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1. Oppsummering 
Det har de siste årene vært økende oppmerksomhet rettet mot barn og unges psykiske 
helse. Barns psykiske og fysiske helse produseres ikke i helsetjenestene, men der barn er: i 
mors mage, i familien, i barnehagen, på skolen, på fritidsarenaen med organisert og 
uorganisert aktivitet. Familien er det viktigste grunnlaget for barns livskvalitet og psykisk 
helse. Familien, barnehagen, skolen og nærmiljøet er definert som de viktigste 
helsefremmende og forebyggende arenaene for barn og unges psykiske helse.    

Denne planen søker å rette oppmerksomheten mot hvordan bedre samhandling 

og kunnskapsbaserte aktiviteter og tilbud i kommunale tjenester for barn og unge, 

skal bidra til god psykisk helse hos barn og unge i Haugesund.     

Skadelig bruk av rusmidler henger sammen med fysisk og psykisk helse, og personer med 
rusbrukslidelser har ofte andre psykiske lidelser og somatiske sykdommer. Risikofaktorer 
knyttet til utvikling av ruslidelser antas blant annet å være genetisk sårbarhet, 
sosioøkonomisk status, rusmisbruk i familien, opplevelser med vold, overgrep og 
omsorgssvikt, mobbing, utenforskap, skoleproblemer og lav utdanning. Disse risikofaktorene 
sammenfaller med kjente risikofaktorer for å utvikle psykiske lidelser. De overordnede 
strategiene i denne planen retter seg dermed mot å forebygge alle former for psykiske 
vansker og lidelser, inkludert skadelig rusbruk og ruslidelser.  
 

Overordnede prinsipp for handlingsplanen er: 

 Familie- og systemperspektivet 
 Kunnskapsbasert praksis  
 Brukermedvirkning 
 Bedre tverrfaglig innsats (BTI)  
 Familiesentermodell 
 Systematisk implementering 

 

Planen setter opp åtte hovedmål for arbeidet:  

 Etablere tverrfaglig tjenestetilbud knyttet til psykisk helse barn og unge 
 Videreføre kvalitet i grunntjenestene gjennom å videreutvikle samarbeidsrutiner og sikre 

fokus på relasjonskompetanse 
 Styrke innsats mot risikogrupper gjennom å videreutvikle tjenestetilbud og styrke 

samhandlingen mellom involverte hjelpetjenester  
 Iverksette gruppetilbud og videreutvikle tilbud på indikert nivå ved psykiske helseplager 
 Styrke samhandling og samarbeidsrutiner på alle nivå  
 Styrke brukermedvirkning i tjenestene og ved utvikling av nye tjenestetilbud  
 Tilgjengelig informasjon om kommunens tilbud innen psykisk helse 
 Samlokalisering av tjenestene i oppvekst etter Familiesentermodellen/Familiens hus  

 

Tjenestetilbud, tiltak og aktiviteter vil inndeles i ulike fargekategorier, alt etter hvilken 
målgruppe tilbudet er rettet mot: noen tilbud er for alle (grønt nivå) noen tilbud er rettet 
mot risikogrupper (gult nivå) og noen tiltak er rettet mot barn og unge med påviste vansker 
i ulik alvorlighetsgrad (rødt nivå) 
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2. Bakgrunn 
Gjennom Lov om folkehelsearbeid (2011, § 4) har alle kommuner ansvar for å «fremme 
befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge 
psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller 
og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen». 
Helse og omsorgstjenesteloven (2011) vektlegger kommunens ansvar både for utredning, 
diagnostisering og behandling av personer med psykiske lidelser. Tidlig innsats er et av de 
viktigste prinsippene i folkehelsearbeidet, og dette vektlegges også i Meld. St. 19 (2018-
2019) «Gode liv i et trygt samfunn» (Helse og sosialdepartementet, 2019). Gjennom 
«Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse 2019-2024» (Helse- og 
sosialdepartementet, 2019) ble kommunenes ansvar for hele spekteret av helsefremmende, 
forebyggende og behandlingsrettede tiltak for barn og unge tydeliggjort. Det ble påpekt at 
kommuner som lykkes tar utgangspunkt i barn, unge og foresattes egne behov, legger inn 
innsatsen tidlig, er kjent med hverandres ansvarsområder og tilbud, og har etablert gode 
rutiner for samhandling og koordinering av hjelpetilbudet. Gode strukturer for 
samhandling ble fremhevet; for eksempel «Familiens hus», familiesentre, oppvekstetater 
som samler tjenester for barn og unge enten geografisk eller under samme ledelse. 
Viktigheten av å redusere sosiale forskjeller og å forebygge utenforskap ble vektlagt. I tillegg 
til familie og fritid, ble barnehage og skole pekt på som de viktigste forebyggingsarenaene. 
Dette samsvarer med stortingsmelding 6 «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i 
barnehage, skole og SFO 2019-2020» (Kunnskapsdepartementet, 2019), som pekte på 
betydningen av gode barnehager og skoler som løfter alle barn uavhengig av bakgrunn for å 
skape et samfunn med små forskjeller og like muligheter for alle.  

Denne planen har berøringspunkter med andre kommunale planer som angår målgruppen 
barn, unge og familier i Haugesund kommune, og må ses i sammenheng med Temaplan 
Oppvekst, i tillegg til eksempelvis «Plan for forebygging av vold i nære relasjoner» og 
«Rusmiddelpolitisk handlingsplan». Utarbeiding av planen sammenfaller med innføringen av 
Barnevernsreformen/oppvekstreformen 2016 – 2017 (Barne- og likestillingsdepartementet, 
2017), som vektlegger et større kommunalt ansvar, bedre sammenheng mellom ulike 
tjenester og et bedre tilpasset tjenestetilbud i arbeidet med å støtte og veilede familier som 
er i en vanskelig livssituasjon. Bedre samordning av tjenester, bedre lavterskeltilbud for 
utsatte barn og familier, og tettere oppfølging av familier med sammensatte 
hjelpebehov ligger som tydelige forventninger i det nye regelverket. I forslaget til ny 
barnevernslov er det også lagt inn et krav til at kommunene skal utarbeide en helhetlig 
plan for å forebygge omsorgssvikt (Barne- og familiedepartementet, 2021). Mange av 
elementene i denne planen sammenfaller med en strategi for å forebygge omsorgssvikt og 
tidlig innsats for utsatte familier.  

Skadelig bruk av rusmidler henger sammen med fysisk og psykisk helse, og personer med 
rusbrukslidelser har ofte andre psykiske lidelser og somatiske sykdommer (Reneflot et al., 
2018). Risikofaktorer knyttet til utvikling av ruslidelser antas blant annet å være genetisk 
sårbarhet, sosioøkonomisk status, rusmisbruk i familien, opplevelser med vold, overgrep og 
omsorgssvikt, mobbing, utenforskap, skoleproblemer og lav utdanning (Reneflot et al., 
2018). Disse risikofaktorene sammenfaller med kjente risikofaktorer for å utvikle psykiske 
lidelser. De overordnede strategiene i denne planen retter seg dermed mot å forebygge alle 
former for psykiske vansker og lidelser, inkludert skadelig rusbruk og ruslidelser. 
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I mai 2021 publiserte Helsedirektoratet en innsiktrapport som er forarbeid til en ny 
tverrsektoriell veileder for psykisk helsearbeid barn og unge på oppdrag fra Helse og 
omsorgsdepartementet. 
Arbeidet skal omfatte hele tiltakskjeden fra helsefremming, forebygging, oppfølging og 
behandling, samarbeid og samhandling på tvers av nivåer og tjenester. Haugesund 
kommune har vært en del av dette innsiktarbeidet. I utarbeidelse av planen ses det til denne 
rapporten, som i helhet kan leses her: https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/psykisk-
helsearbeid-for-barn-og-unge. 
 

2.1 Definisjoner og begrepsavklaringer 

Verdens helseorganisasjon definerer psykisk helse som «- en tilstand av velvære der 
individet kan realisere sine muligheter, kan håndtere normale stress-situasjoner I livet, kan 
arbeide på en fruktbar og produktiv måte og er i stand til å bidra overfor andre og i 
samfunnet» (WHO/Nes og Clench- Aas, 2011, s. 11).  
 
God psykisk helse kan i et folkehelseperspektiv defineres som “mestring, tilfredshet, 
tilhørighet, utvikling og vekst, autonomi, opplevelse av mening, delte mål og verdier, samt 
positive relasjoner” (Helsedirektoratet, 2014 s.8).  For barn er det å utvikle en god psykisk 
helse en relasjonell prosess som i hovedsak fremmes i samspill med andre mennesker.  
Relasjoner utgjør altså rammen for barns psykiske helse og derfor er et familieperspektiv og 
en systemisk tilnærming en del av en overordnet strategi for det psykiske helsearbeidet i 
kommunen.  
    

Vi skiller gjerne mellom psykiske helseplager eller psykiske vansker og psykiske lidelser:  
 
Psykiske vansker eller psykiske helseplager benyttes når symptombelastningen i betydelig 

grad påvirker barnets trivsel, læring og utvikling, daglige gjøremål og fungering sammen med 

andre, men uten at kriteriene for diagnoser relatert til psykiske lidelser nødvendigvis er 

oppfylt. Psykiske helseplager er vanlige blant barn og unge, og tall fra Folkehelseinstituttet 

(n.d) viser at hvert femte barn eller ungdom har psykiske helseplager som forstyrrer deres 

daglige fungering i barnehage og skole.      

Psykiske lidelser kjennetegnes ved tilstander som kvalifiserer til psykiatriske diagnoser gitt 
etter det offisielle diagnosesystemet ICD 10. Psykiske lidelser er vanlige. Om lag halvparten 
av den norske befolkningen får psykiske helseplager som er forenelige med en psykiatrisk 
diagnose i løpet av livet. De vanligste lidelsene er angst og depresjon.  Psykiske lidelser 
debuterer ofte i barne- og ungdomsårene, og psykiske plager og lidelser er ifølge 
Folkehelseinstituttet en av de store helse- og samfunnsutfordringene i Norge i dag enten 
man måler i utbredelse, totale sykdomskostnader, samlet sykdomsbelastning, tapte 
arbeidsår eller kostnader til uføretrygd og sykefravær (Major m. fl.; 2011).    
 
Et samlet bilde, både nasjonalt og lokalt, viser at flere barn og unge rapporterer om psykiske 
helseutfordringer (Reneflot et al., 2018; Folkehelseinstituttet n.d; NOVA, 2021). 
Befolkningsundersøkelser har funnet at omkring 7% av barn i førskole- og skolealder har 
symptomer forenelige med en psykisk lidelse på undersøkelsestidspunktet, og hvert år 

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/psykisk-helsearbeid-for-barn-og-unge
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/psykisk-helsearbeid-for-barn-og-unge
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behandles rundt 5% av barn og unge fra 0-17 år i psykisk helsevern for barn og unge 
(Reneflot et al., 2018).     
  
For barn og unge kommer psykiske vansker og lidelser til uttrykk som ulike symptomer på 
ulike alderstrinn.  
 
Førskolebarn med psykiske helseutfordringer får ofte symptomer som søvnproblemer, 
manglende matlyst og motorisk uro. De er ofte irritable, og gråter og skriker unormalt mye 
(Thapar, 2015). De kan også være passive, trekke seg tilbake og ikke vise glede over det som 
vanligvis er gledesfylte opplevelser.  
 
Barn i skolealder kan i større grad sette ord på det de strever med, men de yngste vil likevel 
ha begrensede forutsetninger for å beskrive vanskene sine. Det tydeligste tegnet er ofte 
endret atferd og dårligere hverdagsfungering. Man skiller gjerne mellom internaliserende 
symptomer som tilbaketrekning, tristhet, redusert appetitt, manglende glede 
og eksternaliserende symptomer som hyperaktivitet, uro, impulsivitet og regelbrytende 
atferd. Gutter har høyest risiko for utviklingsforstyrrelser og eksternaliserende vansker som 
debuterer tidlig i livet, som ADHD og atferdsforstyrrelser (Reneflot et al., 2018).  
 
Hos eldre barn og ungdom ser man en overhyppighet av jenter med internaliserende 
psykiske vansker (Reneflot et al., 2018). Fra puberteten og oppover er det en større andel av 
jenter enn gutter som utvikler en psykisk lidelse. De vanligste psykiske lidelsene blant barn 
og unge er depresjon, angst, tilpasningsforstyrrelser og spiseforstyrrelser (Thapar, 2015).   
 
Sekundærproblemer: Enkelte psykiske vansker og lidelser øker faren for utviklingen av 
andre. For eksempel kan emosjonelle forstyrrelser utvikles som et sekundærproblem ved 
ADHD. Undersøkelser og analyser av helsedata viser at det er høyere forekomst av psykiske 
lidelser hos personer med funksjonsnedsettelser og blant for tidlig fødte barn. Spesielt utsatt 
er barn og unge med språk- og kommunikasjonsvansker (Sosial- og helsedirektoratet, 2007). 
Barn og unge som utsettes for vold og omsorgssvikt kan utvikle symptomer som lett kan 
mistolkes dersom ikke de bakenforliggende årsakene til vanskene oppdages eller er 
kjent (Barne- og likestillingsdepartementet, 2017). Man ser også en sterk sammenheng 
mellom rusmiddelbruk og utvikling av psykiske helseplager og lidelser. Hjelpeapparatet må 
derfor være oppmerksom på, og ha kunnskap om faren for sekundærproblemer. Tidlig 
innsats er viktig for å forebygge tilleggsbelastninger.     
  
I kommunalt psykisk helsearbeid skal ikke diagnoser være et kriterium for å gi hjelp. Graden 
av plager og hvordan barnet eller ungdommen mestrer hverdagen, dvs. funksjonsnivået og 
lidelsestrykket, vil avgjør hvilken type hjelp og tiltak som igangsettes. I dette planarbeidet 
benyttes derfor hovedsakelig begrepene psykiske vansker eller psykiske helseplager.     
   
Psykisk helsearbeid kan beskrives som tiltak som har som mål å fremme god psykisk helse 
og forebygge psykisk uhelse. Psykisk helsearbeid utøves ofte av andre enn helsepersonell og 
også av personer utenfor kommunale tjenester. Psykisk helsearbeid kan være tiltak innen 
barnehage, skole, fritid, arbeid, kultur, frivillighet og helse. Psykisk helsearbeid kan også 
være opplysningsarbeid eller arbeid med mål om å utjevne sosiale forskjeller og tiltak for å 
endre forhold i samfunnet som bidrar til psykisk uhelse og stigma. Psykisk helsearbeid 
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inkluderer tiltak både på individ, gruppe og samfunnsnivå, og utgjør et viktig ledd i 
kommunens folkehelsearbeid. Kommunens lovpålagte ansvar strekker seg altså fra 
helsefremmende og forbyggende arbeid, til oppfølging og behandling av lettere psykiske 
helseplager.  Kommunen har også lovpålagt ansvar og skal ivareta barn og unge med 
langvarige og omfattende helseutfordringer. 
 
Lokalt folkehelsearbeid er den totale innsatsen som lokalsamfunnet og kommunen gjør for å 
fremme fysisk og psykisk helse og forebygge sykdom. Det innebærer både å svekke faktorer 
som medfører helserisiko og styrke det som bidrar til bedre helse og trivsel.  
Helsefremmende tilnærminger styrker robusthet («resilience»), trivsel, velvære og positiv 
psykisk helse. Sykdomsforebyggende tilnærminger reduserer raten av nye tilfeller 
(«insidens») av sykdom snarere enn å styrke psykisk helse og trivsel.  
 
