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Samhandlingsreformen er vedtatt. Regjeringen 
vil i langt større grad enn tidligere prioritere 
helsefremmende tiltak, forebygging og tidlig 
intervensjon. Innsatsen skal settes inn før syk-
dom får utvikle seg. Det gjelder fysisk så vel 
som psykisk. 

Den sentrale arenaen er kommunene. Det er 
der brukerne av tjenestene er. Der skal sam- 
handling og kontinuitet bygges ut. Folk skal 
kjenne at tjenestene henger sammen og ser hele 
mennesket. 

Mest verdifulle er de helsefremmende og fore-
byggende tiltakene som settes inn overfor barn 
og deres nærmeste omgivelser – familien. Jo 
yngre barna er, desto mer lønnsomt. Det har 
nobelprisvinner i økonomi – James Heckman 
– dokumentert i et av verdens fremste viten-
skapelige tidsskrifter, Science. Nå tar Norge 
denne utfordringen alvorlig. 

Tjenestene som har ansvar for barns velferd og 
barn som sliter psykisk, skal arbeide bedre sam-
men. Tjenestene skal se hele barnet. Vi kan ikke 
fortsette å ha det slik at en tjeneste ser tankene, 
en annen ser følelsene, en tredje ser adferden, 
en fjerde ser kroppen, en femte ser de foresatte 
og nærmiljøet og ingen ser utviklingen av hele 
barnet i det lange løp. Ungenes samlede behov 
må gå foran de enkelte tjenesters og sektorenes 
behov. Det gjelder enten de heter familie, 
helse, barnehage, skole, PP-tjeneste, politi eller 
barnevern. Organisatorisk må det selvfølgelig 
finnes sektorer. Men vi må slutte å sektorisere 
hodene til ungene våre.

I Norge har det de siste 8 år skjedd en revolusjon  
– barnehagerevolusjonen. Norge har praktisk 
talt full barnehagedekning. Dette er et av de 
viktigste psykisk helsefremmende tiltak som er 
iverksatt for norske barn etter siste verdenskrig. 
Barnehagen er en av de fremste arenaene vi har 
for å beskytte utsatte barn mot psykiske prob-
lemer. For de mest sårbare barna kan en god 
barnehage være avgjørende. 

Men barnehagen gir også muligheter vi aldri 
før har hatt til å iverksette psykisk helsefrem-
mende og forebyggende tiltak som når alle små 
barn og deres familier. Sett fra et befolkning-
sperspektiv og - om vi tillater oss – et sam-
funnsøkonomisk perspektiv er det antakelig 
her lønnsomheten vil vise seg. Men da må vi 
ikke redusere barnehagen til en førskole. Også 
barnehagen må se hele ungen, ikke bare språk, 
læring, fremskritt og prestasjon.

Samhandlingsreformen må derfor se utover 
helsevesenet. Tjenestene må være tilgjengelige.  
De må være der ungene er, og de må følge  
ungene gjennom hele barne- og ungdomstiden. 
Skillene mellom etatene og sektorene som hver 
for seg har ansvar for barns nærmiljø, velferd,  
rettigheter, utvikling, helse og akademiske 
kompetanse må bygges ned. Hvorfor ikke gjøre 
fireårskontrollen i barnehagen der ungene 
kan ses i sin naturlige sammenheng sammen 
med fagfolk som kjenner barna? Hvorfor er 
ikke skolehelsetjeneste, psykisk helsetjeneste 
og PP-tjeneste tre sider av samme sak under 
samme tak? Det vil ta lang tid før man får til 
slikt på statlig plan. Men kommunene kan  
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gjøre det. Kommunene kan integrere psykisk  
helsetjeneste, PP-tjeneste, skolehelsetjeneste, 
helsestasjon, svangerskapsomsorg, barnehage 
og barnevern i et Familiens hus. Og det gjør de 
kommunene i Norge som ser barna sine som 
sin viktigste ressurs.

Denne boka er skrevet for dem som arbeider  
med barn, unge og deres familier i Familiens  
hus. Men boka er viktig også for politikere,  
folk i forvaltningen og fagfolk som arbeider  
med barns interesser, særlig barns psykiske  
helse. Boka presenterer fakta og erfaring, teoret- 
iske og praktiske perspektiver  på etablering og  
drift av Familiens hus. Den beskriver verktøy  

og tiltak, og hva som bør ligge til grunn for 
valg av disse.  Jeg tror boka vil være til inspi-
rasjon og nytte for de mange fagfolk, politikere 
og kommunale forvaltere som skal arbeide i og 
med Familiens Hus. 

Kanskje er det for ambisiøst, men tenk om boka 
også kunne inspirere de rette til å få på beina 
en skikkelig vitenskapelig effektevaluering av 
Familiens hus, slik at vi også kan lære av våre 
erfaringer. 

Jeg ønsker alle norske kommuner lykke til i ar-
beidet med å ta vare på barna våre og familiene 
deres, i Familiens Hus. 

