gråter mye, er urolig osv. De ansatte erfarer at det i slike situasjoner er særlig viktig
å imøtekomme foreldrenes behov for støtte.
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Av og til handler det også om å gå inn med praktisk hjelp når foreldrene kommer
i barnehagen. Noen foreldre trenger å lukke øynene litt eller at noen ser til barnet
slik at de får tatt seg en kopp kaffe sammen med de andre foreldrene. De ansatte
forteller at de har fulgt foreldre til rådhuset for å søke barnehageplass, hjulpet til
med å bestille noe på nett eller tatt en telefon for foreldre med språklige barrierer.
På den måten får foreldre hjelp til oppgaver som der og da virker uoverkommelige.
Foreldre beskriver hvordan de ansatte er et naturlige midtpunkt i barnehagene, de
er aktive, mingler og deltar i lek med barna og samtaler med foreldrene uten å være
dominerende. De utøver rollen som miljøskaper, tilrettelegger og brobygger, som er
begreper foreldrene bruker. Den uformelle omgangsformen i barnehagen bidrar til
at også veiledning foregår uformelt. Det kan starte som en hverdagslig samtale, men
utvikle seg til å bli betydningsfulle samtaler som også blir veiledningsorienterte. Det
er alltid flere ansatte tilstede i barnehagen samtidig, og slik er det rom for at foreldre
kan få personlig oppfølging hvis de har behov for det. De ansatte forteller at de av
og til ikke forstår hvor viktig det har vært for foreldrene å være der, før de leser en
hilsen når de slutter. En forelder skriver eksempelvis i gjesteboka at «Dere var lys i
min mørketid i Syd kommune.», og en annen «Tusen takk for masse hjelp når jeg trengte
det som mest. Dere har skapt et vakkert og trygt sted.». Etablering av en åpen, varm og
inkluderende atmosfære er et ansvar som hviler på og ivaretas av de ansatte.
De ansattes rolle er utfordrende. Det krever sosial kompetanse, evne til å by på seg selv
og å tåle uklare rammer, i tillegg til å ha kunnskap om barns utvikling, foreldrefungering
og helsefremmende og forebyggende arbeid. Dagene er uforutsigbare, og evne til
improvisasjon kommer godt med. Pedagogisk og medmenneskelig kompetanse kommer
til uttrykk i «her og nå»-situasjoner som fordrer at de forener faglighet og folkelighet.
Pedagogiske og helsefaglige strategier forenes
Åpen barnehage har en sentral plass i samhandlingsmodellen Familiens hus. Virk
somheten er et supplement til øvrige kommunale tjenester i huset og har som mål å
være en åpen, inkluderende og støttende møteplass for foreldre. Men også en arena
for tverrfaglig samarbeid kommunale tjenester imellom, når det gjelder foreldre
støttende og helsefremmende arbeid. Foreldre møtes med respekt og omsorg, hvor
målsettingen er å støtte foreldre slik at de kan ivareta oppdraget foreldre har i henhold
til Barnekonvensjonen, om å etablere familiemiljø preget av glede, kjærlighet og forståelse
for utvikling av barnets personlighet. Litt klisjeaktig formulert, når familieliv og hverdagsliv sjeldent utspiller seg i slik harmoni. Likevel, ambisjonene i Barnekonvensjonen
formulerer noe vesentlig om den åpne barnehagens faglige integritet, som handler
om å bygge folkehelse gjennom en resilient tilnærming til foreldrerollen og om å møte
enkeltpersoner «sånn som vi vet at man skal være mot folk». Det siste sitatet er hentet
fra en samtale med en av gründerne av tilbudet i Syd kommune og understreker
betydningen av å verdsette det arbeidet de ansatte gjør når det gjelder selve måten

148

________________________________________________________________ Kapittel 11 Åpen barnehage i Familiens hus

de tar imot foreldre på og om hvordan de ansatte er tilstede for barn og foreldre som
ønsker og trenger det.
I Familiens hus finner vi den inkluderende og forebyggende åpne barnehagen (Haugset
et al, 2014), hvor pedagogiske og helsefaglige strategier forenes for å fremme god
utvikling hos barn ved å støtte foreldre slik at de på best mulig måte selv mestrer
foreldreskapet og det viktige samfunnsmandat de forvalter.
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Kapittel 12. Åpen barnehage
– ett viktig møtested for småbarnsforeldre. Et eksempel fra praksis.
Line Moldestad
Tromsø kommune

Åpen barnehage tilbyr ett møtested for småbarnsfamilier, tidlig innsats for god folkehelse for de aller minste og de som skal gi dem den gode starten på livet, nemlig
foreldrene. Små og store utfordringer kan bli avdekket og avhjulpet, bekymringer
kan dempes eller tas tak i. Gode sirkler for familieliv kan etableres, og nye nettverk
og vennskap kan etableres. Nettverk som kan ha stor betydning for familieliv i lang
tid fremover. I en tid der det meste av kontakten med det offentlige er avtalefestet,
SMS-varslet og de fleste private besøk er avtalt på forhånd, utgjør Åpen barnehage
en arena der småbarnsforeldre kan inngå i ett sosialt fellesskap uten å ha gjort avtale
eller sagt ifra på forhånd. Det er ett uforpliktende møtested tilrettelagt for småbarnsfamilier, samtidig som det byr på profesjonalitet. I løpet av årene i Tromsø med Åpen
barnehage i Familiens Hus, har vi fått utrolig mange positive tilbakemeldinger på
tilbudet, innholdet i tilbudet og de positive ringvirkningene dette har hatt i familiers
liv i en avgjørende periode.
Som koordinator og avdelingsleder av Familiens Hus i Tromsø har jeg sett tilbudet
med Åpen barnehage utvikle seg over tid. I løpet av disse 7 årene har jeg og mine
kolleger møtt mange foreldre som har benyttet seg av tilbudet. Jeg har møtt foreldre
som koser seg i åpen barnehage med barna sine, og de fleste setter umåtelig pris på
tilbudet. Noen foreldre har lett for å komme inn til personalet og slå av en prat med
dem og andre foreldre. Andre er mer ukomfortable og usikre på konseptet når de
kommer for første gang, men blir etter hvert mer kjent og husvarm med konseptet.
Vi har møtt mødre og fedre som vi ser vokser inn i rollen som foreldre, ettersom tiden
går og barnet blir større og utvikler seg. Vi vet at det er en stor omveltning i livet å
bli foreldre for første gang, og en slik overgang kan være sårbar for mange. Tilbudet
i åpen barnehage kan bli ett viktig holdepunkt og ankerfeste i en sårbar periode.
Ett gjentagende spørsmål vi har fått fra fagpersoner fra andre tjenester er: «møter
dere de som trenger det mest?». For oss er dette et utfordrende spørsmål å svare på,
fordi vi kun kjenner de som kommer i åpen barnehage – og vet ikke nødvendigvis
om det er noen familier som hadde trengt det mer enn de som går her nå. Hvem kan
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definere hvem som har mest behov for åpen barnehage? Det vi allerede vet er at vi
møter mange som trenger det! Her kan man dele erfaringer med andre foreldre i
samme situasjon uten at status eller utdannelse har noe betydning. For noen blir dette
som en utvidet familie eller erstatning for familie, der nettverket av ulike grunner er
fraværende eller langt unna. For andre blir Åpen barnehage en arena der man kan
se hva som er «normalt» for barn på samme alder, for familier i samme situasjon
og en arena der alle som kommer hit har det til felles at man er småbarnsforeldre.
Vi inviterte foreldre som har deltatt i åpen barnehage til å si noe om sine erfaringer
med deltakelse i tilbudet. Denne fortellingen er basert på en samtale med ei mor som
gjerne ville dele sine erfaringer om betydningen av å bruke den åpne barnehagen.
Intervjuet er skrevet som en fortelling, og er anonymisert. Det vil si at blant annet navn,
kjønn, utdannelse, jobb og hendelser er endret eventuelt lagt til slik at personene
ikke skal kunne identifiseres. Hensikten med denne fortellingen er å illustrere hvilken
betydning den åpne barnehage kan ha for foreldre og barn og hvilken betydning
tilbudet kan ha over tid.
Behovet for fellesskap
Lena og Roger har nettopp flyttet til byen. Lena er ferdig å studere og har begynt i arbeid,
mens Roger fremdeles har litt igjen på studiet sitt. De har ingen slekt i Tromsø, og familie
bor flere timer unna. Lena føder en frisk gutt. Alt er nytt, det er mye å sette seg inn i og
masse spørsmål. Det er derfor veldig flott når helsesøster kommer på hjemmebesøk 5
dager etter fødselen. Lena syns det er betryggende at helsesøster kommer hjem til dem,
hun får mye informasjon og mange brosjyrer. Hun får også veiledning om stell av navle,
bading og amming. Etter noen uker får hun innkalling til barselgruppe med helsesøster og
fysioterapeut. Barselgruppen avholdes i Åpen barnehage. 9 babyer med foreldre kommer
til barseltreffet, og alle skriver seg på liste med navn og telefonnummer som kopieres
og deles ut til alle, slik at de kan holde videre kontakt. En mamma tar initiativet til nytt
treff, og de treffes allerede to uker etter. Barselgruppa fungerer godt og de har jevnlige
treffpunkt hjemme hos noen eller på kafe. Lena blir godt kjent med tre av mødrene, og
dette fellesskapet blir viktig for henne. Alle er de førstegangsmødre og mer eller mindre
usikre i den nye rollen og kan være en støtte for hverandre.
Når Jakob er 3 måneder mister Lena en av sine foreldre, en viktig støttespiller i livet. Savnet
er stort og livet blir skjørt. Lena kjenner på den store sorgen over tapet og samtidig den
store gleden ved å bli mor til en fantastisk liten gutt. Barselgruppen blir et viktig holdepunkt
for Lena og hun får god støtte fra Roger. Men Roger har studiet sitt og er på oppløpssiden.
Oppgaveskriving og lange dager på universitetet er uunngåelig. Dessuten kan ikke Lena ha
avtaler med barselgruppa hver dag. Det blir etter hvert verre og verre for Lena å være alene
hjemme med Jakob. Hun blir redd for at noe skal skje med han eller med Roger, og at hun
skal miste flere i nær familie. Hun snakker med helsesøster og får tilbud om støttesamtaler
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hver annen uke og tar kontakt med fastlegen. I tillegg anbefaler helsesøster henne om
å gå i Åpen barnehage. Hun begynner også på antidepressiva etter anbefaling av lege.
Siden Lena allerede har vært i åpen barnehage på barseltreffet så har hun sett hvordan
det ser ut. Det ser ut som et hyggelig sted, og når hun har gått forbi har hun sett at det er
en del foreldre og barn som er der. Helsesøster foreslår å følge Lena dit, og de kommer
sammen første gangen.
Når Lena kommer inn i Åpen barnehage blir hun møtt av pedagog Sonja. Sonja er smilende
og blid og Lena føler seg veldig velkommen. Det er til sammen fire ansatte i åpen barnehage tilstede på ulike tider og hun blir fort kjent med alle sammen. Alle er de smilende
og imøtekommende og latteren sitter løst i veggene. Lena ser at de ansatte ønsker alle
velkommen som om de har vært ventet, og at de bruker tid på å bli kjent med alle som
kommer inn døra. Hvis Lena har en tung dag kan hun og Sonja eller en av de andre ansatte
gå inn på kontoret for å snakke sammen, men ofte kan praten tas i ett stille hjørne ute
på avdelingen. De fleste dager er det nok å komme dit og treffe flere voksne. Jakob koser
seg godt på gulvet sammen med de andre barna og med mamma i nærheten. Når de
andre mødrene i barselgruppa begynner å jobbe blir det viktigere og viktigere å komme
til den åpne barnehagen.
I den åpne barnehagen møter Lena andre mødre og fedre. Noen kommer alle dagene
det er åpent, andre en gang pr uke eller to-tre ganger pr måned. Her kommer unge og
godt voksne mødre og fedre, norske og utenlandske. Her kan man spørre «dumme» eller
«selvfølgelige» spørsmål som «Hvordan få barnet til å sove om natta?» og «når skal vi
slutte med amming?, «hvordan få barnet til å tørre å bevege seg mer ut i lek og ikke sitte
så mye på fanget?» Det er også godt å se hvordan de andre foreldrene forholder seg til
barna sine og Lena lærer mye bare med å være sammen med og observere andre foreldre
leke sammen med barna sine og hvordan de ansatte leker med barna. Mange ganger
beskriver de ansatte noe ved Jakob som hun ikke har tenkt på før. Det er så godt når de
skryter av han og hvor flott han er.
Lena beskriver det slik:
«Når man får så mange ekstreme hendelser på så kort tid, så belaster det så mye(...)
Når du da ikke har ett annet nettverk. Det er ikke bare bare å selv vite hvor du skal gjøre
av deg hvis du først blir psykisk syk eller får et eller annet smell. Da er det godt å ha en
normal og folk som er omsorgsfull. Det er her. Det er, det betyr, det er virkelig ett ord
som jeg vil si at, holdt jeg på å si, åpen barnehage det er omsorg. Både fysisk, både for
deg og for ungen, og psykisk. Det er omsorg, det syns jeg. Det er rette folk som jobber her,
det er iallfall helt sikkert (…) Alle har jo sine utgangspunkt og noen har jo kanskje ikke det
så tungt men trenger bare ett fellesskap, det betyr jo ikke at det er noe dårligere tilbud
for dem. For alle trenger jo omsorg og ha en plass å gå som man er velkommen(…) noen
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trenger bare å komme ut med ungene, ut av huset, er vant med å jobbe og studere(…)
Bare å komme ut og se at det fins andre med små unger som er helt på samme stadiet
som dine. Og noen trenger litt ekstra som meg, og som er så heldig at man blir sett (…)
Alle trenger vi flere (…) Så kom jeg hjem (red. anm; fra åpen barnehage) og hadde på en
måte fått, hatt en bra dag, hadde mestra, jeg kom på en måte fremover. Han(Roger;red
anm.) kunne både være sliten fra jobb, men ikke bare da måtte være en terapeut for meg
igjen som satt hjemme og sleit med ting(…) det har betydd veldig mye for han og… viktig
for han også at jeg ble ivaretatt en plass. Du blir jo bekymret for den du er glad i…. godt
for han å vite at jeg som var ny i byen, og ikke hadde noen og ikke kjente noen, at jeg
hadde noe å finne på»
Foreldre er forskjellige. For noen vil det være naturlig å fortelle personalet i åpen
barnehage om utfordringer knyttet til psykisk helse, barnet eller familieliv. For andre
foreldre vil det være helt unaturlig og det vil være noe som forblir usagt. Det stiller
store krav til personalet som møter foreldrene, de må «tune» seg inn på den familien
som kommer inn døra, hvordan møte de ulike familiene. For noen foreldre er det viktig
at personalet er glade, blide og åpne. Andre familier trenger å bli møtt mer forsiktig
av personalet og trenger å bli ivaretatt på en annen måte. Her er det foreldrene som
styrer, og det blir viktig at personalet kan være romslige uten å dominere. Personalet
har en viktig jobb i å få foreldre og barn til å trives i Åpen barnehage, og til å knytte
kontakter mellom folk. Det er utallige historier om familier som har blitt kjent og
dannet vennskap ut i fra møtet i åpen barnehage.
Samarbeid og veien til ulike tilbud
Det er en fordel om Åpen barnehage er tilknyttet og ligger i samme bygg som helsestasjonen, fordi terskelen til samarbeid mellom de ulike tjenestene kan bli lavere ved
at man må «passere» hverandres tilbud. For Lena hjalp det at hun hadde vært innom
lokalet i forbindelse med barselgruppen, men også at helsesøster fulgte henne. Noen
foreldre trenger hjelp til å finne veien til åpen barnehage, og terskelen til å prøve ut et
tilbud kan være høyt når man ikke vet hva det er. Vi har også sett at det kan være lettere
å prøve ut andre tilbud i Familiens Hus når man først har blitt kjent med og funnet
seg til rette i den åpne barnehagen. I Tromsø har øvrige tilbud i Familiens Hus gradvis
blitt bygget ut ettersom årene har gått. Det er blitt flere lavterskel foreldreveilednings
tilbud, både COS-P(Circle of security parenting), ICDP(International Child Development
Programme) og DUÅ(De Utrolige Årene) i grupper. I perioder har vi også hatt tilbud om
individuell foreldreveiledning. Det har vært etablert mestringsgruppe for nedstemte
mødre (Blues Mothers) som går over ti uker hver høst og vår, samt Familiegruppa,
som er et gruppetilbud til familier som har slitt psykisk eller har lite nettverk. Foreldre
kan få en lettere inngangsport til å delta i andre tilbud nettopp fordi personalet i åpen
barnehage også er kursledere eller kan fortelle mer om de andre tilbudene.
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Det blir en overgang for Lena når Jakob blir så stor at han skal begynne i vanlig barnehage, siden hun må forlate den trygge arenaen og støttespillerne sine i åpen barnehage.
Heldigvis har de hatt mange samtaler om barnehage i den åpne barnehagen, og hun tror
hun forstår litt mer om hvordan den fungerer. Det virker ikke så skummelt lenger etter å
ha hørt andre foreldres erfaring og de ansattes beskrivelse. I tillegg har Lena sett hvordan
Jakob har blitt kjent med og knyttet seg til Sonja, Amina og de andre ansatte, pappaen til
Tora og mammaen til Emma som også har gått jevnlig i åpen barnehage. Lena har sett
at Jakob kan bevege seg i større og større radius fra henne, leke og virke fornøyd. Hun
ser også at han har behov for å møte andre barn jevnlig og begynner å tro at han kan
trives i en barnehage. Hun fikk god informasjon til søknad om barnehageplass og det blir
vemodig når hun skal si farvel til personalet i den åpne barnehagen.
Lena begynner å jobbe og Jakob finner seg etterhvert til rette i barnehagen. Etter noen
år blir Lena gravid igjen. Gradvis kjenner hun på en uro, hun blir mer og mer engstelig
og utvikler tvangstanker. Dette blir etter hvert så fremtredende at det blir vanskelig å
håndtere, og Lena må søke hjelp i voksenpsykiatrien.
Åpen barnehage som sosial arena, utvidet familie og normalitet
Lille Live blir født. Etter 5 dager er Lena på plass med henne i åpen barnehage. Hun må
jo vise frem jenta til «reservefamilien» sin. Hun blir møtt av den samme varmen som
sist, og samme personale. Det er veldig godt å komme «hjem» igjen. Lena tar med seg
Live i åpen barnehage så ofte hun kan. Roger har startet sitt eget firma og har mye å
gjøre, men han er en flott støtte og tar hjemmedag hvis Lena trenger det. Han må blant
annet passe jenta når Lena skal til samtale hos psykologen. Lena får behandling for sine
psykiske plager og som en del av behandlingen blir de enige om at hun skal delta i åpen
barnehage to ganger pr uke.
Personalet i åpen barnehage vet ikke omfanget av Lenas psykiske utfordringer, men gir
god støtte til Lena i sitt foreldreskap. Her kan alle komme slik de er, bli tatt imot med ett
smil og godt humør. Lena blir etter hvert beroliget i å se hva som er normalt for andre
foreldre og at det går fint å være borte fra hjemmet uten at noe alvorlig skjer. Hun ser også
hvordan de andre foreldrene forholder seg til hygiene ovenfor sine barn at de eksempelvis
kan bruke samme tørkepapir flere ganger. Å være sammen med andre foreldre på en
trygg og tilrettelagt arena blir en viktig del av hverdagen.
Etter hvert som Live blir større kommer bekymringen på manglende blikkontakt hos
jenta. Lena googler raskt dette, og blir bekymret for om jenta kan være autist eller om
det kan ha sammenheng med egen psykisk helse. Lena ser på månedsplanen og passer
på å komme i åpen barnehage når PPT er til stede i åpen barnehage. Hun får snakket
med pedagogisk psykologisk rådgiver i enerom, og deler sin bekymring. Sammen ser de
på barnet, og fagpersonen blir oppmerksom på at jenta skjeler litt og formidler at dette
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kan ha en sammenheng. De blir enige om å avvente, men Lena anbefales å drøfte dette
med helsesøster og personalet i åpen barnehage. Lena blir beroliget. Når Lena senere tar
dette opp med helsesøster, får hun hjelp til henvisning og det avdekkes skjeling hos Live.
I samtalen med Lena kom det frem at Åpen barnehage hadde ulik funksjon de to
rundene hun gikk der. Med første barnet gikk hun mye for sin egen del, hun var
førstegangsmor, hadde lite nettverk i byen og syns det var godt å møte andre foreldre
og personalet i åpen barnehage og kom først når barselgruppa løste seg opp. Hun
syns hun lærte mye, og var glad for tips og triks som hun lærte. Den andre runden
visste hun hva åpen barnehage var og kunne komme tidligere. Hun kom dit for å vise
frem barnet, for sine egne sosiale behov og fordi hun visste at det var en trygg og god
arena for barnet. I tillegg ble deltakelse i Åpen barnehage en del av behandlingen
for å bli kvitt tvangshandlingene og tankene. Å observere normaliteten på en trygg
arena ble en viktig del av behandlingen for å bli frisk.
Lena beskriver det slik:
«Min sorg (…) gikk over i total angst, det låste seg helt (…) Veldig fint å ha de målene om
dagen. Jeg skulle ut hver dag. Etter hvert ble det en mestring. Jeg kom meg ut i dag og.
Det gikk bra(…) Da å kunne komme hit, og da få litt, man skal ikke ha så mye betryggelse,
men litt beroligelse ihvertfall i forhold til ungen, at det er helt greit, det går helt bra, det
er ikke farlig… Sitte her og observere normaliteten blant andre… få normaliteten tilbake.
Det observerte jeg her. Igjen. Jeg visste det, men det nytter ikke bare å vite den, du må få
den frem igjen.
Utfordringene som jeg hadde i den perioden ble løst. Istedenfor å komme igjen seinere
som kanskje ville kostet samfunnet enda mer. Hvis man skal se på økonomien. Kanskje
jeg hadde endt opp med en innleggelse eller med lang tids medisinering og oppfølging
og vært ute av jobb, det har kostet igjen for jobben, ikke sant. Så skal du ha støtte for det.
Kanskje hadde ikke ungene mine fått god nok oppfølging, kanskje måtte de hatt hjelp fra
instanser? Så du kan se på det sånn, absolutt…. Selvmestring, ikke sant, og mestring til
selvmestring er jo det du vokser på. Og vokser du på det så er du sterkere til å motstå, ta
imot ting seinere i livet.»
Denne historien er ett eksempel på hva Åpen barnehage kan bety for en familie. Ny i
byen, ny i landet eller bare alene er det mange familier som kan kjenne seg i en sårbar
tid. Man blir tildelt en ny rolle som nybakt mor og nybakt far, og det er mye nytt å
sette seg inn i. Man skal bli kjent med ett eller flere små mennesker som kommer
med hele seg, sitt temperament, sin gråt, sine mageplager, nakkelåsninger, evne til
å ta pupp, flaske eller smokk og sin søvn/våkenhet. For mange familier vil det å delta
i fellesskapet i Åpen barnehage, med sin sosiale utjevning og profesjonalitet, være
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avgjørende for om starten og fortsettelsen blir preget av positivitet og god utvikling,
eller om utfordringene får utvikle seg til problemer.
Åpen barnehage tilbyr ett møtested for småbarnsfamilier, tidlig innsats for god folkehelse for de aller minste og de som skal gi dem den gode starten på livet, nemlig
foreldrene. Små og store utfordringer kan bli avdekket og avhjulpet, bekymringer
kan dempes eller tas tak i. Gode sirkler for familieliv kan etableres, og nye nettverk
og vennskap kan etableres. Nettverk som kan ha stor betydning for familieliv i lang
tid fremover.
Avslutningsvis vil jeg takke Lena som lot oss få bruke historien hennes, som er
anonymisert. Denne teksten inngår i et mindre forskningsprosjekt om åpen barnehage i Familiens hus i samarbeid med Gørill Vedeler og er godkjent av Norsk senter
for forskningsdata (NSD).
Kontaktinformasjon
Line Moldestad, Tromsø kommune.
E-post: line.moldestad@tromso.kommune.no
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Kapittel 13. Lavterskeltjenester
i familiesenter
Ingunn Skjesol Bulling
Nord universitet