Det er vanlig å skille mellom tre typer psykisk helsefremmende og sykdomsforebyggende 
tiltak (Mrazek & Haggerty, 1994):   

 Universelle, befolkningsrettede strategier retter seg mot hele befolkningsgrupper, 
f.eks. alle barnehagebarn, alle småbarnsforeldre, alle ungdomsskoleelever, alle 
arbeidstakere, eller rett og slett alle, uavhengig av risiko.  Universelle tiltak forbindes 
gjerne med folkehelsestrategier.  

 Selektive, grupperettede strategier retter seg inn mot allerede identifiserte 
risikogrupper f.eks. barn av alvorlig psykisk syke foreldre, barn med nedsatt 
funksjonsevne eller barn av nyskilte foreldre.   

 Indikative, individrettede strategier retter seg mot enkeltindivider som er i ferd med 
å utvikle en psykisk lidelse, men som ennå ikke har gjort det fullt ut, f.eks. å fange 
opp barn tidlig i helsestasjon, barnehage og skole. “Lavterskeltilbud- og tiltak” er ofte 
forbundet med denne type strategier.  
     

Kommunen har hovedansvar for tidlig identifisering og forebygging av psykiske vansker. Ved 
å oppdage vansker og sette inn tiltak tidlig kan videre skjevutvikling som medfører personlig 
lidelse og økte samfunnskostnader forhindres. Tidlig innsats innebærer både innsats på et 
tidlig tidspunkt i et liv, tidlig identifikasjon av problemer (tidlig i et forløp) og rask hjelp når et 
problem er avdekket.  
 
I «Veileder for psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene» (Sosial- og 
helsedirektoratet, 2007 s. 12) fremheves det at kommunens overordnede oppgaver i det 
psykiske helsearbeidet for barn og unge er å 

 Legge til rette for gode og trygge oppvekstmiljøer, og iverksette forebyggende 
tiltak for å hindre psykiske vansker hos barn og unge 

 Fange opp barn og unge i risiko, eller som har psykiske vansker eller lidelser 

 Gi hjelp og behandling for de som trenger det på laveste effektive omsorgsnivå 
(LEON-prinsippet) 

 De som kan behandles i kommunen, skal behandles i kommunen 

 Sørge for bistand fra, og samarbeid med, spesialisthelsetjenesten eller andre aktører 
ved behov.    
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Psykiske helsetjenester defineres som helsetjenester som utøves av helsepersonell med 
utgangspunkt i psykiske helseutfordringer. Helsehjelp er definert i helsepersonell-loven § 3 
tredje ledd som «enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, 
helsebevarende, rehabiliterende eller pleie og omsorgsformål og som utføres av 
helsepersonell». Helsepersonell defineres i helsepersonelloven som en fellesbetegnelse på 
personer som har fått autorisasjon etter å ha gjennomgått lov eller forskriftsbestemt 
helsefaglig utdanning, personell uten autorisasjon som medvirker ved ytelser av 
helsetjenester, samt studenter og elever under helsefaglig opplæring når disse yter 
helsetjenester under veiledning. Hvorvidt de ulike tiltak er helsehjelp i lovens forstand, må 
vurderes konkret med tanke på krav om journalplikt og dokumentasjon. 
 
Som følge av den nasjonale opptrappingsplanen for psykisk helse (1998-2008) (Sosial- og 
helsedepartementet, 1998) og Samhandlingsreformen (Helse- og omsorgsdepartementet, 
2009) ble kommunene forpliktet til å tilby psykisk helsehjelp i form av behandling til barn og 
unge med lette til moderate psykiske vansker/lidelser, uten at det ble tydeliggjort hvordan 
slike tjenester skal organiseres og hva de skal inneholde. Barneombudets rapport «-Jeg 
skulle hatt BUP i en koffert. En psykisk helsetjeneste tilpasset barn og unges 
behov» (2020) anbefaler at kommunene får lovpålagt plikt til å opprette lavterskel psykisk 
helsetilbud, for slik å sikre at flere kommuner blir rustet til å gi et godt tilbud til barn og unge 
med lette til moderate psykiske helseplager.  
 
Lavterskel helsetilbud kjennetegnes av at de er uten kostnad for brukerne, lett 
tilgjengelige uten behov for henvisning, og med kort ventetid. Dersom kommunene har gode 
lavterskeltilbud kan det medføre at flere barn og unge får nødvendig hjelp tidligere, at 
færre får avslag ved henvising til spesialisthelsetjenesten, samt at 
spesialisthelsetjenesten får frigitt ressurser til å hjelpe barn og unge som har behov for 
spesialisert hjelp, og til å oppfylle veiledningsplikten overfor den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten (Spesialisthelsetjenesteloven § 6-3).    
 
Verdens helseorganisasjon (WHO) har innført prinsippet om næromsorg; LEON- prinsippet. 
LEON står for Lavest Effektive Omsorgsnivå og er et prinsipp om at alt forebyggende og 
helsefremmende arbeid bør foregå i så nær tilknytning til hjemmemiljøet som mulig 
(Sosialdepartementet, 1974). Dette innebærer at utredning, behandling og oppfølging som 
kan gjøres forsvarlig, bedre eller like godt i kommunehelsetjenesten, bør flyttes ut fra 
spesialisthelsetjenesten.     
    
I begrepet næromsorg ligger det også en kommunal og fylkeskommunal forpliktelse om å 
utnytte de mulighetene og ressursene som en finner i tilknytning til nærmiljø og sosiale 
nettverk. I samhandlingsreformen, som trådte i kraft i januar 2012, dreies LEON- prinsippet 
(Laveste Effektive Omsorgsnivå) til BEON-prinsippet (Beste Effektive Omsorgsnivå), hvor det 
legges til grunn at den forventede veksten i behov i en samlet helsetjeneste i størst mulig 
grad må finne sin løsning i kommunene. Kommunene skal sørge for en helhetlig tenkning 
med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging slik at 
helhetlige pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas innenfor beste effektive 
omsorgsnivå (Helse- og omsorgsdepartementet, 2009). 
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Lov om pasient- ogbrukerrettigheter § 2-1 og Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1
presiserer kommunens ansvar for å tilby befolkningen nødvendig psykisk helsehjelp. Det
presiseres i Helse- og omsor gst je nest elove n § 4-1 at kommunenes innbyggere har krav på
«tilstrekkelig faglig forsvarlig hjelp i tide». Retten til helsehjelp forutsetter at «pasienten kan
h a for vent et n yt t e» av h jelp en og at «kostn aden e st år i rime lig for h old t il tilt aket s
ef f ekt» Fo r å op pf ylle sit t lovp ålagt e an svar skal kom mu nen h a t ilkn ytt et seg lege , sykepleier,
fysioterapeut, jordmor, ergoterapeut og psykolog. Lovpålagt krav om utredning,
d iagn ost iserin g og b ehand lin g må for st ås b red t inn en kom mu nalt p sykisk h else arb eid . In n en
p sykisk h else arb eid f or barn og un ge h and ler d et te om å ut for ske b arn et s van sker sammen
med barnet og omsorgspersonene, komme frem til en felles forståelse av vanskene og
egnede tiltak. For å ivareta de lovkrav som stilles etter § 3-2.4 i Helse- og
om sor gst jen estelo ven inn eb ære r d et te samt id ig å gjøre n ød ven d ig og t ilst re kkelig
kartleggin g som grun n lag f or vu rder in g av tilst and sb ilde, alvor ligh et sgrad og h je lp eb ehov.

Faglig forsvarlighet in n eb ære r å b ru ke anb efalt e verkt øy o g følge f aglige
retningslinjer. Kartlegging, utredning og vurdering kan være nødvendig også i
lavterskeltilbud for å vurdere hvordan brukeren best skal følges opp, og om oppfølging kan
skje ved lavterskeltilbudet eller om det er behov for videre henvisning til annet
tjenestetilbud. Å gjøre relevant og faglig forsvarlig kartlegging er nødvendig for å unngå å gå
glipp av informasjon som for eksempel symptomer på alvorlig sykdom herunder
psykoseutvikling, selvmordstanker, voldsrisiko, rus eller omsorgssvikt.

Denne planen definerer behov og tiltak f or b arn og u n ge i Haugesund kommune på 4 nivåer,
skissert i følgende modell:

Nødvendig for enkelte

Nyttig for noen

Bra for alle

En plan for psykisk helse barn og unge vil omfatte tiltak definert som psykisk helsearbeid i
vid forstand, samt en konkretisering av hvordan psykisk helsehjelp og det psykiske
t je nest et ilbu d et f or b arn og un ge skal or gan isere s i Hau gesu n d kom mun e.

Universelle befolkningsrettede tiltak

Barn og unge i risikogrupper/økt sårbarhet

Barn o g u n ge med b egy n n en d e p sy kiske
vansker

Sammensatte vansker
/ langvarig oppfølging.
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3. Overordnede strategier for det kommunale psykiske helsearbeidet   

  

Følgende strategier og prinsipper legges til grunn for hele spekteret av psykisk helsearbeid 
rettet mot barn, unge og familier i Haugesund kommune: 
   

3.1 Familie- og systemperspektivet  
Alle barn og unge må ses ut fra sin familiesituasjon og ut fra den konteksten de er 
i. Vurderinger og tiltak rundt barn og unge må derfor alltid inkludere en systemisk 
tilnærming der voksne rundt barnet skal forstå hvordan vansker oppstår og opprettholdes ut 
fra både forhold og egenskaper ved barnet/den unge, familien, nettverk, fritid, forhold 
i barnehage/skole og andre faktorer som direkte eller indirekte påvirker barnets liv. Dette 
inkluderer foreldre og søskens fysiske og psykiske helse, bo- og arbeidsforhold og grad av 
sosial støtte. For å støtte og hjelpe et barn eller ungdom med psykiske helseutfordringer er 
det viktig å også ha fokus på ressurser, kvaliteter, interesser, muligheter for deltagelse og 
mestring. Derfor er frivillighetstiltak, organisasjoner, klubber, lag og foreninger viktige 
samarbeidsinstanser. Et systemisk perspektiv innebærer å se “hele barnet”, inkludert det 
gjensidige samspillet mellom kropp og psyke; hvordan fysiske helseproblemer har en 
psykologisk dimensjon- og motsatt. Her spiller både fastleger, fysioterapeuter og 
ergoterapeuter som jobber med barn og unge en viktig rolle i det helsefremmende og 
forebyggende arbeidet. I tillegg har kommunen en viktig oppgave i å tilrettelegge for fysisk 
aktivitet, sunt kosthold og sosiale møteplasser i alt arbeid; fra areal- og byplanlegging til 
tilrettelegging for kreativ og aktiv lek og læring i barnehager og skoler.  
 

Gjennom dette planarbeidet og anbefalte tiltak vektlegges grunntjenestene i 
tjenesteområde Oppvekst, som jobber med barn og unge. Det anbefales i tillegg formelt og 
systematisk tverrsektorielt samarbeid mellom tjenesteområde Oppvekst, Kultur, idrett og 
frivillighet (KIF) og tjenesteområde Helse, omsorg og sosiale tjenester; herunder 
fastleger, seksjon Lavterskel psykisk helse for voksne, Fysio- og ergoterapitjenester og Nav. 
  

3.2 Kunnskapsbaserte tiltak    

Kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer er et viktig grunnlag for kommunens planer om 
tidlig innsats og valg av tiltak. Det er også nødvendig med kunnskap om tegn og signaler som 
indikerer at barn har det vanskelig eller er i risiko. Begrepet risikofaktorer innebærer enhver 
egenskap eller eksponering som leder til økt sannsynlighet for en negativ utvikling i form av 
sykdom, skade, mangelfull mestring etc. Begrepet beskyttelsesfaktorer innebærer enhver 
faktor – individuell, relasjonell eller miljømessig – som bidrar til å fremme en positiv utvikling 
for barn og unge. Begrepet er nært beslektet med resiliens. Resiliens kan forstås som 
motstandskraft og robusthet og handler om hvordan barn og unge oppnår et positivt utfall 
til tross for utfordrende eller truende omstendigheter 
 
Det er uttrykt et behov i Norge for mer forskning på kommunale helse- og omsorgstjenester. 
Forskning er derfor tatt inn som tema i Helse- og omsorgstjenesteloven. Kommunen skal 
legge til rette for og medvirke i forskning både på voksen- og barnefeltet. Innenfor barne- og 
ungdomsfeltet er nettstedet Ungsinn (www.ungsinn.no) en kunnskapsoppsummering og 
klassifisering av virksomme tiltak for barn og unges psykiske helse. Plan for psykisk 
helsearbeid tar dette kunnskapsgrunnlaget i bruk som et styrings/prioriteringsverktøy for 
valg av tjenester og tiltak rettet mot barn og unge.     

http://www.ungsinn.no/
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3.3 Brukermedvirkning    

Brukermedvirkning er brukerens innflytelse på saksbehandlingen og utformingen av 
tjenester og det enkelte møte mellom bruker og tjenesteutøver. Brukermedvirkning i 
folkehelsearbeidet innebærer at innbyggerne systematisk inviteres til dialog for 
samskapende prosesser. Kommunen skal sørge for at representanter for brukere blir hørt 
ved utforming av kommunens helse- og omsorgstjenester (Helse- og omsorgstjenesteloven, 
2011 § 3-10). På systemnivå dreier brukermedvirkning seg om at brukerne er representert i 
organer eller beslutningssystemer som angår kommunen som helhet, den aktuelle sektoren 
og/eller den enkelte avdeling. Det betyr at brukeren er med på å ta beslutninger om hvordan 
regler, rutiner og systemer skal fungere. Færder kommune har eksempelvis jobbet 
inngående med dette i et folkehelseprosjekt; «Mitt Færder» 
https://faerder.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-familie/innbyggermedvirkning/  
 
Brukermedvirkning på individnivå dreier seg om at det enkelte barn/unge/familie skal bli 
hørt og kunne påvirke utformingen av tjenestene den selv mottar. Eksempler på dette kan 
være systematisk bruk av samtaleverktøy og kartleggingsinstrument som FIT (Feedback 
informerte tjenester) og HEVD (Hva er viktig for deg?) (Kjøbli et al. 2018). Brukermedvirkning 
innebærer at bruker gis autonomi, men betyr ikke at fagpersoner fratas sitt faglige ansvar.     
 

3.4 Systematisk implementering og evaluering  

I tillegg til å være kunnskapsbasert og omfatte brukertilfredshet, må kommunale tiltak også 
omfatte implementering og evaluering av eventuelle effekter i et kost/nytte-
perspektiv. Mange gode tiltak og prosjekt strander på svak implementering. Å ta i bruk ny 
kunnskap, benytte nye metoder og systemer og generelle endringsprosesser kan være 
utfordrende for ansatte. I boka «Psykisk helse som kommunal utfordring» (Hoel, Onsøien og 
Schjødt, 2012) påpekes implementering som et vanlig svakt ledd. Det forutsettes en 
systematisk tilnærming i implementeringsarbeidet.  I dette planarbeidet inkluderes 
igangsatte prosjekter, satsninger og programmer med fokus på hvordan styrke den videre 
implementeringen av innsats som Haugesund kommune ønsker å beholde. Nye programmer 
og satsninger må sikres tydelig forankring og innlemmes i øvrig planverk. Valg og 
prioriteringer forutsetter forankring på ledernivå og i alle ledd i tjenestene for å lykkes med 
implementeringsarbeidet. 
 

3.5 Bedre tverrfaglig Innsats- BTI som samhandlingsmodell    
Bedre tverrfaglig innsats (BTI-modellen) er en samarbeidsmodell utviklet i Danmark som 
innebærer at aktører fra ulike fagområder skal kommunisere, koordinere og samarbeide i et 
gitt og kjent system. Haugesund kommune har siden 2012 deltatt i Helsedirektoratet 
sitt pilotprosjekt og BTI som samarbeidsmodell ble vedtatt i 2017. BTI-modellen skal bidra til 
tidlig innsats, samordnede tjenester og foreldreinvolvering.  
 