Arne Holte

Professor, dr. philos.
Assisterende direktør
Nasjonalt Folkehelseinstitutt. 
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Ved redaktørene
 

Familiens hus er en modell for samordning av 
de av kommunenes tjenester som i sum kan gi 
foreldre og barn et helhetlig, lett tilgjengelig og 
støttende tilbud i deres nærmiljø. Modellen ble 
utviklet under Opptrappingsplanen for psykisk 
helse (1999–2008), hvor mål som bedre psykisk 
helse, helsefremmende og forebyggende strate- 
gier, økt brukermedvirkning, en helhetlig  
tjeneste og en lav terskel inn til tjenestene lå til 
grunn. Det videre arbeidet med utvikling av 
modellen knyttes opp til den pågående Sam-
handlingsreformen hvor hovedutfordringene 
fortsatt er behov for bedre samordning av tjen-
estene, justering av oppgavefordeling mellom 
ulike tjenestenivå, samt større fokus på fore-
byggende innsatser nær der brukerne bor vil 
være retningsgivende. 

I de siste årene har det vært etterspørsel et-
ter retningslinjer, råd og veiledning angående 
etablering og drift av Familiens hus. Denne bo-
ken har kommet i stand for å møte noe av dette 
behovet. Bokens målsetting er å presentere den 
kommunale samhandlingsmodellen Familiens 
hus ved å beskrive hvordan modellen er organi- 
sert, og å fokusere på faglige perspektiver som 
er relevante for implementering og utvikling 
av modellen. Et Familiens hus er en kompleks 
organisasjon bestående av mange elementer, og 
vi har måttet gjøre et utvalg av hvilke temaer 
vi kunne ta med i denne omgang. Boken vil 
eksempelvis berøre perspektiver som sam- 
handling (kapittel 5), brukermedvirkning 
(kapittel 7) og helsefremmende og forebyggende 
innsats (kapittel 3, 6 og 11), samt implementer-
ing (kapittel 4), valg av tiltak (kapittel 9) og hvor-
dan måle (kapittel 10). Dette er et vidt spenn av 

 
 
 
temaer, som det fordrer ulike typer kunnskap å 
skrive om. Kapitlene er særpreget av hver for-
fatters faglige bakgrunn, i tillegg til forfatterens 
egen skrivestil.

Boken er en artikkelsamling som kan leses i 
sin helhet eller kapitlene kan leses enkeltvis. 
Ved etablering av Familiens hus må modellen 
tilpasses forholdene i den enkelte kommune, 
og kapitlene kan anvendes av fagmiljøer som 
grunnlag for faglige diskusjoner i lokalt ut-
viklingsarbeid. Mange kommuner har valgt an-
dre løsninger/modeller enn Familiens hus for 
organisering av sine tjenester rettet mot barn, 
unge og deres familier. Vi tror at også disse vil 
finne nyttig lesning i denne boken, da de fleste 
av organisasjonsformene har ett eller flere sam-
menfallende elementer. 

Regionalt kunnskapssenter for barn og un-
ges utvikling Nord (RKBU Nord) har sam-
men med RKBU Vest, Regionsenter for barn 
og unges psykiske helse Midt-Norge (RBUP 
Midt) og RBUP Øst og Sør i oppdrag fra 
Helsedirektoratet ansvar for å bistå komm- 
unene i etablering og faglig utvikling av  
familiesentre og familiens hus for å styrke kom-
munalt psykisk helse-arbeid. RBUP/RKBU  
inviterer blant annet kommuner med inter-
esse for etablering og drift av Familiens hus/
familiesenter til årlige regionale seminarer 
hvor målet er erfaringsutveksling, kompetanse 
påfyll og nettverksdannelse.

I arbeidet med å utvikle boken ble det etablert 
et bredt sammensatt redaksjonsråd for å sikre 
sentrale perspektiver ved modellen Familiens 
hus, og for å sikre dens relevans for praksis
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feltet. Vi er derfor svært takknemlige for at 
både Fauske og Ringsaker kommune, som 
sammen med fire andre kommuner under 
prosjektet ”Forsøk med familiesentre i Norge 
2002–2004” bidro til å utvikle modellen Fami-
liens hus, RKBU/RBUP-ene og organisasjonen 
Voksne for Barn fant tid til å være med i redak-
sjonsrådet og som forfattere.

Redaksjonsrådet har hatt tre møter i Tromsø i 
løpet av i underkant av et år. I løpet av disse 
samlingene har alle rådsdeltagerne bidratt med 
innspill i diskusjoner om hvordan denne pub-
likasjonen skulle utformes, og hvilke faglige 
perspektiver som skulle fokuseres. Mellom 
samlingene har forfatterne arbeidet med egne 
manuskripter. Alle tekster har vært sirkulert, 
og alle i rådet har bidratt med gjennomlesning, 
kommentarer og innspill, noe som har vært 
veldig nyttig og lærerikt. Boken har også vært 
til høring hos ulike personer og instanser, og 
vi takker for de tilbakemeldinger vi har fått fra 
disse. En stor takk rettes også til den effektive 
og dyktige språkvaskeren Dag Gundersen.