Sammendrag
En hovedmålsetning med å etablere familiesenter/familiens hus er å tilby lett tilgjengelige
tjenester i familienes lokalmiljø. Slike tjenester omtales ofte som lavterskeltjenester. Disse
tjenestene skal ta utgangspunkt i lokale utfordringer og ressurser, og skapes i samspill
mellom ansatte og de som bruker tjenestene. I dette kapitlet beskrives ulike elementer som
har betydning for hvor høy terskelen er for deltagelse i lavterskeltjenestene, sett fra både
de ansattes og familienes perspektiv. Fokuset er både på hva som hindrer deltakelse, og
hva som gjør tjenestene mer tilgjengelige for familiene.
Familiesenter eller familiens hus, som det også betegnes som, er en samhandlingsmodell der tjenester som støtter barn, unge og deres familier er samlokalisert. Et av
målene med å samle tjenestene i familiesenter er å sikre mer helhetlige tjenester
gjennom en bedre samordning av innsatsen. I et helhetlig perspektiv på tjenester som
retter seg mot barn og unge er det viktig at også foreldrene får hjelp og støtte (Marmot,
Allen, Bell, Bloomer & Goldblatt, 2012). Dette begrunnes i at helse fordeler seg ujevnt
i befolkningen og at barnas situasjon må ses i sammenheng med familiens helhetlige situasjon. I tillegg er det en målsetting å gjøre tjenestene lettere tilgjengelige for
familiene. For å oppnå dette tilbyr familiesentrene ulike lavterskeltjenester,
som Språkkafe, Åpen barnehage, Drop-in time på helsestasjonen og ulike
foreldreveiledningskurs.
De offentlige føringene på feltet legger vekt på at hjelpen må settes inn på et
tidlig tidspunkt, før problemene har vokst seg store (Meld st. nr. 34, 2012-2013).
Lavterskeltjenester er et av virkemidlene som løftes fram for å ta tak i befolkningens
helseutfordringer. Riktig hjelp skal tilbys i riktig omfang på riktig nivå (Regjeringen,
2017). Selv om lavterskeltjenester anbefales for å legge til rette for gode oppvekstvilkår
for barn og unge, er det i liten grad beskrevet hva som gjør en tjeneste til en lavterskeltjeneste. I denne sammenhengen er begrepet terskel brukt som et bilde på noe
som står i veien for å få tilgang til tjenestene (Jacobsen, Jensen & Aarseth, 1982). Hvis
terskelen er lav, er det lett å få tilgang. Er terskelen høy, er det krevende å få tilgang til
tjenestene. En høy terskel for tjenestene kan resultere i at noen ikke får den hjelpen
de trenger, eller at det tar lang tid før familiene får kontakt med hjelpeapparatet.
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I denne studien presenteres faktorer som senker og hever tersklene for deltakelse
sett fra perspektivet til de som er ansatt i familiesentrene og de som benytter seg
av tjenenstene.
Metode
Dette kapitlet presenterer funn fra en deltstudie som inngår i en større feltstudie
av tre norske familiesentre (Bulling, 2016). De er lokalisert i tre kommuner med ulik
befolkningssammensetning og befolkningstetthet. Hensikten med studien er å utforske
praksisen i sentrene for å forstå hvordan denne formen for tjenesteyting kan bidra til
å løfte ressursperspektivet i familiestøttende tjenester. Det metodiske grunnlaget for
studien er Grounded Theory (Charmaz, 2014) der datagenerering og analysearbeid
har vekslet gjennom forskningsprosessen. Tidlig i feltarbeidet ble begrepet lavterskel
tjeneste et fokus for observasjoner og samtaler. Begrepet ble mye brukt, men det
var uklart hva de ulike aktørene la i begrepet. For å gå i dybden på hva aktørene la
i det og hvordan de opplevde lavterskeltjenestene ble det gjennomført deltakende
observasjon i fire ulike typer lavterskeltjenester, intervjuer med ansatte som var
tilknyttet lavterskeltjenestene, og med foreldre som benyttet seg av disse tilbudene.
Alle de tre familiesentrene hadde tjenesten Åpen barnehage. Ett av sentrene hadde
tre avdelinger lokalisert på ulike steder i kommunen, dermed er fem åpne barnehager inkludert i materialet. I tillegg ble ett lavterskeltilbud valgt ut fra hvert senter:
Forebyggende familieteam, De utrolige årene og Språkkafe. Tjenestene varierer fra
gruppeaktiviteter til individuell oppfølging, og har ulikt fokus som språkkompetanse,
foreldreferdigheter, tilknytning, bygge sosialt nettverk, og fysisk aktivitet (se tabell 13.1).
Tabell 13.1 Oversikt over ulike lavterskeltjenester
Åpen barnehage: Møteplass der barn fra 0-6 år og deres foreldre eller andre omsorgs
personer deltar sammen. De kan komme å gå som det passer dem innenfor åpningstiden.
Aktivitetene ligner de som er i ordinær barnehage, som frilek, sangstund og måltider.
I tillegg kan de møte fagpersoner fra de andre tjenestene i sentrene.
Forebyggende familieteam: Tverrfaglig team som gir veiledning til foreldre som har
barn fra 0-5 år, i tillegg til at de veileder barnehager. Både foreldre og profesjonelle kan ta
kontakt med teamet.
De utrolige årene universalprogrammet (se Reedtz, 2012): Gruppebasert veilednings
kurs som fokuserer på å styrke foreldrenes kompetanse, foreldreferdigheter og bedre
samspillet med barna. Kurset er et universelt kurs som tilbys til foreldre med barn fra
2-6 år uten kjente risikofaktorer eller utfordringer.
Språkkafe: Drop-in språk kurs for innvandrere med begrenset språkkompetanse.
De samarbeider med en deltidsbarnehage som spesialiserer seg i språk og sosiale
ferdigheter. Foreldrene kan delta på Språkkafeen, når barna deres er i barnehagen.
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Å forstå perspektivene både til foreldrene som brukte familiesentrene, og de som
jobbet i tjenestene var sentralt i studien. Gjennom å kombinere intervju og deltakende
observasjon ble mange ulike stemmer representert i materialet. Noen intervju ble
gjennomført som fokusgrupper, men de fleste intervjuene var individuelle. De 52
ansatte som deltok i intervjuene, hadde hele eller deler av stillingen sin tilknyttet en
lavterskeltjeneste i senteret, og representerte forskjellige profesjoner som psykolog,
helsesøster, fysioterapeut og barnehagelærer. Intervjuene med de ansatte hadde fokus
på hva de la i begrepet lavterskeltjeneste, hva som kjennetegnet den tjenesten de var
en del av, og hva de trodde hadde betydning for deltakelse. Foreldrene som var med
i studien gjenspeiler variasjonen i befolkningen i området sentrene befant seg. De var
ulike når det gjaldt etnisitet, kjønn, økonomi, arbeid, utdanning og helse. Til sammen
ble 25 foreldre intervjuet. Intervjuene med foreldrene hadde fokus på hvordan de
hadde hørt om tilbudet, hva som hadde gjort at de valgte å benytte tilbudet, hva de
så som viktig for å delta, hva de så som mulige barrierer for deltakelse.
Analyseprosessen pågikk samtidig som datainnsamlingen, og bidro med input til
intervjuene. I de første intervjuene var det fokus på informasjon, skilting og beliggenhet. Senere lå fokuset på samlokalisering, språkkompetanse og ulike roller både hos
ansatte og foreldre.
Videre følger en presentasjon av funn fra studien i fire deler: Tilgjengelighet, et inkluderende miljø, de profesjonelles rolle og målgruppe.
Tilgjengelighet
Både ledere og ansatte i familiesentrene var opptatt av at de ulike tjenestene skulle være
lett tilgjengelig for familiene i lokalsamfunnet. Likevel hadde de i liten grad diskutert hva
som gjorde at tjenestene hadde lav terskel, og om det fortsatt var noen terskler som
stod i veien for deltakelse. Studien viser at familiens livssituasjon påvirker terskelen for
deltakelse. Det handler om foreldrenes økonomi, språkkompetanse eller helsesituasjon.
Beliggenhet
Både ledere og ansatte så sentrenes fysiske plassering i lokalsamfunnet som viktig
for familienes mulighet til å benytte seg av tjenestene ved sentrene. Tilgangen til
offentlig transport i Norge varierer sterkt. Senteret som lå i en av hovedstadens bydeler
lå like ved et knutepunkt for kollektivtrafikk. De fleste gikk eller benyttet kollektiv
tilbudet, og foreldrene opplevde det som enkelt å besøke senteret. Mange av familiene
som bodde i gangavstand til senteret kombinerte besøkene med trilleturer. Da var
situasjonen en helt annen for de som bodde på landsbygda, der de fleste som kom
var avhengige av bil. Flere av de ansatte fortalte at de visste om familier som ønsket
å benytte seg av tjenestene, men at de ikke hadde mulighet på grunn av manglende
kollektivtilbud og at de ikke hadde tilgang til bil:
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«Det vi har slitt med, er de marginaliserte mødrene. For det å ta bussen hit, det er egentlig
ikke mulig. Vi undersøkte for en polsk familie med bare en bil, hun hadde ikke førerkort
heller. Så vi prøvde å hjelpe henne med å finne ut av hvordan hun kunne komme hit med
buss. Men det gikk ikke. Hun kunne komme hit, faktisk, men ikke før langt på dagen, det
var ikke gjennomførbart, det var ikke funksjonelt.» (ansatt)
Samlokalisering
Foreldrene så det som nyttig at tjenestene var lokalisert på samme sted. Hvis de først
var på Språkkafeen eller i Åpen barnehage, kunne de samtidig gå innom helsestasjonen
for å stille et spørsmål eller avtale en time for å prate med kommunepsykologen.
Det gav også de ansatte mulighet for å gi tettere oppfølging til de foreldrene som
trengte det. En av helsesøstrene fortalte:
«Jeg følger ofte med, istedenfor å bare fortelle om Åpen barnehage. Du må ofte være med,
å ha tid til å sette deg ned så du kan si: Her er Åpen barnehage». (ansatt)
Sentrene var ulikt utformet. I noen av dem lå Åpen barnehage til slik at alle som
besøkte helsestasjonen passerte forbi inngangspartiet deres. Flere foreldre fortalte at
det hadde hatt stor betydning for at de begynte å gå i Åpen barnehage. Å se lokalene
og de familiene som benyttet tilbudet, gjorde det enklere å gå dit senere. Ett av familie
sentrene hadde plassert Åpen barnehage i et lokale i et annet bygg separat fra de andre
funksjonene i senteret. Det var lite kontakt mellom de ansatte i Åpen barnehage og
de andre ansatte i senteret. De Åpne barnehagene som var samlokalisert med andre
tjenester hadde langt større grad av samarbeid med andre tjenester.
Kostnad
De aller fleste tjenestene i familiesentrene var gratis. De ansatte var veldig bevisste
på betydningen av dette. De trodde de ville mistet mange av familiene hvis det
hadde vært kostnader knyttet til å delta. En av dem sa det slik: «De som kommer på
Språkkafeen, de er av de i vårt samfunn i dag som har absolutt minst. De har ingen andre,
de faller utenfor NAV, de faller utenfor alt». På et tidspunkt under observasjonsperioden
var det 50 kroner i inngangspenger i en av de åpne barnehagene. En av de ansatte
uttalte seg slik: «Vi har enkelte som ikke kommer fordi det koster 50 kr. Vi har mistet
mange av dem som egentlig trenger oss aller mest. De tør ikke komme, for de vil jo gjerne
gjøre opp for seg». I løpet av studien ble dette endret, og antallet deltakere økte kraftig.
Mange av familiene hadde lite økonomisk handlingsrom. At tilbudene var gratis, hadde
betydning for at de kunne besøke sentrene når de ønsket det, uten å vurdere om det
var viktig nok målt opp imot andre utgiftsposter i familien: «Vi er veldig takknemlige
for at vi får komme hit og sitte ned med en kopp kaffe, og at det er frukt til barna. Vi vet
at det koster penger, men jeg håper tilbudet fortsetter». (far)
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Informasjon
For å kunne benytte seg av tjenestene må man vite om at de finnes. De fleste familiene
fikk kjennskap til tjenestene i familiesentrene gjennom helsesøster eller kjente. Mange
fortalte at de hadde søkt etter informasjon på internettsiden, men at det hadde vært
vanskelig å finne fram. De ansatte var også opptatt av at informasjonen på internettsidene var mangelfull. Kompliserte systemer for å oppdatere nettsidene var en av
årsakene de oppgav: «Jeg husker ikke hvordan jeg gjør det fra gang til gang. Resultatet
er at det som ligger ute på nett ikke er oppdatert» (leder). Kommunenes nettsider var
delt opp ut ifra de ulike sektorene i forvaltningssystemet. Barnevern hadde egne
undersider, det samme hadde oppvekst og helse. Ettersom mange av tjenestene
i sentrene var tverrfaglige og ikke knyttet til én tjeneste, opplevde de ansatte det
som utfordrende å finne en god måte å presentere tjenestene på internett: «Det er
mange som vil bli skeptiske til å bruke tilbudet om det står beskrevet under tiltak i barnevernet. Det er lite hensiktsmessig, men det er det eneste stedet jeg har tilgang til å legge
ut informasjon» (leder). Foreldrenes språkkompetanse og forståelse for det norske
velferdssystemet er også vesentlig for å få tak i informasjon. Når informasjonen på
internett ikke er oppdatert og kun presentert på norsk, kan det representere en
betydelig terskel for deltakelse.
Det var også utfordringer knyttet til tydelig skilting av sentrene. Når flere tjenester
samlokaliseres blir det viktig å finne gode måter å vise hva sentrene inneholder, og
hvor i sentrene de ulike tjenestene har lokaler. Mange av foreldrene som besøkte
sentrene var usikre på hvor de skulle, og fortalte at de hadde vært usikre på om de
var på riktig sted, og hvor det var meningen at de skulle vente. De opplevde det som
stressende å navigere i bygg med lange korridorer, og utydelig skilting.
System
Alle tjenestene jobbet bevisst for at de skulle ha mindre byråkratiske systemer. Et
tverrfaglig team bestående av ansatte fra PPT, barnevern, helsestasjonen og fysioterapi
tjenesten, som jobbet med veiledning for familier og barnehager hadde bevisst sluttet
å bruke begrepet henvisning og brukte heller forespørsel. Ved å endre begrepsbruk, falt
også kravet om at det måtte være noen med en spesifikk kompetanse som så behovet
for oppfølging bort. En forespørsel om bistand fra teamet kunne komme direkte fra
foreldre, fra barnehagen, fra helsesøster eller fra lege. Forespørselen ble fulgt opp i
form av en samtale med foreldrene, og denne samtalen dannet grunnlaget for hvordan arbeidet med familien skulle legges opp. Andre tjenester hadde avviklet bruken
av registreringsskjema, eller hjalp foreldrene med å fylle ut skjemaene når de kom.
De minst byråkratiske tjenestene var møteplasser som Åpen barnehage og Språkkafeen.
Her var det «drop in», det var bare å møte opp når det passet innenfor åpningst iden.
Særlig var dette viktig for de som hadde de minste barna. De opplevde det som
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vanskelig å møte på aktiviteter som foregikk på bestemte klokkeslett. En annen effekt
av at det ikke var krav om søknad eller henvisning, var at foreldrene opplevde at det
senket prestasjonspresset: «Jeg trenger ikke være her så lenge, jeg trenger ikke å gjøre
noe. Vi kan være her så lenge som det passer for oss. Hit kan jeg bare komme, helt uforberedt» (mor). Sett fra foreldrenes perspektiv var åpningstiden den største terskelen
for deltakelse på de åpne møteplassene. Foreldrene var avhengig av å få det til å gå
opp med barnas søvnrytme og andre forpliktelser, og hvis det var kort åpningstid var
det en medvirkende årsak til at de ikke benyttet tjenesten. Kort åpningstid førte også
til mange mennesker i lokalet samtidig, noe som gjorde tjenesten mindre tilgjengelig
for noen av familiene.
Et inkluderende miljø
I tillegg til faktorer som informasjon, åpningstider og beliggenhet var det å føle seg
godt mottatt og inkludert viktig for deltakelsen. Foreldrene som deltok i gruppe
aktivitetene, som foreldrekurs og Åpen barnehage, var opptatt av dette. Deltakerne
på foreldrekursene fortalte at de hadde vært usikre på hvordan det ville bli å sitte
sammen med andre å diskutere utfordringer de opplevde i hverdagen. De fortalte
at de hadde blitt positivt overrasket. Foreldrene vektla at det var viktig at spennet
i gruppa ikke ble for stort. Det kunne bli vanskelig å dele erfaringer hvis en hadde
store økonomiske utfordringer og en annen syntes det var litt vanskelig å sette
grenser ved matbordet.
Mange av foreldrene som deltok i Åpen barnehage eller på Språkkafeen fortalte at
det sosiale fellesskapet var viktig for at de benyttet tjenesten jevnlig. En far som opprinnelig kom fra Tyrkia, men som hadde bodd i Norge de siste ti årene beskrev det slik:
«Jeg liker fellesskapet, det setter jeg pris på, både voksne og ikke minst for de små. Det positive
er smittsomt og det går videre, det går begge veier, det skapes fellesskap ikke minst for de
små. Det blir ikke noen parallell-samfunn her, selv om det er mange etniske grupper her».
For ham var det viktig at barna fikk være i et miljø der de ble sett som barn, og ikke
som innvandrere. Andre beskrev at de trengte det sosiale fellesskapet for å mestre
resten av hverdagen. Mange opplevde det som en stor overgang å gå fra et aktivt liv
med jobb og studier og mye sosialt på fritiden til å ha foreldrepermisjon, og mindre
mulighet til å delta på de arenaene en tidligere brukte for å treffe andre:
«Helt ærlig sånn til å begynne med, så tenker jeg at det er nesten mest for meg. Det er litt
sånn å komme seg ut av huset å se noen. Jeg var syk i begynnelsen av foreldrepermisjonen
så det ble ikke noen barselgruppe på meg. Så det er liksom en måte å prøve å treffe noen
andre, for det blir mye tid alene med en baby når man er i permisjon». (mor)
Selv om mange satte pris på det sosiale, var det langt ifra alle som deltok like mye
i den sosiale samhandlingen. Både ansatte og foreldre visste om familier som ikke
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trivdes i gruppetilbudene fordi de syntes det var vanskelig å finne sin rolle. Noen
opplevde situasjoner der det forventes «small-talk» som vanskelig. «Det er litt som
et coctail party» (ansatt).
Fraværet av krav om å prestere var viktig. Mange foreldre opplevde at sentrene
ble en setting der de kunne være seg selv og der det var trygt å snakke om det de
opplevde som utfordrende i hverdagslivet. Mange opplevde et høyt forventningspress
knyttet til foreldrerollen. For noen innebar det å komme til sentrene starten på store
endringer i livet. For de ansatte var det viktig å synliggjøre at alle var velkomne. Her
var det ingen andre kvalifiseringskrav enn at du hadde omsorg for barn. Den ansatte
som hadde ansvaret for Språkkafeen la vekt på at det var viktig at det fantes et sted
som var tilgjengelig for personer med svært lav norskkompetanse:
«Folk spør jo meg: Hun kan ingenting norsk, kan hun allikevel komme? Og da tenker jeg
sånn, hvis hun ikke kan komme til meg, hvor kan hun da komme? Selvfølgelig kan hun
komme, det er flott det hvis hun ikke kan et ord norsk, da er det mulig å få til hundre
prosent forbedring. Det er jo nydelig!» (ansatt)
De profesjonelles rolle
De profesjonelles rolle i lavterskeltjenestene er en annen rolle enn den de har i tradisjonell tjenesteyting. I lavterskeltjenestene jobber de mer fleksibelt, følger med på det
som skjer i de situasjonene som oppstår. En av dem som hadde jobbet lenge i ulike
lavterskeltjenester sa det slik: «Du kan ikke legge planer her. Eller jo, det kan du, men da
må du lage plan B, C og D samtidig» (ansatt). For foreldrene var det viktig å møte noen
kjente når de kom til sentrene. «Det er positivt at det er den samme som har ansvar
for dette tilbudet. Da blir det mindre forvirring, du får det samme svaret hver gang» (far).
Foreldrene var opptatt av at de ansatte hadde høy kompetanse, og at de var ærlige
hvis det var noe de ikke kunne svare på. De ansatte så det som en sentral funksjon å
veilede familiene videre hvis de trengte mer hjelp, eller å trekke inn annen kompetanse
i tjenesten når det var nødvendig. Flere av sentrene hadde organisert tjenesten slik at
ansatte fra andre tjenester kom innom for å bidra med sin kompetanse. Dette fungerte
i varierende grad. Flere av dem som ikke jobbet i lavterskeltjenestene i utgangspunktet
strevde med å finne ut av den profesjonelle rollen. En av helsesøstrene uttalte: «Jeg
vet ikke hva jeg skal gjøre når jeg er der, jeg kan liksom ikke gå rundt å kreve at de skal
ha spørsmål å stille meg» (ansatt). De som jobbet fast i lavterskeltjenestene beskrev
at de hadde brukt mye tid på å finne ut av hvordan de skulle bruke kompetansen sin
i denne settingen: «Jeg måtte finne en balanse mellom å se utfordringen fra min vinkel
og lytte ut de perspektivene de andre bidro med» (ansatt).
En viktig del av lavterskeltjenestene i familiesentret var å gjøre kompetansen og
arenaen tilgjengelig for andre deler av tjenesteapparatet. På samme måte som det
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skal være lav terskel for å ta kontakt for foreldrene, skal det være lav terskel for
andre ansatte i sentrene, eller i andre tjenester i kommunen, å ta kontakt for å drøfte
ulike utfordringer. De ansatte som jobbet tilknyttet lavterskeltjenestene mente at
disse settingene med fordel kunne vært benyttet i større grad av de andre ansatte i
sentrene. De så det som et «uforløst mulighetsrom» i de tverrfaglige sentrene.
En annen viktig del av de profesjonelles rolle i sentrene var å legge til rette for at
familiene kunne støtte hverandre. Flere av de ansatte snakket om den enorme ressursen som lå i foreldregruppen, hvis de bare fikk muligheten til å snakke sammen:
«Noen av dem som kommer hit tror ikke de kan noe som helst, så ender de opp som
ressurspersoner. Fordi de vet ting som er nyttige for andre. Hvor det er salg på barneklær,
eller hvordan du lager billig middag» (ansatt).
Det var viktig å gi familiene tid til å finne sin egen vei videre. Flere av de ansatte var
opptatt av å alminneliggjøre det å streve i hverdagen, og samtidig ta det foreldrene
fortalte på alvor. En mor beskrev de ansatte slik:
«De sitter på gulvet sammen med oss, de sitter ikke og skuler og speider, de er veldig lite
skumle sånn. Det er jordnære mennesker. Det er viktig i et tilbud som dette. Det er jo ofte
mange som kommer hit som har det vanskelig» (mor).
Målgruppe
Lavterskeltjenester skal i utgangspunktet være tilgjengelig for alle. Fraværet av krav
om henvisning som beskrevet tidligere er et eksempel på det: «Vi stiller ingen krav,
har du et barn som er mellom 0-3 år, uavhengig av rollen du har, om du er bestemor,
dagmamma, mor, far, tante så har du muligheten til å komme. Du må liksom ikke passe
inn eller noe som helst» (ansatt).
Samtidig som dette var en sentral verdi i lavterskeltjenestene, var det en pågående
diskusjon om hvem man burde bruke ressursene på. Det ble stadig gjort justeringer
og omprioriteringer, og de åpne tjenestene med bredest målgruppe var stadig oppe
til diskusjon:
«Det er et stort mangfold blant befolkningen i denne bydelen, hvis vi snakker om klasse
så er det et ganske vidt spekter. Og skulle jeg valgt så er det klart at jeg vil si at jeg ønsker
helst å nå de familiene der det er sosioøkonomiske utfordringer. Hvis jeg kan bruke ett
sånt type begrep. Kanskje er man ny i Norge, kanskje er det språklige ting, kanskje bor man
tett. Der vi er usikre på oppvekstsvilkårene, Jeg vil heller at vi når de enn akademikerparet
med stort nettverk, høyt utdannet, stor leilighet» (ansatt).
På samme tid var de ansatte klar over at de ikke kunne plukke ut hvilke familier
som faktisk hadde behov for støtte ut ifra sosioøkonomiske faktorer. Det kan godt
være at barnet som vokser opp i den store leiligheten med akademikerforeldre har
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dårligere omsorgssituasjon enn et barn som vokser opp i en trangbodd leilighet i
en slitt bygård. Flere av foreldrene som deltok i studien ville aldri blitt vurdert som
i risiko på en kartlegging av sosioøkonomiske faktorer, men på bakgrunn av at de
strevde med både foreldrerolle og egen psykisk helse.
Både ansatte og foreldre mente at mangfoldet i gruppa var en vesentlig grunn til at
gruppetilbudene i familiesentrene fungerte så godt. Når gruppene ble for ensartet
kunne det bidra til å forsterke problemene mer enn det bidro til å finne ressurser
og muligheter. Ulikhetene gav også dynamikk.
Å utvikle lavterskeltjenester i familiesenter
Det er flere faktorer som har betydning for hvor lave eller høye tersklene for
deltakelse blir. Tersklene som er beskrevet i denne studien kan ses i sammenheng
med det Jacobsen og kollegaer (1982) beskriver som hinder som står i veien for at
forvaltningen tar ansvar for å dekke de behovene den enkelte har. De definerer tre terskler,
registreringsterskelen, kompetanseterskelen og effektivitetsterskelen. For å få tilgang til
tjenestene i familiesentrene må familiene akkurat som Jacobsen et.al påpeker selv ta
kontakt og vise interesse. I tillegg til at det krever initiativ kan mangelen på transport
ekskludere deltakere med dårlig økonomi i de mer grisgrendte områdene av landet. Når
det gjelder kompetanseterskelen kreves det både språkkunnskaper og kunnskap om den
norske velferdsmodellen for å navigere i de ulike tjenestene (Goth & Berg, 2011; Nutbeam,
2008). Den tredje terskelen omhandler kravet om effektivitet i offentlig tjenesteyting.
Dette kravet kan potensielt ekskludere familier som tilsynelatende ikke har store nok
behov for å motta tjenester fra det offentlige, men som kanskje representerer akkurat
den gruppen, som gjennom å få litt støtte i en vanskelig periode, ikke får store hjelpebehov på lenger sikt. En av de store utfordringene i forebyggende og helsefremmende
arbeid er å vurdere hvordan målgruppen for de ulike innsatsene skal være representert. Denne studien viser at det kan være mye å vinne på ikke å avgrense tjenestene
til spesifikke risikogrupper. Flere av foreldrene som deltok i lavterskeltjenestene ville
ikke vært der om tjenesten hadde hatt et navn som «Mental helse» eller «Integrering»,
selv om de kanskje både slet med psykiske problemer og opplevde utenforskap. Ulike
mennesker bidro med ulike ressurser inn i samhandlingen og inngikk i en form for
«likemannsarbeid», der det å hjelpe ble like viktig som det å få hjelp.
For foreldrene var det viktig å oppleve tillit til de ansatte i lavtersketjenestene. Dette
samsvarer med forskning på lavterskeltjenester som retter seg mot andre målgrupper
(Edland-Gryt & Skatvedt, 2013). Tilliten var knyttet til at de fikk bygge en relasjon med
fagpersonene over tid, at de ansatte hadde høy kompetanse og at de opplevde å bli
tatt på alvor. Denne studien viser også at det å jobbe i lavterskeltjenestene oppleves
som annerledes enn å jobbe i ordinær tjenesteyting. En måte å tolke dette på er at
noen egner seg bedre for det enn andre. Det kan også forstås som at dette er en
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annen profesjonell rolle, og at man dermed trenger tid til å forme den. Å innta nye
profesjonelle roller kan kreve at den ansatte utvikler nye ferdigheter (Skau, 2017).
Det kan forklare hvorfor noen av de ansatte i familiesentrene synes det er vanskelig
å få utnyttet kompetansen sin for eksempel rundt kjøkkenbordet i Åpen barnehage.
De måtte jobbe på en annen måte enn det de var vant til, det krevde en annen form
for fleksibilitet og evne til å gi foreldrene rom til å styre samtalene. Når ansatte fra
tradisjonelle tjenester skal bidra inn i lavterskeltjenester blir det viktig å legge til
rette for at de får tid til å bli kjent med samhandlingsformen og aktivitetene som er
gjeldende der.
Denne studien viser at det er viktig å ha bredt fokus for å forstå hva som har betydning for om en tjeneste oppleves å ha lav terskel for deltakelse. Det handler både
om hvordan tjenestene er organisert, hvilken kompetanse som er tilgjengelig og
hvordan tjenesten evner å inkludere familiene. Det er store individuelle forskjeller
med hensyn til hva som har betydning for deltakelse, og det ser også ut til at det
er forskjeller ut ifra hvor sentrene er lokalisert. De lokale forskjellene og de ulike
behovene i målgruppa viser behovet for å kartlegge hvilke terskler som er tilstede
ved hvert senter. For å få tak på nyansene i det som har betydning for deltakelse
er det nyttig å jobbe med dette både sammen med de ansatte og med familier fra
lokalsamfunnet. Målet må være å utvikle tjenester som er tilpasset lokale forhold, og
som bidrar til å senke tersklene for deltakelse slik at familiestøttende arbeid kommer
i posisjon til å bistå familiene på et tidlig tidspunkt.
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Kapittel 14. Brukermedvirkning
i Familiens Hus
Ina Nergård
Organisasjonen Voksne for Barn