Stafettloggen er et redskap for å sikre kontinuitet i tiltakene i det tverrfaglige samarbeidet 
samtidig som det er et redskap til bruk i dialogen med familien. Til stafettloggen er det 
utarbeidet en handingsveileder som beskriver konkrete fremgangsmåter, rutiner og verktøy 
på ulike nivå.  
   

https://faerder.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-familie/innbyggermedvirkning/
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3.6 Familiesentermodellen/Familiens hus 

Familiens hus er en samhandlingsmodell etter den svenske familiesentermodellen. Familiens 
hus har en sterk folkehelse- og nærmiljøforankring hvor overordnet målsetning er å fremme 
trivsel og god utvikling, samt forebygge utviklings- og helserelaterte problemer hos barn, 
unge og deres foreldre.  Virksomheten er lokalt forankret og samordnet, og omfatter ofte 
den lokale helsestasjonstjenesten, inkludert svangerskapsomsorg, åpen 
barnehage, pedagogisk-psykologisk tjeneste og gjerne det kommunale barnevernet.  
 
Universelle tilbud som svangerskapsomsorg, helsestasjon og åpen barnehage skal fungere 
som familiesenterets «magneter». Åpen barnehage beskrives i den 
svenske familiesentermodellen som selve “hjertet” i familiesenteret. Det er en møteplass 
som ledes av en pedagog, men hit kommer også fagfolk med ansvar for psykososialt arbeid 
fra andre deler av familiesenteret, fra kommunen for øvrig og fra 
spesialisttjenestene. Helse– og omsorgsdepartementet og Sosial- og helsedirektoratet 
anbefaler norske kommuner å organisere sitt helsefremmende og forebyggende arbeid 
rettet mot barn og unge etter modellen av Familiens hus.  I veilederen «Psykisk helsearbeid 
for barn og unge i kommunene» fra 2007 er organisasjonsformen fremhevet som et velegnet 
lavterskeltilbud som kan sikre rask og helhetlig hjelp til barn og unge og deres familier.  
 
Formålet med et familiesenter er at familiene på ett og samme sted skal få et helhetlig og 
samordnet tjenestetilbud. Familiesenteret skal være forebyggende og helsefremmende 
gjennom kunnskapsformidling, nettverksbygging og mobilisering av ressurser innen 
lokalsamfunn og familie. Foreldre- og familiestøttende rådgiving og veiledning er en viktig 
del av arbeidet. Barn, unge og foreldre skal i tillegg ha lett tilgang til tjenester i og utenfor 
familiesenteret.  

 

Familiesentermodellen har vært utprøvd og evaluert som pilotprosjekt i flere kommuner, 
og i 2012 hadde 132 kommuner etablert familiens hus eller lignende 
organisasjonsmodeller. Professor i helsepsykologi Arne Holte har stilt spørsmål til hvorfor 
ikke skolehelsetjeneste, psykisk helsetjeneste og PP-tjeneste ses som «tre sider av samme 
sak under samme tak». I sin artikkel «Syv prinsipper og tjueni grep for et psykisk sunnere 
Norge» (2018) foreslår han å lovfeste Familiens hus i alle kommuner.   
  
Brukere rapporterer om at det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet bidrar til at de får 
raskere og mer helhetlig hjelp. I tillegg viser rapport fra SINTEF Helse at samlokalisering 
gjennom familiesentermodellen har bidratt til bedre forankring av samarbeidsrutiner og 
skapt større fleksibilitet i tjenesteapparatet (Melby et al, 2017).  Samlokalisering fremheves, 
sammen med tydelig ledelse og et klart mandat, som en viktig faktor for å lykkes med det 
tverrfaglige forebyggingsarbeidet. Det gir god tilgjengelighet for brukeren, og danner 
grunnlag for styrket tverrfaglig samarbeid mellom faggruppene. I tillegg til formelle møter 
legges det til rette for et uformelt samarbeid. Slik kan man unngå å bruke tid på formelle 
henvisninger og byråkrati mellom tjenestene. Dette fremheves som tidsbesparende og mer 
effektivt overfor brukerne (Adolfsen, Martinussen og Thyrhaug, 2011).  
  
Konklusjonen fra evalueringen av familiesenterprosjektet viser at dette er en modell som har 
gitt et mer tilgjengelig tilbud til barn og unge i risiko.  Samtidig vil ikke en samlokalisering 
være tilstrekkelig for å sikre god og samordnet hjelp til et barn eller ungdom.  
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I rapporten “Ungdom med uavklart tilstand” (Ukom, 2020) fremheves risikoen det utgjør for 
barn og ungdom når ulike tverrfaglige tilbud i kommunen ikke samhandler om mål og 
tiltak og ikke er tilstrekkelig kjent med hverandre. Måten 
en samordningsmodell bygges opp, ledes og implementeres parallelt med en god 
implementering av BTI vil sannsynligvis være gode kvalitetsindikatorer for å lykkes.   

 

4.Kommunalt helsefremmende og forebyggende arbeid    

Dette kapittelet beskriver betydningen av helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid 
rettet mot hele barnebefolkningen og deres familier. Videre beskrives situasjons- og 
utfordringsbilde i Haugesund kommune med utgangspunkt i hele barnebefolkningen. Det gis 
en statusrapport over både beskyttende faktorer og risikofaktorer i Haugesund ut 
fra tilgjengelig data. Videre presenteres en oversikt over tjenestetilbudet til barn og unge i 
Haugesund, og hvilke utfordringer man står overfor i hjelpeapparatet. Dette legger 
grunnlaget for en overordnet strategi for plan for psykisk helsearbeid barn og unge som 
presenteres avslutningsvis i kapittelet.    
 

4.1 Hva er helsefremmende og forebyggende tiltak og hvorfor er dette så viktig?    

Å forebygge psykiske problemer er noe av det smarteste vi kan gjøre. Det løftes frem både 
helsemessige og samfunnsøkonomiske gevinster av dette.  Argumentene for forebygging 
som fundament i kommunenes planer er godt vitenskapelig dokumentert. James Heckman, 
amerikansk nobelprisvinner i økonomi, har for lengst dokumentert dette i et av verdens 
fremste vitenskapelige tidsskrifter, Science (Heckman, 2006). Han viser til 
multiplikatoreffekten: Jo tidligere vi setter inn innsatsen og investerer i psykisk helse, jo flere 
år får den på å virke og desto mer får vi igjen for pengene. Dermed «forrenter» innsatsen 
seg. Jo yngre barna er, jo mer lønnsomt er det for samfunnet.  
 
Helse produseres ikke i helsetjenestene, men der barn er: i livmoren, familien, barnehagen, 
skolen, arbeidsplassen, kultur og idrett og påvirkes av flere faktorer i det sosiale miljøet, 
nærområdet og samfunnet. Det må satses på universelle tiltak rettet mot hele 
befolkningen.    
 
 «Det preventive paradoks» er beskrevet av den britiske 
epidemiologen Geoffrey Rose (1992) og forklarer hvordan man best kan nå risikofamilier, 
særlig de som er reddest for hjelpeapparatet, gjennom gode velferdstilbud og strukturell 
forebyggende innsats rettet mot alle. Når noe er veldig utbredt, som psykiske helseplager 
hos barn og unge er, vil det store antallet med middels- og lav risiko produsere flere 
sykdomstilfeller som krever behandling enn det den lille gruppen med høy risiko vil gjøre. 
Derfor må vi rette innsatsen mot alle barn og ungdom, uavhengig av risiko. Vi må lære av 
suksessen vi har oppnådd innen somatisk helse hvor man har oppnådd resultater ved å satse 
på brede befolkningsrettede, helsefremmende tiltak som har gitt effekter på alt 
fra spedbarnsdødelighet, hjertekar- og hjerneslagdødelighet, trafikkdødelighet og 
tannhelse. (Holte, 2018).    
 
Skogen m. fl. har definert familien, barnehagen, skolen og nærmiljøet som de viktigste 
helsefremmende og forebyggende arenaene for barn og unges psykiske helse. Universelle 
helsefremmende tiltak som retter seg mot hele befolkningsgruppen kan være effektive fordi 
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mange påvirkes litt, i tillegg til at de når risikogrupper som det ellers ville være vanskelig å nå 
(Hoel, Onsøien, & Schjødt 2012). 
 
Det er kommunene, ikke staten, som kontrollerer de viktigste forebyggingsarenaene. I 
Haugesund ligger de viktigste forebyggingsarenaene knyttet til barn og unge samlet i 
tjenesteområdet oppvekst, i tillegg til samarbeidsaktører innen tjenesteområde kultur, 
idrett/fritid og frivillighet, tjenesteområde Helse, omsorg og sosiale tjenester, samt politi.   
  
Styrking av foreldreferdigheter fremheves som et av de viktigste tiltakene for å bedre psykisk 
folkehelse. Slike tiltak bør starte tidlig i barnas liv, og med særlig fokus i de tidligste 
barneårene. Folkehelseinstituttets rapport Gruppetiltak og kurs for foreldre (2017) sier at 
«gjennom å styrke samspillet mellom foreldre og barn, kan tiltakene bidra til å forebygge 
psykisk uhelse og fremme positiv utvikling hos barn og unge» (Wesseltoft-Rao et al., 2017, s. 
6).  
  
Nyere kunnskap om helsefremmende og forebyggende tiltak utgjør rammeverket for valg av 
strategi for det psykiske helsearbeidet blant barn og unge i Haugesund kommune og vil være 
gjennomgående i planen. Dette innebærer at kommunen må ha sin hovedinnsats på tiltak 
som treffer alle barn og unge, altså universelle tiltak. Noen barn og unge vil i tillegg ha behov 
for målrettet innsats med fokus på faktorer som styrker og truer deres helse og trivsel.  
 
 

    

NØDVENDIG FOR ENKELTE   
 

NYTTIG FOR NOEN 
 

BRA FOR ALLE  
 

 

 
 
 
 

4.2 Lokalt situasjonsbilde  
I dette avsnittet ser vi på miljøfaktorer som påvirker barn og unges psykiske helse, hvordan 
kommunen kan bedre barn og unges oppvekst og skape gode levekår for kommunens barn 
og deres familier.  
 
Det gis en oversikt over det lokale situasjonsbildet og hvilke utfordringer kommunen står 
overfor når det gjelder tjenestetilbudet til barn og unge i Haugesund per i dag. 
Situasjonsbildet vises gjennom ulike statistiske indikatorer med tall på kommunenivå der det 
er tilgjengelig, og må forstås som eksempler og ikke et fullstendig bilde av situasjonen.  
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 4.2.1 Miljøfaktorer som påvirker barn og unges psykiske helse:    

Familien    
Familien danner grunnlaget for barns livskvalitet og psykiske helse. God omsorg og trygge 
relasjoner og samspill mellom barn og omsorgspersoner er avgjørende for et barns utvikling 
og senere psykiske helse. Grad av belastninger og stress har mye å si for hvordan familielivet 
fungerer. Dermed har også familieøkonomi mye å si for barns oppvekst. Barn i familier med 
vedvarende lav inntekt har oftere psykiske og fysiske helseplager sammenlignet med andre 
barn og unge. Barn i familier med enslige forsørgere og familier hvor den eller de voksne har 
lav utdanning har også større risiko for å vokse opp med lavinntekt. Forskjeller i forventet 
levealder mellom de som har grunnskole som høyeste utdanning og de som har 
videregående eller høyere utdanning er en indikator på sosiale helseforskjeller i kommunen.  
 
Familier hvor barn har nedsatt funksjonsevne står overfor mer krevende omsorgsoppgaver, 
og vil ofte være i behov for ekstra støtte. Som en del av Likeverdsreformen er det bestemt at 
det skal innføres en utvidet koordinatorordning for familier som har eller venter barn med 
alvorlige funksjonsnedsettelser eller helseutfordringer. (Helse- og omsorgsdepartmentet, 
2021).  Lovendringen stiller nye krav til Haugesund kommune.  
 
Risikofaktorer fra folkehelsebarometeret fra 2021 viser at andelen barn (0-17 år) som bor i 
husholdninger med vedvarende lav inntekt, er høyere i Haugesund enn i landet som 
helhet. Ferske tall fra folkehelseprofilen viser også at Haugesund har en signifikant høyere 
andel barn av enslige forsørgere enn landsgjennomsnittet. Haugesund har også flere 
sosialhjelpsmottakere sammenlignet med landsgjennomsnittet. En annen identifisert 
levekårsutfordring er at kommunen har signifikant høyere andel av barn med 
barnevernstiltak enn landsgjennomsnittet. Forskjellen i forventet levealder mellom de som 
har grunnskole som høyeste utdanning og de som har videregående eller høyere utdanning, 
er større enn i landet som helhet. En beskyttende faktor er at andelen barn (0-17 år) som bor 
trangt i Haugesund er lavere enn i landet som helhet.    
 
I perioden 2016-2019 pågikk et prosjekt finansiert av arbeids- og velferdsdirektoratet hvor 
Nav skulle gi helhetlig og utvidet oppfølging av lavinntektsfamilier som har mottatt 
sosialhjelp i minst seks måneder. “Oppfølgingen, kalt HOLF-modellen (Helhetlig oppfølging 
av lavinntektsfamilier), rettet seg mot familiens samlede utfordringer. I prosjektet skulle 
familiekoordinatorer ved Nav-kontorene sørge for at tjenestene fra Nav og andre offentlige 
tjenesteytere virket bedre sammen. Målet var å redusere fattigdom og sosiale problemer 
gjennom helhetlig innsats på fire målområder: arbeid, bolig, økonomi og barnas situasjon. 
Det langsiktige målet var å forebygge at fattigdom går i arv, og gi barn i lavinntektsfamilier 
like muligheter som andre barn.” (nav.no). Nav Haugesund har etter prosjektets avslutning 
videreført stillinger som familiekoordinatorer i ordinær drift.    
 
Barnehagen     
Barnehagen har en helsefremmende og forebyggende funksjon, og skal bidra til å utjevne 
sosiale forskjeller. I samarbeid og forståelse med hjemmet skal barnehagen ivareta barnas 
behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. 

Haugesundsbarnehagene består av et mangfold, med seks ordinære kommunale barnehager 
og 21 private barnehageeiere. Blant disse finner vi 27 ordinære barnehager, fire 
familiebarnehager og en åpen barnehage. I oppvekstprofilen fra 2021 ser vi at Haugesund 
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ligger 11 % over landsgjennomsnittet i andel barn som går i barnehager som oppfyller kravet 
til pedagogisk bemanning. Regelverket stiller ulike krav til pedagogisk bemanning i 
barnehagene. Ordinære barnehager må oppfylle normen for pedagogisk bemanning. I 
familiebarnehager gis assistenter pedagogisk veiledning av en barnehagelærer og i åpne 
barnehager ledes arbeidet av en barnehagelærer.  

Gode barnehager åpner verden for barna, tilrettelegger for meningsfulle opplevelser og 

støtter opp om barns lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Hovedfunn i den Norske mor 

og barn undersøkelsen viser at god kvalitet i barnehagen, ser ut til å forebygge utvikling av 

språk og atferdsvansker over tid, særlig hos sårbare barn (Zachrisson & Dearing, 2015). 

Barnehager er særlig viktig for minoritetsspråklige barns norskspråklige utvikling, og for 

deres deltakelse i det norske samfunnet.  Barnehager med dårlig kvalitet kan derimot øke 

risikoen for adferds og språkvansker, særlig for barn fra lavinntektsfamilier, og kan bidra til 

at barna blir stresset (Drange og Telle 2015, Drange og Telle 2017, Drange 2018). Resultater 

fra Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse i 2021 (61% deltagelse), viser at 

Haugesundsbarnehagene som deltok i undersøkelsen fikk en høy skår på spørsmål om hva 

foreldre syns om barnets utvikling av språk i barnehagen.  