Redaktører:
Frode Adolfsen, RKBU Nord
Monica Martinussen, RKBU Nord
Anette Moltu Thyrhaug, RKBU Nord
Gørill Warvik Vedeler, RKBU Nord

Redaksjonsrådets øvrige deltagere:
Christin Bauer, RBUP Øst og Sør 
Thalita Blanch, Voksne for Barn  
Anita Husabø, RBUP Vest 
Irene Larssen, Fauske kommune 
Tori Mauseth, RBUP Øst og Sør 
Ina Bækkevold Nergård, Voksne for Barn
Ingeborg Wien, Ringsaker kommune
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Anette Moltu Thyrhaug
RKBU Nord, Universitetet i Tromsø
 

Utvikling av Familiens hus i Norge
Norske myndigheter beskriver på slutten av 
90-tallet nødvendigheten av å styrke det fore-
byggende arbeidet rettet mot familier, barn og 
ungdom og deres oppvekstmiljø. I den anled-
ning blir det foreslått å utvikle en familiesen-
tralmodell for norske forhold. Det ble fulgt opp 
ved at det i St.prp. nr.1 (Finansdepartementet, 
2001), som en del av oppfølgingen av Opp- 
trappingsplanen for psykisk helse 1999–2008, 
ble bevilget ressurser til gjennomføring av 
forsøk med familiesentraler i noen norske 
kommuner.
 
RBUP Nord ved Universitetet i Tromsø mottok 
2. mai 2001 en forespørsel fra Sosial- og helse- 
departementet (SHD) om å gjennomføre et 
nasjonalt forsøk med familiesentre basert på 
den svenske Familjecentralmodellen. Forsøks- 
prosjektet foregikk i tidsrommet 2002–2004, 
og de viktigste målene var å skape en helhet-
lig tjeneste som bygget på helsefremmende og 
forebyggende, kunnskapsbaserte, brukermed-
virkende og mestringsorienterte perspektiver 
(Helse- og omsorgsdepartementet, 2004). Strate- 
giene som ble valgt, var blant annet å samloka-
lisere sentrale tjenester for barn og unges helse 
og utvikling, samt å bedre samarbeidet mellom 
tjenestene ved for eksempel å etablere tverr- 
faglige team og å øke tjenestenes kompetanse 
i å samarbeide med foreldrene, slik at de i øk-
ende grad fikk anledning til å medvirke (Haug-
land, Rønning & Lenschow, 2006). Forsøket var 
forankret i den nasjonale opptrappingsplanen 
for psykisk helse som ble gjennomført i 2001–

2008 (Helse- og omsorgsdepartementet, 1998).
Inspirasjonen til Familiens hus er hentet fra 
den svenske modellen ”Familjecentralen”. I 
kapittel 3 beskriver Vibeke Bing det brede 
folkehelseperspektivet som ligger til grunn 
for familjecentralen. I Sverige har det vært en 
jevn utvikling med stadig flere etableringer 
av familjecentraler siden 1970-tallet, primært 
drevet fram av fagfolk for bedre samarbeid 
til brukernes beste (Bing, 2005). De fleste 
etableringene fant sted i løpet av 1990-tallet, 
og ved en nasjonal kartlegging i 2008 fant man 
131 familjecentraler og familjecentrallignende 
virksomheter i Sverige (Socialstyrelsen, 2008). 
De nordiske landene har mange fellesnevnere 
hva angår velferdstjenester, og det er opprettet 
et nordisk forum for familiesenterarbeid. I pub-
likasjonen “Familjecenter i Norden- en resurs 
för barn og familier” (Kekkonen, Montonen & 
Viitala, 2011) omtales eksempler fra flere av de 
nordiske landene.

RBUP Nord utviklet i 2008 en brosjyre (tilgjen-
gelig på web: familienshus.uit.no) om familie- 
sentermodellen Familiens hus (RBUP Nord, 
2008). Brosjyren beskriver modellen Familiens  
hus etter mal fra forsøksprosjektet, og ble til 
gjennom samarbeid med ansatte i familie- 
sentrene i de seks kommunene som deltok i 
forsøksprosjektet.
 
Myndighetene anbefaler kommunene å inn-
rette sine tjenester etter mønster av Familiens 
hus, og understreker at modellen er i tråd med 
intensjonene for den store samhandlings- 
reformen som er under implementering (Helse-  
og omsorgsdepartementet, 2008). Modellen 
fremheves av Folkehelseinstituttet, som i en ny 
rapport om helsefremmende og forebyggende  
tiltak anbefaler at modellen ytterrligere prøves  

Kapittel 2   Familiens hus – en familiesentermodell



17

ut som samhandlingstiltak, og at den sammen  
med andre modeller bør evalueres på en  
systematisk måte (Folkehelseinstituttet, 2011).  