Sammendrag
Dette kapitlet gir en oversikt over ulike perspektiver på brukermedvirkning og hvilken
verdi det har i utviklingen av tjenestetilbudet. Det blir også beskrevet hvordan man kan
arbeide med brukermedvirkning i praksis, og hva som er viktige prinsipper i dette arbeidet.
Kapitlet har mange eksempler på brukermedvirkning på både individ og systemnivå som
illustrerer hvordan man kan arbeide med dette i Familiens Hus eller tilsvarende modeller
for organisering av tjenester til barn, unge og deres familier.
«Brukerperspektivet er en grunnstein i det psykiske helsearbeidet for barn, unge og deres
familier. Gjennom god informasjon, medvirkning og selvbestemmelsesrett gis brukerne
innflytelse på egen situasjon og kan bidra med erfaringer, kunnskap og ønsker ved utvikling
av tjenestetilbudet. Nivå, profesjon og system bør tilpasse seg brukernes behov, ikke omvendt»
(Sosial- og helsedirektoratet, 2006a).
Dette sitatet fra Opptrappingsplan for psykisk helse er et godt bilde på det politiske
og ideologiske klima som har preget helse- og sosialfeltet gjennom de siste ti-femten
årene. Som et ekte barn av sin tid, har brukermedvirkning blitt en av selve grunnpilarene i samhandlingsmodellen Familiens Hus. I tillegg til at brukermedvirkning
er en lovfestet rettighet, skal prinsippet om medvirkning ligge der som en del av
fundamentet og bidra til å gjøre huset solid, stødig, varig og inviterende. I sin ytterste
konsekvens burde dette kunne bety at brukermedvirkning er en naturlig og integrert
del av all virksomhet i alle Familiens Hus. I et slikt Familiens Hus vil tjenestene være
mer kvalitetssikret, fordi de bygger på et kunnskapsgrunnlag som integrerer brukerkunnskap og – erfaringer med fagkunnskap på en god måte. Brukermedvirkning kan
bidra til at tjenestene blir mer effektive og treffsikre, fordi de gjenspeiler det behovet
som barn, ungdom og familier i kommunen selv faktisk mener at de har, og fordi
tjenestene evalueres og utvikles med bakgrunn i brukernes erfaringer. Brukerne vil
være mer fornøyde fordi det ved etablering av virksomheten har blitt lagt vekt på
de erfaringer barn, unge og foresatte selv sitter med, i forhold til hva som skal til
for å kunne spørre om - eller ta imot – hjelp når man trenger det, og hvordan man
ønsker å bli møtt i en slik situasjon.
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Brukermedvirkning kan hevdes å ha en egenverdi i at mennesker som søker hjelp
oppnår mer kontroll over egen situasjon og eget liv når de mottar hjelp på egne
premisser. Brukermedvirkning kan videre ha en terapeutisk effekt for brukere av
Familiens hus ved at kontroll over egen situasjon styrker brukerens selvbilde og hans/
hennes motivasjon for å bruke tjenestene, noe som i neste omgang kan ha en positiv
effekt på brukerens livskvalitet og/eller bedringsprosess (Helsedirektoratet, 2019).
Brukermedvirkning som fenomen er preget av idealer, og kommer ikke av seg selv.
Fagfolk i Familiens Hus må derfor jobbe aktivt og kontinuerlig for å omsette idealene til
realiteter. Jeg håper med dette kapitlet både å vise vei og samtidig vise at vi er på vei!
Hva innebærer brukermedvirkning i praksis?
«Brukermedvirkning er brukerens innflytelse på utformingen av tjenester og i det enkelte
møte mellom bruker og tjenesteutøver» (Sosial- og helsedirektoratet, 2006a).
Det tas gjerne som en selvfølge at fagfolk i helse- og sosialfeltet er enige om hva
brukermedvirkning er og hva det innebærer i praksis. Vi i Voksne for Barn erfarer at
det nødvendigvis ikke er slik. I møte med fagfolk i ulike deler av det offentlige, ser vi
oppfatninger om brukermedvirkning som strekker seg i et kontinuum fra innhenting
av samtykke i den ene enden, til at det dreier seg om å kaste all sin fagkompetanse og
ekspertise over bord og la brukerne «kjøre sitt eget løp» i den andre. De aller fleste
ligger nok langt fra ytterpunktene i sin oppfattelse, men det kan likevel være viktig
å reise dette spørsmålet, og starte med å få en felles oppfattelse og et felles mål.
Oppfattelsen av reell mulighet for medvirkning er individuell. Å tilrettelegge for
medvirkning for en familie, kan for eksempel være noe helt annet enn det vi gjorde for
en annen familie i går med stort hell. Det samme kan gjelde medvirkning på systemnivå,
ut fra hvilke bruker- og aldersgrupper det er snakk om. Derfor må dette vurderes
i hvert enkelt tilfelle, samtidig som det kan defineres noen sentrale «kjøreregler»:
•

•
•
•

Bruk tid på å skape en god relasjon preget av tillit, åpenhet og gjensidig
respekt. Godt samarbeid og god kommunikasjon fordrer at man er åpne og
lydhøre overfor hverandre.
Tilpass språk, metode og setting etter barnets og de foresattes behov. Husk
tolk ved behov - barna skal aldri benyttes som tolk!
Finnes det andre arenaer og tillitspersoner vi kan benytte/samarbeide med for å
lage gode rammer for medvirkning ut fra barnets og foresattes ønsker og behov?
Inviter barnet eller de foresatte til å ta med seg en person det har tillit til
dersom de ønsker det (Pasientrettighetsloven § 3.1). Taushetsplikten skal ikke
benyttes som argument for at dette ikke lar seg gjøre.
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•
•

Gi informasjon tilpasset alder og situasjon, og gi rom for spørsmål og
oppklaring. Understøtt gjerne muntlig informasjon med skriftlig materiell.
På individnivå: Trekk inn familie og nettverk i utredning og behandling etter
ønske og behov.

Hvem er brukerne?
Brukerne av Familiens Hus kan favne om både den generelle barne- og ungdomsbefolkningen og deres foresatte, samt de barn og familier hvor det foreligger en
bekymring, uttalte psykiske eller fysiske utfordringer, vansker eller lidelser samt
barn og unge med habiliteringsbehov.
Det er ikke alltid lett å skulle definere hvem som er bruker. En familie består av flere
potensielle brukere, og de kan representere ulike perspektiver, meninger og opplevelser.
Det er i de fleste tilfeller avgjørende å se barnet i sammenheng med sin familie og sitt
naturlige miljø. Foreldrene er en viktig ressurs som pårørende, og som brukere på
vegne av, eller sammen med, barnet sitt. Samtidig må barnet inkluderes som bruker
på egne premisser der det er mulig (Sosial- og helsedirektoratet, 2007). Det kan være
vanskelig å skulle vekte barnets meninger og syn opp mot de foresattes der disse står
i konflikt. Hvem eier sannheten? Hvilken vekt barn og unges mening bør ha, vil naturlig
nok endre seg i forhold til barnets alder og modenhet. Dette gjenspeiles seg i barnas
juridiske rettigheter. I tillegg kan det variere ut fra situasjon, hvilke avgjørelser som skal
tas osv. Utgangspunktet bør være at alle barn kan uttrykke noe om sin situasjon og sine
ønsker, og at det er de voksnes ansvar å legge til rette for at de har mulighet til dette.
Spørsmål å stille seg ved tilrettelegging
Det er alltid de voksne sitt ansvar å tilrettelegge for at barn og unge har en reell mulighet
til å medvirke. Dette gjelder både på system- og individnivå. Det er også de voksne som
har det endelige ansvaret for de avgjørelsene som tas, det tilbudet som gis, fagligheten,
ivaretakelsen av barnets beste osv. I Familiens Hus er det er ledelsesansvar å sørge for
at juridiske, politiske og faglige betingelser blir etterfulgt i den daglige virksomheten.
Dette omfatter selvfølgelig også ivaretakelse av retten til medvirkning og deltakelse.
Innenfor de rammene som er lagt, er det den enkelte tjenesteutøver som har ansvaret
for å tilrettelegge for medvirkning i den enkelte sak.
Tilrettelegging krever oss for kreativitet, fleksibilitet og kompetanse. Her er i tillegg
noen spørsmål å ta utgangspunkt i når man planlegger:
Når? Hvordan kan man finne et tidspunkt som passer for alle, slik at dette ikke blir
et hinder for deltakelse?
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Hvor? På individnivå vil enkelte foretrekke sitt eget hjem for å slippe å være den
besøkende – noe som i seg selv kan innebære en ulikhet i makt. Andre kan synes
at det er invaderende å skulle gjennomføre «offentlige» samtaler i stua si eller på
ungdomsrommet. Er det mulig å tenke et alternativt sted, andre arenaer? Vær bevisst
at barn og unge kan ha behov for å trekke seg ut av samtalen, og tenk over hvordan
dette gjøres mulig. På systemnivå – er det for eksempel en symbolverdi at en får
disponere kommunestyresalen for å gjennomføre en medvirkningsprosess? Eller er
det fint å bruke fritidsklubben – deres hjemmebane?
Hvem? Her er det spørsmål både om hvem skal vi spørre, og hvem som spør. Som
tidligere nevnt er det ikke alltid like enkelt å vite hvem som skal defineres som bruker.
På systemnivå er det viktig å tenke gjennom hvem som er «kvalifiserte» brukere til å si
noe på vegne av en hel gruppe. Det er ikke alltid at barn og unge selv kan eller vil delta
direkte i medvirknings- eller beslutningsprosesser som angår dem. Da er det viktig å
tenke hvem som kan representere barnas perspektiv på en god måte. På individnivå
kan det være greit å tenke på om det er personer barnet har særlig tillit til som kan
gjennomføre samtaler med barnet, eller også være en støtte-/talsperson for barnet i ulike
møter. På systemnivå kan frivillige organisasjoner være gode som samarbeidspartnere.
Hvorfor? Både barn og foreldre kan trenge å få vite hvorfor det er viktig at de har en
mening og uttaler seg om noe. Hva er utgangspunktet for dette møtet eller samtalen?
Hva er det vi skal snakke om, og hva er målsetningen? Hva skal foreldre og barns
meninger brukes til? Det er motiverende å vite at nettopp din mening er viktig for at
en beslutning skal bli så bra som mulig, eller at dine erfaringer er verdifulle for de
som er ansvarlige for at tjenestetilbudet for barn og unge i kommunen skal bli bedre.
Hvordan? Tilrettelegging handler også om å være bevisst hvilke metoder, rammer og
kommunikasjonsformer man velger for å gjøre medvirkningen så reell og god som mulig.
Medvirkning som prosess
Veilederen «Barns deltakelse i barnevernet» (Strandbu & Vis, 2008) har som utgangspunkt at barn skal være deltakende i de beslutningene som angår dem, og viser at
brukermedvirkning er noe mye mer enn en samtale der informasjon deles. Gjennom
gutten Arne sine øyne pekes det både på de utfordringer og de muligheter som
ligger i det å få til medvirkning i praksis. I veilederen fremstilles medvirkning som
en prosess som består av flere deler:
Informasjon: For å ivareta sin rettighet om deltakelse, er barn, ungdom og foresatte
avhengig av informasjon på ulike nivå; de må ha informasjon om sine rettigheter, en
viss systemkunnskap, informasjon om saken de skal mene noe om osv. Informasjon
er også en forutsetning for å kunne danne seg egne meninger.
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Meningsdanning: Det er ikke alltid lett å vite hva man skal mene om ting. Alder,
personlighet, funksjonsnivå, informasjon, kontekst, grad av konflikt osv. vil påvirke
dette. Mange trenger noen å snakke med for å kunne danne seg en mening, og også
trygghet i forhold til at det er «greit» å mene noe, selv om ens meninger kan være i
strid med andres tanker om saken.
Uttrykke meninger: For at meninger skal bli en del av beslutningsgrunnlaget, må
disse meningene gjøres kjent for beslutningstakerne. For enkelte barn er det lett
å uttrykke dette, mens det for andre kan oppleves som belastende å skulle si sin
mening i frykt for å si noe galt eller såre noen når de voksne rundt representerer
ulike behov og meninger. Relasjonsbygging og godt samarbeid mellom de voksne
kan være med på å lette dette, samt alternative kommunikasjons- og uttrykksformer.
Inklusjon av meninger: Når du deltar og bringer fram dine meninger, skal disse
tas på alvor. Ulikhet i makt kan få konsekvenser for om meningene blir inkludert i
beslutningsgrunnlaget. Flere finner at barnets mening tillegges mindre vekt og at
barnet oppfattes som mindre moden og kompetent når barnets syn avviker fra de
voksnes (Schofield & Thoburn, 1996, Thomas & O’Kane 1998, Thomas et al., 1999 i
Strandbu & Vis, 2008).
Oppfølging: Det er viktig å følge opp med å sjekke hvordan det har vært å medvirke,
og å avklare når og hvordan en får tilbakemelding på hvordan innspill og meninger
har blitt tatt i bruk.
Selv om modellen beskrives med utgangspunkt i medvirkning på individnivå, vil den
være meningsfull også på systemnivå. Modellen kan også være nyttig med tanke på
medvirkning fra foresatte.
«Å føle seg hørt, støttet og forstått – det er en herlig følelse!»
Nigel Thomas gjorde i 2000 en undersøkelse blant barn plassert under barnevernets
omsorg vedrørende synet på egen deltakelse, og ba dem rangere faktorer som var
viktige for egen deltakelse. Fra mest viktig til minst viktig ble 9 faktorer rangert på
denne måten: 1) bli lyttet til, 2) få si sin mening, 3) få støtte, 4) få vite hva som skjer,
5) få valg, 6) tid til å tenke gjennom ting, 7) at voksne ikke legger press på meg, 8) at
voksne tar gode avgjørelser og 9) få det som jeg vil (Thomas, 2000).
Undersøkelsen er et eksempel på at barn nettopp har forstått noe veldig viktig som
ikke alltid er like åpenbart for oss voksne. Å ta barn og unges medvirkning på alvor
handler mye om å huske å spørre, og like mye om å ta seg tid til å lytte. «Jeg har
brukt et halvt liv på å ta mot til meg for å spørre om hjelp. Det er DIN jobb å lytte til meg!»
(Voksne for Barn, 2011a).
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Det handler om å respektere hverandre nok til å ta med dem det gjelder når det
snakkes om dem. Og det handler ikke minst om å kunne ta den andres perspektiv:
«Jeg har en setning å si; Hva hvis du var meg og jeg var deg – hva ville du?» ( Voksne for
Barn, 2011a).
Dette bør være utgangspunktet når det skal legges til rette for barn og unges med
virkning i Familiens Hus. Så er det opp til hvert enkelt hus å jobbe internt med å
definere hva dette betyr for virksomheten og tjenestene som helhet, og å få på plass
rammer og rutiner for hvordan det skal gjøres i praksis.
Medvirkning på individnivå
På individnivå innebærer brukermedvirkning at barn, unge og deres familier som
benytter seg av et tjenestetilbud får innflytelse i forhold til dette tilbudet. Det betyr
at de skal ha en reell mulighet til å medvirke i valg, utforming og anvendelse av de
tilbud som er tilgjengelige og ved planlegging, gjennomføring og evaluering av de
tiltakene som iverksettes for den enkelte. Dette innebærer også et tilgjengelig, variert
og fleksibelt tjenestetilbud å velge ut fra.
For å ivareta retten til medvirkning på individnivå finnes det ulike metoder og verktøy
som kan være et godt utgangspunkt:
FIT (feedbackinformerte tjenester) tidligere KOR (Klient og resultatstyrt terapi).
Feedbackinformerte tjenester handler om tilbakemelding fra brukere, samt å endre
og tilpasse tjenestene i tråd med disse tilbakemeldingene. Dette er et viktig ledd i å
benytte erfaringer fra brukere til å forbedre tjenestene (NAPHA, 2019).
Individuell plan
Individuell plan (IP) er et viktig verktøy for å sikre brukermedvirkning på individnivå,
og en rettighet som er godt forankret i lov1. Både ansvarsgrupper og familieråd kan
være gode rammer for arbeidet med individuell plan.
I Ringsaker kommune er Barbro Skålvik ansatt som systemkoordinator for IP. Det
er hun som har ansvaret for å få på plass koordinator i hver enkelt sak, samt opplæring og oppfølging av koordinatorene, brukere og andre samarbeidsparter. Innenfor
Familiens Hus er det stort sett helsesøstre, barnevernsansatte og ansatte i PPT som