Det er dokumentert at gode barnehager kan bidra til å redusere sosiale ulikheter og 

kompensere for manglende støtte og stimulering hjemme når det er nødvendig. Tall hentet 

fra SSB viser at 98,4 % av barn i alderen 1 til 5 år i Haugesund går i barnehage. Sammenlignet 

med fylket (92,3) eller landet (93,4) ser vi at Haugesund har lykkes godt i arbeidet med å øke 

andelen barn som går i barnehage.  

Effekten av barnehagen som arena for tidlig innsats avhenger i stor grad av kvaliteten på det 

som foregår i barnehagen. Særlig vektlegges det at barnehagen har et trygt og godt 

barnehagemiljø, og at alle som jobber i barnehagen følger med, griper inn og melder ifra om 

et barn ikke har det bra. I foreldreundersøkelsen fra 2021, får barnehagene høy skår på 

spørsmål om barnets trivsel og relasjonen mellom barn og voksen.  

God kvalitet krever et langsiktig, kontinuerlig og systematisk pedagogisk arbeid. Studier viser 

at barn som går i barnehager med høy prosesskvalitet, har bedre språklig, kognitiv og sosial 

utvikling, de starter skolen bedre forberedt og klarer seg noe bedre på skolen sammenlignet 

med barn som opplever lavere prosesskvalitet (Zachrisson mfl. ,2010). I 

Kunnskapsdepartementets strategi for barnehagekvalitet mot 2030, vises det til rapporter 

om at barnehagene i for liten grad planlegger det pedagogiske arbeidet på grunnlag av 

observasjon, dokumentasjon og systematisk vurdering av egen praksis. Forskning viser også 

at mange barnehager i for liten grad stimulerer barns språk og samspill eller gir god nok 

støtte til barnas vennskap. 

Barnehagen skal etter forskrift om rammeplan (2017) tilrettelegge for det 

allmennpedagogiske tilbudet etter barnas behov og forutsetninger, også når noen barn 

trenger ekstra støtte i kortere eller lengre perioder. Barnehager som sørger for at barn som 

trenger ekstra støtte, tidlig får den sosiale, pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen 

som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud bidrar til bedre 

oppvekstforhold.  

https://psykologisk.no/2019/07/barnehagen-som-depresjonsforebyggende-arena/#_ENREF_24
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Stortingsmelding 6 (2019) “Tett på - tidlig innsats og inkluderende felleskap i barnehage, 

skole og sfo” viser til nyere forskning som understreker hvor viktig de tre første årene i et 

barns liv er; hjernen er på sitt mest formbare, disse årene er avgjørende for videre utvikling 

og læring. I denne perioden utvikler hjernen seg i rekordfart, og barn lærer mer enn på noe 

tidspunkt senere i livet (OECD 2017a). Tidlig innsats i denne sammenhengen betyr at 

barnehagen er en viktig arena for å forebygge, oppdage og følge opp ulike utfordringer barn 

møter i hverdagen.  

Utfordringer som Haugesund og landet for øvrig står ovenfor når det gjelder barnehage, er 

følgende (Kunnskapsdepartementet barnehagestrategi mot 2030, 2021): Flere rapporter 

peker på store variasjoner i kapasitet og kompetanse hos barnehageeiere, og kommunene 

som barnehagemyndighet. Ikke alle barnehager har et tilbud i tråd med rammeplanens 

intensjoner og føringer. Første delrapport fra evaluering av implementering av rammeplanen 

viser at det varierer hvordan rammeplanen er tatt i bruk i ulike barnehager, og i hvilken grad 

den brukes aktivt av hele personalet. Det er en utfordring at nær en tredjedel av de ansatte 

ikke har relevant utdanning, og at barnehagelærerne er i mindretall blant personalet. 

Haugesund kommune har i liten grad ført tilsyn med barnehagene. Fokus på videreutvikling 

av tilsyn etter barnehageloven med forskrifter, og mer veiledning og støtte til systematisk 

arbeid, kan bedre kvaliteten på barnehagetilbudet, og gi barn bedre oppvekstforhold i 

fremtiden.  

Dette impliserer at fokus på god barnehagekvalitet og barnehageansattes relasjonelle 
kompetanse er avgjørende i det helsefremmende arbeidet.    

Skolen    
Skolen er en sentral arena for barns utvikling, læring, etablering av sosiale relasjoner og for 
utvikling av selvfølelse og selvtillit. Dette legger igjen grunnlaget for motivasjon, mestring og 
tro på egne evner til å gjennomføre videre skolegang og en utdanning. Lesing og regning som 
grunnleggende ferdigheter er viktige redskaper for læring og utvikling i fagene og for å 
kunne delta i skole, samfunns- og arbeidsliv.  
 
Elever som presterer på laveste mestringsnivå på nasjonale prøver på 5. trinn har økt 
sannsynlighet for å ikke fullføre videregående opplæring. (Folkehelseprofilen, 2021). For å 
kunne gjøre en overordnet vurdering av den faglige utviklingen hos elevene er det vanlig å se 
på resultater på laveste mestringsnivå i lesing og regning i 5.trinn. Folkehelsebarometeret for 
2021 viser at andel 5. klassinger på laveste mestringsnivå i lesing var høyere i Haugesund enn 
landsnivået. I oppvekstprofilen fra 2021 viste barometeret at Haugesund også lå signifikant 
dårligere enn landsnivået ellers både i lesing og regning på 5.trinn.     
 
Trivsel, tilhørighet, vennskap og fravær av mobbing er sentrale betingelser for god psykisk 
helse hos barn og unge. De fleste barn og ungdom i Norge trives og har det bra på skolen og 
de fleste har en fortrolig venn. På folkehelsebarometeret for Haugesund kommune skiller 
trivsel hos ungdomsskoleelever seg ut som en beskyttelsesfaktor ved at det er signifikant 
flere elever på 7. trinn som i Ungdata-undersøkelsen rapporterer at de trives på skolen 
sammenlignet med tall ellers i landet.  Elevundersøkelsen viser også at trivselen i 
Haugesundskolen er høy, den har ligget på grønt nivå over tid.  



 

17 
 

Det samme gjelder opplevelsen av å ha et trygt miljø, støtte fra lærerne, støtte hjemmefra, 
elevdemokrati og medvirkning. Opplevelse av mestring har gått noe ned, men er fremdeles 
på grønt nivå. Motivasjon har hatt et tydelig fall i perioden fra 2019/2020 til 2020/2021. 
 
Sosial støtte dreier seg om omfang og kvalitet på nære relasjoner. Opplevelse av ensomhet 
kan også indikere grad av sosial støtte. Ungdata undersøkelsen 2021 viser 
at færre ungdommer i Haugesund rapporterer om ensomhet enn gjennomsnittet på 
landsbasis (NOVA, 2021).  På folkehelsebarometeret for 2021 ligger Haugesund også 
signifikant bedre enn landet som helhet når det gjelder ungdomsskoleelever som opplever 
mobbing. De samme resultatene viser likevel at det er mange ungdom som ikke har det bra 
og som gruer seg for å gå på skolen. 5 % av de spurte har svart at de opplever mobbing minst 
hver 14. dag. Mobbing og krenkelser utgjør en av de største truslene mot sunn psykisk helse 
hos barn og ungdom og utgjør i seg selv et folkehelseproblem som krever kontinuerlige 
tiltak.    
  
I forskningen på stress og press blant ungdom framstår de unges skolesituasjon som noe av 
det som er tettest knyttet til ungdommers stressrelaterte psykiske helseplager (Eriksen, 
Sletten, Bakken og von Soest 2017). Ungdata viser at det er mange ungdommer som 
opplever skolearbeidet som stressende, særlig blant jentene. De kvantitative analysene viser 
samtidig statistisk sett svært tette sammenhenger mellom psykiske helseplager 
og opplevd skolestress. Ungdata-undersøkelsene viser at så mange som 46 % av de spurte 
elevene på ungdomstrinnet i Haugesund opplever at de ofte eller svært ofte blir stresset av 
skolearbeidet. Samme trend ses på landsbasis. Forskning viser at ungdom som over tid 
opplever mye stress, og som samtidig rapporterer mange psykiske utfordringer i hverdagen, 
er en gruppe som det er grunn til å være spesielt bekymret for.     
    
Skolen er etter Opplæringsloven forpliktet til å sørge for at alle elever skal få tilpasset 
opplæring etter elevens evner og forutsetninger, og loven peker samtidig på hvor viktig det 
er med tidlig innsats. Tidlig innsats i denne sammenhengen betyr at skolen må få til et godt 
pedagogisk tilbud fra tidlig småbarnsalder, arbeide for å forebygge utfordringer og sette inn 
tiltak med en gang utfordringer avdekkes. I rapporten «Ungdom med uavklart tilstand» 
pekes det på som en risiko for barn og ungdom når det kommunale tjenesteapparatet, 
skolen inkludert, ikke klarer å gi tilstrekkelig og helhetlig hjelp. (Ukom, 2020).    
    
Frafall i utdanningsforløpet løftes opp som en stor folkehelseutfordring i hele landet. 
Frafallet i videregående skole i Haugesund er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået ifølge 
Folkehelsebarometeret fra 2021. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 78,1 prosent av elever 
og lærlinger fullfører videregående opplæring i løpet av fem eller seks år (Ukom, 
2020). Dette viser at en stor andel ungdom faller fra i løpet av utdanningsløpet, også i vår 
kommune. En viktig årsak til frafall i videregående skole er manglende leseferdigheter 
(Wollscheid, 2010). Det ser ut til å være en sammenheng mellom lærevansker og 
skolefravær og psykisk helse, men det er forsket relativt lite på dette 
(Utdanningsdirektoratet, 2020). Frafall i videregående skole reduserer mulighetene i 
arbeidsmarkedet og øker risikoen for uføretrygd og dårligere levekår og helse.     
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Fritid:     
Det er gjennom folkehelseprofilen identifisert spesielt forhøyete levekårsutfordringer i 
sentrumsområde av byen hvor man har en økning i andel barn. Haugesund skårer siste årene 
lavere enn snitt på indikatoren «Trygghet i nærmiljø» for ungdom.  Det utgjør en 
beskyttelsesfaktor at andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er med i en 
fritidsorganisasjon, er høyere i Haugesund enn landsnivået ifølge tall fra Ungdata-analysen 
2021.  Opplevelser og aktivitet i fritiden har betydning for livskvalitet gjennom mestring, 
opplevelse av tilhørighet og felleskap. Generelt få oppgir bruk av tobakk, alkohol og 
narkotika. 
 
Frivillige lag og foreninger er en ressurs for å inkludere ulike grupper i aktiviteter som gir 
sosial kontakt, mestring og nettverk. Organisasjonsliv skal ikke forbeholdes familier med 
gode sosiale og økonomiske ressurser. Fritidskortet som tiltak og pilotprosjekt kan derfor 
være en beskyttelsesfaktor i forebyggingsarbeidet. En utfordring kan være at noen familier 
vil kunne trenge hjelp til å hente ut midler via de digitale løsningene knyttet til Fritidskortet. 
 

4.2.2 Psykisk helse- omfang og behov    
På ethvert tidspunkt har rundt 15-20 % av alle norske barn og unge psykiske vansker med så 
mye symptomer at dette går utover trivsel, læring, daglige gjøremål og samvær med andre 
(Folkehelseloven, 2011). Dette betyr at anslagsvis mellom 1100-1500 barn i Haugesund 
under 18 år er i en slik situasjon at de trenger å bli sett i forhold til sin psykiske 
helse. Ifølge Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse (2019-2024) beregner 
man at 5% av barne- og ungdomsbefolkningen har psykiske vansker som trenger innsats fra 
spesialisthelsetjenesten, mens 15% av den samme gruppen trenger innsats fra 
kommunehelsetjenesten (Helse- og omsorgsdepartementet, 2019).  
    
Ungdata-undersøkelsen fra 2021 viser oss at 16 % av elever på ungdomstrinnet som deltok i 
undersøkelsen rapporterer å ha opplevd psykiske helseplager siste 7 dager. Ungdommene i 
Haugesund ligger her på samme nivå som landet som helhet.   
 
At ungdom i økende omfang rapporterer om psykiske helseplager, er noe som gjenfinnes i 
mange internasjonale studier, særlig i vestlige land.  Det finnes lite forskning som kan si med 
sikkerhet hvorfor økningen av psykiske helseplager skjer. I en kunnskapsoversikt fra 2016 
fremheves to områder som spesielt relevante å se nærmere på: skolerelatert stress og krav 
og press knyttet til kropp og utseende (Sletten og Bakken, 2016; NOVA, 2021).    

 

Gjennom ungdataundersøkelsene har generert kunnskap om hva som kjennetegner ungdom 
som rapporterer om psykiske helseplager. Et viktig funn er at mange av disse 
ungdommene også har vansker på andre områder, og at de typisk har en 
del tilleggsutfordringer i livene sine. For eksempel er det tydelige sammenhenger mellom 
familiens økonomiske situasjon og ungdoms psykiske helse, med størst problemer i 
familier med dårlig råd (Bakken 2013, Sletten 2015). De som som rapporterer om flest 
psykiske helseplager har også dårligere relasjoner til foreldrene sine, har færre venner, blir 
oftere mobbet, og liker seg dårligere i lokalmiljøet og på skolen enn de med god psykisk 
helse. Det er særlig en sterk sammenheng mellom det å ha vært utsatt for mobbing 
og psykiske helseplager. Ungdom med psykiske helseplager er oftere enn andre involvert i 
ulike typer risikoatferd og har i større grad deltatt i kriminalitet, har oftere erfaring med 
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rusmidler, og har oftere skulket skolen (Bakken, Frøyland og Sletten, 2016). Selv om flere 
jenter enn gutter rapporterer om psykiske helseplager, er tilleggsutfordringene mer eller 
mindre de samme uavhengig av kjønn (Bakken, Frøyland og Sletten, 2016). 

 

Myndighetene utarbeider nå rapporter for en oversikt over risikogrupper med økt sårbarhet 
for effekten av Covid-19 pandemien. Kjente risikogrupper er barnevernsbarn, barn med 
funksjonsnedsettelser, nyankomne flyktninger, barn i lavinntektsfamilier og barn i familier 
som strever med rus og psykisk uhelse. Undersøkelser viser at mange av disse barna har fått 
det verre under pandemien (Ukom, 2021).  
 
Med bakgrunn i identifiserte behov i rapporten «Unge med uavklart tilstand» (3- 2020) 
fra Ukom beskrives et gap i tiltakskjeden, før og etter hjelp fra spesialisthelsetjenesten. 
Gapet har blitt tydeligere under pandemien og det er stor variasjon i tjenestetilbudet i 
kommunene når det gjelder organisering, omfang og kompetanse. Ukoms rapport fra 2021 
«Barn og unges psykiske helse ett år etter pandemien» slår fast at kunnskapen om 
risikobildet er klart og omtaler videre situasjonen som en «bølge som er en del av 
pandemiens folkehelsekrise».  
     

4.2.3 «Laget rundt barnet» - Tjenestetilbudet til barn og unge i Haugesund     

 Foreldre er det nærmeste laget i sikkerhetsnettet rundt et barn eller en ungdom som har 
det vanskelig og viser tegn til mistrivsel og psykisk uhelse. De kjenner barnet og kan 
observere endringer og nyanser som andre ikke ser. Selv om foreldre utøver en viktig 
beskyttende rolle, er dette ofte ikke nok.  
 
Sammen med familien regnes ansatte i barnehage og skole som de viktigste støttepersonene 
i barn og unges liv. En hovedsatsning vil derfor alltid være å styrke foreldres utgangspunkt, 
samt fokus på grunnkompetanse og veiledning til ansatte i barnehage og skole. Disse møter 
barna daglig og spiller hovedrollen i å forme barns utvikling, trivsel og mestring gjennom 
oppveksten.  