Mål, organisering og tjenester  
i Familiens hus
Det er mange ulike tjenester og etater som 
sammen har ansvar for barn og unges helse, 
utvikling og trivsel i Norge. Disse finansieres 
ulikt, har faglig forankring i ulike departementer 
og direktorater og har ulike juridiske rammeverk 
å forholde seg til. En fragmentering av ansvar 
for ulike områder som likevel er nær knyttet 
til hverandre, kan utgjøre en stor utfordring 
for barn, unge og familier med sammensatte 
behov. I en offentlig utredning om samordning 
av tjenester for utsatte barn og unge omtales 
Familiens hus som en av erfaringene med 
organisering av denne typen arbeid (Barne- og 
likestillingsdepartementet, 2009). 
 
Familiens hus er et tverrfaglig kommunalt til-
bud som skal ivareta psykisk og fysisk helse 
hos gravide, barn og ungdom. Kommunens 
primære helse- og sosialtilbud rettet mot barn, 
unge og deres familier samordnes, samlokali- 
seres og forankres lokalt. De sentrale tjenestene 
som ofte inngår i Familiens hus, er helsestasjon, 
inkludert svangerskapsomsorg, forbyggende 
barneverntjeneste, pedagogisk-psykologisk tje-  
tjeneste og åpen barnehage.

Målsettingen er at familien skal møte en 
helhetlig og familiestøttende tjeneste i samme 
hus, og at barn i psykososial risiko skal bli 
fanget opp og få adekvat hjelp så tidlig som 
mulig. Fagpersonellet fra de ulike tjenestene 
utgjør tverrfaglige og fleksible team, som 
fordeler arbeidet sitt i tråd med anbefalinger 
samt de ønsker og behov brukerne har. Målet  

er utvikling av en god dynamikk, og at hjelpen 
er godt samordnet enten den tilhører universelt, 
selektivt eller indisert innsatsnivå, se figur 2.1. 
Familiens hus innsats sammenfaller med et 
helhetlig rammeverk for intervensjoner rettet 
mot psykisk helse (Barry & Jenkins, 2007). 
Gjennom rammeverket illustreres forholdet 
mellom alle innsatsnivåer. 

Mål for arbeidet er å fremme trivsel og god 
helse hos barn, unge og deres familie, samt å 
styrke barn og unges oppvekstvilkår (RKBU 
Nord, 2008). Målsettingen kan nås blant  
annet gjennom å: 

•	 tidlig	identifisere	fysiske,	psykiske	og	sosiale	 
 utfordringer hos barnet og i familien
•	 tilby	lett	tilgjengelig	støtte	og	tiltak
•	 støtte	og	styrke	foreldre	i	deres	omsorgs-	og 
 oppdragerrolle
•	 legge	til	rette	for	at	barn,	unge	og	deres	familie	 
 får styrket sitt sosiale nettverk
•	 utvikle	kommunikasjons-	og	arbeidsmåter 
 der barn og foreldre er delaktige
•	 utvikle	god,	samordnet	og	tverrfaglig	service 
 til brukerne
•	 være	 tilgjengelig	 som	møteplass	 der	 folk	 
 bor
•	 formidle	relevant	informasjon
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Figur 2.1. Modellen Familiens hus

Tredje etasje/nivå – Indiserte tiltak
Barn, unge og familier med særskilte behov
 

Andre etasje/nivå – Selektive tiltak
Barn, unge og familier med individuelle 
behov

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

Grunnmuren 
Faglig fundament 

En familie med et barn med mange og sammen- 
satte behov kan være et eksempel på en familie 
som vil kunne ha behov for tiltak på alle nivåer. 
Familien og barnet vil ha behov for universelle 
tjenester som alle andre, og vil ha utbytte av å 
få muligheten til å styrke sitt sosiale nettverk 
hvis de har behov for det. Samtidig er familien 
kommet i en spesiell situasjon som hos noen 
vil utløse en krise. De vil da kunne ha behov 
for et mer målrettet tiltak på selektert nivå, for 

eksempel et lærings- og mestringsorientert til-
tak, enten individuelt eller i gruppe. Videre vil 
barnet ofte ha behov for spesialisthelsetjenester 
i ulik grad. Det vil da være hensiktsmessig at 
aktuelle fagpersoner i Familiens hus etter av-
tale med familien legger til rette for tverrfaglig 
teamarbeid, og at både fastlege og spesialist- 
helsetjeneste inviteres inn. På denne måten kan 
det i Familiens hus legges til rette for familier 
og barn med sammensatte behov, og de kan 
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oppleve bedre samordning og koordinering av 
ulike tilbud og tjenester.

Ideen med å innlemme kommunens helse- 
stasjonsvirksomhet i Familiens hus er at dette 
skal garantere for det universelle tilbudet til 
barnebefolkningen. Staten har lagt føringer 
om at helsestasjonen som en del av sine 
mangfoldige oppgaver skal gi universelt rettet 
foreldreveiledning og gjennom dette forebygge 
psykososiale problemer blant barn og unge, 
samt fange opp og tilby utvidet hjelp til familier 
med større utfordringer. I flere Familiens hus 
tilbyr man utvidet oppfølging til foreldre som 
har behov for ekstra støtte til utøvelsen av 
sitt foreldreskap som et forebyggende barne- 
verntiltak. For å kunne tilby god faglig bredde 
i førstelinjen er det også viktig at personell fra 
PPT kobles på den universelle konteksten, og at 
alle tjenestene knyttes sammen med den åpne 
barnehagen. 