1

Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen § 15 (NAV-loven), Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferds-

forvaltningen § 28 og § 33, pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5, helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1,
spesialisthelsetjenesteloven § 2-5, psykisk helsevernloven § 4-1, Lov om barneverntjenester § 3-2 a.
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har koordinatorrollen. Sammen med 8 andre kommuner i Hedmark har Ringsaker
dannet et nettverk for systemarbeid med individuell plan, til god støtte for de ansvarlige.
De har også utarbeidet en veileder for arbeidet som de har kalt «Individuell plan =
brukers plan». Som tittelen gir uttrykk for, er de opptatte av at dette ikke skal være
en ny fagplan, men at IP på en god måte skal reflektere brukernes egne mål. – Det
er meningsløst å jobbe med individuell plan uten at de eller den det gjelder selv er med
på å utforme mål og tiltak. Selv om vi begynner å bli ganske gode på dette, kan jeg i noen
tilfeller godt ane hvilken fagbakgrunn koordinator har ut fra hvordan planen ser ut, og
slik skal det jo ikke være, sier Skålvik. Brukermedvirkning har vært en sentral del av
opplæringa om IP i Ringsaker kommune. Skålvik forteller at hun har hatt god erfaring
med å gi opplæring dirkete inn i ansvarsgruppa. – Jeg mener det er positivt og viktig at for
eksempel foreldre og fagpersoner på denne måten får samme informasjon og kunnskap.
Ved at jeg i en slik sammenheng legger vekt på viktigheten av at det skal være brukers plan,
opplever jeg at det er vanskeligere å gå bort fra dette prinsippet. Jeg synes også generelt
at opplæring av fagfolk og brukere sammen gir viktige innspill og vinklinger som kanskje
ikke hadde blitt drøftet om det bare hadde vært et kurs for fagfolk, sier Barbro Skålvik.
I Ringsaker har de tatt i bruk internettbasert IP. Skålvik mener at dette på mange
måter har gjort arbeidet lettere, ved at det blir en mer aktiv plan og at den blir lettere
tilgjengelig for bruker og samarbeidspartnere.
Vigdis Husom Gjestvang fra Stange kommune er opptatt av at man også i arbeidet
med individuell plan må være bevisst hvordan man legger til rette for en god med
virkningsprosess. – I planprosessen for en 14 år gammel jente, var mor opptatt av hvor
viktig det var å sette som et mål i IP at datteren må få gode venner. Mors bekymring var
at ingen kommer og ringer på døra. Hun opplevde at datter var ensom. Heldigvis var jenta
med. Hun protesterte og presiserte at det fikk jeg ikke lov å skrive. «Jeg er aldri alene på
skolen, har alltid noen å gå sammen med». Hun mente dessuten at chatting var en viktig
måte å holde kontakt med venner på, noe som kunne være vanskelig å forstå betydningen
av for foreldrene, forteller Gjestvang. – Jeg oppdaget viktigheten at å ta med ungdommen
i egne møter, lage små møtepunkter utenom et ansvarsgruppemøte, gjerne på eget rom
eller i stua. Dette ga meg en god opplevelse av å få det til, sier Gjestvang.
Vigdis Husom Gjestvang forteller videre: -En familie jeg jobbet med tidligere avholdt
alle IP møter hjemme ved eget kjøkkenbord. Stormøter ble avholdt på skolen. Foreldre
opplevde at deres stemme ble bedre hørt og at de fikk uttrykt seg på en annen måte
hjemme, på egen arena. De sa de opplevde at skolens personale snakket med dem på
en annen måte når de kom på deres hjemmebane. De sa de opplevde mer ydmykhet fra
tjenesteytere. Den samme moren skrev ofte inn i IP sjøl, direkte i møtet, mens personlig
koordinator var møteleder.
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Tverrfaglig team
I flere Familiens Hus har de tverrfaglige team i litt ulike former, hvor særlig foresatte og
eventuelt også ungdom, kan drøfte en problemstilling med en gruppe fagfolk. Også i
slike sammenhenger er det viktig å tenke igjennom hvordan møter skal legges opp for
å sikre en reell medvirkning. Familiesentret i Ringsaker har utarbeidet en sjekkliste for
å kvalitetssikre foreldres deltakelse i tverrfaglige samarbeidsmøter og oppvekstteam.
Sjekklisten inneholder viktige punkter for hva som bør gjøres før møtet samt for
beredelser og gjennomføring. En forutsetning er at familien selv eier problemstillingen
og er de som har definert bekymringen. Viktige mål er blant annet å sørge for god og
nødvendig informasjon, god ivaretakelse av foreldre og ungdom i prosessen, avklare
behov for bistand under møtet, basere videre oppfølging på familiens egne ønsker,
tydelig oppsummering og evaluering av møtet fra foreldre og ungdom.
Familieråd
Familieråd er en metode for brukermedvirkning på individnivå som kan benyttes på
ulike måter i Familiens Hus sin virksomhet. Modellen tar utgangspunkt i at et barn
har en rett til å delta i beslutningsprosessen som berører barnet (Strandbu, 2008).
Familieråd er et møte mellom familiens private nettverk og offentlige instanser. Målet
er at familien selv skal drøfte seg fram til en plan som skal bedre barnets livssituasjon.
Et familieråd skal ha søkelys på barnet. Derfor deltar de fleste barn i familierådet, og
det er de voksnes ansvar å legge til rette for barnets deltakelse også her. Et familieråd
kan brukes i ulike type saker og for barn i alle aldersgrupper.
Familieråd gir en mulighet for å se familien helhetlig og finne frem til de ressurser
og løsninger familien selv vurderer som gode. Se figur 14.1.

Planlegging

Del 1 Info
offentlige aktører

Gjennomføring

Del 2 Familiens
egen diskusjon

Oppfølging

Del 3 Presentasjon/
diskusjon av handlingsplanen

Figur 14.1. Familierådsprosessen

Familieråd har etter hvert blitt en godt kjent metode innen barnevern og familievern.
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Barnevernets Utviklingssenter i NordNorge har gitt ut et temahefte for hvordan barns deltakelse kan legges til rette for
innen familierådsmodellen (Strandbu, 2008).
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Organisasjonen Voksne for Barn har også prøvd ut familieråd i en mer forebyggende
sammenheng innen psykisk helse, med Familiens Hus som ramme (Voksne for Barn,
2011b). Familiesentret Varden i Sandefjord et eksempel på dette. Der er det helse
søster/familieterapeut og en førskolelærer som har fått opplæring som koordinatorer.
Aktuelle saker henvises først og fremst via helsesøstrene. Ved Varden Familiesenter
opplever de familierådet som en god metode for å få brukerne med på en aktiv
måte, og at metoden kan brukes i et bredt spekter av saker. De får også gode tilbake
meldinger fra de familiene som har gjennomført familieråd, blant annet at familiens
ressurser har blitt mobilisert på en god måte og at de på egenhånd har kunnet bruke
elementer fra familierådet i etterkant. Selv om en del ungdommer på forhånd synes
det høres teit ut, kan de i etterkant fortelle at de synes det har fungert.
Ved Familiesentret i Larvik Kommune benyttes familieråd på en litt annen måte. Der
fungerer familierådet som et lett tilgjengelig hjelpetiltak ved at de tar imot henvendelser
fra familier som har et problem av sammensatt karakter og opplever at veien videre
er ukjent. I denne situasjonen benyttes familierådet som et tverrfaglig, reflekterende
team for å belyse saken fra flere sider. En møteleder samtaler med familien om hva
de opplever som problem, hvordan problemet kan forstås og hvilke ressurser de involverte har å spille på. Refleksjonene fra teamet følges opp av møteleder og familie før
de ser etter aktuelle løsninger. Teamet får også anledning til å komme med innspill
til løsninger før familien avgjør hvilken vei de ønsker å gå videre og hvilken bistand
de da vil ha behov for.
Medvirkning på systemnivå
Med medvirkning på systemnivå menes medvirkning knyttet til planlegging, tjenesteutvikling,
gjennomføring og evaluering på alle nivåer.
I forbindelse med Familiens Hus, vil dette kunne bety involvering av barn, ungdom
og foresatte på mange ulike måter:
Planlegging og etablering av Familiens Hus
Her kan barn, unge og foresatte bidra med kunnskap og erfaringer knyttet til flere
forhold; hva som finnes av behov, hva som er viktig for at det skal bli et tilgjengelig
og godt tilbud som det er lett å oppsøke dersom man trenger hjelp eller støtte, hvilke
tjenester som bør inn osv.
I praksis kan dette gjøres på ulike måter, og metodene lar seg selvfølgelig kombinere!
Det kan for eksempel etableres arbeidsgrupper med representanter fra fagfelt og
aktuelle brukergrupper.
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Når Familiehjelpa i Stange skulle etableres, ble det nedsatt en prosjektgruppe der
Trude Kjelgren fra Mental Helse Hedmark ble med som brukerrepresentant. – Jeg
har vært med helt fra starten i dette arbeidet, og opplever å ha fått påvirke i forhold
til hva Familiehjelpa skal være, og hvem som skal være der, sier Trude. – Noe annet
jeg har bidratt mye med er hvordan ting skal skrives, hvordan informasjonen om
Familiehjelpa kan bli tilgjengelig og best mulig for de som søker hjelp.
En annen mulighet er å invitere til ulike medvirkningsprosesser med grupper av
barn og unge, eller med grupper av foreldre. Eksempel på dette kan være åpne
dialogmøter for foreldre og foresatte. I samarbeid med for eksempel Barne- og
ungdomsrådet, elevrådene eller fritidsklubben, kan det arrangeres dialogmøter for
ungdommene i kommunen.
Voksne for Barn har i flere år arrangert medvirkningsprosesser (Skriveverksteder og
Ha det bra-høringer) med grupper av barn og unge. Dette både på eget initiativ som
en del av et sosialpolitisk arbeid, blant annet med barn og unge som har foreldre med
psykisk sykdom eller rusmiddelavhengighet og mindreårige asylsøkere, men også på
oppdrag fra kommuner for planlegging eller evaluering av ulike tjenester/tiltak. Alle
samlingene har hatt sin opprinnelse i et ønske om å invitere unge til medvirkningsprosesser på lokalt plan. Målet er at barn og unges erfaringer og tanker om hva som
skal til for å ha det bra og hva som er god hjelp skal hentes frem og brukes når man
skal planlegge, utvikle og forbedre et tjenestetilbud. En viktig del av denne prosessen
er å overbringe resultatet til riktig mottaker på en god måte. Øvelsene som blir brukt
på samlingene baserer seg på PLA-metodikk (Participatory Learning and Activity).
Da Osen kommune i Sør-Trøndelag skulle revidere sin plan for psykisk helsearbeid ville
de invitere unge til å si noe om hva som er viktig for dem for å ha det bra når man bor
i kommunen. Derfor inviterte de i samarbeid med Voksne for Barn, ungdom i alderen
13 til 16 år til å si noe om dette. Prosessen ble lagt til rette av psykiatrisk sykepleier
og helsesøster fra Osen kommune samt en representant fra Voksne for Barn. Det
overordnede temaet for høringen var oppvekstvilkår og psykisk helse blant barn og
unge i kommunen. Resultatet fra høringen ble presentert i en egen rapport og også
presentert for ansatte i kommunen. Det ble også brukt som grunnlag ved utformingen
av kommunal plan for psykisk helsearbeid. Åtte måneder etter første høring ble det
arrangert en re-høring med de samme ungdommene for å undersøke hvordan man
opplevde at bidragene hadde blitt brukt og hvilke konsekvenser de hadde fått.
I 2018 ble vi invitert tilbake til Osen i forbindelse med utarbeidelsen av kommunens
folkehelseplan for 2019. Alle ungdomsskoleelevene ble invitert til 2 dagers idedugnad. Målet var å kartlegge de unges tanker om hvordan Osen kan bli en enda
bedre kommune å vokse opp i, samt komme fram til hensiktsmessige tiltak å satse
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på de neste årene innen feltene barn og unge, psykisk helse og rus. Resultatene ble
presentert av ungdomsrepresentanter for kommunestyret, og har fått konkret og
direkte innvirkning på satsningsområdene i folkehelseplanen.
Daglig virksomhet og gjennomføring av tiltak i Familiens Hus
Det kan være en god idé å opprette et brukerutvalg som kan være med på å sikre
at barneperspektivet, brukerperspektivet og prinsippet om medvirkning blir holdt
oppe og tydeliggjøres i virksomhetsplaner og daglig drift osv. Brukerutvalget kan
også være med på å etterse at tjenesteutviklingen er behovsstyrt, og også komme
med innspill til nye satsningsområder.
I Helseforetakene har etablering av brukerutvalg etter hvert blitt en forholdsvis vanlig
praksis. Det er også etablert en del slike utvalg på kommunalt nivå, men da gjerne
knyttet til NAV, færre i forhold til tjenester for barn og unge. Jeg har ikke klart å finne
et etablert brukerutvalg ved et Familiens Hus, men noen av dem jeg har snakket med
har hatt, eller har forsøkt å få til dette. Deres erfaring har vært at rekruttering er
vanskelig, og også det å få representanter til å følge opp. Dette kan selvfølgelig bero
på ulike ting, både usikkerhet rundt hva en slik rolle innebærer, tid og lyst, fleksibilitet
fra tjenestenes side i forhold til tid, sted, godtgjørelse osv.
Det kan være fornuftig å samarbeide med den lokale frivilligheten, og brukerorganisa
sjonene på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå for å rekruttere deltakere til slike
utvalg. Organisasjonene kan bidra med å finne gode representanter, og kan også
støtte og veilede representantene i sitt oppdrag, enten det er som medlem av et
brukerutvalg eller en arbeids- /prosjektgruppe slik som i Stange:
Prosjektgruppa ved Familiehjelpa i Stange har møter ca. en gang i måneden, og Trude
Kjelgren fra Mental Helse Hedmark sin oppgave er nå å bidra til at brukerfokuset
holdes oppe og framme i den daglige virksomheten. Birgit Valla skriver i sin blogg:
«Fredag: Kl. 09.00: Møte i prosjektgruppa som står bak etableringen av Familiehjelpa. Her
sitter bl.a. brukerrepresentant Trude Kjelgren fra Mental Helse Ungdom. Et av temaene på
møtet er hvordan vi i Familiehjelpa kan kartlegge familiens ressurser, og hvilket verktøy
vi kan bruke. Trudes vurderinger av våre innspill er av uvurderlig verdi».
– Jeg bidrar til å synliggjøre brukernes syn på ting, sier Kjelgren. – I Familiehjelpa er de
veldig opptatt av brukermedvirkning, og jeg opplever at mine innspill blir tatt på alvor og
kommer til umiddelbar nytte i arbeidet. Mine innspill kan for eksempel gå på hvordan de
andre snakker om ting. Dersom de begynner å bruke masse faguttrykk og jeg ikke forstår
hva de snakker om, så må jeg be dem tenke over andre måter å forklare det på. Dette er
jo også viktig at de tenker over når de skal forklare og snakke om ting til brukerne.
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Ved å ha Trude Kjelgren med som fast medlem i prosjektgruppa, oppnår man kvalitets
sikring av virksomheten på minst to ulike måter: brukererfaringer blir inkludert og
benyttet, og de ansatte får konkret øvelse i å kommunisere på en måte som er mer
tilpasset og tilgjengelig for brukerne av tjenesten.
-Det eneste jeg skulle ønske meg var at vi var to representanter i prosjektgruppa. Men jeg
har styret mitt i ryggen, og kan ta med meg spørsmål dit for å få innspill og råd hvis jeg
trenger det, sier hun.
Voksne for barn har et nettverk av frivillige talspersoner som har fått opplæring i
å fremme barn og unges synspunkter. Talspersonene kan representere barn og
unge i mange ulike sammenhenger, blant annet i brukerutvalg eller som brukerrepresentanter i Familiens Hus. Talspersonene har ulik bakgrunn og erfaring, men
har et felles engasjement i forhold til barn og unges oppvekst og psykiske helse.
Flere har egne erfaringer som brukere av offentlige tjenester innen oppvekst- og
psykisk helse-området. Mange er, eller har vært, pårørende til barn eller ungdom
med psykiske problemer.
Evaluering av Familiens Hus som modell og tjenesteleverandør
Ved evaluering bør det være en selvfølgelighet å henvende seg til de som bruker
tjenestene. Der for eksempel KOR brukes som kvalitetssikringsverktøy og fortløpende
evaluering på individnivå, er det også behov for gode løsninger for hvordan man kan
sikre at brukernes erfaringer innhentes for evaluering av tjenesten på systemnivå
med mål om kvalitetsforbedring.
Dette kan for eksempel gjøres ved bruk av brukerundersøkelser. Et brukerutvalg eller
en gruppe brukere kan bistå med å utarbeide gode spørsmål, og gi råd i forhold til
hva som er viktig å tenke på ved gjennomføring. Brukerundersøkelser henvender seg
gjerne til foresatte og/eller de eldste barna. «Bruker Spør Bruker» er et metodeverktøy
som er utviklet for å involvere brukerne i arbeidet med å samle inn og analysere data
for å få til kvalitetsforbedringer av ulike tiltak innen helse- og sosialetaten. Ved å la
tidligere brukere av tjenesten være de som utfører evalueringen, vil en få en form
for brukerstyrt evaluering. KBT Midt-Norge (Kompetansesenter for brukererfaring
og tjenesteutvikling) er i gang med å tilpasse dette verktøyet for barn og unge.
Evaluering kan også ta utgangspunkt i ulike medvirkningsprosesser med grupper av
barn, unge eller foresatte.
Ved Barneverntjenesten i Hamar ble det gjennomført en ha det bra- samling som et
kvalitativt tilskudd til en gjennomført brukerundersøkelse. Som et ledd i evaluering og
tjenesteutvikling, inviterte de i samarbeid med Voksne for Barn ungdommer i alderen
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13 til 19 år til høringssamling for å belyse ulike temaer som barneverntjenesten i
Hamar kommune ønsket innspill på. Alle ungdommene hadde eller hadde hatt tilbud
fra barneverntjenesten. Et av temaene som ble belyst var hvordan man bør møte,
informere og ivareta barn ved omsorgsovertakelse. Budskapet ble overlevert i et møte
med barnevernleder og en samlet personalgruppe.
Uansett hvilke metoder man velger å ta i bruk for å sikre medvirkning på systemnivå,
er det viktig at det tydeliggjøres i virksomhetsplanene hvordan dette skal gjøres, og at
det etableres et godt system for hvordan brukererfaringer skal innhentes og deretter
tilbakeføres til tjenesten for aktivt bruk i utvikling og kvalitetsforbedring. Det er også
viktig å ha et system for hvordan de involverte får tilbakemelding om hvordan deres
bidrag har blitt tatt i bruk. Brukermedvirkning skal inngå som en del av tjenestenes
internkontrollsystem (Sosial- og helsedirektoratet, 2006b).
Brukermedvirkning – bare tullball eller en kjempeidé?
Vi i Voksne for Barn har diskutert brukermedvirkning med et bredt fagfelt ved mange
anledninger de siste årene. Vår erfaring tilsier at det er betydelig flere i dag som virker
overbevist om at medvirkning har sin verdi, enn det var for bare 5-10 år siden. Noen
er nok ennå, tvilende, men synes det er litt flaut å si det. Noen få enslige sjeler står
fortsatt på sitt og mener at dette er noe stort tullball.
Vi oppfatter samtidig at det er ulikt hvor lett det er å være tilhenger av medvirkning i
ulike situasjoner og sammenhenger, og også ulikt hvor langt man ønsker å «strekke»
medvirkningen. Det kan for eksempel være lettere å invitere brukerne av åpen barnehage til å være med på å påvirke valg av aktiviteter, enn å gi barn og unge en reell
påvirkningsmulighet i barnevernets beslutningsprosesser. Og det kan være lettere å
invitere en gruppe barn og unge til en uformell samling for å gi innspill til etableringen
av Familiens Hus, enn det i neste omgang vil være å invitere med seg representanter
for denne gruppa inn i en formell arbeidsgruppe.
I praksis er derfor ikke spørsmålet for eller mot nødvendigvis så enkelt å svare på!
Argumentene mot
Argumentene mot, eller argumenter for hvorfor dette er så vanskelig å få til, er der
i aller høyeste grad: Vi har for dårlig tid, kravet til produksjon er stort, vi mangler
metoder og kunnskap og så videre. Disse argumentene må man både respektere og
ta på alvor. Vi har vel alle kjent på i en travel arbeidshverdag at det er enklere å gjøre
det vi er vant til å gjøre, det vi kan og som vi føler oss gode og trygge på. Ved å legge
rammene bedre til rette, er det mulig å rydde unna noen av disse motargumentene.
Slike rammer kan omfatte implementering av rutiner og internkontroll, holdnings- og
motivasjonsarbeid, kompetanseheving, prioritering av tid, økonomiske ressurser og
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oppgaver osv. Det er et ledelsesansvar å sørge for at rammene gjør det mulig for hver
enkelt ansatt å legge til rette for at barn og unge skal kunne medvirke på egne premisser.
Det er også et lederansvar å etterspørre/etterse at retten til medvirkning blir oppfylt.
Mange opplever en usikkerhet i forhold til hva man skal gjøre dersom barnet ønsker
seg noe en ikke kan oppfylle. Den gode hjelperen i oss frykter nok dette. Det er kanskje
enklere for flere av oss å ta en avgjørelse på egenhånd basert på vår fagkunnskap,
enn det er å spørre for så å måtte skuffe og oppleve å ikke strekke til. Men dersom
vi voksne på forhånd er gode til å informere og avklare i forhold til hva det betyr å
medvirke –hva du kan og ikke kan bestemme, hvem som har det endelige ansvaret,
eventuelle valgmuligheter og så videre, så blir ikke nødvendigvis skuffelsen så stor.
Barn kan forstå dette. Dersom barna i tillegg opplever å bli lyttet til og respektert for
sine meninger og ønsker, og blir møtt med gode forklaringer på hvorfor vi ikke kan få
det til akkurat sånn akkurat nå, så kan det likevel bli en positiv opplevelse å medvirke.
Det finnes også argumenter som tar utgangspunkt i barna, for eksempel at de er
for små, for dårlige, at de ikke har noe fornuftig å komme med og ikke vet sitt eget
beste. Kanskje det provoserer noen hvis jeg sier at jeg oppfatter at bakgrunnen for
slike argumenter ofte knytter seg til en usikkerhet om hva medvirkning egentlig
innebærer. Samtidig er det et reelt og aktuelt dilemma i dette, nemlig forholdet
mellom barns rett til medvirkning og deltakelse, og retten til vern og beskyttelse. Hva
skal barn og unge inkluderes i, og hvordan trygge dem på at det er «greit» å si sin
mening? Hvor mye skal vi presse på for å få barn og unge til å uttale seg og ta del i
beslutningsprosessene? Ikke alle barn og unge ønsker å delta, eller de synes det er
vanskelig å ha noen mening om ting. Dette må respekteres. Men det er de ansatte i
Familiens Hus som må ta oppgaven med å bygge relasjoner, motivere, legge til rette,
gi tilstrekkelig informasjon og så videre.
Det kan uansett være god grunn til å sjekke sine egne motargumenter, eller beslut
ninger om ikke å invitere barnet med. Dersom det er vanskelig å overbevise seg selv
eller sine kolleger om at de begrunnes med hensynet til barnets beste, så er det nok
bra å tenke igjennom argumentene og beslutningene en gang til!
«Barn og unge som har havnet i systemet har som oftest opplevd verre ting enn å få vite
sannheten om hva som skjer og hvorfor det skjer. (…) Vi har rett til å være med å bestemme
over våre egne liv og vil vite hva som skjer!» (Voksne for Barn, 2011a)
Argumentene for
Heldigvis er argumentene FOR mange og gode, og burde absolutt være lette å selge:
Barnekonvensjonen gir barn og unge under 18 år et særlig menneskerettighetsvern.
Barns rett til å si sin mening, bli hørt og respektert, er et sentralt prinsipp i konvensjonen.
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Retten til barn og unges medvirkning er også hjemlet i en rekke norske lover2. Dette
forteller oss at lovgivere og politikere både i Norge og ute i verden har bekreftet barna
som egne rettssubjekter, og slått fast at deres rett til medvirkning og deltakelse er
grunnleggende og viktig. Det forteller oss også at barn og unges medvirkning ikke er
noe vi juridisk sett kan velge å ikke ta på alvor.
Økt kvalitet er annet godt argument. Å involvere brukerne og gi dem innflytelse er
definert som et av elementene i kvalitetsbegrepet i Helsedirektoratets nasjonale
strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten. «Målet er at brukermedvirkning skal bidra til økt kvalitet på tjenestene og at brukeren har innflytelse på egen
livssituasjon. Kvalitetsforbedringene ligger i dialogen og samspillet mellom bruker
og tjenesteutøver» (Sosial- og helsedirektoratet, 2007).
Medvirkning kan ha en helsefremmende verdi. Det å oppleve at det er mulig å ha
innflytelse på eget liv, er en viktig faktor for å holde seg frisk (Antonovsky, 1987). En
annen slik friskfaktor er opplevelsen av å hjelpe andre. Flere av de ungdommene vi
har møtt gjennom Voksne for Barns arbeid med medvirkningsprosesser, har fremholdt det som styrkende å få bidra med sine erfaringer for at andre barn og unge
som er i en vanskelig situasjon kan få bedre hjelp.
Kravet til produktivitet kan fra tjenestenes side oppfattes som et hinder for brukermedvirkning. Det er en forestilling om at det å ta brukere med på råd tar ekstra tid
og dermed er mindre effektivt. Det er imidlertid mange eksempler, både fra praksis
og forskning, på at økt treffsikkerhet og effekt ved å ta hensyn til brukerperspektivet
gjør behandlingen mer effektiv (Lambert, 2007). Barn, ungdom og foreldre sitter inne
med viktig kunnskap og viktige erfaringer både om hvilke utfordringer man kan stå
overfor, men også hva som er god hjelp, hva som er viktig for å kunne ta imot hjelp,
hvordan en ønsker å bli møtt og så videre. Dette innebærer kunnskap og erfaringer
som er sentrale med tanke på planlegging, utvikling og evaluering av tjenester både
på individ- og systemnivå. Dette er en stor og til dels ubrukt kunnskapskilde, og ved
å gyldiggjøre denne som en del av kunnskapsbasert praksis, vil kunnskapsgrunnlaget bli både bredere og mer presist. Dersom Familiens Hus bygges med tanke på
de behov som faktisk ligger hos brukerne, så vil treffsikkerheten bli mye større – og
dermed også effektiviteten og ressursbesparelsen.