 

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten    

Helsestasjonstjenester, inkludert jordmortjenesten og skolehelsetjenesten, når alle barn og 
unge, og er sentrale i det befolkningsrettede, helsefremmende og forebyggende 
arbeidet. Helsestasjon- og skolehelsetjenestens lovpålagte arbeidsoppgaver er definert 
i Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten, og skal ifølge § 5 og § 6 blant annet inneholde:  
 helsefremmende og forebyggende psykososialt arbeid, 
 kartlegging for å avdekke risiko for fysiske og psykiske vansker/problemer og 

skjevutvikling, herunder ha særlig oppmerksomhet på å forebygge, avdekke og avverge 
vold, overgrep og omsorgssvikt, og sørge for tilbud om nødvendig oppfølging og hjelp, 

 oppsøkende virksomhet til barn og familier med behov for ekstra oppfølging, 
 helseopplysning, helseundersøkelser av enkeltelever, veiledning og rådgivning med 

oppfølging og henvisning ved behov, 
 samarbeid om habilitering og rehabilitering av barn med spesielle behov, herunder 

kronisk syke og funksjonshemmede, samt samarbeid om utarbeiding av eventuell 
individuell plan, 
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 styrking av unges autonomi og ferdigheter i å mestre sin hverdag og forhold knyttet til 
deres fysiske, psykiske og seksuelle helse og  

 råd og veiledning i forhold til fysisk, psykisk og seksuell helse tilpasset ungdoms behov.    
  
Screening, informasjonsarbeid og jevnlige kontroller av alle i svangerskapet og etter fødsel er 
forebyggende og fanger samtidig opp mødre, barn og unge i risiko for å utvikle psykiske 
vansker. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har blitt styrket de senere årene både 
nasjonalt og lokalt.  
 
Helsestasjon- og skolehelsetjenesten er inndelt i:  

 Barn 0 – 5 år (3 helsestasjoner med helsesykepleier, jordmor og lege) 

 Barn 6 – 12 år (helsesykepleier, skolelege)   

 Ungdom 13 – 20 år (alle ungdoms- og videregående skoler, helsesykepleier, felles skolelege, 
helsestasjon for ungdom og studenthelsetjeneste) 

 Helsestasjon for nyankomne flyktninger (helsesykepleier)  

 
Tjenesten har psykologer og familieveileder som gir lavterskel psykisk helsehjelp/behandling 
av psykiske helseplager, samt kompetanseheving, veiledning, vurdering, henvisning til 
spesialisthelsetjenesten.  
Helsestasjon og skolehelsetjenesten i Haugesund har vært betydelig styrket over flere år, og 
har per i dag god dekning og tilgjengelighet på alle skoler. Det kan imidlertid være 
situasjoner hvor barn og ungdom vurderes som «for syk for helsesykepleier og for frisk for 
spesialisthelsetjenesten».  
 
I Haugesund har helsesykepleierne gode kunnskaper om å forebygge psykiske helseplager, 
men opplever likevel at noen barn og unge i skolealder har behov for mer omfattende 
psykisk helsehjelp. Helsesykepleier har en viktig oppgave ute på skoler med å være 
tilgjengelig med “åpen dør” for elever, foreldre og lærere, og det er viktig at denne 
posisjonen ivaretas ved at ansvaret for behandling av milde til moderate helseplager blir 
tydeligere definert i kommunale tjenester.  
 
I Ukom (rapport 3-2020) beskrives det som en risikofaktor når helsesykepleier følger opp 
ungdom uten at det er satt konkrete mål for innsatsen, når det ikke er etablert tilstrekkelige 
samhandlingsrutiner, når det er uklart hvem som skal følge opp når helsesykepleier er 
fraværende, og når den unge skifter skole. Det utgjør videre en risiko for barn og ungdom 
når det forventes at tjenesten skal være et lavterskeltilbud, og den er 
underdimensjonert.  Det vil oppstå en ny pasientsikkerhetsrisiko dersom en allerede 
marginal helsefremmende tjeneste i tillegg skal pålegges et behandlingsansvar.  
  

Pedagogisk psykologisk tjeneste – PPT    

PPT sitt mandat er hjemlet i opplæringsloven og sier at tjenesten skal bistå skoler og 
barnehager med kompetanse- og organisasjonsutvikling, samt utarbeide sakkyndig vurdering 
der loven krever det.  Mandatet omtales som tjenesten med «gullposisjon» inn til de 
viktigste arenaene for forebygging blant barn og unge (Hofgaard, 2018).  Der barn og unge 
har særskilte behov i barnehage og skole, skal PP-tjenesten blant annet bistå med å legge til 
rette for det enkelte barn og elev. Haugesund kommune har ansvar for kommunens barn fra 
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fødsel til fullført grunnskole, mens det er fylkeskommunen som har ansvar for ungdom som 
er i videregående utdanning. 
 
I statlige føringer ligger det en forventing om at tjenesten skal være tettere på barnehager 
og skoler (Kunnskapsdepartementet, 2019) og gjennom meld. St 6, være en viktig aktør inn 
mot “laget rundt barnet”, blant annet gjennom å bidra til kvalitet og utvikling for alle barn, 
ikke bare barn med særlige behov slik det har vært frem til nå. 
 
Kvalitetskriterier er utarbeidet for kommunene og PP-tjenesten fra utdanningsdirektoratet 
(Udir, 2016). Det forventes at tjenesten skal være en faglig kompetent tjeneste som arbeider 
forebyggende, bidrar med tidlig innsats og er en tilgjengelig tjeneste som bidrar til helhet og 
sammenheng i tiltak for barn, unge og voksne med særskilte behov.    
 
Utfordringsbilde for PP-tjenesten er i hovedsak knyttet til å sikre balansen mellom å arbeide 
både forebyggende, systemrettet og individrettet. Tjenesten har et sammensatt og 
omfattende mandat og det er påpekt at tjenesten har langt flere oppgaver enn det den er 
dimensjonert for (Vedvik, 2019). 
  

Barnevernstjenesten    

Barnevernstjenesten skal sikre at barn og unge (0 – 25 år) som lever under forhold som kan 
skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. 
Barnevernet har en viktig rolle når det gjelder å gi hjelp, støtte og veiledning til foreldre som 
strever i foreldrerollen. Barnevernstjenesten har henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten 
og kan dermed sikre hjelp til barn og unge som har behov for kvalifisert utredning og 
behandling for psykiske helseplager og lidelser. Barnevernsreformen som trådte i kraft fra 
01.01.22 gir barnevernstjenestene og kommunen et større økonomisk ansvar, utvidede 
oppgaver på fosterhjemsfeltet og ikke minst et helhetlig ansvar for det forebyggende 
arbeidet for å fremme barn og unges utvikling. For å lykkes med målsettingene i 
barnevernsreformen, er det behov for økt tverretatlig samhandling og virkningsfulle 
forebyggende tiltak.  
 

Tverrfaglige tjenester    

Haugesund har ulike modeller for tverrfaglig innsats og «spleiselag» på tvers av 
tjenester rettet mot barn og unge. Eksempler på dette er TIBIR/PMTO, BASEN og 
Ungdomsteamet er organisert under Barnevernstjenesten og jobber med tiltak på selektivt 
og indikativt nivå knyttet til barn og unges psykiske helse, atferd og trivsel. BASEN er på sin 
side et “spleiselag” som bygger på prosentvise stillingsandeler fra virksomhetene i oppvekst.  
Ukom (2020) løfter frem risikoen det utgjør for et barn eller en ungdom når ulike tverrfaglige 
tilbud i kommunen ikke samhandler om mål og tiltak, og når det ikke er klart om noen har et 
koordinerende ansvar. Risikoen øker når enkelttjenester ikke er kjent med hverandre 
og nødvendige opplysninger ikke utveksles. 
 

Psykologer i tjenesteområdet oppvekst  

Hensikten med økt psykologdeltagelse i kommunen er å styrke kommunenes samlede 
ressurser og fagmiljø ved å formidle psykologisk kunnskap bredt i organisasjonen og til andre 
utøvere, for slik å skape flest mulig synergieffekter i fagmiljøene, til gjensidig nytte for 
kommunene, fagmiljøene og innbyggerne (Hoel, Onsøien og Schjødt, 2012) 



 

22 
 

 
I Haugesund er psykologkompetanse en viktig del av det tverrfaglige arbeidet opp mot 
barnehage og skole. Gjennom opptrappingsplanen for psykisk helse har det vært en viktig 
målsetning å rekruttere psykologer til kommunene. Haugesund er blant kommunene som 
har benyttet seg av statlige tilskuddsmidler for å ansette psykologer. Det er viktig å 
organisere tilbudet på en måte som ivaretar behov for både utredning, behandling og 
veiledning. 
 

Fastlegen    

Fastlegen spiller en viktig rolle i utredningen og behandlingen av barn og unge, og 
kan henvise videre til spesialisthjelp når det er behov for det. Fastlegen samarbeider ved 
behov med andre kommunale helse- og omsorgstjenester. Ved lettere til moderate psykiske 
helseplager kan fastlegen, gjerne sammen helsesykepleier og andre kommunale ressurser, 
ha en sentral rolle i tiltak rundt barnet eller ungdommen. 
 
I sin rapport løfter Ukom (2020) frem særlig to risikofaktorer knyttet til fastlegens ansvar og 
rolle i oppfølgingen av barn og unge i sin rapport:  

 En risikofaktor er når fastlegen ikke er integrert i kommunens øvrige helse- og 
omsorgstjenestetilbud.  

 Det utgjør også en risiko for barn og ungdom når BUP avslår en henvisning fra 
fastlegen uten at den unge er sikret videre helsehjelp.  

 
Lokalt viser tall fra spesialisthelsetjenesten (BUP/Helse Fonna) at fastlegene er de som får 
flest avslag på sine henvisninger. Det er også identifiserte utfordringer i Haugesund når det 
gjelder fastlegedekning og problemer med å få rekruttert nye leger til fastlegeordningen. 
Dette gir kapasitetsbegrensninger for legene som er en del av ordningen, og medfører at 
brukere står uten fastlege. Disse utfordringene kan begrense dialog og samarbeid mellom 
fastlegene og andre kommunale tjenester. 

 

Spesialisthelsetjenesten- henvisning og samhandling 

I tilfeller der barn og unge har mer sammensatte vansker og der psykiske 
helseplager vurderes å være av mer alvorlig karakter eller det av andre grunner er behov for 
diagnostisk avklaring, skal spesialisthelsetjenesten ved BUP (Psykisk helsevern for barn og 
unge) vurdere om barnet har rett til nødvendig helsehjelp. Gjennom utredning, behandling, 
rådgivning og tilrettelegging spiller dermed BUP en viktig rolle i sikkerhetsnettet som skal 
fange opp og gi rett hjelp til barn og unge med psykisk sykdom. Tall fra 
spesialisthelsetjenesten BUP Haugesund, Helse Fonna (Barne- og ungdomspsykiatrisk 
poliklinikk) viser at det har vært en jevn økning i antall henvisninger de siste 3 årene. BUP 
Haugesund har 13 kommuner i sitt opptaksområde.   
    
Både nasjonalt og lokalt har det et vært en betydelig økning henvisninger til hjelpeapparatet 
de siste to årene som en effekt av Covid 19 pandemien og at landet stengte ned 12 mars 
2020. Tilbakemeldinger og tall fra landets kommuner, BUP, frivillige organisasjoner og alle 
ledd i hjelpetjenestene over hele landet viser til det samme- de har aldri opplevd så stor 
pågang av barn og unge som trenger hjelp for sin psykiske helse (Ukom, 2021). Lokalt er ikke 
dette noe unntak og BUP Helse Fonna viser til en markant økning i antall henvisinger. 
(Statistikk tilsendt fra BUP Haugesund). Tilstanden til barn og ungdom som kommer 
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beskrives som mer alvorlig, de er yngre og de er kommet lengre i en negativ utvikling. Andel 
ungdom som henvises med bakgrunn i suicidalitet og depresjon, psykoseutvikling, rusutløste 
psykoser og jenter med alvorlige spiseforstyrrelser har økt betydelig.  
 

4.2.4 Brukernes stemme    
Ifølge FNs barnekonvensjonen, artikkel 12 har alle barn rett til å si sine meninger og ha 
innflytelse i saker som angår dem (Barne og familiedepartementet, 1989). SINTEF har 
evaluert fem ulike prosjekter rettet mot utsatte barn og unge (Melby et al. 2017). 
Resultatene viser blant annet at lavterskeltilbud har stor effekt så lenge ungdommene blir 
hørt. Brukermedvirkning er derfor den viktigste suksessfaktoren.     

 

SINTEF-rapporten trekker også fram viktigheten av «åpen dør» med lav terskel. Det betyr i 
praksis at ungdommen eller barnet har muligheten til å komme for å prate med en voksen 
som de kan stole på, uten å ha avtalt tid på forhånd. Betydningen av å skape trygge rammer 
for at barn og unge skal kunne fortelle om en vond hemmelighet så tidlig som mulig kommer 
tydelig fram knyttet til barn og unge som utsettes for overgrep. Tilgjengelighet og trygge 
rammer er viktig for at barn og unge som utsettes for vold og overgrep skal kunne fortelle. 
FNs barnekonvensjon slår fast at alle barn har rett til beskyttelse mot vold og overgrep. 
Seksuelle overgrep mot barn er et rettighetsbrudd, og utgjør et alvorlig folkehelseproblem.  
Befolkningsundersøkelser viser at flere enn hver femte jente (21,2 %) og nesten hver tiende 
gutt (8,7 %) rapporterer at de har blitt utsatt for uønsket seksuell adferd før de har fylt 18 år. 
Likevel er temaet omgitt av taushet og tabuer. Gjennomsnittstiden fra et overgrep skjer til 
den utsatte forteller om det er 17,5 år (Pallesen, 2009).    
    
I utredningsfasen av denne planen har det vært rettet spørsmål til elevråd, ungdomsråd og 
foreldre i Haugesund kommune. De har gitt gode og utfyllende innspill. Ungdomsrådet gav 
tilbakemelding om at HFU (Helsestasjon for Ungdom) har utpekt seg som et godt og sentralt 
tilbud for ungdom i Haugesund. Ungdomsrådet gir tilbakemelding om at de kunne ønske seg 
utvidede åpningstider utenfor skoletiden. De stiller seg svært positive til økt tilgjengelighet 
og informasjon via sosiale medier og elektroniske hjelpemidler for å komme i kontakt 
med HFU og helsesykepleier på skolen. Ungdomsrådet stiller spørsmål ved 
aldersbegrensninger ved HFU, og viser til andre byer og bydeler som har tilbud for ungdom 
til og med fylte 23 og 25 år på HFU. I tillegg vektlegges viktigheten av at voksne overholder 
taushetsplikten i kontakten med ungdommene. I møtet med Ungdomsrådet i sluttføringen 
av planarbeidet understreket ungdommene behovet for å unngå for mange brudd i 
kontakten med ulike hjelpere og at det sikres gode samarbeidsrutiner for riktig hjelp til riktig 
tid innad i kommunen, og mellom kommunen og BUP. Det ble spesielt påpekt at gutter ofte 
vegrer seg for å ta kontakt med hjelpeapparatet og at man derfor må man sikre unødvendige 
brudd i oppfølgingen. Ungdomsrådet var opptatt av betydningen av tilgjengelige 
helsesykepleiere på skolen, samt gapet mellom helsesykepleier og BUP. De etterspurte friske 
midler for å dekke dette gapet. 
    