Det har vært en økt satsning på å styrke psyko- 
logkompetansen i kommunene de siste årene. 
Flere kommuner har fått tildelt midler fra 
Helsedirektoratet for å ansette psykolog innen- 
for rammen av Familiens hus, som ett av fire 
særskilte satsningsområder (Helse- og omsorgs- 
departementet, 2010). Psykologkompetanse  
knyttet opp mot Familiens hus vil kunne 
styrke det tverrfaglige arbeidet rettet mot 
psykisk helse, og vil kunne bidra til å senke 
terskelen for barn og unge som har behov for 
vurderinger og konsultasjoner. Psykologer 
kan også utgjøre et viktig bindeledd mellom 
primær- og spesialisthelsetjeneste innenfor 
psykisk helse, samt mellom barne- og voksen- 
rettede psykiske helsetjenester. I tillegg vil 
det være hensiktsmessig at psykolog deltar i 
veiledning av andre yrkesgrupper som møter 

barn og unge, samt involveres i å velge ut og 
implementere kartleggingsverktøy og tiltak 
som vedrører psykisk helse for barn og unge i 
kommunen.

Betraktninger om juridiske forhold
Juridiske forhold er en av de mer krevende  
sidene ved tverrfaglig samarbeid. Rammene 
for denne publikasjonen gir ikke mulighet for å 
gå i dybden på dette temaet, og det anbefales å 
lese ”Veileder: ”Taushetsplikt og samhandling i 
kommunalt arbeid for barn- ungdom- familier”  
(Kommunenes arbeidsgiver-, interesse- og  
medlemsorganisasjon,  2008). Temaet behandles  
også i boka ” Tverrfaglig samarbeid i praksis -  
til beste for barn og unge i Kommune - Norge” 
(Glavin & Erdal, 2007). 

Det er viktig å merke seg at selv om man i 
en kommune samlokaliserer og -organiserer 
tjenester med ansvar for barn og unges 
helse, trivsel og utvikling, endrer dette ikke 
forhold som berører taushetsplikt. Selv om 
fysisk nærhet mellom ulike tjenester og 
fagpersoner kan bidra til å bedre muligheten 
til å samarbeide, må man forholde seg til de 
samme kjøreregler som ved alle andre typer 
tverrfaglig samarbeid. Det vil være viktig at de 
ulike fagpersoner som impliseres i tverrfaglig 
samarbeid, utvikler forståelse for hverandres 
ulike rammebetingelser for utveksling av 
informasjon; hvis ikke kan det være fare for 
misforståelser, som igjen kan gi grobunn for 
dårlig samarbeidsklima.

Det må innhentes et informert samtykke 
fra den eller de som har foreldreansvar for 
et barn, før informasjon deles tverrfaglig. Et 
slikt samtykke bør være skriftlig, og det bør 
tydeliggjøre hvilken informasjon som kan 
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deles, og med hvem. I ”Det du gjør, gjør det 
helt” (Barne- og likestillingsdepartementet,  
2009) er et av forslagene at det utvikles et  
standardisert samtykkeskjema for å kvalitets- 
sikre hvordan samtykke blir ivaretatt. Sam- 
tykkeskjema oppbevares noen steder i barnets 
helsekort i helsestasjonen, og noen steder opp-
rettes det et eget journalsystem for tverrfaglige 
fora. Et slikt eksempel kan vi finne i Lørenskog, 
som ikke har etablert Familiens hus, men som 
har arbeidet mye med sitt tverrfaglige arbeid 
(Lørenskog kommune, 2011). Tydelige interne 
prosedyrer er vesentlig for god praksis på dette 
området.

Unntak fra regelen om samtykke kan være 
forhold som utløser meldeplikt til barnevernet, 
og der familien ikke gir samtykke til melding, 
samt ved mistanke om at barn utsettes direkte 
eller eksponeres for vold eller overgrep i 
familien. I det siste tilfellet er det viktig at 
slike forhold meldes direkte til politiet, som vil 
håndtere videre tilnærming.
 
Personale fra barneverntjenesten, primærhelse- 
tjenesten og pedagogisk personale har ulik grad 
av taushetsplikt. Deres fagutøvelse reguleres av 
ulike lover, og det påligger dem ulike former 
for og grader av dokumentasjonsplikt. Det er 
verd å merke seg at i situasjoner der brukere 
av kommunale tjenester har kontakt med hel-
sepersonell, og kontakten kan karakteriseres 
som helsehjelp, defineres de som pasienter. 
Dette utløser medfølgende pasientrettigheter  
hos de aktuelle brukerne, samt at helse- 
personellet er pålagt å dokumentere den helse-
hjelp som er gitt. I NOU 2009: 22 (Barne- og 
likestillingsdepartementet, 2009) er det fore-
slått at sosialtjenesteloven, barnevernloven og 
kommunehelsetjenesteloven harmoniseres til 

et felles lovverk, og at det blir gjort en samlet 
gjennomgang av rettsoppfatninger og praksis 
som vedrører taushetsplikt blant faggrupper  
som arbeider med barn og unge. Her er  
potensialet for å trå feil stort, og det anbefales 
å konsultere juridisk kompetanse tilknyttet det 
fylkesmannsembetet kommunen sokner til, 
hvis man er i tvil om hvordan slike regelverk 
skal håndteres og forstås. 