2

Lov om pasientrettigheter §3-1, Lov om sosiale tjenester §8-3, Lov om helseforetak, § 34 og 35Barneloven,

§31, Barnevernsloven, §6-3, Barnehageloven § 3, Opplæringsloven § 9a, Lov om familievernkontorer, §6,
Plan- og bygningsloven
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Kommunepsykolog i Stange Kommune, Birgit Valla, setter likhetstegn mellom brukermedvirkning og effektiv hjelp. -Vi vet at det ikke er nok å gjøre mer av det samme, men
at vi må se på tjenestene på nye måter, med brukernes øyne, og lete etter løsninger på de
utfordringer alle ser gjennom å tenke nytt. Dette sa Birgit Valla på NASEP sin erfaringskonferanse «I have a dream…» i 2011. Birgit Valla er leder av Familiehjelpa i Stange,
og i tillegg har hun en kommuneblogg hvor hun skriver mye som er spennende for
oss som er opptatt av psykisk helsearbeid og brukermedvirkning (http://www.psykol.
no/pf/Fag-og-profesjon/Fagblogger/Birgit-Vallas-kommuneblogg)
Blant annet skriver hun dette om Familiehjelpa og deres arbeid:
«Familiehjelpa benytter Klient- og resultatstyrt praksis som metode for systematisk å
innhente brukernes evaluering av tilbudet. Det er brukernes medvirkning som er førende
for hvordan tjenesten skal se ut, og hvilke tiltak som skal utformes. Hvis det jeg og
Familiehjelpa gjør ikke hjelper, eller ikke gir resultater ut til befolkningen, må vi revurdere
våre fremgangsmåter».
Praksisen med Klient- og resultatstyrt terapi (KOR nå FIT) har Valla tatt med seg fra sin
tidligere jobb på Hagen Behandlingsenhet. Der så de tydelig hvordan medvirkning i
praksis fikk betydning for behandlingseffektiviteten. Etter at de gikk over fra ekspertstyrt til klientstyrt behandling, økte antall behandlede barn med 300 %, uten nyansett
elser og økt ressursbruk. Gjennom kontinuerlige tilbakemeldinger fra brukerne kom
de raskere i gang med tiltak som virket. I tillegg så de at når familiene var med på å
bestemme tiltakene, ble disse ofte mindre omfattende (Huggins, Valla & Huggins, 2007).
Intern kompetanse og utvikling
Behovet for kompetanse er viktig, og et stadig tilbakevendende tema. I tillegg til å
legge vekt på den enkelte ansattes kompetanse innen sitt fagområde, kan et felles
kompetanseløft på mer generelle områder virke engasjerende og samlende. Samtaler
med barn i praksis kan for eksempel være et område for slik felles kompetanseheving.
Dette har alle god nytte av, og det kan aldri være tema for ofte.
Inviter gjerne representanter fra brukerorganisasjonene eller et innflytelsesorgan for
barn og unge, slik at de kan informere om sitt arbeid, dele sitt syn på medvirkning
og hva dette innebærer, eller også for å drøfte eventuelt samarbeid.
Å ha medvirkning som tema på internundervisning og felles plandager kan være en
nyttig investering; både for å etablere eller vedlikeholde bevissthet og kultur, men også
for å legge grunnlaget for gode rutiner samt planer for implementering, evaluering
og utvikling. La medvirkning bli et samlende prosjekt i virksomheten!
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Øvelser hentet fra LØFT-metodikk (løsningsfokusert tilnærming) og PLA-metodikk
(participatory learning and activity) kan være et nyttig og mer aktivt utgangspunkt
for felles jobbing. Her er noen eksempler:
Øvelse 1
Alle tar utgangspunkt i et felles spørsmål. For eksempel: Hva karakteriserer et Familiens
Hus hvor medvirkning er en naturlig del av det daglige arbeidet og preger alle deler
av virksomheten? Be alle komme med stikkord og noter på whiteboard eller lignende.
Del så inn i grupper. La noen grupper være ansatte, andre foreldre, ungdom osv.
Neste oppgave løses i gruppa: Hva var det første du skulle legge merke til hvis du
kom inn i et Familiens Hus som er slik som definert i første del av oppgaven? Alle i
gruppa sier et ord, som noteres av valgt sekretær. Hva er den neste tingen du ville
legge merke til osv. Når alle er ferdige bes gruppen om å velge ut de 3 viktigste tingene.
Presenter for hverandre i plenum. Diskuter hva av dette som kan gjøres i morgen.
Øvelse 2
To og to sitter sammen. Begge tenker ut en suksesshistorie som handler om brukermedvirkning, for eksempel en situasjon eller en sak der en har lykkes godt med å
tilrettelegge for brukermedvirkning, og som en er stolt av. Den ene forteller i løpet av
3 minutter sin historie, mens den andre skal lytte aktivt og anerkjennende og være
nysgjerrig. Når den ene er ferdig med å fortelle, skal den andre skryte og gi positiv
tilbakemelding. Jeg blir imponert når du forteller om…., så flott – du må ha jobbet
hardt for å ha fått til….. osv. Så byttes rollene, og den andre forteller.
Disse øvelsene kan også brukes for å legge konkrete planer for implementering, styrking
eller evaluering av medvirkning i virksomheten. Øvelsene kan da med fordel utøves
sammen med et evt. brukerutvalg eller sammen med en utvalgt gruppe av brukere.
Øvelsen suksesshistorie kan også for eksempel brukes som en fin innledning til, eller
avslutning av, et brukerutvalgsmøte.
Barns klokhet
Vi i Voksne for Barn erfarer stadig barn og unges enorme klokhet! Når vi evner å
spørre på en god måte, får vi enkle, ærlige og tydelige svar. De peker på det åpenbare som vi voksne i vår iver etter å være hjelpsomme, flinke, profesjonelle eller
bedrevitende lett mister av syne:
«Å spørre meg om hva jeg synes, hva jeg liker og hva som kunne vært bra for meg, hadde
vært greit. Det spørsmålet har jeg aldri fått. Jeg er kanskje den som tar det jeg får, men
jeg har meninger om ting» (Voksne for Barn, 2011a). Klokt – ikke sant?
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Dersom vi ønsker å nå de offisielle målene om reell medvirkning, kan det hende vi
må spørre oss om det virkelig er nok å la prinsippet om medvirkning få ligge i ro
der i grunnmuren som et godt fundament. Kanskje må det jobbes jevnt, trutt og
systematisk for å få medvirkningsprinsippet opp i gulv og vegger i alle husets etasjer?
Jeg håper dere inspireres til å ta fatt på dette viktige arbeidet sammen med brukerne
av Familiens Hus!
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Kapittel 15. Foreldrestøtte
Helene Eng
RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet

Sammendrag
Noen foreldre kan ha behov for støtte i foreldrerollen, enten årsaken er egenskaper ved barna
eller hendelser i de voksnes liv. Hovedintensjonen med å gi støtte til foreldrene er at det skal
lede til endringer som fremmer god psykisk helse hos barnet. Foreldrestøtte kan tilbys i form
av generelle råd og veiledning eller gjennom strukturerte tiltak. For de siste foreligger det
som regel et teoretisk rasjonale for hvorfor man antar at tiltaket skal virke etter hensikten.
For noen tiltak er det også forsket på effekten. Om det ikke foreligger effektstudier ennå, vil
en vurdering av det teoretiske grunnlaget kunne ligge til grunn for om man antar at tiltaket
er virksomt eller ikke, og dermed om man vil iverksette tiltaket i tjenesten. I den sammenheng er det bra å ha kjennskap til ulike teorier om foreldres betydning for barns utvikling.
Flere teorier forklarer med ulike innfallsvinkler barns sosiale, kognitive og emosjonelle
utvikling. Felles for dem er at de tillegger forholdet mellom foreldre og barn stor betydning,
de bygger på et empirisk kunnskapsgrunnlag og de kan anses som allment aksepterte.
Tilknytningsteori, økologisk teori, transaksjonsmodellen, SIL-modellen (Social Interaction
Learning) og sosial læringsteori er blant modellene som ligger til grunn for mange foreldrestøttende intervensjoner. Oppsummert forskning viser, på et overordnet nivå, at foreldrestøtte kan ha en god effekt. Av de foreldrestøttende tiltakene som er tilgjengelige i Norge,
så er det imidlertid fortsatt mange som ikke har god dokumentasjon på effekt, men som
har en god teoretisk forankring.
Noen foreldre kan trenge litt ekstra støtte
Når vi blir foreldre, ønsker vi å videreføre det trygge og gode fra egen barndom til
våre barn. Og kanskje er det noen opplevelser vi gjerne vil at våre egne barn skal
slippe å erfare. Det som er sikkert er at når vi får barn, så aner vi ikke hva som
møter oss. De fleste opplever en stor omveltning i livet som fylles av en enorm
kjærlighet og glede, ispedd en god dose søvnløshet og problemløsning. Men det
finnes jo ofte råd, på helsestasjonen, hos besteforeldre, venner og på internett.
Det meste løser seg for de fleste. Det lille mennesket vokser til og blir blant de
viktigste ingrediensene i livene til de voksne i familien. Tilsvarende blir de voksne
noe av det viktigste i barnets liv.
Noen nybakte foreldre føler ikke den kjærligheten og gleden som de forventet.
Problemene som skal løses kan føles uovervinnelige. De kan synes det er vanskelig
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å forstå barnets signaler og å tilfredsstille dets behov. Barn forteller den voksne at
noe er galt gjennom sine følelsesreaksjoner og adferd, men ikke alltid på den måten
de voksne hadde tenkt eller forventet. Mange faktorer kan spille inn i hvorfor det
blir sånn for noen, liv er forskjellige. Egenskaper hos barnet selv eller belastninger
i foreldrenes liv kan gjøre foreldrerollen utfordrende. Noen familier kan ha behov
for mer støtte enn en gjennomsnittlig familie. Selv om ikke foreldrene opplever
foreldrerollen som utfordrende, kan det i noen tilfeller likevel hende at barnet har
behov for at foreldrene får veiledning i foreldrerollen.
Hovedintensjonen med å gi støtte til foreldrene er at det skal lede til endringer
som fremmer god psykisk helse for barnet. Sentralt i arbeidet med foreldrestøtte
er å fremme godt samspill mellom omsorgspersonene og barnet. Hvordan denne
interaksjonen mellom foreldre og barn arter seg danner grunnlaget for forholdet
dem imellom. Samspill handler om hvilke signaler barnet og foreldrene sender til
hverandre og hvordan de forstår og responderer på disse.
Foreldrestøtte kan tilbys i form av generelle råd og veiledning eller gjennom strukturerte
tiltak, også omtalt som programmer eller intervensjoner. Fordelen med programmer er at de er godt beskrevet, slik at man kan vite hva de inneholder, hvordan de
organiseres, hvilke metoder som benyttes, hvilket teoretisk fundament de bygger
på og om det foreligger studier på effekt. Generelle råd og veiledning vil alltid være
en del av arbeidsoppgavene for tjenester som arbeider med familier, men gjennom
strukturerte programmer vil tjenestene i tillegg kunne ha en større systematikk for
hvilke foreldrestøttende tilbud de har tilgjengelig. Generelle råd og veiledning er ikke
en godt beskrevet intervensjon, men bygger på praktikerens erfaring og kunnskap
(Christiansen m.fl., 2015). For mange foreldre vil denne hjelpen oppleves som en
god støtte, men det er også grunn til å anta at dette er en innsats med stor variasjon
i effekt for foreldre og barn.
Teoretiske- eller forskningsbaserte intervensjoner
For strukturerte intervensjoner ligger ofte etablerte teorier til grunn. Det vil si at
det finnes en beskrivelse av de tenkte mekanismene i tilbudet som benyttes, og
hvorfor man tror at metodene vil lede til de antatte utfallene. Videre er de tenkte
mekanismene for endring forankret i allment aksepterte teorier. Dette sannsynliggjør
at intervensjonen virker.
Å tilby foreldreveiledning med en intensjon om å bedre barns psykiske helse, innebærer å få til store endringsprosesser i flere ledd. I første omgang skal praktikeren
lære seg en ny metode og derigjennom utøve nye ferdigheter i møte med foreldrene.
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Deretter skal foreldene få ny kunnskap og nye ferdigheter som gjør at de endrer
sin tilnærming i forhold til barnet. Dette igjen skal igjen lede til at barnet forandrer
sin atferd og følelser. Endring er vanskelig, og i foreldreveiledningssammenheng er
mange små prosesser avhengige av hverandre. Alle må lykkes for at målene skal nås,
og det kan oppstå reaksjoner eller konsekvenser tiltaksutvikler ikke har tenkt på. Det
er derfor først etter at effektene er undersøkt at man kan være rimelig sikker på om
tiltaket virker etter hensikten eller ikke. Elementer som kvalitet i implementeringen
av tiltaket i tjenesten, form, dosering og pedagogiske metoder vil også ha betydning
for de reelle effektene når tiltaket benyttes i vanlig praksis (Ertesvåg & Kjøbli, 2016).
Enkelte programmer er utviklet i andre land, ofte USA, og evaluert der med godt
resultat. Praksisfeltet kan da stå overfor et valg om det er best å importere det utenlandske programmet til Norge. Det vil innebære at programmet vil måtte oversettes
og ofte også tilpasses noe til norske forhold. Alternativet er å utvikle og evaluere et
tiltak fra starten i Norge. Dette er svært ressurskrevende. Om man importerer et
program fra utlandet, bør det ideelt sett gjøres studier på den norske versjonen for
å få sikker dokumenyasjon på at programmene også virker godt her. Nå viser en
undersøkelse at akkurat foreldreveiledningsprogrammer synes å beholde effekten
når de eksporteres til andre land (Gardner, 2017). Det er verdt å merke seg at dette
dreier seg om veletablerte program som er godt beskrevet, har et solid teoretisk
grunnlag, gode evalueringer i opprinnelseslandet og gode kvalitetssikringssystemer
som også må følges når tiltakene tas i bruk i Norge.
Evaluering av intervensjoner med tilstrekkelig høy kvalitet krever tid, høy kompetanse
og mye ressurser. Om det ikke foreligger effektstudier ennå, vil allikevel en vurdering
av det teoretiske grunnlaget kunne ligge til grunn for om man antar at tiltaket er
virksomt eller ikke. I den sammenheng er det bra å ha kjennskap til ulike teorier om
foreldres betydning for barns utvikling.
Født sånn eller blitt sånn?
Gjennom historien har menneskets utvikling blitt forklart gjennom ulike modeller,
der det arvelige og det miljømessige aspektet har vært vektlagt ulikt (Kuczynski,
2003). På 1800-tallet var det en oppfatning om at menneskelig utvikling nærmest
var forutbestemt av medfødte egenskaper, mens pendelen på 1900-tallet svingte i
en annen retning og man tilla miljøet all vekt. Nå er det en mer allmenn aksept for
en forståelse av at psykisk helse er et resultat av et komplekst samspill mellom en
rekke biologiske og sosiale faktorer. Genene våre koder ikke for egenskaper som er
forutbestemt, men disponerer oss for potensielle egenskaper. Miljømessige faktorer
og hendelser spiller en rolle for om de kommer til utrykk eller ikke (Sameroff, 2009).
Men selv om det er en overordnet enighet om dette, så blusser diskusjonen om
«født sånn eller blitt sånn» av og til opp også i våre dager. Diskusjonene går ut på
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at selv om man overordnet sett anerkjenner begge perspektivene, så hender det at
det ene perspektivet blir marginalisert i forståelsen av sammenhenger i samfunnet
eller ved utvikling av intervensjoner (for eksempel Eia & Ihle, 2010; Jørgensen, 2011).
Selv om man gjennom foreldrestøttende intervensjoner har som mål å endre miljøet
rundt barnet, er det relevant å være bevisst på at genetiske faktorer også har betydning. For eksempel er barn født med ulikt temperament. Temperament kan forstås
som vår reaksjonstilbøyelighet i emosjonsvekkende situasjoner. Dette kan komme
til utrykk allerede ved spedbarnsalderen. Enkelte type temperament gjør at barna
reagerer raskere og at reaksjonene varer lengre på et bestemt stimuli enn for andre
barn, for eksempel i form av gråt. For foreldrene kan det bety at det er vanskeligere
å roe ned disse barna og å møte deres behov, sammenlignet med andre barn, noe
som kan gjøre foreldrene usikre (Smith & Ulvund, 2004). Psykologisk motstandskraft
(resiliens) mot stress og risiko er relatert til beskyttende faktorer både i miljøet og
til genetiske disposisjoner i barnet (Borge, 2014; Waaktaar & Torgersen, 2012). Barn
med et lett temperament og høy resiliens er enklere å lese, tilpasser seg lettere nye
situasjoner, har regelmessig spise- og søvnvaner og er ofte i godt humør. Når barn
har et temperament med lav reaksjonstilbøyelighet, vil det raskere få emosjonelle
reaksjoner som for eksempel irritasjon på en gitt situasjon. Det kan gjøre foreldrerollen mer utfordrende. På samme måte kan foreldrene ha med seg en sårbarhet i
forhold til egen psykiske helse, som påvirker hvordan de håndterer foreldrerollen.
Barn som er født med robuste egenskaper, vil kunne utvikle seg godt til tross for
noe stress og risikofaktorer. Barn med en medfødt sårbarhet, vil derimot være mer
sensitive for de miljømessige faktorene i forhold til sin utvikling (Smith & Ulvund, 2004).
Nyere forskning tyder også på at miljøet barnet vokser opp i kan ha betydning for
anatomisk utvikling og dermed også fysiologisk funksjon i hjernen. Selv om de fleste
strukturer og nevroner (nerveceller) er utviklet før fødselen, finnes det en stor plastisitet
og modning av hjernen i tiden etter fødsel. Dette dreier seg om at nevronene spesi
aliserer seg og finner sin plass i hjernen, at de utvikler seg for å skape forbindelse med
andre nerveceller og at det dannes vev som gjør at nervesignalene går raskere. I tillegg
foregår det etter en stund en degenereringsprosess, der nerveforbindelser som ikke
benyttes forsvinner. Faktisk er det i deler av hjernebarken 50 % flere nerveforbindelser
for barn som er fire måneder gamle sammenliknet med voksne. Når nerveforbindelser
som ikke er i bruk forsvinner, formes hjernen seg etter barnets behov. Studier av barn
som har vært utsatt for omsorgssvikt, vold og overgrep viser at en rekke ulike deler av
hjernen skiller seg fra tilsvarende hos barn med normal oppvekst. Dette gjelder deler
av hjernen som blant annet har betydning for forbindelsen mellom høyre og venstre
hjernehalvdel, hukommelse, læring, sosial læring, selvbevissthet og mentalisering. Det er
verdt å merke seg at dette er et veldig ungt forskningsområde, og at studiene omfatter
barn som har vært utsatt for svært alvorlige og traumatiserende hendelser. Likevel
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kan det ikke utelukkes at mindre alvorlige former for omsorgssvikt og manglende
samspill kan ha betydning i hjernens utvikling (Belsky & Michelle de Haan, 2011).
Psykososiale intervensjoner søker ofte å påvirke kjente miljømessige risiko- og
beskyttelsesfaktorer. I rapporten «Bedre føre var» fra Folkehelseinstituttet oppsummeres de viktigste risikofaktorene for barns utvikling (Major, Dalgard, Mathisen,
Nord, Ose, Rognerud, & Aarø, 2011). Mange av disse faktorene er forhold i familien
som direkte eller indirekte berører den nære relasjonen mellom barn og foreldre.
Eksempler er psykiske lidelser eller rusmisbruk hos foreldre, samlivsbrudd og konflikt
mellom foreldrene, omsorgssvikt, mishandling og overgrep og belastende livshendelser
i familien. Lav sosioøkonomisk status er blant de viktigste risikofaktorene. På den
annen side er gode foreldreferdigheter, positive relasjoner i familien og et støttende
miljø beskyttende faktorer for barnet (Barry & Jenkins, 2007; Long, Aggen, Gardner
& Kendler, 2012).
Foreldres betydning for barns psykiske helse – teorier1
Det finnes ikke én overordnet teori som forklarer alle aspekter ved psykologisk utvikling,
men heller flere teorier som vektlegger ulike perspektiver. Teoriene er ikke i direkte
motsetning til hverandre, men forklarer med ulike innfallsvinkler barns sosiale, kognitive
og emosjonelle utvikling. Felles for dem er at de tillegger forholdet mellom foreldre og
barn stor betydning, at de bygger på et empirisk kunnskapsgrunnlag og at de kan anses
som allment aksepterte. Under følger en kort presentasjon av noen sentrale teorier.
Tilknytningsteori
Tilknytningsteori beskriver hvordan spedbarn instinktivt knytter seg til sine nære
omsorgspersoner. Barnet gjør dette både for å få tilfredsstilt fysiologiske behov som
mat og søvn og for hjelp til følelsesmessig regulering (Bowlby, 1958). Omsorgspersonen
skaper trygghet for barnet og om barnet for eksempel blir redd, vil omsorgs
personens nærhet og respons kunne hjelpe barnet med å regulere ned følelsen av
redsel. Tilknytningsatferden til barnet tiltar når barnet er ca. 7–12 måneder gammelt,
og dermed i den fasen da det selv kan bevege seg litt vekk fra omsorgspersonen.
Instinktet forklares gjerne i et evolusjonsbiologisk perspektiv ved at barnet knytter
seg til den voksne for å sikre seg beskyttelse mot farer og dermed øke sjansen for
overlevelse. Barnet vil gradvis bli klar for å utforske verden, vel vitende om at det er
i betryggende avstand til omsorgspersonene, og at det kan vende seg til dem igjen
om det trenger det.
1