4.2.5 Utfordringer og satsingsområder  

Tall fra folkehelsebarometeret og Ungdata-analysene viser at Haugesund har en rekke 
beskyttelsesfaktorer som har positiv effekt på barn og unges psykiske helse. For 
eksempel har kommunen jobbet systematisk med antimobbe-programmet Olweus, og har 
lavere rapporterte tall på mobbing i ungdomsskolene enn landsnivået.  
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Samtidig viser folkehelsebarometeret levekårsutfordringer og risikofaktorer som har 
betydning for hva som bør vektlegges i planarbeid og valg av tiltak. Lav sosioøkonomisk 
status er en kjent risikofaktor som påvirker barns trivsel og er av betydning for psykisk 
helse. Arbeid med inkludering og utjevning av sosioøkonomiske forskjeller er derfor viktige 
forebyggende tiltak på gruppenivå. Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier i Nav vurderes 
å være et viktig tiltak i arbeidet med å utjevne sosiale forskjeller.  
 
Resultater fra Ungdata-undersøkelsen i Haugesund 2021 og Folkehelseprofilen 2021 viser at 
det er viktig både å opprettholde innsatsen og videreutvikle tjenestetilbudet rettet mot barn 
og unge.  

  
Haugesund kommune har høy grad av barnehagedeltagelse. Dette utgjør en 
beskyttelsesfaktor, spesielt for sårbare barn. Barnehager med høy kvalitet er et viktig 
helsefremmende tiltak for hele barnebefolkningen, og et viktig forebyggende tiltak for 
risikogrupper. Kvalitet i samspill og relasjon mellom voksne og barn er en av de viktigste 
faktorene for barnehagekvalitet. Dette utgjør derfor et viktig satsingsområde for 
kommunene. Tidlig innsats og kvalitet i elev-lærer relasjoner er også sentrale faktorer for å 
bygge psykisk helsefremmende skoler som også løftes frem som en av de viktigste 
beskyttelsesfaktorer for barn og unges psykiske helse.   

 

I det videre arbeidet vil det være hensiktsmessig med en tydeligere samordning av noen av 
lavterskeltilbudene til barn, unge og familier. Kommunen har flere tilbud til denne gruppen 
fordelt på de ulike kommunale tjenestene. Deler av tjenestetilbudet kan imidlertid oppleves 
fragmentert. En overordnet samordning som også fanger opp behov utenom skoler og 
barnehager, vil bidra til et mer helhetlig tjenestetilbud. 
 
Det vil også være en styrke for det samlede tilbudet å videreutvikle tjenestene i sjiktet 
mellom kommunens lavterskeltilbud og BUP. Det er videre behov for tydeligere 
ansvarsfordeling og tydeligere rutiner for samarbeid og samhandling mellom instanser som 
jobber med barn, unge og deres familier.  
 
Det vil også være viktig å sikre kvalitet i forløpene for sårbare barn, særlig i 
overgangssituasjoner, samt sikre god samhandling mellom hjelpetjenester.  
 

 

4.3 Strategier i møte med definerte utfordringer i kommunens psykiske helsearbeid 

Basert på utfordringsbildet kommunen står overfor samt kunnskapsgrunnlaget som 
foreligger utpekes følgende overordnete strategier for det psykiske helsearbeidet i 
Haugesund kommune: 

 
 Prioritere befolkningsrettede tiltak rettet mot alle barn og unge    

 Satse på psykisk helsefremmende tiltak og bygge kommunens mentale kapital gjennom trygge 

relasjoner, sosial tilhørighet, mestring, utvikling og trivsel     

 Fokusere i størst mulig grad på tiltak utenfor helsetjenestene (mors mage, familien, barnehagene, skolene, 

kultur/idrett/fritid)     

 Investere i tidlig tiltak tidlig i livet- satse bredt på sped- og småbarn og deres familier     
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 Prioritere tiltak ut fra kostnadseffektivitet     

 Basere tiltak og tjenester på god og oppdatert kunnskap 

 Brukermedvirkning og behov i befolkningen skal være sentralt i valg og etablering av tiltak 

 Sikre overgang for brukere gjennom livsløpet og mellom tjenester  

 Fortsette arbeidet med å styrke systematisk oppmerksomhet og forebyggende innsats rettet mot 

risikogrupper    

 Sikre gode og forsvarlige tjenester til barn og unge med milde/moderate psykiske helseplager, og barn og 

unge med sammensatte tilstandsbilder som krever behov for langvarig oppfølging i kommunen.      

 Etablere en tydelig vei inn til psykiske helsetjenester for barn, unge og deres familier gjennom opprettelse 

av et tverrfaglig lavterskeltilbud 

 Sikre bedre dialog, samhandling og sømløse tjenester mellom tjenestene i kommunen og mellom 

kommunen og samarbeidspartnere 

 Samlokalisering av tjenester rettet mot barn, unge og familier etter Familiens hus/ Familiesentermodellen  

 Gi både brukere og ansatte en god oversikt over tjenestetilbudet, hvor og hvordan man kan få nødvendig 

hjelp og støtte på et tidlig stadium   

 Øke kunnskap og forståelse om barn og unges psykiske helse blant ansatte og i befolkningen  

 

5. Eksisterende tiltak  
For å kunne sette mer spesifikke og detaljerte mål og selektere tiltak som kommunen har 
behov for i det videre arbeidet, vil dette kapittelet bestå av en beskrivelse av nå-situasjonen 
med utgangspunkt i eksisterende tiltak på de fire nivåene som tidligere beskrevet:  

 
 

 Barn og unge med sammensatte psykiske 
vansker med behov for langvarig 
oppfølging/rehabilitering (rødt nivå)  

 

 Barn og unge med begynnende psykiske 
vansker (rødt nivå)  

 

 Barn og unge med økt sårbarhet (gult nivå)  

 

 Universelle befolkningsrettede tiltak (grønt 
nivå)  

 
 

 
  

Helsestasjon, barnehage og skole er de viktigste arenaene for god utvikling og god psykisk 
helse, og vil være grunnpilarer i Haugesund kommunes helsefremmende og forebyggende 
arbeid. Fokus på trygge relasjoner, sosial tilhørighet, mestring, utvikling og trivsel for alle 
barn og ungdom i Haugesund kommune utgjør en betydelig beskyttelsesfaktor på 
befolkningsnivå. 
 

5.1 Universelle befolkningsrettede tiltak; eksisterende ressurser og tilbud (grønt nivå)   
Tiltak som treffer bredt, eksempelvis universelle foreldrestøttende tiltak og arbeid med å 
styrke kvalitet i barnehage, skole og fritid, er tiltak som vil ha størst kostnadseffekt på 
psykisk helse blant barn og unge. Påvirkningsfaktorer for barn og unges psykiske helse 
påvirkes gjensidig av andre aspekter i barnas liv. Dermed er også andre tema- og 
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strategiplaner i Haugesund kommune relevante for universelle helsefremmende og 
forebyggende tiltak: 

 Temaplan for oppvekst 

 Strategi- og temaplan for Haugesunds-barnehagene 

 Plan overgang hjem- barnehage 

 Handlingsplan mot mobbing og krenkelser i barnehage 

 Strategiplan for Haugesundsskolen 

 Plan for trygt og godt skolemiljø 

 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 

 Handlingsplan for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme  
 
Tilbud på grønt nivå: 

 Alle gravide har tilbud om ordinær og ved behov utvidet oppfølging i 
jordmortjenesten. Svangerskapskurs arrangeres i samarbeid med helsesykepleier. 
Jordmor går på hjemmebesøk innen 3 dager etter utreise fra barselavdelingen.  

 Alle førskolebarn og deres foresatte følges opp med ordinær eller utvidet oppfølging i 
helsestasjon. Foreldre tilbys råd og veiledning i spørsmål som knytter seg til barnets 
utvikling og trivsel.  Det tilbys også hjemmebesøk, “Åpen helsestasjon” med drop-in og 
grupper i forhold til tema og alder.  

 Samarbeid barnehage – helsestasjon prosjekt. Helsesykepleier tilgjengelig for kontakt 
med foreldre i fire kommunale barnehager og åpen barnehage ca. to timer i 
uken. Hensikten er å øke tjenestens tilgjengelighet overfor brukerne, og styrke tverrfaglig 
samarbeid mellom ansatte i barnehage og helsestasjon. 

 PPT er tilgjengelig med fast kontaktperson og kontaktdager til alle barnehagene og skoler. Her 
tlbys veiledning/rådgivning/konsultasjon for inkludering og tilrettelegging for alle barn. I tillegg 
tilbyr PPT kompetanseheving ut fra behov i den enkelte barnehage og skole. 

 Prosjektet Trygge foreldre på Haugalandet skal pågå i årene 2020 til 2024, hvor 
samarbeidskommunene skal implementere et helsefremmende og forebyggende tiltak 
gjennom tilbud om gruppeintervensjonen Circle of Security Parenting (COS P)/ 
Trygghetssirkelen til alle nye småbarnsforeldre. Et slikt universelt tiltak er tenkt å ha en 
positiv påvirkning på foreldres trivsel og mestring i foreldrerollen, på samspillet mellom 
barn og foreldre, og på barn og unges psykiske helse og trivsel i et langsiktig perspektiv. I 
Haugesund har prosjektet en tydelig forankring i helsestasjonen, med avdeling 
barnehage som samarbeidspartner. Prosjektet støtter opp under barnevernreformens 
målsetning om å styrke det kommunale arbeidet med tidlig innsats og forebygging. 

 Alle barn og unge i grunnskole og videregående skole følges opp av helsesykepleier på 
skolen ved ordinær eller utvidet oppfølging.  I Haugesund kommune 
har helsesykepleiere sitt daglige arbeid og fast kontor ute på alle skoler. De mindre 
skolene har helsesykepleier på skolen noen dager i uken, mens større skoler har minst 
100% fast helsesykepleier. Foreldre, barn og ungdom kan ta kontakt med 
helsesykepleier ved drop-in, eller bestille time via telefon eller helsenorge.no. I 
grunnskolen samarbeider helsesykepleier med administrasjon, sosiallærer, kontaktlærer 
og øvrig personale. Helsesykepleier underviser om vold/overgrep, pubertet og 
seksualitet. 

 Olweus 

 Zippys venner 



 

27 
 

 Passport 

 Alle elever i 10. Klasse inviteres til HFU (Helsestasjon for ungdom) hvor de får omvisning, 
informasjon om tilbudet, samt seksualundervisning. 

 Elever i videregående skole kan benytte seg av skolens sosialpedagogiske rådgiver og 
yrkesrådgiver som har samarbeid med PPT, oppfølgingstjeneste (OT) og 
skolehelsetjenesten i spørsmål rundt sosiale forhold og trivsel i læringssituasjonen. 

 «Tankevirus» er et gratis undervisningsopplegg om normalpsykologi rettet mot alle 
elever som er tatt i bruk ved en del videregående skoler i Haugesund. 

 Fast psykologveiledning for helsesykepleiere og jordmødre i helsestasjon og 
skolehelsetjenesten.  

 Psykologer og familieveileder har daglig konsultasjonstid på telefon for helsesykepleiere 
og jordmødre i helsestasjon og skolehelsetjenesten.  

 Allmenne og lavterskel arenaer gir muligheter for deltakelse uavhengig av 
sosioøkonomisk bakgrunn. Eksempler på dette er bibliotek, kommunale 
fritidstilbud, Haugesunds deltagelse i pilotprosjektet «Fritidskortet», aktivitetstilbud 
på kommunale bydels/samfunnshus og frivillighetstiltak som Fellesverket i regi av Røde 
Kors og Forandringshuset i regi KFUK/KFUM.  

 Frivillighet og organisasjonsliv skaper arenaer for sosial aktivitet, utfoldelse og dyrking 
av personlige interesser. Å støtte og tilrettelegge for at frivillige sektor skal ha gode 
rammevilkår bidrar til at også det sivile samfunn fungerer som et befolkningsrettet tiltak 
innen psykisk helsearbeid for barn og unge. Haugesund har et rikt organisasjonsliv, og 
kommunen tilrettelegger blant annet gjennom tilskuddsordninger, fordeling av 
treningstid i idrettshaller og koordinering av frivillige. 

 Folkeopplysning om psykisk helse er viktig for å alminneliggjøre psykisk-helsetema. 
Dette gjelder både i et antistigma og holdningsskapende perspektiv, men også for å 
styrke den enkeltes kunnskap om psykisk helse og hva du selv kan gjøre for å styrke egen 
psykisk helse. I Haugesund har man tradisjon for arrangement i forbindelse med 
verdensdagen for psykisk helse, 10.oktober. Kommunen har initiert en tverrsektoriell 
folkehelsedag for ansatte og folkevalgte i Haugesund kommune med fokus på hvordan 
kommunen kan jobbe sammen om tiltak. Det er et mål om å få dette til som et årlig 
arrangement. Noen kommunale tjenester har også egne digitale plattformer 
med folkeopplysning rettet mot sine brukere, f.eks. Haugesundsbarnehagene, 
Helsestasjon- og skolehelsetjenesten og HFU (Helsestasjon for ungdom). Det er opprettet 
en Facebook-side «Trygge foreldre i Haugesund» hvor målet er å synliggjøre alle 
foreldrestøttende tiltak i kommune.    

     

5.2 Tidlig innsats: Barn og unge med økt risiko for å utvikle psykiske vansker (gult nivå) 
I Helsedirektoratets Nasjonal faglig retningslinje for Tidlig oppdagelse av utsatte barn og 
unge (2019) anbefales det at ansatte som arbeider der barn og unge tilbringer størstedelen 
av dagen (som barnehage og skole) og ansatte i helse og omsorgstjenester som har 
regelmessig oppfølging med gravide, barn og unge (som helsestasjon- og 
skolehelsetjenesten) har særlig kunnskap om beskyttelses- og risikofaktorer og tegn og 
signaler som kan gi grunnlag for å oppdage utsatte barn og unge. Disse tjenestene er i særlig 
posisjon til å oppdage og sikre tidlig hjelp. 
 

Visse samfunnsgrupper er funnet å ha forhøyet risiko for belastninger i familie, nettverk og 
økt risiko for å utvikle psykiske helseplager og lidelser, eksempelvis:  
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 Barn og unge i familier med lav sosioøkonomisk status. 

 Barn og unge som er pårørende til familiemedlemmer (særlig foreldre eller søsken) som 
lider av psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet og langvarig eller alvorlig fysisk sykdom 
eller skade. 

 Barn og unge som er flyktninger, asylsøkere og/eller lever i ufrivillig eksil. 

 Barn og unge under barnevernets omsorg. 

 Barn og unge med nedsatt funksjonsevne 

    
Tilbud på gult nivå: 
 Jordmor og helsesykepleier benytter EDPS (Edinburg postnatal depresjonsskår) på 

indikasjon ved mistanke om svangerskaps- og fødselsdepresjon hos mor. 
 Skolehelsetjenesten tilbyr PIS – samtalegrupper (Program for implementering av 

samtalegrupper for skilsmissebarn). 
 Barnehagen kan sammen med foreldre drøfte saker i konsultativt innsatsmøte 

(KIM), som tiltaksledd i skille mellom tiltak internt og samarbeid med andre tjenester 
(mellom nivå 1 og 2) etter BTI- handlingsveilederen. PPT og PSE er faste deltakere i 
KIM. Hensikten er å belyse saken i et tverrfaglig perspektiv. I KIM kan foreldre og 
barnehagen få råd for hvordan legge til rette for god trivsel og utvikling hos barnet. Det 
kan også gis råd om å henvise barnet og familien videre til andre hjelpeinstanser. Ved 
behov for hjelp til vurderingen kan saker drøftes med psykolog/psykologspesialist 
og/eller familieveileder i helsestasjonen eller PPT.     

 Det er opprettet en rutine med et eget e-postmottak som skal sikre lett tilgang 
til nødvendig hjelp og støtte for barn som pårørende. Når et barn eller ungdom meldes 
inn som pårørende skal helsesykepleier ha særlig fokus på at disse barna/ungdommene 
får den støtten de trenger i barnehage og skole. Helsesykepleier tilbyr støttesamtaler, og 
kan koble på andre aktører ved behov for mer omfattende helsehjelp, tilrettelegging i 
barnehage/skole, eller hjelp til familien som helhet. 