Hvor mange Familiens hus finnes det?
En nasjonal kartlegging høsten 2008 viste at 
det hadde utviklet seg mange ulike former 
for tverrfaglig samarbeid i norske kommuner 
(Thyrhaug, 2009). Alle norske kommuner ble 
kontaktet og bedt om å gi tilbakemelding om 
de hadde en familiesenterliknende virksomhet  
eller hadde planer om å etablere en slik, og i 
tillegg ble alle de 19 fylkesmannsembetene 
kontaktet for å innhente kunnskap om kom- 
muner med slike virksomheter. Vi fikk svar fra 59 
aktuelle respondenter fordelt på 40 kommuner.

Mange av de 59 virksomhetene som deltok i 
kartleggingen, ble benevnt som familiesenter, 
Familiens hus eller lignende. Disse ble igjen 
sortert i fire ulike kategorier etter å ha blitt vur-
dert nærmere, se figur 2.2. Ved ettersyn inne-
holdt 14 av de deltakende virksomhetene alle 
komponentene som inngikk i modellen som 
ble utformet i forsøksprosjektet, og kvalifiserte 
dermed for navnet Familiens hus. Det var 16 
av de deltakende virksomhetene som ble kate- 
gorisert som ressurshelsestasjoner, da de var 
bygget opp med utgangspunkt i en helse- 
stasjon, men bare hadde integrert enkelte av 
komponentene.
  
To grupper av virksomheter var bygget opp helt 
annerledes. Vi valgte å kategorisere 10 av dem 
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som Spesialisert henvisningsinstans. Her hadde 
man satt sammen et tverrfaglig team bestående 
av ulike typer personell med kompetanse i 
psykisk helsearbeid. Det var 9 virksomheter 
vi kategoriserte som Åpen barnehage med 
ekstraressurser. I de to sistnevnte kategoriene var 
koblingen for samarbeid med helsestasjonene 
uklar, og vi oppfattet det slik at foreldre selv 
kunne ta kontakt, og at andre barnerettede 
tjenester henviste familier dit, når problemene 

for barnet og familien var så store at de hadde 
behov for utvidet hjelp. Under kartleggingen 
ble det opprettet kontakt med 9 virksomheter 
under etablering, uten at vi vet hvilken kategori 
de vil tilhøre (Thyrhaug, 2009).  Det er rimelig 
å anta at vi ville finne flere slike virksomheter 
hvis det ble gjort en ny kartlegging, men det vil 
på forhånd være vanskelig å forutsi om de ville 
føye seg inn i de oppsatte kategoriene, eller om 
nye retninger har oppstått. 

Figur 2.2. Andel av ulike typer virksomheter

Familiens hus,
n=14

Ressurshelsestasjoner,
n=16

Spesialiserte 
henvisningsinstanser,
n=10

Åpen barnehage med
ekstraressurser,
n=9

Orgarnisasjoner i 
etableringsfase,
n=9

16 %

24 %

27 %16 %

17 %
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Inledning
Familjecentralerna bygger på att det är ett starkt 
samband mellan hur barn mår och hur deras 
föräldrar har det. Ett förebyggande arbete för 
barn måste därför också riktas till föräldrarna.  
Idag har Sverige mer än hundra kompletta 
familjecentraler utspridda över landet. Defini-
tionsmässigt har en fullständig familjecentral 
hela mödra- och barnhälsovårdens service 
och hälsovård samlokaliserad med en öppen 
förskoleverksamhet. Under samma tak finns  
också tillgång till social rådgivning. Den sociala  
rådgivningen är en del av socialtjänstens före-
byggande verksamhet och sker utan så kallad 
myndighetsutövning.
 
Familjecentralen breddar mödra- och barn-
hälsoarbetets psykosociala innehåll där den 
öppna förskolan får en framträdande plats. 
Bakgrunden är att barn uppvisar ett förändrat  
ohälsopanorama där hälsobekymmer som har 
psykosociala orsaker dominerar. Eftersom det 
finns ett mycket starkt samband mellan allmänna 
levnadsvillkor och hälsa är också de ökande 
inkomstklyftorna i samhället ett folkhälso- 
problem. För att minska effekten av dessa hot är 
det angeläget med tidiga gynnsamma insatser, 
som inte bara förebygger ohälsa utan också 
främjar hälsa hos föräldrar och barn.