Teksten i avsnittet: Foreldres betydning for barns psykiske helse – teorier, er et utdrag fra kapittelet: Eng

& Kjøbli (2017). Foreldrerollen og samfunnet – Familiestøtte som en forebyggende strategi. I H. Eng, S. K.
Ertesvåg, I. Frønes & J. Kjøbli (Red.), Den krevende foreldrerollen – familiestøttende intervensjoner for barn
og unge, etter tillatelse fra Gyldendal akademiske forlag.
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Selv om man antar at det er en grunnleggende hengivenhet mellom mor og barn,
vil tilknytningen som utvikles ha ulik kvalitet (Ainsworth, 1979). Basert på omsorgs
givers sensitivitet og hvordan omsorgsbehovet er blitt møtt, utvikler barnet ubevisste
strategier for hvordan det reagerer på hendelser som gjør det redd. Det ble opprinnelig beskrevet tre slike mønstre:
•
•

trygg tilknytning
utrygg tilknytning – engstelig og avvisende

•

utrygg tilknytning – engstelig og ambivalent

Trygge barn kjennetegnes ved at de i en situasjon der de blir skremt, søker trygghet
hos sine omsorgspersoner. De har sannsynligvis erfaringer med sensitive, responderende og forutsigbare omsorgspersoner, og at deres behov for omsorg og trøst
er blitt møtt på en god måte. Opplever barn derimot ofte mangel på omsorg og
erfarer at de i liten grad kan stole på omgivelsene sine, kan de utvikle et avvisende
tilknytningsmønster som kjennetegnes av lite engasjement og likegyldighet. Ambivalent
tilknytningsmønster kan komme til uttrykk både ved overdreven avhengighet av den
voksne eller ved aggresjon/sinne. Disse barna kan ha erfart at omsorgspersonen
feilaktig trøster og beskytter dem når de egentlig har behov for å utforske verden. De
kan også ha blitt møtt inkonsekvent når de trenger trøst og omsorg, ved at de noen
ganger får trøst og andre ganger ikke.
Senere er et fjerde mønster beskrevet, nemlig desorganisert tilknytning (Hesse &
Main, 2000). Dette oppstår typisk for barn som har blitt skremt av sine nærmeste
omsorgspersoner, for eksempel ved at de er utsatt for overgrep eller fysisk eller
psykisk vold av foreldrene. De samme personene som skulle skape trygghet, er for
disse barna årsaken til deres frykt. Barna utvikler ikke noen enhetlig tilknytningsatferd,
og deres reaksjoner i stressende situasjoner kan være vekslende og fremstå som
irrasjonelle. Desorganisert tilknytning kjennetegnes ved en forvirret og irrasjonell
tilknytningsatferd. De tre foregående mønstrene trygg, utrygg avvisende eller utrygg
ignorerende blir nå kategorisert som organisert tilknytning, og ses på som en rasjonell
strategi barnet velger for å håndtere stress basert på sine tilknytningserfaringer. I
motsetning til organiserte tilknytningsmønstre anses desorganisert tilknytning å
være assosiert med psykiske lidelser senere i livet (Groh, Roisman, van Ijzendoorn,
Bakermans-Kranenburg & Fearon, 2012).
Hvilke tilknytningsmønstre barnet utvikler, har betydning for deres utvikling av identitet, selvfølelse og evne til problemløsning senere i livet. Trygge barn blir i stand til å
utforske verden med en følelse av mestring og velbehag. Det gjør at de gradvis blir
mindre avhengig av omsorgspersonens hjelp til å regulere følelser, utvikler evnen til
selvtrøst, selvregulering og til å håndtere stress (Schore, 2001). Det er også funnet en
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sammenheng mellom trygg tilknytning mellom foreldre og barn og senere ungdoms
kriminalitet: Sammenlignet med barn med utrygg tilknytning var barn med trygg
tilknytning mindre involvert i kriminalitet i ungdomsalderen (Hoeve, Stams, van der
Put, Dubas, van der Laan & Gerris, 2012). Sammenhengen var større jo yngre barna
var. Dette tyder på at tidlig tilknytning er av betydning for senere problematferd i
ungdomstiden.
Forståelsen av tilknytning og tilknytningsmønstre har blitt diskuterte av flere (se for
eksempel Smith & Ulvund, 2004). Noen av innvendingene mot denne tenkningen
har vært at det ikke er utviklet en sikker måte å observere tilknytningsmønstre på.
De metodene som benyttes, er ikke godt validert, det vil si at man ikke kan være
sikker på om de måler nøyaktig det man er ute etter. En annen innvending er at
teorien legger mye vekt på omsorgsgivers sensitivitet inn i samspillet, og i for liten
grad inkluderer barnets egenskaper som bidragsyter inn i samspillet og dermed til
utviklingen av tilknytningsmønstre (se også Transaksjonsmodellen senere i kapitlet).
Økologisk teori
I Bronfenbrenners økologiske modell beskrives det hvordan hele miljøet barnet vokser
opp i har innflytelse på dets utvikling (Bronfenbrenner, 1979). Miljøet deles inn i fem
nivåer som skisseres gjennom ringer utenfor hverandre. Barnet befinner seg i midten,
og de ulike nivåene har dermed ulik avstand til barnet og ulik betydning for barnets
utvikling. Det innerste nivået kalles for mikrosystemet. Dette er situasjoner der barnet
samhandler med andre mennesker direkte og fysisk. Eksempler på mikrosystemer
er familien, barnehagen, venner og idrettslag.
Mesosystemet er relasjonen mellom de ulike mikrosystemene, og der man tenker seg
at forbindelsene mellom systemene har innflytelse på utviklingen av det enkelte mikrosystem, og som igjen har betydning for barnets utvikling. Dette kan for eksempel være
relasjonen mellom skole og hjemmet eller mellom barnets foreldre og venners foreldre.
I sirkelen utenfor mesosystemet befinner eksosystemet seg. Dette representerer
arenaer der barnet ikke er til stede, men der det tas beslutninger eller foregår hendelser
som indirekte har betydning for barnet. Det kan for eksempel være forhold i foreldrenes liv (f.eks. stress på foreldrenes arbeidssted) som igjen påvirker deres emosjonelle
tilstedeværelse og overskudd overfor barna, og som dermed påvirker foreldrenes
fungering i mikrosystemet.
Utenfor eksosystemet finnes makrosystemet, som representerer de kulturelle betingelsene barnet lever i, og ytterst kronosystemet, som representerer hendelser i
livshistorien. Menneskene i mikrosystemet og aktivitetene som foregår der, anses
å ha størst betydning for barnets utvikling, særlig i den første delen av livet. Det vil
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si samhandlingen med de nære omsorgspersonene. Etter hvert som barnet får en
større forståelse av det økologiske miljøet og blir i stand til å samhandle med flere
personer, vil personer i utvidede sosiale nettverk få større betydning for barnets
utvikling. Et sentralt poeng med modellen er at alle nivåene påvirker hverandre
gjensidig til enhver tid og må ses på som et dynamisk system i stadig bevegelse.
Transaksjonsmodellen
I perioden frem til slutten av 1960-årene ble foreldre–barn-relasjonene studert mye,
og det utviklet seg kunnskap om hvordan ulike dimensjoner i miljøet, strategier og
foreldrestiler har innflytelse på barnets utvikling. Det var imidlertid på denne tiden
vanlig å se på denne innflytelsen som en enveis påvirkning, fra foreldrene til barnet
(Kuczynski, 2003). Foreldrenes handlinger ble antatt å være årsak og barnets reaksjoner
konsekvens. På denne tiden oppstod et tidsskille der man begynte å se på både barnet
og foreldrene som aktive bidragsytere inn i samspillet. Flere modeller beskriver dette
forholdet. De har flere likhetstrekk. En av dem er transaksjonsmodellen.
Noe av bakgrunnen for transaksjonsmodellen (Sameroff, 1975) var en nysgjerrighet
på hvorfor en del barn i risiko ikke vokste opp til å ha de kognitive og følelsesmessige
vanskene man kunne forvente dersom barnets omsorgssituasjon alene var årsak til
utvikling av vansker. Forskere registrerte at en del barn utviklet seg normalt til tross
for at de hadde vært utsatt for betydelig omsorgssvikt. I søskenflokker utsatt for
omsorgssvikt kan noen søsken utvikle seg godt, mens andre ikke gjør det. Foreldre
kan utsette enkelte av barna sine for større grad av forsømmelse enn de andre.
Selv om foreldrene har de samme personlige egenskapene, så kan det oppstå
forskjellig kvalitet i samspillet mellom dem og de ulike barna deres. Dette tyder på
at barnet og dets egenskaper er en viktig bidragsyter til samspillet (Sameroff, 2009).
Transaksjonsmodellen beskriver hvordan barnet forstås som en aktiv påvirkende
aktør i et komplekst samspill mellom fysiske, sosiale, emosjonelle, miljømessige og
genetiske faktorer samt planlagte eller ikke planlagte hendelser i tid.
Med utgangspunkt i samspillet mellom barnet og nærmeste omsorgsperson (miljøet)
så vil omsorgspersonens atferd overfor barnet fremkalle en type respons hos barnet
og derigjennom gi barnet en erfaring som påvirker dets psykologiske og sosiale
utvikling. Reaksjonen til barnet vil i neste instans lede til en følelsesmessig reaksjon hos
forelderen som igjen påvirker den psykologiske utviklingen til den voksne. Samtidig
er både den voksnes og barnets reaksjoner på erfaringen påvirket av andre faktorer
utenfor samspillet, som biologiske, sosiale og kulturelle faktorer. Faktorer utenfor
samspillet som viser seg å ha særlig stor innvirkning, er egenskaper ved barnet
(for eksempel barnets temperament) og egenskaper ved foreldrene (for eksempel
depresjon) (Collins & Madsen, 2003).
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Transaksjonsmodellen beskriver også hvordan det er en interaksjon mellom faktorene i og utenfor samspillet, der barnets og foreldrenes reaksjoner har innflytelse på
de sosiale, genetiske og kulturelle faktorene, tilsvarende økologisk teori (Sameroff,
2009). Dermed er hele systemet dynamisk, der alle faktorene er i utvikling og har
innflytelse på hverandre. Ut fra denne modellen er det lettere å forstå hvordan barn
i samme søskenflokk kan få ulik omsorg fra sine foreldre. Barn med et mer krevende
temperament vil utfordre foreldrene på en annen måte enn barn med et enklere
temperament. Dette beskrives også nærmere i SIL-modellen under.
Det er en ulikhet i hvor stor innflytelse aktørene har på hverandre, avhengig av deres
alder, funksjonsnivå og sosiale posisjon (Sameroff, 2009). Det vil si at i samspillet
mellom voksne og barn så har den voksne mer ansvar. Den voksne kan i større grad
regulere seg selv, forstå hvordan barnets væremåte påvirker ham, og hvordan han
påvirker barnet. Jo mindre barnet er, jo større er denne ulikheten i ansvar. Gjennom
erfaringene utvikler barna ny kompetanse som gradvis gjennom oppveksten gjør
dem mindre avhengige av omsorgspersonene. Evnene til å regulere egne følelser
er en slik egenskap som utvikler seg med alder og erfaring i samspill med miljøet.
Små spedbarn trenger hjelp til å regulere følelsesmessige og fysiologiske behov for
eksempel ved gråting, søvn og spising. Etter hvert som barn får adekvat respons på
sine behov, utvikler de gradvis evnen til å regulere seg. Dette fungerer bra i de fleste
samspill, men det kan også være barn som genetisk sett har dårlig kapasitet til å lære
selvregulering, og det kan finnes foreldre som ikke klarer å respondere adekvat på
barnets signaler. I disse tilfellene foregår det ikke transaksjoner som bidrar til en
positiv utvikling hos barnet.
Sosial Interaksjon Læringsmodell (SIL-modellen)
Teoriene over beskriver faktorer som direkte (ofte omtalt som proksimalt) og indirekte
(ofte omtalt som distalt) påvirker barns utvikling. Faktorer spenner altså fra proksimale forhold, som f.eks. interaksjoner mellom mor og barn, til mer mellomliggende
faktorer, som fars rusbruk, til distale faktorer, som f.eks. sosioøkonomisk status. I alle
teoriene vektlegges viktigheten av omsorgsbetingelsene til barna. Sosial Interaksjon
Læringsmodell (SIL-modellen) er en teori som i likhet med de foregående beskriver
hvordan samspillet mellom barn og foreldre har innflytelse på barnas utvikling av
psykologiske og sosiale egenskaper. Denne teorien skiller seg noe fra de andre ved
at den i hovedsak forklarer utvikling av atferdsvansker og antisosial atferd hos barn.
I denne teorien hevdes det at den viktigste faktoren for utvikling av atferdsvansker
er et negativt og tvingende samspillsmønster (gjensidig tvang, press og aggresjon)
mellom barn og foreldre (Patterson, 1982). I slike samspill reagerer både barnet og
foreldrene på den andres atferd med sinne og fiendtlighet. Barnet og foreldrene
forsterker hverandres negative reaksjoner på en måte som leder til et konfliktnivå som
stadig eskalerer. Barnet lærer seg negative måter å relatere seg til andre mennesker
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på innenfor familien. Dette kan det ta med seg inn i skole og vennesituasjoner, og
dermed få vansker med sosiale interaksjoner også utenfor familien. Når slike samspill
blir en sentral del av familielivet, utgjør de en fare for barns utvikling. I SIL-modellen
blir foreldre−barn-samspillet og foreldreferdigheter trukket frem som proksimale
og kausale (dvs. årsaker) faktorer for utvikling av atferdsvansker og annen sosial
og emosjonell utvikling. Ved å vektlegge omsorgsbetingelser generelt og foreldreferdigheter spesielt er SIL-modellen i tråd med den transaksjonelle modellen og den
økologiske modellen.
Sosial læringsteori
Sosial læringsteori har å gjøre med reguleringssystemer for atferd (Bandura, 1977).
Den beskriver blant annet hvordan vi tilegner oss ny atferd, og hvorfor vi velger en
type atferd fremfor en annen. Atferden vår er ikke kun en respons på ytre stimuli.
Vi selekterer, organiserer og tolker inntrykk for så å gjøre valg når det gjelder egen
atferd. Vi har altså innflytelse på vår egen atferd, men våre valg gjøres i et gjensidig
samspill mellom kognitive, atferdsmessige og omgivelsesmessige faktorer. I dette
ligger det en forståelse av at mennesker har en viss innflytelse på egen skjebne.
Gjennom erfaring og observasjon lærer vi hvilke mulige konsekvenser ulike typer atferd
har. Dette skaper en forventning om at en type atferd vil lede til en antatt respons. Er
responsen ønskelig eller behagelig, øker sannsynligheten for at vi velger å gjenta atferden.
Valget av atferd bygger imidlertid på en rekke prosesser som inkluderer hukommelse,
seleksjon og analyse av erfaringer og observasjoner etterfulgt av vurdering av mulige
konsekvenser. Sentrale elementer i valg av atferd er forsterkning og motivasjon. Dersom
vi har mange egenerfaringer eller observasjoner av andre om at en type atferd leder til
samme respons, styrker det vår forventning om at valget av atferden vil lede til samme
konsekvens også i fremtiden. Motivasjon knytter seg til om det er forventet at denne
konsekvensen er behagelig eller ubehagelig. Dersom vi vurderer at en type atferd vil
gi oss en ønsket positiv respons, blir vi motivert for denne atferden. For eksempel kan
et barn spørre moren sin om en is når de er i butikken, men moren sier nei. Han har
mange erfaringer på at om han maser tilstrekkelig mange ganger, så hender det at
mamma sier ja, likevel. Om hun fortsatt sier nei, så har det hendt at det å øke intensiteten i masingen og volumet i stemmen får henne til å bli så stresset i butikken at hun
likevel sier ja, særlig om de handler på butikken rett etter barnehagehenting. Barnet
opplever det å spise is som behagelig og er derfor veldig motivert for å få is. Han velger
derfor å gjenta en atferd han har hatt suksess med tidligere.
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Virker familiestøttende intervensjoner?
I kunnskapsoppsummeringer der effektene av mange familiestøttende intervensjoner er undersøkt, finner man at det å gi støtte til foreldre kan ha en positiv virkning
på barns psykiske helse og fremme positiv utvikling. (Barlow, Bergman, Kornør, Wei
& Bennett, 2016; Waddell, Peters, Hua, McEwan & Garland, 2007). Programmer eller
intervensjoner som fremmer positive foreldreferdigheter, styrker kjente beskyttelsesfaktorer for både barn og foreldre og som adresserer foreldre-barn relasjonen
direkte, har vist seg å ha god effekt. Dette gjelder særlig for barn i risiko (Barry &
Jenkins, 2007; Mortensen & Mastergeorge, 2014). Når det gjelder støtte til fosterforeldre
synes det å være viktig for å oppnå gode resultater at intervensjonene bygger både på
tilknytningsteori og sosial læringsteori. Videre er det sentralt at de vektlegger gode
relasjoner mellom familiemedlemmene, forståelse for barnas vansker og grensetting
(Luke, Sinclair, Woolgar & Sebba, 2014).
Oppsummeringene viser positiv effekt på forholdet mellom barnet og de foresatte
og på barns evne til å regulere atferd og følelser. I tillegg viser programmene positiv
effekt på foreldrenes stress, selvtillit og psykiske helse (Barlow, Bergman, Kornør, Wei
& Bennett, 2016; Waddell, Peters, Hua, McEwan & Garland, 2007; Barlow, Smailagic,
Huband, Roloff & Bennett, 2014; Furlong, McGilloway, Bywater, Hutchings, Smith &
Donnelly, 2012; Lee, Niew, Yang, Chen & Lin, 2012).
Når det gjelder atferdsvansker, er det funnet positiv effekt av familiestøttende
tiltak både for barn med og uten ADHD (Furlong mfl., 2012; Lee, Niew, Yang, Chen
& Lin, 2012; Piquero, Farrington, Welsh, Tremblay & Jennings, 2008; Zwi mfl., 2011).
Resultatene tyder på at foreldrene endrer seg og tar i bruk mer hensiktsmessige
foreldreferdigheter, samtidig som programmene viser effekt på utfallsmål hos barna
i forhold til atferdsvansker og internaliserende vansker (f.eks. engstelse). Foreldre
veiledningsprogrammene ser ut til å ha best effekt når barna er under 12 år (Furlong
mfl., 2012). For eldre barn med atferdsvansker synes kognitiv atferdsterapi direkte til
barna å ha bedre effekt enn foreldreveiledning (McCart, Priester, Davies & Azen, 2006).
For barn med angst som mottar behandling via kognitiv atferdsterapi, er effekten
større og varigheten bedre hvis behandlingen også innbefatter foreldrestøttende
elementer. Foreldrestøttende elementer kan innebære at terapeuten overfører noe
av sin kunnskap til foreldrene, slik at de kan følge opp barna hjemme i sitt naturlige
miljø mellom terapitimene og etter avsluttet terapi. Dette gjelder særlig i forhold til
å oppmuntre barna til eksponering i forhold til det de er engstelig for i stedet for
unngåelsesatferd (Manassis mfl., 2014).
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Det er imidlertid viktig å merke seg at oppsummeringen over sammenfatter resultater
fra mange studier og dermed flere forskjellige intervensjoner. Det er sannsynlig at de
aller fleste intervensjonene som inngår i studiene er strukturerte og godt beskrevne.
Oppsummeringene gir dermed et svar på at denne type strukturerte intervensjoner
overordnet sett kan forventes å gi effekt, men de sier ikke noe om hvilke tiltak som
gir god effekt og hvilke som ikke leder til effekt. Når det gjelder familiestøttende
intervensjoner i Norge, er en del tiltak primært teoretisk baserte, mens andre kan
omtales som forskningsbaserte. Det norske tidsskriftet Ungsinn (ungsinn.no), gjør
kunnskapsoppsummeringer av enkelttiltak. Her vurderes det om det finnes forskningsbasert kunnskap på ulike tiltaks effekt i Norge. Pr. 04.07.2019 har tidsskriftet vurdert
17 tiltak som primært er foreldrestøttende. Basert på Ungsinn sine kriterier, er 11 av
disse teoribaserte og 2 har et svakt forskningsgrunnlag. Til sammen 4 intervensjoner
har et godt forskningsgrunnlag som viser at de leder til betydningsfull effekt. Ett
tiltak er vurdert som uvirksomt, siden det er publisert forskningsresultater av god
kvalitet som viser at tiltaket ikke leder til de ønskede effektene. Det finnes også tiltak
som primært retter seg direkte mot barn, men som også har et foreldrestøttende
element. Disse er ikke tatt med i oversikten (se tabell 15.1).
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Tabell 15.1. Foreldrestøttende intervensjoner i Ungsinn
Tiltak

Målgruppe

Kunnskapsgrunnlag

TIBIR – rådgiverintervensjonen

Foreldre til barn i risiko og
for foreldre til barn med
atferdsvansker

Forskningsbasert

PMTO

Foreldre til barn med
atferdsvansker

Forskningsbasert

De Utrolige Årene (DUÅ)
- foreldreveiledning

Foreldre til barn som har utviklet
eller er i risiko for å utvikle
atferdsvansker