 Helhetlig oppfølging av lavinntektsfamilier: I Haugesund kommune arbeider to ansatte i 
Nav med bevisstgjøring omkring å se lavinntektsfamilier på tvers av tjenester og 
kommunale tilbud etter HOLF-modellen. 

 Flyktningtjenesten skal tilby ICDP foreldreveiledning til alle nyankomne flyktninger. ICDP 
står for International Child Development Programmet og har som mål å styrke omsorgen 
og oppveksten for barn og unge gjennom foreldres omsorgskompetanse. 

 SLT-arbeidet i kommunen med tilhørende samarbeidsfora omfatter rus- og 
kriminalitetsforebyggende tiltak rettet mot barn og unge i alderen 12-23 år. 

 Barnevernstjenestens hjelpetiltak skal støtte familier i risiko og styrke foreldrenes 
omsorgsutøvelse. I tillegg til praktisk og økonomisk støtte kan barnevernstjenesten tilby 
strukturert foreldreveiledning, som eksempelvis «Foreldre etter brudd» og «Bryt 
voldsarven».  

 I tillegg til tjenester innad i kommunen finnes det en rekke utfyllende lavterskeltilbud hos 
eksterne samarbeidspartnere, eksempelvis: 

o Familieambulatoriet er et lavterskeltilbud for gravide og foreldre som over tid 
har hatt vansker relatert til rusmiddelbruk og/eller psykisk helse. Tilbudet er 
organisert av Helse-Fonna og skal i samarbeid med andre hjelpeinstanser bidra til 
at hver enkelt og familien samlet får den hjelpen som skal til for å trygge 
barnets omsorgssituasjon og utviklingsmuligheter.   



 

29 
 

o Veiledningssenteret for pårørende, i regi av Norske kvinners sanitetsforening, 
tilbyr støtte individuelt og i gruppe til barn som pårørende og deres foresatte. 

o Familievernkontoret har ulike tilbud individuelt og i grupper til familier som 
opplever belastninger. 

o Nok. Sør-vest tilbyr støtte og veiledning til utsatte for seksuelle overgrep, deres 
pårørende og fagpersoner, og har fast kontortid i Haugesund. 

 

5.3 Eksisterende hjelpetiltak for barn og unge som har psykiske helseplager (rødt 

nivå) 
Under følger en oversikt over rutiner i tjenestene ved bekymring for barn og ungdom med 
begynnende og etablerte vansker:    
 

 Foresatte som er bekymret for sitt barn kan kontakte fastlegen eller helsestasjon og 
skolehelsetjenesten for konsultasjon.     

 Fastlegen kan kartlegge og vurdere vanskene, gir råd og helsehjelp, og vurdere å henvise 
til kommunale tjeneste eller spesialisthelsetjenesten. Fastlegen kan sende elektronisk 
henvisning til helsestasjon- og skolehelsetjenesten for psykisk helsehjelp på kommunalt 
nivå. Ved henvisning til spesialisthelsetjenesten anbefales det at det legges ved 
dokumentasjon av tiltak som er prøvd ut i kommunen, for eksempel i form av utskrift 
av Stafettlogg. 

 Jordmor, helsesykepleier og lege i helsestasjonen kan oppdage tidlige tegn på 
vansker hos barnet gjennom de vanlige rutinekontrollene. Helsesykepleier kan etter 
ønske fra foreldrene veilede i hvordan forstå og møte barnet, og tilby ekstra oppfølging 
etter ønske og behov. Helsesykepleier kan etter samtykke fra foresatte opprette 
stafettlogg, hvor vansker, konkrete mål og tiltak for å nå målet dokumenteres og 
evalueres. Ved bekymring for små barn er det helsesykepleier sin rolle å kartlegge 
psykiske symptomer, utvikling, personlige egenskaper ved barnet og oppvekstmiljø 
(gjerne ved bruk av verktøyet Firfotmodellen).  

 Dersom barnet går i barnehagen, kan foresatte ta sin bekymring opp med 
ansatte. Dersom barnehagen blir bekymret for et barns trivsel eller utvikling skal den 
raskt ta dette opp med foresatte. Barnehagen kan sammen med foresatte vurdere 
hvordan barnets atferd kan forstås, og iverksette forebyggende tiltak som dokumenteres 
i stafettlogg etter samtykke fra foresatte.  

 Sped- og småbarn med bekymringsfull og/eller forsinket utvikling kan henvises til PPT via 
etablert henvisningsrutine. PPT vil starte med en generell kartlegging av barnet, gjerne i 
samarbeid med helsestasjon, barnehage og/eller fastlege. PPT kan benytte generelle 
kartleggingsverktøy, i tillegg til informasjon om og fra barnets miljø (observasjon av 
barnet, samtale med foreldre og barnehage). Det vil gjøres mer spesifikk utredning 
dersom dette vurderes nødvendig. Etter endt kartlegging blir foresatte og PPT enige om 
hvilke tiltak som skal iverksettes. PPT skal gjøre en sakkyndig vurdering dersom foreldre, 
kommunen og/eller barnehagen mener at barnet trenger spesialpedagogisk hjelp. 
Aktuelle tiltak kan være veiledning av foresatte, tilrettelegging i barnehagen, 
systembaserte eller individrettede tiltak i barnehagen, og/eller sakkyndig vurdering om 
rett til spesialpedagogisk hjelp. PPT ved psykolog har henvisningsrett til 
spesialisthelsetjenesten i tilfeller der man vurderer behov for en bredere tverrfaglig 
utredning og behandling og ved alvorlig bekymring for barn under 6 år.  
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 Pedagogisk støtteenhet -har personale som jobber med tidlig innsats, barn med nedsatt 
funksjonsevne og spesialpedagogisk hjelp. Pedagogisk støtteenhet fatter enkeltvedtak 
som sier om barnet skal få spesialpedagogisk hjelp hjemme eller i barnehagen etter 
anbefalinger fra sakkyndig vurdering fra PPT.   

 Foreldre til førskolebarn kan selv kontakte BASEN lavterskeltilbud for foreldreveiledning, 
eller de kan henvises av ansatte i helsestasjon, barnehage og PPT. 

 Barnevernstjenesten tilbyr hjelpetiltak til familier i form av veiledning, avlastning, 
besøkshjem, plass i barnehage/skolefritidsordning, fritidskontakt, økonomisk støtte og 
annet. I noen situasjoner kan plassering i fosterhjem eller opphold i foreldre- og barn 
senter være et nødvendig og nyttig tiltak. Familier kan selv kontakte barnevernet for 
hjelp, eller andre som er bekymret for et eller flere barn kan melde bekymring til 
barnevernet. Ved mottatt bekymringsmelding skal barnevernet undersøke 
bekymringen og sikre at barnet får rett til nødvendig oppfølging. Barnevernstjenesten 
har som oppgave å ta vare på de mest utsatte barna i kommunen. Tjenesten skal 
beskytte barn mot omsorgssvikt, og motvirke at barna lider fysisk og psykisk 
overlast. Barnevernet kan sette i gang tiltak og samarbeid med andre instanser. 
Barnevernet skal ha lav terskel for å henvise barnet til vurdering av helsepersonell 
i kommunen eller spesialisthelsetjenesten ved bekymring for vansker som kan kreve 
helsehjelp.     

 Når et barn viser tegn til tristhet, engstelighet, spisevansker, faglige eller sosiale 
vansker og manglende trivsel i hverdagen skal barnehage og skolen raskt undersøke 
dette med barn og foresatte.  

 PPT er en viktig rådgivende instans for skole når det gjelder tilrettelegging i 
opplæringssituasjonen. Skolen kan drøfte problemstillinger uten at saker er henvist 
gjennom faste kontaktdager på alle skoler. Dersom skole og foresatte er bekymret for 
utbyttet av opplæringen gjeldende emosjonelle, motoriske, sosiale eller faglige 
utfordringer gir det grunnlag for henvisning til PPT. PPT skal gjøre en sakkyndig vurdering 
hvis foreldrene ber om det, eller hvis skolen mener at eleven trenger 
spesialundervisning. Den sakkyndige vurdering inneholder en vurdering av rett eller ikke 
rett til spesialundervisning, og gir anbefalinger for hvordan skolen kan legge til rette for 
eleven. PPT tilbyr veiledning til skolen på individ- og systemnivå gjennom faste 
kontaktdager. Hvis PPT oppdager at en elev har psykiske helseplager skal PPT 
samarbeide med eleven, foresatte og skolen for å sikre riktige tiltak.   

 Skolehelsetjenesten kan bistå skolens ansatte og ledelse ved behov for refleksjoner 
rundt riktig forståelse av og hjelp til eleven. Helsesykepleier tilbyr undervisning 
og samtaler med elever i grupper på skolen. Helsesykepleier i skolehelsetjenesten kan 
tilby støttesamtaler og veiledning individuelt til barn og ungdom med begynnende og 
milde psykiske helseplager samt til deres foresatte. 

 Psykolog og familieveileder i skolehelsetjenesten kan bistå helsesykepleier i kartlegging, 
vurdering, tidsavgrenset behandling av milde-moderate helseplager og 
foreldreveiledning. Psykolog i skolehelsetjenesten kan ved behov henvise til 
spesialisthelsetjenesten for ytterligere utredning, diagnostisering og behandling.    

 Helsestasjon for ungdom (HFU) ligger sentralt i byen og har åpen dør for ungdom i 
alderen 13-19 år med spørsmål og problemstillinger knyttet til helse mandag og torsdag 
klokken 15-17, og med egen guttedag onsdager klokken 14-16. HFU er bemannet med 
helsesykepleier, lege og psykolog. Psykolog i HFU tar imot ungdom som kommer for 
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drop-in, og kan følge opp ungdommen videre over 2-5 samtaler, og/eller henvise videre 
til riktig instans (også videreføring av psykologtilbud i ordinær tjeneste) ved behov.  

 Ungdomsteamet gir oppfølging til ungdom med vansker i form av psykiske symptomer 
som eksempelvis engstelighet og tristhet, samt til ungdom med begynnende kriminalitet, 
bekymringsfull rusmiddelbruk og/eller annen bekymringsfull atferd.  Oppfølgingen har 
forebyggende hensikt og gis i form av individuelle samtaler, foreldreveiledning, 
familiesamtaler og samarbeidsmøter med aktuelle aktører etter samtykke fra 
ungdommen og/eller familien. 

 Forebyggende enhet ved politiet følger opp ungdom med bekymringsfull rusbruk med 
samtaler og tilbud om ruskontrakt. 

 Elever i videregående skole som er 18 år eller eldre har tilbud om psykisk helsehjelp via 
Seksjon lavterskel psykisk helse og Seksjon lavterskel helse og rus. Kontakten går ofte 
via sosialrådgiver eller helsesykepleier i videregående skole, og samtalene foregår ute på 
skolen dersom eleven ønsker dette. 

    

 

5.4 Barn og unge med sammensatte psykiske vansker med behov for langvarig 

oppfølging (rødt nivå) 

Alle barn er kommunens barn, og alle voksne har ansvar for å ivareta barna. Når barn og 
unge har sammensatte psykiske vansker med behov for langvarig oppfølging, er samarbeidet 
i det tverrfaglige kommunale nettverket ekstra viktig. Samtidig kan ansatte i visse saker 
kjenne på hjelpeløshet og utilstrekkelighet, og at de blir satt i situasjoner som de ikke er 
faglig og emosjonelt rustet for å møte. Dette kan for eksempel gjelde barn og unge med 
alvorlig og/eller utagerende atferd som ikke ønsker eller opplever nytte av behandling i 
spesialisthelsetjenesten. Foresatte, lærere og helsesykepleier kan oppleve kontakt med 
ungdom som utøver skadelig rusbruk, selvskading og/eller selvmordsatferd. I slike saker er 
det viktig at støttelaget også er et støttelag for hverandre, i tillegg til barnet/ungdommen og 
familien. I slike tilfeller kan ofte barnevernet bli koblet på med mulighet for å jobbe tettere 
på i hjemmet. Det er viktig å understreke at hjelpeapparatet i slike tilfeller ikke har 
behandlingsansvar i form av helsehjelp ut over sitt daglige mandat. Personer i 
barnet/ungdommens nettverk kan allikevel ha avgjørende påvirkning for 
barnets/ungdommens videre utvikling gjennom å være trygge og stabile voksne. 
 
 

5.5 Retningslinjer for psykisk helsehjelp i Haugesund kommune 
Når et barn eller ungdom har identifiserte psykiske helseplager og vurderes i behov for 
psykisk helsehjelp gjelder følgende retningslinjer: 
 

 Med helsehjelp menes enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, 
behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål og som 
utføres av helsepersonell.    

 Helsehjelp til barn og unge under 16 år skal gis etter samtykke fra foresatte.    

 Ungdom over 16 år er helserettslig myndige, og bestemmer selv om de ønsker å motta 
helsehjelp.     

 Helsepersonell har taushetsplikt, og trenger samtykke for å utveksle informasjon 
med ansatte utenfor egen tjeneste. Det er også taushetsplikt mellom de ulike tjenestene 
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innad i kommunen, med mindre foresatte og/eller ungdom selv har samtykket til at 
opplysninger kan deles.     

 Helsepersonell kan i visse tilfeller ha opplysningsplikt overfor politi, rettsapparat og 
barnevernstjenesten. Helsepersonell har plikt til å melde fra for å forhindre vold, 
overgrep og andre skadelige forhold.    

 Helsepersonell har taushetsplikt også ovenfor foreldre i tilfeller hvor ungdom er fylt 16 
år, men har plikt til å gi foreldre opplysninger som vurderes vesentlige for at de skal 
kunne oppfylle sine omsorgsoppgaver. Hvis foreldre gis helseopplysninger om ungdom 
over 16 år, skal ungdommen få vite om hvilke opplysninger som blir gitt i forkant. 
Ungdommens medvirkning til hvordan opplysningene blir gitt skal i størst mulig grad 
ivaretas, men kan ikke stå i veien for at helsepersonell utfører sin lovpålagte plikt til å gi 
forsvarlig helsehjelp.    

 Helsepersonell som utfører psykisk helsehjelp har journalplikt. Dette innebærer at 
opplysninger knyttet til vurderinger av symptombilde og alvorlighetsgrad, behov for hjelp 
og behandling, samt evaluering av effekten av denne, skal skrives i lukket elektronisk 
journal. Foreldre til barn og unge under 16 år, og ungdom fra 16 år og opp, har tilgang til 
opplysninger i journal, og kan be om utskrift av denne.    

 Ved henvisning til spesialisthelsetjenesten skal fastlegen i hovedsak involveres. Dersom 
andre enn fastlegen henviser, skal fastlegen motta kopi av henvisningsskrivet til 
orientering.    

 Ved henvisning til spesialisthelsetjenesten har kommunale hjelpeinstanser og/eller 
fastlege plikt til å følge opp barnet/ungdommen frem til oppstart behandling.    

 I hovedsak vil barn og unge ikke få samtidig behandling for psykiske helseplager i 
kommunen og spesialisthelsetjenesten, med mindre det foreligger særlige grunner 
hvor dette vurderes hensiktsmessig.   
 

6.Prioriterte mål for videreutvikling av tjenestene   
Mål 1: Etablere tverrfaglig tjenestetilbud knyttet til psykisk helse barn og unge   
Hensikt: Opprettelsen av en ny tverrfaglig tjeneste skal gjøre nødvendig og rett kompetanse 
mer tilgjengelig for barn, unge og familier, og også for ansatte som arbeider med barn, unge 
og familier. Tjenesten er samlokalisert og følger retningslinjer for psykisk helsehjelp i 
Haugesund kommune og gjeldende regelverk. 
 