Ur ett folkhälsoperspektiv är familjecentralernas 
framväxt intressant. Från början kom de till 
på initiativ av engagerad personal, som ville 
ha bättre förutsättningar för att samarbeta. 
Idéerna föddes ur den egna praktiken. Idag tar 
politikerna första steget och familjecentralerna 

finns med i många regionala och lokala folk- 
hälsoplaner. Familjecentralerna bygger på en 
lågriskprincip som innebär att de vänder sig 
till samtliga blivande och nyblivna föräldrar 
och småbarn i ett lokalområde. De har stora 
möjligheter att göra tidiga insatser eftersom de 
tack vare mödra- och barnhälsovården når i 
stort sett alla. Och de är med från början, redan  
under mammans graviditet. Om familje- 
centralerna kan bidra till att fler barn får en  
bättre start i livet har de en potentiell möjlighet 
att påverka folkhälsan. Kunskaperna om familje-
centralernas betydelse är ännu otillräckliga. 
Ett är dock säkert. De uppfattas som attraktiva 
och inspirerande av personal, föräldrar och barn. 
Hur föräldrarna använder sig av familje- 
centralerna har Cecilia Lindskov undersökt i ett  
avhandlingsarbete (Lindskov 2010). Brukar- 
perspektivet finns också med i en större ut-
värdering, som Västra Götalandsregionens 
Folkhälsokommitté tagit initiativ till. Med en 
folkhälsovetenskaplig referensram kan ut-
värderingen tjäna som ett underlag för en  
diskussion om familjecentralernas plats i 
folkhälsoarbetet.

Folkhälsovetenskap
Folkhälsovetenskap är vetenskapen om och 
konsten att förebygga sjukdom, förlänga livet 
och främja hälsa genom organiserade samhälls- 
insatser. Vetenskapen systematiserar kunskap 
om befolkningens hälsoutveckling och om de 
faktorer som påverkar hälsan.  Folkhälsoveten-
skapen har genomgått förändringar och det 
man idag kallar den nya folkhälsovetenskapen 
introducerar nya strategier som i högre grad 
betonar friskfaktorer, multiprofessionellt arbete  
och flervetenskap. Folkhälsovetarna hämtas 
från en rad nya yrkesgrupper.
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Folkhälsovetenskapen ägnar sig åt teorier 
och metoder för att genomföra och följa upp 
förebyggande och hälsofrämjande åtgärder. 
Folkhälsovetenskapen ägnar också mycket 
uppmärksamhet åt att studera hur olika be-
folkningsgrupper skiljer sig åt. Olikheterna 
avslöjar mekanismer bakom den pågående  
hälsoutvecklingen.  Om till exempel spädbarns- 
dödligheten är högre i en grupp än i en annan 
finns det något att undersöka. Här kan man 
anta att det döljer sig olika fördelning av risk- 
och friskfaktorer, som behöver identifieras. Har 
nordiska barn bättre hälsoutveckling än barn i 
andra länder finns det också något att lära av 
detta. 

Men god folkhälsa är inte bara att befolknin-
gens hälsa ligger på en hög nivå utan också att 
den är jämnt fördelad. Länder med stor sprid-
ning av inkomsterna mellan de rikaste och de 
fattigaste har sämre hälsa och välbefinnande 
hos sin befolkning än de som kännetecknas av 
en mer sammanhållen och platt ekonomi. Detta  
gäller oavsett om man mäter livslängd, sjuk-
lighet eller livskvalitet. Alla tjänar på en jämn 
fördelning av välfärden, även de rika. I studier 
av barns hälsotillstånd ser man att samma  
samband. I OECD:s barnhälsotopp ligger  
Holland och de nordiska länderna, medan 
USA, Storbritannien och Irland kommer på 
jumboplats. Det finns tecken på att de nordiska 
länderna går mot ökande barnfattigdom med 
åtföljande hälsoklyftor vilket är liktydigt med 
en försämring av folkhälsan.

Folkhälsa och folkhälsoarbete
Begreppet folkhälsa betecknar ett allmänt hälso- 
tillstånd i en befolkning. Folkhälsa beskriver 
hur landets eller kommunens befolkning mår 

eller hur hälsotillståndet är i en viss grupp. Ett 
folkhälsoarbete som skall göra nytta för större 
grupper måste läggas upp med en viss syste- 
matik om det skall gå att följa upp. 
Hälsa däremot är ett begrepp som beskriver en 
resurs hos individen. I ett kliniskt perspektiv 
kan en lärare, en sjuksköterska eller en psykolog  
följa upp hur barnet eller patienten utvecklas. 
 
Kännetecknande för ett folkhälsoarbete är att 
det ägnar sig mer åt det som är vanligt än det 
som är farligt. Med detta menas att det inte alltid 
är graden av ”farlighet” som avgör folkhälsoar-
betets inriktning. Avgörande är att det man vill 
påverka kan betyda något för ett större flertal. 
Ett folkhälsoarbete förbättrar alltså hälsan för 
många, inte bara för enstaka individer. Insatser 
för enstaka barn är visserligen humanitärt rik-
tigt och kan vara helt avgörande för att just det 
barnet får ett bättre liv. Det är ett kliniskt och 
berättigat perspektiv men insatsen påverkar 
varken köerna till psykiatrin eller folkhälsan. 
Det är först när insatser betyder något för 
större grupper som man kan se förändringar i 
folkhälsan.
 