Forskningsbasert

MST

Foreldre til ungdom med store
atferdsvansker

Forskningsbasert

ICDP

For alle foreldre og foreldre til
barn i ulike risikogrupper

Noe forskning

EPDS med støttesamtaler

Gravide og nybakte foreldre i risiko
for å utvikle fødselsdepresjon

Noe forskning

Alle foreldre

Teoribasert

Barnas time

For psykisk syke foreldre eller
foreldre med rusproblemer

Teoribasert

Barneperspektivsamtalen

For psykisk syke foreldre eller
foreldre med rusproblemer

Teoribasert

Forebyggende
familieintervensjon

For psykisk syke foreldre eller
foreldre med rusproblemer

Teoribasert

Urolige spedbarn

Foreldre med urolige spedbarn

Teoribasert

COS Virginia - gruppe

Foreldre til barn i moderat risiko
for å utvikle tilknytningsvansker

Teoribasert

COS International
- intervention

Foreldre til barn i risiko eller som
har utviklet tilknytningsvansker

Teoribasert

COS Virginia - familie

Foreldre til barn i risiko eller som
har utviklet tilknytningsvansker

Teoribasert

Sov bedre

Foreldre til barn med autisme
og søvnvansker

Teoribasert

SMARTE foreldre

Foreldre til barn med engstelse
og tristhet

Teoribasert

Kjærlighet og grenser

Alle foreldre

Uvirksomt

COS International
- parenting
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I 2011 (Gamst & Martinussen, 2012) ble det gjort en kartlegging blant de kommunene
som rapporterte å ha Familiens hus eller lignende virksomheter i Norge (N = 153).
Et av spørsmålene i spørreskjemaundersøkelsen var hvilke tiltak som ble tilbudt i
regi av virksomheten. Spørreskjemaet ble besvart av 99 Familiens hus/familiesenter. I alt 59 % rapporterte å ha foreldregrupper under svangerskapet, grupper for
unge foreldre (23 %) og grupper for skilte foreldre (42 %). Mesteparten av disse er
trolig egenutviklede tiltak. Av foreldrestøttende tiltak som er ferdigutviklet, benyttet
47 % Marte Meo, 45 % PMTO, 52 % EPDS med støttesamtale, 43 % ICDP og 27 % De
Utrolige Årene (foreldregruppe). På dette tidspunktet var det altså en blanding av
standardiserte foreldreveiledningsprogrammer og egenutviklede tiltak som var i bruk.
Avslutning
Svært mange foreldre utøver foreldrerollen på en god måte, og de fleste barn har en
god oppvekst. Noen barn utvikler imidlertid psykiske vansker og foreldrestøtte kan
derfor være et godt verktøy både i forebyggings- og behandlingsøyemed. Gjennom
å støtte og veilede foreldrene, fremmer man god psykisk helse hos barna og letter
foreldrerollen. Foreldrestøtte kan tilbys som universalforebyggende og helse
fremmende tilbud, altså tilbud til familier uten at det trengs å være identifisert verken
begynnende vansker hos barnet eller annen risiko i familien. Fordelen med dette er
at man på en ikke-stigmatiserende måte kan støtte alle familier, både de som er i
risiko for å utvikle vansker og de som ikke er det. Foreldrestøttende intervensjoner
er også tilrettelagt for familier der barn lever i økt risiko for å utvikle vansker eller
der barn allerede har utviklet vansker. Familiens hus er en egnet arena for å jobbe
systematisk både med forebyggende foreldrestøtte og med målrettede tilbud der
vanskene er økende eller har utviklet seg.
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Sammendrag
Barn og unge med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom kan ofte ha behov for
kommunale habiliteringstjenester, i tillegg til øvrige tjenester innen helse, omsorg og opplæring. Det overordnede formålet med tjenestetilbudet vil være å bidra til at barn og unge
oppnår best mulig funksjons- og mestringsevne og meningsfull deltakelse i samfunnet.
For en betydelig andel vil tjenestebehovet være langvarig og i perioder også involvere
spesialisthelsetjenesten. Barnet og foreldrene skal være involvert i utformingen av tjeneste
tilbudet, og tjenestene skal være individuelt tilpasset, helhetlig og koordinerte. Det stiller
krav til tjenestene og utøvere, herunder særlig kunnskap om funksjonsnedsettelsen, og god
samhandling mellom nivåene i tjenestene. Barn og unge med funksjonsnedsettelser eller
kronisk sykdom er en sårbar gruppe for utvikling av psykiske helsevansker som angst- og
atferdsvansker. Familiens hus gir en unik mulighet til tidlig innsats for barna og familiene,
hvor forebyggende arbeid som også inkluderer psykososiale tiltak, vil være helsefremmende,
gi økt livskvalitet og deltakelse i samfunnet.
Innledning
Barn og unge med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom har behov for ekstra
støtte fra foreldre og omgivelser i korte eller lengre perioder i oppveksten, noen også
i voksen alder. For mange av barna er tilstanden medfødt eller ervervet tidlig i livet.
Det kan dreie seg om nedsatt bevegelses-, syns- eller hørselsfunksjon, kognitiv eller
intellektuell funksjonsnedsettelse, nevroutviklingsforstyrrelser som autismespekter
forstyrrelser eller hyperkinetiske forstyrrelser (ADHD) eller andre funksjonsnedsettelser.
I det følgende bruker vi betegnelsene «nedsatt funksjonsevne» eller «funksjons
hemming» i samme betydning; altså om vansker barna møter i samspillet med
omgivelsene som resultat av forutsetninger eller egenskaper hos barnet og samfunnets innretning. Vi baserer oss på en modell for forståelse av begrepene funksjon,
funksjonshemming og helse (ICF) som Verdens helseorganisasjon har utviklet og
som norske myndigheter har gitt tilslutning til (WHO, 2001). Som vi ser av modellen
i figur 1, forstås funksjonsnedsettelse eller –hemming som et fenomen bestående
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av kroppsfunksjonsavvik, aktivitetsbegrensninger, innskrenkninger i deltakelse på
ulike livsarenaer, og/eller hemmende miljøfaktorer og personlige faktorer.
Helsetilstand
(sykdom eller lidelse)

Kroppsfunksjoner
og strukturer

Aktiviteter

Miljøfaktorer

Deltagelse

Personlige faktorer

Figur 16.1 Modell for forståelse av funksjonsnedsettelse og –hemming (WHO, 2001). Figuren på
norsk er gjengitt med tillatelse fra Helsedirektoratet.

Med habiliterings- og rehabiliteringstjenester menes det planlagte prosesser med
klare mål og virkemidler som bidrar til at barn og unge med nedsatt funksjonsevne
eller kronisk sykdom oppnår best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet
og deltakelse sosialt og i samfunnet (Helse- og omsorgsdepartementet, 2011). Slike
tjenester kan omfatte fysioterapi, ergoterapi, logopedi, trening i alternativ og supplerende
kommunikasjon (ASK), spesialpedagogikk, psykologisk- og medisinsk/medikamentell
behandling. Deler av tjenestene kan også ytes som praktisk bistand i form av hjelp og
opplæring i hverdagsferdigheter. Ivaretakelse av foreldre og søsken som pårørende vil
også være en viktig del av tilbudet som kommunene og spesialisthelsetjenesten skal gi
(Helsedirektoratet, 2018). Barna og deres familier vil som andre barn og familier være
brukere av Familiens hus f.eks. gjennom helsestasjonen. I det følgende vil vi gi oppdatert
kunnskap om hva nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom kan innebære, og peke
på hvordan Familiens hus kan fremme trivsel og god helse hos barna og familiene.
Sammensatte behov
I dag har vi god kunnskap om at mange barn og unge med medfødte eller tidlig
ervervede funksjonsnedsettelser, vil ha flere samtidige eller overlappende vansker,
symptomer eller sykdommer (APA, 2013). Områder som motorisk utvikling, kognitiv
utvikling, herunder språkutvikling og somatisk helse kan være berørte i større eller
mindre grad. Dette ser vi f.eks. hos barn og unge med utviklingsforstyrrelser og
utviklingshemming, cerebral parese, ulike genetiske syndromer, autismespekter
vansker og ADHD (Moreno-De-Luca et al., 2013). Noen av vanskene avdekkes i barnets
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første leveår eller småbarnsalderen. Andre vansker avdekkes kanskje ikke før i slutten
av barneskolealder hvor avstanden til jevnaldrende blir godt merkbar, som f.eks. ved
generelle lærevansker og lett utviklingshemming, med hensyn til abstrakt tenking,
problemløsning og sosialt samspill (Simonoff, 2015).
Psykisk helse
I den generelle barnebefolkningen i Norge har omlag 15 til 20 % av barn mellom tre og
18 år symptomer på psykiske vansker som gir funksjonssvekkelse, mens åtte prosent
har en diagnostiserbar lidelse (Folkehelseinstituttet, 2014). Befolkningsbaserte studier
i inn- og utland viser en forekomst av psykiske lidelser hos de med medfødte eller
tidlig ervervede funksjonsnedsettelser på 30 til 50 % (Einfeld, Ellis & Emerson, 2011).
Psykiske helsevansker er med andre ord spesielt utbredt hos denne gruppen barn
og unge. Det dreier seg om vanlige vansker som angst, depresjon og atferdsvansker
(Halvorsen et al., 2014). Slike vansker ble tidligere gjerne tillagt utviklingsforstyrrelsen
eller syndromet og ble derfor ikke gjenstand for nærmere kartlegging og behandling i
helsetjenesten, derav begrepet «diagnostisk overskygging». I dag vet vi at de psykiske
helsevanskene, for mange, kan avdekkes allerede i småbarnsalderen også når en tar
høyde for mental alder og utviklingstrinn (Halvorsen et al., 2014; WHO, 1996). Det er
ingen enkel årsaksforklaring på den høye forekomsten av psykiske helsevansker. Vi
vet at barn og unge med funksjonsnedsettelser kan være utsatt for mange samtidige
risikofaktorer som lavere sosioøkonomisk status, flere negative livshendelser, herunder
diskriminering og mobbing, færre venner og fritidsaktiviteter, og dårligere somatisk
helse (Christensen, Fraynt, Neece & Baker, 2012; Einfeld & Emerson, 2008). Det kan
være hjerneorganiske forhold som ligger til grunn for økt sårbarhet for psykiske
lidelser. Kognitive utfordringer som for eksempel lavt evnenivå kan svekke evnen
til problemløsning, læring og mestring ved uforutsette hendelser og belastninger.
Det kan også være en felles genetisk sårbarhet som ligger til grunn for utviklingsfor
styrrelser, herunder utviklingshemming og for eksempel autismespekterforstyrrelser
og psykiske lidelser (Halvorsen et al., 2014). Kunnskap om at samtidige psykiske
vansker for mange debuterer tidlig, gjør at tiltak som fremmer psykisk helse og trivsel
bør settes inn tidlig for barn og unge med funksjonsnedsettelser.
Familiens behov
Det er stor forskjell hvordan familier, foreldre og søsken, opplever og mestrer en
hverdag sammen med et barn eller ungdom som har nedsatt funksjonsevne. Mange
vil oppleve at livssituasjonen og forventninger til fremtiden endres. Det krever følelses
messig bearbeiding og tilpasning. En fellesnevner er også mer omfattende omsorgsarbeid og økt stressnivå sammenlignet med andre familier (Tøssebro, Paulsen &
Wendelborg, 2014). Omsorgsoppgavene blir ikke nødvendigvis mindre over tid for
foreldre med et funksjonshemmet barn sammenlignet med andre foreldre som
opplever at barnet blir mer selvstendig med alderen. Dette varierer også etter typer
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av funksjonsnedsettelser og forskjeller i alvorlighetsgrad. Det går på bekostning av
fritidsaktiviteter og vedlikehold av sosiale nettverk (Tøssebro & Wendelborg, 2014).
Foreldregruppen til barn med nedsatt funksjonsevne har dårligere helse enn andre
foreldre, og dette gjelder særlig mødrene. Mødrene oppgir i større grad å ha langvarig
sykdom, skade eller lidelse av fysisk eller psykisk art. De benytter seg mer enn den
generelle befolkningen av ulike helsetjenester, og er oftere og i lengre perioder på
sykepenger sammenlignet med øvrige mødre som har mottatt sykepenger (Tøssebro
& Wendelborg, 2014).
En nylig kartlegging av tjenestetilbudet til familier som har barn med funksjons
nedsettelser, viser at foreldre opplever at det å få hjelp er tid- og ressurskrevende,
blant annet fordi de opplever å måtte administrere og koordinere ulike tiltak. I tillegg
kan foreldre oppleve hjelpen i seg selv som knapp, fragmentert og lite samordnet
(Demiri & Gundersen, 2016). Foreldre til barn hvor funksjonsnedsettelsen oppdages
ved fødselen angir flere positive opplevelser av hjelpen de mottar sammenlignet med
barn hvor funksjonsnedsettelsen oppdages etter noe tid (Demiri & Gundersen, 2016).
Hjelpen som gis til familier som diagnostisering, behandling, stimulering, opplæring,
trygd og rettigheter med mer, fokuserer ofte på barnet med funksjonsnedsettelsen og
foreldrene. Det er forsket lite på søsken som pårørende av barn med kronisk sykdom
eller nedsatt funksjonsevne og tiltak for denne gruppen, men det etableres gradvis
mer kunnskap om dette (Helsedirektoratet, 2018). Søsken kan oppleve en oppvekst
med ekstra oppgaver, foreldre som kan ha mindre tid, og erfaringer som kan være
belastende (Tøssebro, Kermit, Wendelborg & Kittelsaa, 2012). Videre kan søsken oppleve
dilemmaer, og mange har motsetningsfylte følelser overfor sin bror eller søster
(Haukeland, Fjermestad, Mossige, & Vatne, 2015). En systematisk oversiktsartikkel fant
at søsken til barn med kronisk sykdom eller nedsatt funksjonsevne hadde høyere risiko
for å utvikle psykiske vansker (Vermaes, van Susante & van Bakel, 2012). Ivaretakelse
av mindreårige søsken i form av informasjon og støtte er nå lovpålagt fra 1.1.2018
(Helsepersonelloven §10 a). Generelt vet vi at informasjon om funksjonsnedsett
elsen, foreldre- og søskenstøtte og veiledning, avlastningstilbud, likemannsarbeid og
andre støtteordninger er viktige for å forebygge påkjenninger og psykiske helsevansker, men også for å redusere belastninger i hverdagen (Demiri & Gundersen, 2016;
Helsedirektoratet, 2018). Det er stort behov for mer forskning på psykososiale tiltak
for foreldre og søsken og effekten av disse (Hartling et al., 2014). Mange barn og unge
med nedsatt funksjonsevne vil ha behov for flere samtidige tjenester på ulike nivåer
og over ulike tidsperioder. Foreldre har behov for at hjelpesystemet blir mindre tidkrevende og fragmentert å forholde seg til (Demiri & Gundersen, 2016). Kommune- og
spesialisthelsetjenesten har nå iverksatt flere tiltak for å bøte på dette.
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Helhetlige og koordinerte tjenester
Barn og unge med nedsatt funksjonsevne har ofte behov for tiltak på flere områder,
både i forhold til oppfølging av fysisk helse, pedagogisk tilrettelegging, oppfølging av
psykisk helse og mestring, og tilrettelegging for deltakelse i samfunnet. For mange
familier kan det oppleves som vanskelig å orientere seg mellom de ulike systemene,
og det er ofte beskrevet som arbeidskrevende og en ekstra byrde i hverdagen for foresatte å forholde seg til tjenesteapparatet (Demiri & Gundersen, 2016). Både kommunene og spesialisthelsetjenesten har derfor etablert ordninger som kan bidra til bedre
samhandling og bedre koordinering av tjenestene. Alle kommuner og sykehus (HF)
skal ha en koordinerende enhet (funksjon) for habilitering og rehabilitering som er
synlig og lett tilgjengelig for brukere og samarbeidspartnere. Dette følger av Lov om
spesialisthelsetjenesten § 2-5b (1999) og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
§ 7-3 (2011) samt § 6 og § 11 i Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell
plan og koordinator. Ansvaret til en koordinerende enhet omfatter alle barn og unge
med behov for langvarige og koordinerte tjenester.
I forbindelse med Samhandlingsreformen er målet at hjelp til barn og unge og familiene
skal tilbys nærmest mulig der de bor. Det betyr at det meste av oppfølgingen er organisert
i kommunene gjennom bistand i hjemmet, barnehagen, skolen og liknende. Ved behov
for spesialisert tilrettelegging har spesialisthelsetjenesten ansvar for å sørge for en bred
og tverrfaglig funksjonskartlegging og målrettet spesialisert habilitering. Dette gjennom
føres som oftest gjennom grundige tverrfaglige utredninger i habiliteringstjenestene, og
ved poliklinisk og ambulant oppfølging. Enkelte barn og unge med nedsatt funksjonsevne
vil også motta tilbud fra psykisk helsevern. Dette kan gjelde barn og unge med psykiske
tilleggsvansker, ADHD, autisme, lærevansker og lett utviklingshemming.
Kommune- og spesialisthelsetjeneste er pliktig å tilrettelegge for at barn og unge skal
kunne medvirke i egen habilitering, både i forhold til å planlegge, utvikle og evaluere
egen oppfølging (Pasient- og brukerrettighetsloven, 1991, § 3-1). I et større forskningsprosjekt, «Snakk med oss» - Profesjonsutøvelse og deltakelse, i regi av Høgskolen i Oslo
og Akershus, har et av delprosjektene omhandlet funksjonshemmede barns deltakelse
i egen habilitering (Bekken, 2014). Her beskrives positive erfaringer fra både barna selv
og fra fagutøvere at barn og unge inkluderes som aktive deltakere i beslutningsprosessen. Barn og unge med kommunikasjonsutfordringer eller kognitive vansker har krav
på- og ofte behov for tilretteleggelse i kommunikasjon for å sikre medbestemmelse
(Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, 2006). Det
finnes lett tilgjengelige hjelpemidler for å utforme bildestøttet kommunikasjon, blant
annet gratis nettbaserte verktøy som anbefales brukt (se f.eks. Bildstöd.se).
Oppfølgingen i spesialisthelsetjenesten tilpasses det enkelte barn eller ungdom og
omgivelsene, og gis i form av aktiv innsats i avgrensede perioder. For noen barn og unge
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er det etablert nasjonale oppfølgingsprogram som medfører at det vil være planlagt
kontakt med spesialisthelsetjenesten i alderen 0-18 år. Dette gjelder blant annet barn og
unge med cerebral parese (CPOP Et motorisk oppfølgingsprogram for barn med cerebral
parese) og barn med Down syndrom (Retningslinje for oppfølging av barn og unge med
Down syndrom, 2017). For barn i førskolealder med autismespekterforstyrrelser er det
utformet en flerregional fagprosedyre som gir forslag til oppfølging og ansvarsfordeling
(Autismespekterforstyrrelser 0-6 år: Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI), 2016).
Det pågår for tiden et stort nasjonalt arbeid for å etablere pakkeforløp for utredning
og behandling innen psykisk helsevern for barn og unge, noe som en også kan tenke
vil etableres innen habilitering i spesialisthelsetjenesten.
For barn og unge som trenger tjenester fra flere instanser over lengre tid, vil det være
aktuelt å etablere individuell plan (IP) og koordinator (Helsedirektoratet, 2017). Målet
med en IP er å samordne tjenestene, og å jobbe sammen om felles mål, med barnet eller
ungdommens helhetlige behov i sentrum. Deltakere i arbeidet med IP vil ofte være foresatte, barnehage/skole, PPT, helsesøster, fysioterapeut eller ergoterapeut fra kommunen,
og representant fra spesialisthelsetjenesten. Planen skal utformes i samarbeid mellom
sektorene, og alle tjenester som er del av barnets eller ungdommens tilbud plikter å
delta i arbeidet. IP vil kunne gi felles mål og retning for tilretteleggingen rundt barnet
eller ungdommen. Flere kommuner har etablert elektroniske løsninger for IP, hvor alle
instanser som er involvert i oppfølging kan få tilgang og benytte systemet til kommunikasjon og organisering av tilbudet. Som hovedregel oppnevnes koordinator i kommunen.
I tillegg kan det oppnevnes koordinator i spesialisthelsetjenesten for barn og unge med
behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester etter spesialisthelsetjenesteloven, med formål å sikre samordning av tilbudet under sykehusopphold, samt
sikre samhandling med kommunene. Barn og unge med alvorlig sykdom, skade eller
lidelse som har behov for oppfølging av spesialisthelsetjenesten over tid, har også rett til
å få oppnevnt kontaktlege eller kontaktpsykolog (Helsedirektoratet, 2016). Kontaktlegen
skal være barnets eller ungdommens medisinskfaglige kontakt i spesialisthelsetjenesten.
Tabell 1 viser en oversikt over flere aktuelle tjenesteressurser for barn og unge med
nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom, deres familie og hjelpeapparat. I 2009
innførte Sosial – og Helsedirektoratet grønt nummer 800 300 61 til en koordinerende
enhet for habiliteringstjenesten som er felles for helseregionene. Ved å ringe grønt
nummer 800 300 61 kan det innhentes opplysninger om regionens/kommunens
habiliteringstilbud. Videre er tilbudet til barn og unge med sjeldne diagnoser samlet
i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). Tjenesten inkluderer ni
landsdekkende kompetansesentre for sjeldne diagnoser i Norge. Samlet gir sentrene
tilbud til flere hundre ulike diagnosegrupper, både direkte til den enkelte med en
sjelden diagnose, pårørende og fagfolk i hjelpeapparatet.
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Tabell 16.1 Oversikt over tjenesteressurser
Tjenesteressurs

Beskrivelse

Kontaktlege i
spesialisthelse
tjenesten

Retten til kontaktlege eller kontaktpsykolog gis til pasienter med en
alvorlig sykdom, skade eller lidelse, som har behov for behandling
eller oppfølging av spesialisthelsetjenesten av en viss varighet.

Nasjonal
informasjons
telefon

Nasjonal informasjonstelefon for habilitering og rehabilitering
svarer på spørsmål om habiliteringstilbud og tjenester.
Gratis grønt nummer 800 300 61.