Trinn 1:  

 Tilbudet etableres som en tverrfaglig avdeling med spisskompetanse på 
foreldreveiledning og psykisk helse. Tjenesten vil ligge under helsestasjon- og 
skolehelsetjenesten.  

 Følgende eksisterende kommunale stillinger inngår i tjenesten: 
o Psykolog i helsestasjon- og skolehelsetjenesten 
o TIBIR-koordinator 
o Ungdomsteamet 
o Familieveileder helsestasjon- og skolehelsetjenesten  
o Ungdomslos 
o BASEN 

 Tiltak i direkte kontakt med barn, unge og familier: 
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o Kurs- og gruppetilbud 
o Foreldreveiledning 
o Direkte hjelp ved milde til moderate psykiske helseplager  

o Kartlegging og støtte til henvisning til spesialisthelsetjenesten eller andre 

tjenester ved behov 

 Tiltak på systemnivå: 

o Fagstøtte/konsultasjon til andre fagpersoner i tjenesteområde oppvekst: bistå i 
saker, gjøre deloppdrag, «skulder til skulder»- prinsipp  

o Telefonkonsultasjon  
o Veiledning, konsultasjon og rådgivning 
 
 

Trinn 2: (viser til mål 8 – samlokalisering av tjenestetilbudet etter Familiesentermodell) 

 Lavterskeltilbud til barn, unge og familier:  
o Åpen linje for telefonkonsultasjon i arbeidstiden 
o Kurs- og gruppetilbud 
o Foreldreveiledning individuelt og i grupper 
o Hjelp milde til moderate psykiske helseplager og lidelser 

o Kartlegging og støtte til henvisning til spesialisthelsetjenesten eller andre 

tjenester ved behov 

 Tiltak på systemnivå: 

o Fagstøtte til andre fagområder i tjenesteområde oppvekst: bistå i saker, gjøre 
deloppdrag, «skulder til skulder»- prinsipp  

o Åpen linje for telefonkonsultasjon i arbeidstiden 
o Fast veiledning for ansatte og/eller samarbeidspartnere etter avtale og behov 

o Deltakelse i folkehelsearbeid og arbeid med organisasjonsutvikling i saker som 
angår befolkningens psykiske helse og trivsel  

o Samarbeid med andre tjenesteområder og samarbeidspartnere i og utenfor 
kommunen 

         
   

Mål 2: Universelle tiltak: Videreføre kvalitet i grunntjenestene (grønt nivå) 
Hensikt: Videreutvikle gode helsefremmende og forebyggende tjenester rettet mot alle 

kommunens barn, unge og familier 

 Videreutvikle samarbeidsrutiner mellom de ulike tjenestene både internt i kommunene 
og med eksterne aktører. 

 Relasjonsbaserte tiltak i barnehage og skole, fritid og i hele oppvekstsektoren 
o Gjennom prosjekt «Trygge foreldre på Haugalandet» (2020-2024) skal Haugesund 

kommune tilby kurs i Trygghetssirkelen/COS P til alle nye foreldre 
o Ved en eventuell implementering av Trygghetssirkelen/COS i barnehage («Se 

barnet innenfra») og skole («Se eleven innenfra») kan det jobbes for felles 
teoretisk forankring, forståelse og språk mellom foreldre, barnehage, skole og 
kommunale hjelpetjenester som er i kontakt med disse 
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 Ansatte i barnehage og skole skal ha ferdigheter i å bygge utviklingsfremmende 
relasjoner og jobbe systematisk med holdninger til barn og unge, bevisstgjøring og egen 
refleksjon gjennom områdene i Strategi- og kompetanseplanen.  

 Sikre videre implementering av handlingsplan for arbeid mot mobbing i barnehagen 

 Sikre videre arbeid med elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø, jfr. 
Opplæringsloven kapittel 9 a 

 Utrede muligheter for å etablere Åpen barnehage ved eventuell samlokalisering i en 
familiesentermodell/Familien hus  

 Styrke kommunens arbeid med BTI  
 

Mål 3: Innsats rettet mot risikogrupper styrkes  
Hensikt: Videreføre og styrke arbeid og innsats rettet mot barn, unge og familier med 
identifisert risiko for å utvikle psykiske helseplager og lidelser som følge av belastninger og 
lav grad av sosial støtte.  
 

 Barn i lavinntektsfamilier: Det etableres et tettere og mer strukturert samarbeid mellom 
tjenestene i oppvekst og familiekoordinatorene i Nav, eksempelvis gjennom strukturerte 
og/eller uformelle møtepunkter.  

 Barn som pårørende: Prosedyrer for å ivareta barn som pårørende i kommunen 
videreutvikles. Det utpekes en barneansvarlig i kommunen som har som oppgave å 
samarbeide med og skape bevissthet i kommunale tjenester og eksterne 
samarbeidspartnere.     

 Barn med to hjem og barn fra hjem i konflikt: Videreutvikle tilbud til barn. 
 Barn, unge og familier med minoritetsbakgrunn: Videreutvikle rutiner for samarbeid 

mellom kommunale tjenester og Nav/Flyktningetjenesten. 

 Familier med barn som har nedsatt funksjonsevne: Etablere barnekoordinatorfunksjon.  

 

Mål 4: Iverksette gruppetilbud og videreutvikle tiltak på indikert nivå ved psykiske 

helseplager  
Hensikt: Videreføre og styrke arbeid og innsats rettet mot barn, unge og familier hvor det er 
bekymring for barn og unges psykiske helsetilstand etter LEON-prinsippet, med tiltak som 
varierer fra lite ressurskrevende til mer omfattende individuell oppfølging over tid. 
 
 Planlegge og etablere rullerende kurs for foreldre som omfatter vanlige problemstillinger 

som foreldre kan komme ut for, med råd til hvordan foreldrene kan forstå og håndtere 
disse. Slike kurs med faste tema kan rullere kontinuerlig (fortrinnsvis på 
ettermiddagstid), slik at foreldre selv kan velge hvilke kurs som er aktuelle for dem, og 
når de ønsker å delta. 

 Etablere gruppetilbud knyttet til de vanligste psykiske helseplagene og lidelsene som 
depresjon og angst, samt gruppetilbud for vansker knyttet til eksekutivfunksjoner som er 
utbredt i befolkningen, og et kjennetegn ved 

 Etablere et bedre tilbud til ungdom med langvarige og alvorlige vansker som ikke har 
ønske om eller utbytte av hjelp i spesialisthelsetjenesten (for eksempel samarbeid med 
andre kommuner og BUP om opprettelse av FACT-ung) 
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Mål 5: Styrke samhandling og samarbeidsrutiner (alle nivå): 
Hensikt: Sikre mer effektiv og bedre tilpassede tjenester for brukerne 

 Evaluere eksisterende samarbeidsrutiner og møtearenaer for å iverksette 

videreutvikling og/eller avdekke behov for nye møteplasser samarbeidsformer i 

stedet for, eller i tillegg til eksisterende. 

 Utvikle samarbeidsrutiner for nytt lavterskeltilbud psykisk helse barn og unge og 

samarbeidet med andre tjenester. 

 Utrede mulighetsrom for samarbeid med kultur og frivilligheten.  

 Videre arbeid med å sikre kvalitet i overganger - både overganger mellom ulike 

arenaer for barn og unge og i overganger mellom hjelpetjenester fra barn og unge til 

voksne. 

 Styrke samarbeid med fastlege og spesialisthelsetjenesten (BUP). 

 

Mål 6: Styrke brukermedvirkning i tjenestene og ved utvikling av nye tjenestetilbud 

(alle nivå) 
Hensikt: Skape bedre og mer tilgjengelige tjenester ved å sikre gode strukturer for 

brukermedvirkning på alle nivå.  

 Det etableres gode rutiner for barn, unge og foresattes medvirkning. 

o Gjennom fokus på brukermedvirkning i tjenestene 

o Struktur for medvirkning og tilbakemelding fra brukerne når tjenester skal etableres 

og videreutvikles. 

 

Mål 7: Tilgjengelig informasjon om kommunens tilbud innen psykisk helse 
Hensikt: Økt kunnskap om faktorer som bidrar til bedre folkehelse og trivsel, samt lett 

tilgang på konkret informasjon om hva som kan gjøres for å forebygge psykiske vansker.  

 Videreutvikle informasjon om psykisk helse på kommunens nettsider, inspirert av «Barn 

og unges helsetjeneste»- samhandlingsforløpene utviklet i samarbeid med Helse Fonna.   

 Informasjon om tilbud innen psykisk helse rettet mot alle foreldre/ ulike aldersgrupper  

 

Mål 8: Samlokalisering av tjenestene i oppvekst etter Familiesentermodellen/Familiens 

hus 
Hensikt: Sikre et samordnet tjenestetilbud med fokus på helsefremmende tiltak, tidlig 
intervensjon og rett hjelp til rett tid gjennom tverrfaglighet og samarbeid.  
  
 Senteret skal gi tjenester på både universelle, selekterte og indikerte nivå.    
 Senteret skal samordne og bygge opp gruppetilbud, kurs/temakvelder rettet mot barn- 

ungdom og deres foreldre, samt bidra med kompetanseutvikling ut mot de viktigste 
arenaer for barn og unge  
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 Senteret bør huse faste tjenester som helsestasjon- og 
skolehelsetjenesten, barnevernstjenesten, PPT, PSE og den nye tverrfaglig 
lavterskeltjenesten. Fysio- og ergoterapitjenester for barn og unge kan også inngå i 
Senter for barn og unge  

 Barn, unge og familier som tar kontakt med senteret vil bli møtt med en felles 
ekspedisjon, som kan ta imot henvendelser og lose brukerne videre til riktig nivå og 
tjeneste.  

 Utrede muligheten for å etablere «Åpen barnehage» og utvendig lekepark i tilknytning til 
senteret. 
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Organisasjonskart for tjenesteområdet Oppvekst og etablering av 

«Psykisk helse barn og unge»  
 

 

Trinn 1 

 
 

 

 

 

Trinn 2 eksempel på mulig organisering ved samlokalisering etter modell av Familiens hus 

 

 

  

Direktør oppvekst

Barnehage Skole PPT Helsestasjon

Psykisk helse barn 
og unge

Barnevern

Direktør oppvekst

Barnehage Skole PPT Helsestasjon
Familiens hus/psykisk 

helse barn og unge
Barnevern
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Kommunale tjenestetilbud sortert etter alder og bekymringsnivå   

 

  Alder Tilbud/program    Kompetansetiltak    Beskrivelse    
 

Ansvar   

-9 mnd - 
6 år    
   
 
   
   
   

Svangerskapsoppfølging    
   

      
 
Helsestasjon 0-5 år  

Helsestasjonsprogrammet 
0-5 år     

      
 
Helsestasjon  0-5 år 

Barnehage     Barnehage 

Åpen helsestasjon   
   

    Drop-in   
 
Helsestasjon  0-5 år 

COS/P Trygghetssirkelen 
Prosjekt 2020 - 2024   

   Foreldreveiledning alle nye 
foreldre    

 
Prosjektledelse/ 
helsestasjon 0-5 år  

   Kompetanseheving 
barnehage   

«Være sammen» + 
Trygghetssirkelen (COS) + 
Verktøykassen 

 
Barnehage 
PPT/PSE 

6-13 år 
    
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
13-18 år 
13-18 år   

Grunnskole    Skole 

Oppfølging 
helsesykepleier    

     ordinær oppfølging 
 
Skolehelsetjenesten 

Olweus   
   

     Antimobbeprogram 
 
Skole   

Zippys venner   
   

     Livsmestring i skolen 1.-4. kl 
  

Passport -livsmestring i 
skolen  

     Livsmestring i skolen 5.-7. kl 
 
 Skole  

Kurs om engstelige barn Kompetanseheving 
skole 

Tema-økter om engstelige barn 
for lærere i barneskolen (under 
utarbeiding) 

Psykologer i helsestasjon- 
og skolehelsetjenesten 

Oppfølging helsesykepleier  Ordinær oppfølging  Skolehelsetjenesten 

Helsestasjon for ungdom    
   

    Drop-in tilbud med 
helsesykepleier, lege og 
psykolog (13-19 år og alle elever 
i videregående skole) 

 
 Helsestasjon- og 
skolehelsetjenesten  

-9 mndr-
6 år  

EDPS screening på 
indikasjon 

 Kartlegging svangerskaps- og 
fødselsdepresjon 

Jordmor/helsesykepleier 

ICDP  Foreldreveiledning Flyktningetjenesten 

Familiekoordinator  Oppfølging av 
lavinntektsfamilier 

Nav 

«Barnsbeste»   Postmottak for henvendelse 
vedr barn som pårørende 

Helsestasjon- og 
skolehelsetjenesten 

6-13 år ICDP  Foreldreveiledning Flyktningetjenesten 

Familiekoordinator  Oppfølging av 
lavinntektsfamilier 

Nav 

PIS   Gruppetilbud til barn i to hjem Skolehelsetjenesten 

«Barnsbeste»   Postmottak for henvendelse 
vedr barn som pårørende 

Helsestasjon- og 
skolehelsetjenesten 

13-18 år Familiekoordinator  Oppfølging av 
lavinntektsfamilier 

Nav 

«Barnsbeste»   Postmottak for henvendelse 
vedr barn som pårørende 

Helsestasjon- og 
skolehelsetjenesten 

-9 mndr- 
6 år 
    
   

ADBB (Alarm Distress Baby 
Scale)  

 Observasjonsmetode for tidlig 
oppdagelse av barn i risiko  
(tilbaketrekningsatferd) 

 Helsestasjon 0-5 år 
BASEN 

Psykologisk førstehjelp    PSE 
Barnehage 

BASEN   
   

   Foreldreveiledning i gruppe og 
individuelt   

 
Oppvekst  

   COS P  Foreldreveiledning Barnevernstjenesten 
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Helsestasjon 
BASEN 

COS-I      Behandlingsprogram for 
foreldre   

 
Barnevernstjenesten 

Veiledning og samtaletilbud       Psykologer 
Familieveileder 

På Gulvet  Foreldreveiledningsprogram Barnevernstjenesten 

Bryt voldsarven  Foreldreveiledningsprogram Barnevernstjenesten 

6-13 år   
   
   
   
   

Psykologisk førstehjelp    Skolehelsetjenesten 
Skole 

Peace  Foreldreveiledning  Helsestasjon og 
skolehelsetjenesten 

«Støtte til mestring»      Foreldreveiledning til barn som 
viser engstelse og tristhet   

 
TIBIR 

«Mestrende barn» (under 
evaluering) 

 Gruppetilbud for barn som viser 
engstelse og tristhet (under 
evaluering) 

 Helsesykepleiere/psykolog 
i skolehelsetjenesten 

Temaettermiddag   Foreldrekurs om engstelige barn  Psykologer i helsestasjon- 
og skolehelsetjenesten 

COS P  Foreldreveiledning Barnevernstjenesten 
Skolehelsetjenesten 

COS-I      Behandlingsprogram for 
foreldre   

 
Barnevernstjenesten 

PMTO rådgivning   
PMTO terapi 

      
 
TIBIR 

ART (Sinnemestring)        
 
Barnevernstjenesten   

Veiledning og samtaletilbud       Psykologer 
Familieveileder 

Bryt voldsarven  Foreldreveiledningsprogram Barnevernstjenesten 

 Kompetanseheving 
skole 

Veiledning/kurs knyttet til barn 
som viser utfordrende atferd 

Veiledningsteamet PPT 

13-18 
år    
   

Psykologisk førstehjelp    Skolehelsetjenesten 

Veiledning og samtaletilbud       
 
Ungdomsteamet   
Psykologer 
Familieveileder 
HFU 

Bryt voldsarven 
 

Foreldreveiledningsprogram 
 
Barnevernstjenesten 
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