Koordinerende
enhet i
kommunen

•
•
•
•
•

Koordinator i
spesialisthelse
tjenesten

• Sikre samordning av tilbudet under institusjonsoppholdet
• Samhandle med kontaktlege om pasienter som har fått
oppnevnt dette
• Samhandle med tjenesteytere utenfor institusjonen
• Melde om behov for individuell plan til koordinerende
enhet i kommunen
• Sikre fremdrift i arbeidet med individuell plan i samarbeid
med koordinator i kommunen
• Initiere samarbeidsmøter med kommunen eller andre som
skal følge opp etter utskrivning

NAKU - Nasjonalt
kompetansemiljø
om utviklings
hemming

• Knutepunkt for utvikling av tjenestene som ytes til
utviklingshemmede i kommunene.
• Formidler relevante fagressurser i en kunnskapsbank.
https://naku.no/

NKSD - Nasjonal
kompetanse
tjeneste for
sjeldne diagnoser

• Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser
• Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer - NAPOS
• Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte
diagnoser – NK-SE
• Nevromuskulært kompetansesenter - NMK
• Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser
og hypersomnier - NevSom
• Norsk senter for cystisk fibrose - NSCF
• Senter for sjeldne diagnoser – SSD
• Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne
diagnoser - TAKO-senteret
• TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Sjeldentelefonen:
80041710 – gir
informasjon om
sjeldne diagnoser
og tjenestetilbud

Har oversikt over tilbud innen habilitering og rehabilitering
Overordnet ansvar for individuell plan og koordinator
Bidra til samarbeid på tvers av fagområder, nivåer og sektorer
Ivareta familieperspektivet
Motta interne meldinger om mulig behov for habilitering
og rehabilitering
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Familiens hus og muligheter
Familiens hus er en kommunal samhandlingsmodell som skal legge til rette for at barn,
unge og deres familier skal møte et lett tilgjengelig og helhetlig tilbud. Helsestasjonen er
i dag sammen med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) og andre relevante
tjenester for barn og unge som ergo-og fysioterapi, ofte samordnet i Familiens hus.
Dette er tjenester som barn og unge med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelser
er brukere av. I praksis dreier dette seg om barn og unge med språkvansker, vansker
i skoleferdigheter, utviklingshemming, genetiske syndromer, hjernesykdommer og
tilstander som epilepsi og cerebral parese samt nevroutviklingsforstyrrelser som
autisme og ADHD (f.eks. Tanwar, Lloyd & Julies, 2017). Samordningen av tjenestene
kan derfor bidra til at tjenestene blir lettere tilgjengelige og mindre fragmenterte
slik som foreldre til barn med funksjonsnedsettelser etterspør (Demiri & Gundersen,
2016). Helsestasjonen og PP-tjenesten har en viktig funksjon i å bidra til tidlig identifisering av funksjonsnedsettelse og kronisk sykdom. Kunnskap om at mange barn
og unge med funksjonsnedsettelser fra tidlig alder har samtidig risiko for vansker
på flere områder som kognisjon, språk/kommunikasjon, motorikk, fysisk og psykisk
helse, bør omsettes i handling (APA, 2013; Emerson & Hatton, 2014). Derfor anbefales
det at helsestasjonen og PP-tjenesten kartlegger bredt i kontakten med barna og
ungdommene (Folkehelseinstituttet, 2011; Gillberg, 2010). Helsesøster eller annet
helsepersonell bør også kartlegge foreldre og mindreårige søskens mestring og
behov som pårørende (Helsedirektoratet, 2018; Helsepersonelloven §10 a). Forskning
har vist at det er de psykiske vanskene som angst og atferdsvansker, mer enn den
kognitive og/eller motoriske funksjonsnedsettelsen, som påvirker familiens livs
kvalitet og mestring mest (Halvorsen et al., 2014). I tillegg har vellykket habilitering
og rehabilitering, deltakelse i skole og senere tilpasset arbeidsliv og boform i stor
grad vist seg å være påvirket av grad av psykiske lidelser (Anderson, Maye & Lord,
201: Einfeld, Ellis & Emerson, 2011). Kommune- og spesialisthelsetjenesten må bli
flinkere til å fange opp psykiske tilleggsvansker (Helsedirektoratet, 2009; Kaldheim,
2016; Toms, Totsika, Hastings & Healy, 2015). Familiens hus kan bidra til dette gjennom fokus på psykisk helse og tiltak som opplæring, veiledning og støttetilbud. På
denne måten kan Familiens hus være en viktig arena for forebyggende helsearbeid
for å fremme mestring og psykisk helse for barn og unge med funksjonsnedsettelser
og deres familier.
Oppsummering
Barn og unge med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom har risiko for flere sam
tidige vansker som også inkluderer angst og atferdsvansker (Halvorsen et al., 2014).
Foreldre og søsken erfarer mer stress og belastninger, noen også psykiske helsevansker, sammenlignet med andre familier (Helsedirektoratet, 2018). Habiliterings- og
rehabiliteringstjenester har som formål å bidra til at barn og unge skal oppnå best
mulig funksjons- og mestringsevne og meningsfull deltakelse i samfunnet. I dette
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arbeidet kan Familiens hus være en viktig arena og samarbeidspartner gjennom
fokus på psykisk helse og mestring for den unge med funksjonsnedsettelse, søsken
og foreldre. Forebyggende helsearbeid hos denne gruppen vil potensielt kunne
forkorte sykdomsforløp og redusere utbredelsen av sykdom og funksjonstap, gi økt
livskvalitet og deltakelse i samfunnet (Emerson & Hatton, 2014).
Referanser
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental
disorders (5. utg.) (DSM-5). Arlington, VA: American Psychiatric Association.
Anderson, D. K., Maye, M. P. & Lord, C. (2011). Changes in maladaptive behaviors
from midchildhood to young adulthood in autism spectrum disorder.
American Journal on Intellectual and Developmental Disabilities, 116, 381-397.
doi: 10.1352/1944-7558-116.5.381.
Bekken, W. (2014). The role of objects in understanding children’s participation in paediatric
rehabilitation. Scandinavian Journal of Disability Research, 16, 159-178.
doi: 10.1080/15017419.2012.761155
Bildstöd.se. (udatert). Här kan du skapa bildstöd för att underlätta kommunikation och
förtydliga informationsmaterial. Lastet ned fra: http://bildstod.se
Christensen, L. L., Fraynt, R. J., Neece, C. L. & Baker, B. L. (2012). Bullying adolescents with
intellectual disability. Journal of Mental Health Research in Intellectual Disabilities, 5, 49-65.
doi.org/10.1080/19315864.2011.637660
Demiri, A. S. & Gundersen, T. (2016). Tjenestetilbudet til familier som har barn med
funksjonsnedsettelser. NOVA Rapport 7/2016. Lastet ned fra: http://www.hioa.
no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/
Rapporter/2016/Tjenestetilbudet-til-familier-som-har-barn-med-funksjonsnedsettelser
Einfeld, S. & Emerson, E. (2008). Intellectual disability. I M. Rutter et al. (Red.),
Rutter’s Child and Adolescent Psychiatry (5. utg.) (s. 820-840). Oxford: Blackwell Publishing.
Emerson, E. & Hatton, C. (2014). Health inequalities and people with intellectual disabilities.
Cambridge: Cambridge University Press.
Einfeld, S. L., Ellis, L. A. & Emerson E. (2011). Comorbidity of intellectual disability and
mental disorder in children and adolescents: A systematic review. Journal of Intellectual &
Developmental Disability, 36, 137-143. doi: 10.1080/13668250.2011.572548.
Folkehelseinstituttet. (2011). Bedre føre var…
Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger.
Lastet ned fra: https://www.fhi.no/publ/2011/bedre-fore-var---psykisk-helse-hels/
Folkehelseinstituttet. (2014). Folkehelserapporten: Psykisk helse hos barn og unge. Lastet
ned fra: https://www.fhi.no/nettpub/hin/helse-og-sykdom/psykisk-helse-hos-barn-og-unge/
Gillberg, C. (2010). The ESSENCE in child psychiatry: Early symptomatic syndromes eliciting
neurodevelopmental clinical examinations. Research in Developmental Disabilities, 31,
1543-1551. doi: 10.1016/j.ridd.2010.06.002

213

Kapittel 16 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom________________________________

Halvorsen, M., Mathiassen, B., Sundby, J., Myrbakk, E., Brøndbo, P. H., Steinsvik, O. O. &
Martinussen, M. (2014). Psykisk helse hos barn og unge med lavt evnenivå,
Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 51, 210-215.
Hartling, L., Milne, A., Tjosvold, L., Wrightson, D., Gallivan, J. & Newton, A. S. (2014).
A systematic review of interventions to support siblings of children with chronic illness
or disability. Journal of Paediatrics and Child Health, 50, E26-E38.
doi: 10.1111/j.1440-1754.2010.01771.x
Haukeland, Y. B., Fjermestad, K. W., Mossige, S. M. & Vatne, T. M. (2015). Emotional
experiences among siblings of children with rare disorders. Journal of Pediatric
Psychology, 40, 712-720. doi.org/10.1093/jpepsy/jsv022
Helsedirektoratet. (2009). Handlingsplan for habilitering av barn og unge. Lastet ned fra:
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/handlingsplan-for-habilitering-av-barn-og-unge
Helsedirektoratet. (2016). Kontaktlege i spesialisthelsetjenesten.
Lastet ned fra: https://helsedirektoratet.no/kontaktlege-i-spesialisthelsetjenesten
Helsedirektoratet. (2017). Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator.
Lastet ned fra: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinatorseksjon?Tittel=individuell-plan-og-koordinator-6935
Helsedirektoratet. (2018). Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten.
Lastet ned fra: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder
Helse- og omsorgsdepartementet. (2011). Forskrift om habilitering og rehabilitering,
individuell plan og koordinator. Lastet ned fra:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1256
Helsepersonelloven §10 a. Helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta
mindreårige barn som er pårørende til foreldre eller søsken (1999). Lastet ned fra:
https://lovdata.no/NL/lov/1999-07-02-64/§10a
Kaldheim, O. (2016). På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer
med utviklingshemming. NOU 2016:17. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.
Lastet ned fra: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-17/id2513222/
Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. (2006). Lastet ned
fra: https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/sla/funk/konvensjon_web.pdf
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) §
7-3. Koordinerende enhet (2011). Lastet ned fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/201106-24-30/§ 7-3
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 3-1.
Pasientens eller brukerens rett til medvirkning. (1999). Lastet ned fra:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63/§ 3-1
Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 2-5b. Koordinerende
enhet (1999). Lastet ned fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61/§ 2-5b

214

_________________________________ Kapittel 16 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom

Moreno-De-Luca, A., Myers, S. M., Challman, T. D., Moreno-De-Luca, D., Evans, D. W. &
Ledbetter, D. H. (2013). Developmental brain dysfunction: Revival and expansion of old
concepts based on new genetic evidence. Lancet Neurology, 12, 406-414.
doi: 10.1016/S1474-4422(13)70011-5
Simonoff, E. (2015). Intellectual disability. I A. Thapar et al. (Red.), Rutter’s Child and
Adolescent Psychiatry (6. utg.) (s. 719-737). Chichester: John Wiley & Sons, Ltd.
Tanwar, M., Lloyd, B. & Julies, P. (2017). Challenging behavior and learning disabilities:
prevention and interventions for children with learning disabilities whose behavior
challenges: NICE guideline 2015. Archives of Disease in Childhood.
Education and Practice Edition, 102, 24-27. doi: 10.1136/archdischild-2015-309575
Toms, G., Totsika, V., Hastings, R. & Healy, H. (2015). Access to services by children with
intellectual disability and mental health problems: Population-based evidence from the
UK. Journal of Intellectual Disabilities, 40, 239-247. doi: full/10.3109/13668250.2015.10454
60
Tøssebro, J., Kermit, P., Wendelborg, C. & Kittelsaa, A. (2001). Som alle andre? Søsken til barn
og unge med funksjonsnedsettelser. NTNU Samfunnsforskning AS. Lastet ned fra:
https://samforsk.no/Sider/Publikasjoner/Som-alle-andre.aspx
Tøssebro, J., Paulsen, V. & Wendelborg, C. (2014). En vanlig familie? Om parforhold, familiestruktur og belastninger. I J. Tøssebro & C. Wendelborg (red.), Oppvekst med funksjonshemming, familie, livsløp og overganger (s. 80-104). Oslo: Gyldendal akademisk.
Tøssebro, J. & Wendelborg, C. (2014). Oppvekst med funksjonshemming, familie, livsløp og
overganger. Oslo: Gyldendal akademisk.
Vermaes, I. P. R., van Susante, A. M. J. & van Bakel, H. J. A. (2012). Psychological functioning
of siblings in families of children with chronic health conditions: A meta-analysis.
Journal of Pediatric Psychology, 37, 166-184. doi.org/10.1093/jpepsy/jsr081
WHO. (1996). ICD-10 Guide for mental retardation. ICD-10. MR. Geneva:
World Health Organization.
WHO. (2001). International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).
Geneva: World Health Organization.

Kontaktinformasjon
Marianne Halvorsen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Barne- og ungdomsklinikken,
Barnehabiliteringen, P. boks.100, 9038 Tromsø.
E-post: marianne.halvorsen@unn.no
Oddmar Ole Steinsvik, Universitetssykehuset Nord-Norge, Barne- og ungdomsklinikken,
Barnehabiliteringen, P. boks.100, 9038 Tromsø.
E-post: oddmar.ole.steinsvik@unn.no

215

Omtale av forfatterne
Frode Adolfsen
Frode Adolfsen har hovedfag i spesialpedagogikk og doktorgrad fra
UiT Norges arktiske universitet. Han har arbeidet i PPT og ved RKBU
Nord siden 2005. Hans faglige interesser er barn og unges psykiske
helse og spesielt barn med emosjonelle problemer, samt tjenestenes
evne til å hjelpe barn og unge med problemer.
Vibeke Bing
Vibeke Bing er utdannet sosionom og førskolelærer, med videre
utdanning i folkehelsevitenskap og journalistikk. Bing har viet mye av
sin tid til familiesentralarbeidet både nasjonalt, regionalt og lokalt, i
tillegg til at hun har vært aktiv i nordisk og europeisk samarbeid som
omhandler foreldrestøtte og familiesentraler. Hennes interessefelt er
barn og folkehelse, CPH (Child Public Health). Hun interesserer seg
spesielt for livsvilkårenes og hverdagslivets innflytelse på barns helse,
innenfor dette området er barneperspektivet og det helsefremmende
perspektivet interessant. Hun er også interessert i den demografiske
forandringen og hvordan den kommer til å påvirke hverdagen og
fremtiden i samfunnet, og mer generelt om samfunnsspørsmål i et
tverrvitenskapelig perspektiv.
Ingunn Skjesol Bulling
Ingunn Skjesol Bulling er lektor og stipendiat ved Nord universitet
og er utdannet vernepleier med mastergrad i Funksjonshemming og
samfunn. Forskningsinteresser: Tverrfaglig samhandling, kompetans
eutvikling, helsefremmende arbeid for barn og familier, integreringsprosesser og tilgjengelighet til offentlige tjenester.
Helene Eng
Helene Eng (cand. scient.) er universitetslektor ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, nord (RKBU Nord) ved UiT Norges
arktiske universitet, der hun fungerer som redaksjonssjef for tidsskriftet Ungsinn. Tidsskriftet publiserer kunnskapsoppsummeringer
om virkningen av innsatser for forebygging og behandling av psykiske
vansker hos barn og unge. Interesseområder er kunnskapsbasert
praksis samt overføring av kunnskap mellom forskningsfeltet og
praksisfeltet til det beste for barn, unge og deres familier.

216

Ida Grepperud
Ida Grepperud er rådgiver/koordinator ved RKBU Nord, UiT Norges
arktiske universitet. Hun er utdannet barnehagelærer fra tidligere
Høgskolen i Nesna med rundt 10 års ansiennitet i barnehagefeltet
og har mastergrad i pedagogikk fra UiT Norges arktiske universitet.
Som barnehagelærer har hun spesialisert seg på arbeid med «De
utrolige årene», noe som også var tema i hennes mastergradsoppgave. Som tidligere ansatt ved Norgesuniversitetet har hun også
arbeidet med teknologi og læring i høyere utdanning.
Marianne Halvorsen
Marianne Halvorsen er utdannet psykolog fra UiT Norges arktiske
universitet (2004) og har sin doktorgrad fra samme universitet (2009).
Hun jobber som psykologspesialist og forsker ved Barnehabiliteringen
i Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge. Hennes fagområder er
klinisk nevropsykologi, habilitering av barn og unge, psykisk helse
og nevroutviklingsforstyrrelser.
Mariann Bellika Hansen
Mariann Bellika Hansen er utdannet cand.polit i sosiologi fra
Universitetet i Oslo. Hun har siden 2012 vært ansatt som universitets
lektor ved UiT Norges arktiske universitet på RKBU Nord. Et av hennes
arbeidsområder er Familiens hus, det vil si tjenestestøtte ovenfor
kommuner som har eller ønsker å etablere et Familiens hus. Hun
har ansvar for ett ledernettverk av Familiens hus/familiesenterledere
fra Nordland, Troms og Finnmark, dette nettverket samles to ganger i
året for faglig påfyll og erfaringsutveksling. Hennes interesse områder
er god og relevant tjenestestøtte til kommunale tjenester, skole og
barnehage.
Sabine Kaiser
Sabine Kaiser er førstelektor ved RKBU Nord. Hun har en PhD i
helsevitenskap fra Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges
arktiske universitet. Hun er utdannet sosialarbeider og psykolog i
Tyskland. Hun jobber for tiden med et prosjekt som har som mål
å utvikle og evaluere en app for ungdom som har vært utsatt for
nettmobbing eller nettaggresjon.

217

Rudi Kirkhaug
Rudi Kirkhaug er dr. philos. og professor ved Institutt for samfunns
vitenskap ved UiT, Norges arktiske universitet. Han har i over 20 år
vært leder på ulike nivåer i privat og offentlig sektor med ansvar
for utvikling og endring av store organisasjoner, og de siste årene
forsker i fagfeltet organisasjon og lederskap i ulike organisasjoner
som luftfart, sjøfart, politi, finans, forsvar og offentlig forvalting på
ulike nivåer.
Rikke Lassen
Rikke Lassen er dommer i Oslo tingrett. Hun er tidligere advokat og
partner i advokatfirmaet Reiss-Andersen & Co i Oslo, hvor hennes
spesialfelt var barnerett og strafferett. Hun har engasjert seg sterkt
for barns rettsstilling, og har hatt omfattende undervisningsvirk
somhet om dette. Hun er kjent som en engasjerende foredragsholder
med klar tale og praktisk tilnærming, og er opptatt av å gjøre jussen
tilgjengelig for ikke-jurister.
Camilla Lauritzen
Camilla Lauritzen er professor i pedagogikk ved RKBU Nord. Hun
har en PhD i helsevitenskap fra Det helsevitenskapelige fakultet, ved
UiT Norges arktiske universitet. Hun har pedagogikkutdanning fra
Høgskolen i Tromsø (allmennlærerutdanning) og Universitet i Tromsø
(mastergrad). Hennes forskningsområder er: barn som pårørende,
barnevern, veiledning, barn i asylmottak, skolevegring og helsefremmende psykososialt arbeid for barn og unge.
Monica Martinussen
Monica Martinussen er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo
(1989) og har sin doktorgrad fra Universitetet i Tromsø (1997). Hun
har siden 1990 arbeidet ved UiT Norges arktiske universitet, både
på Institutt for psykologi og fra 2008 på RKBU Nord. Martinussen er
nå ansatt som professor og leder forskningsgruppen for forebygg
ende og helsefremmende tiltak ved RKBU Nord. Hennes forskningsområder er kvantitative metoder, psykometri, meta-analyse,
luftfartspsykologi, utbrenthet og psykisk helse. Hun er redaktør for
Ungsinn.no og assisterende redaktør for Psyktestbarn.no
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Line Moldestad
Line Moldestad er utdannet barnevernspedagog fra Høgskolen i
Stavanger. Hun har vært koordinator og leder av Familiens Hus i
Tromsø kommune fra oppstart i 2010, og har vært pådriver i utvikling av
tilbudene. Hun er Marte Meo-terapeut og er sertifisert COS-P veileder,
ICDP trener og veileder og erfaring fra foreldreveiledning i gruppe
og individuelt. Hun har vært prosjektleder og gruppeleder i Blues
Mothers, et mestringstilbud for nedstemte spedbarnsmødre. Hennes
faglige interesseområder er foreldreveiledning, tidlig foreldrestøtte
og møte med familiene.
Willy Tore Mørch
Willy Tore Mørch er utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo (1978),
har sin doktorgrad fra Universitetet i Tromsø (1990) og er psykolog
spesialist (1993). Mørch har arbeidet ved UiT Norges arktiske universitet
og RKBU Nord som professor i miljøterapi fra 1994 og professor i
barn og unges psykiske helse fra 2008. Han er nå professor emeritus
ved RKBU Nord. Hans forskningsinteresser er implementering av
tiltak, implementeringsforskning og effektforskning.
Ina Bækkevold Nergård
Ina Bækkevold Nergård er utdannet barnevernspedagog fra Høgskolen
i Lillehammer. Hun har erfaring fra barnevern og psykisk helsevern, og
har også jobbet i SINTEF Helse og Helsedirektoratet. Ina har tidligere
vært ansatt i organisasjonen Voksne for Barn, og hadde der barn og
unges rett og mulighet til medvirkning som sitt hovedarbeidsområde.
Nergård arbeider nå i Bufetat, Region Øst.
Joshua Patras
Joshua Patras har arbeidet i forebyggingsfagfeltet i 20 år. Han er en
førsteamanuensis på RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet (2013)
og har doktorgradsutdanning fra Psykologisk institutt, Universitetet i
Oslo (2010). Hans forskning er knyttet til implementering av evidensbaserte tiltak, evaluering av foreldreprogrammer og KAT-baserte tiltak,
randomisert kontrollerte studier, kvantitative metoder og statistikk.
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Lene-Mari P. Rasmussen
Lene-Mari P. Rasmussen har en master i psykologi fra UiT Norges
arktiske universitet (2013). Rasmussen er ansatt som stipendiat på
RKBU Nord, UiT og medlem av forskningsgruppen forebyggende og
helsefremmende tiltak. Hun holder for tiden på å avslutte sin doktorgrad knyttet til evaluering og implementering av tiltaket Mestrende barn
som retter seg mot barn med symptomer på angst og depresjon. Andre
forskningsinteresser er blant annet idrettspsykologi, psykometri og
psykisk helse.
Charlotte Reedtz
Charlotte Reedtz er utdannet psykolog (2001) og har sin doktorgrad
fra Universitetet i Tromsø (2010). Hun har siden 2002 arbeidet ved
UiT Norges arktiske universitet og RKBU Nord. Reedtz jobber som
prosjektleder for prosjekt Barn som pårørende og forebyggingsprosjektet i De utrolige årene. Hun er også assisterende redaktør for tidsskriftet Ungsinn.no. Hennes forskningsinteresser er helsefremmende
og forebyggende tiltak for barn og unges psykiske helse, atferdsvansker, barn av psykisk syke og rusmiddelmisbrukende foreldre,
implementering av virksomme tiltak i praksisfeltet og kompetanse
og tiltak innenfor kommunalt og statlig barnevern.
Oddmar Ole Steinsvik
Oddmar Ole Steinsvik er utdannet psykolog fra UiT Norges arktiske
universitet (2002). Han arbeider som leder og psykologspesialist ved
Barnehabiltieringen i Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge.
Hans fagområder er klinisk nevropsykologi, habilitering av barn og
unge og ervervet hjerneskade hos barn.
Gørill Warvik Vedeler
Gørill Warvik Vedeler har vært ansatt ved UiT Norges arktiske universitet
siden 2002, ved RKBU Nord (2002-2012) og ProTed Senter for fremragende lærerutdanning (2013-2016). Hun holder nå på med en doktorgrad ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (2016-tdd) og
er for tiden gjesteforsker ved Monash University i Australia. Hennes
forskningsinteresser er innenfor tema som samarbeid med foreldre i
videregående skole, lærerutdanning, tidlig foreldrestøtte og psykisk helse.
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Takk til fagfeller, korrekturleser
og illustratør
Fagfeller
Stor takk til de mange fagfellene som har bidratt med vurdering av kapitler.
Dette har vært en viktig del av kvalitetssikringen av boken.
Førsteamanuensis Per Håkan Brøndbo
Førstelektor Bjørn-Helge Handegård
Professor Ketil Lenert Hansen
Rådgiver Karine Jakobsen
Universitetslektor Anne Kari Johnsen
Professor Roman Koposov
Professor Camilla Lauritzen
Universitetslektor Oddbjørn Løndal
Professor emeritus Willy Tore Mørch
Forsker Simon-Peter Neumer
Seniorkonsulent Andrea Jennerwein
Førsteamanuensis Charlotte Reedtz
Professor Anita Salamonsen
Førsteamanuensis Henriette Kyrrestad Strøm
Førsteamanuensis Merete Saus
Rådgiver Sunniva K. Tode
Universitetslektor Merete Aasheim
Professor II Stein-Erik Ulvund
Førsteamanuensis Svein Arild Vis
Korrektur
Stor takk til korrekturleser Guro Hind som har gått igjennom alle kapitlene i boken
og hjulpet oss med norsk språk, grammatikk og uklarheter i teksten.
Illustrasjoner
Stor takk til Erik Fjukstad for vakre illustrasjoner og forsidebilde til boken.
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Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) jobber for å fremme
og videreutvikle modellen Familiens hus og andre familiesentermodeller på oppdrag
fra Helsedirektoratet. Senteret skal bistå kommunene i Norge med etablering av
lavterskeltilbud som Familiens hus eller familiesenter og tilsvarende. Vi skal bidra
med fagutvikling samt styrke det kommunale samarbeidet rettet mot barn og unge.
RKBU Nord arrangerer ledernettverk for kommuner som jobber etter denne modellen
eller tilsvarende. Senteret arrangerer også fagdager for kommuner med interesse
for samhandlingsmodeller som Familiens hus og familiesenter.
RKBU Nord er et institutt ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske
universitet i Tromsø. Senteret er det nordligste av fire sentre som driver med tjenestestøtte, forskning, fagutvikling og undervisning innen psykisk helse og barnevern. RKBU
Nord er finansiert og jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdomsog familiedirektoratet.
Kontaktinformasjon
RKBU Nord
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord
-psykisk helse og barnevern
Det helsevitenskapelige fakultet
Adresse: UiT Norges arktiske universitet, 9037 TROMSØ
Besøksadresse: Universitetsvegen 61, MH2 plan L-9 og L-10
Telefon: 77 64 40 00 (sentralbord)
E-post: post.rkbu@helsefak.uit.no
Web: rkbunord.uit.no
facebook.com/rkbunord
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