Däremot kan en insats som bara verkar vara till 
marginell nytta för ett flertal få stor betydelse 
för ett enskilt barn. I båda fallen lyfts folkhälsan 
i rätt riktning. Vänskap anses till exempel vara 
bra för hälsan. Att få en vän kan vara avgörande 
för den som inte har några vänner men för de 
som redan har en vänskapskrets har det inte 
lika stor betydelse.
Karaktäristiskt för folkhälsoarbetet är också att 
det handlar om att förebygga sjukdomar och att 
främja hälsa, inte om behandlingsarbete. Detta 
gäller också familjecentralerna, som inte är till 
för barn som redan råkat illa ut. Däremot kan 
man på familjecentralen upptäcka barn som 



28

behöver stora insatser. Och en förälder, som går 
i behandling i psykiatrin, kan ha glädje av att 
tillsammans med sitt barn umgås med andra 
föräldrar på familjecentralen. 
 
Kontakter utanför familjen ökar föräldrars om-
sorgsförmåga och färdigheter. Man talar om 
hälsans determinanter eller bestämnings- 
faktorer. Med detta menas faktorer som man 
vet påverkar hälsan.  Dit hör till exempel, 
kostvanor, tobaksbruk, vänskap, självkänsla,  
amning och socialt nätverk för att nämna 
några. Men också trafikmiljö, skola och vatten- 
rening betyder något för hälsan. Ansvaret  
för folkhälsan är politikernas medan ansvaret  
för hälsan ligger hos individerna (Bing, 2003).

Ottawa charter och 
det nya folkhälsoarbetet
Tidigare var folkhälsoarbete en medicinsk spe-
cialitet inriktad på att förebygga sjukdomar.  
Idag är folkhälsoarbetet (The New Public 
Health) en tvärsektoriell angelägenhet som 
starkt betonar det promotiva arbetet. Efter 
WHO:s konferens i Ottawa 1986 har det så 
kallade Ottawa Charter varit ett vägledande 
dokument för det hälsofrämjande, promotiva 
arbetet (Eriksson & Lindström, 2008). 
  
Promotion innebär att befordra, alltså flytta 
framåt. Det handlar om att uppmuntra friska 
processer som stärker och skyddar hälsa. Häl-
sofrämjande arbete betraktas som en samhäl-
lelig investering där ansvaret flyttas närmare 
beslutsfattare och organisationer. Levnads-
villkoren blir mer betonade och stödjande 
miljö ses som en nyckelstrategi. I stället för att 
definiera riskgrupper flyttas arbetet till arenor 
lämpliga för ett hälsofrämjande arbete.  Med  
Ottawa Charter antog WHO hälsofrämjande  

arbete som en huvudstrategi för att uppnå  
hälsa för alla. 

 Arbetet ses som en genomgripande social   
 och politisk process som drivs framåt genom
	 •	en	genomgripande	folkhälsopolicy
	 •	en	stödjande	miljö	för	hälsan
	 •	förstärkning	av	det	lokala	deltagandet
	 •	förstärkning	av	individers	egen	förmåga
	 •	omformning	av	hälsosektorn

Senare har Aron Antonovsky och hans teori-
bildning kring hälsans ursprung (salutogenes) 
hjälpt till att sätta in hälsopromotion i ett större 
och vetenskapligt sammanhang (Antonovsky,  
2004) . 

Hälsa
Hälsa är ett svårfångat begrepp.  Till skillnad 
från sjukdomar, som kan delas upp i diagnoser, 
försöker hälsobegreppet täcka en helhet. Att 
ha god hälsa är mer än att slippa vara sjuk. 
Detta visar vårt nuvarande sjukdomspanorama 
där många, både vuxna och barn, rapporterar 
dåligt välbefinnande utan att ha några 
diagnostiserade, specifika sjukdomar. Hälsa 
kan beskrivas som en resurs för individen och 
samhället. Människan är en skapande varelse 
där upplevelse av hälsa är ett medel att realisera 
mål, tillfredsställa behov och hantera med- och 
motgång. De flesta försök till hälsodefinitioner 
beskriver tillstånd som handlar om att balansera 
ekonomiska, psykiska och sociala resurser med 
de dagliga kraven. 

- Hälsa är att ha ett överskott i förhållande till 
vardagens krav, menade nyligen bortgångne 
Peter Hjorth, professor i socialmedicin. 

Det är en definition som passar ovanligt bra 
in på barnfamiljer. Detta överskott har en del 
familjer mycket av medan några kan sakna 
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det helt. Samme Hjort hade också ett svar på 
vad det hälsofrämjande folkhälsoarbetet skall 
åstadkomma. Ett folkhälsoarbete skall främja 
förmågan att finna sig till rätta i tillvaron, 
handskas med den och njuta av den, samman-
fattade han.

Barnens folkhälsovetenskap
Familjecentralerna är främst till för barnens 
skull och barn har en viktig position i 
folkhälsoarbetet. Genom att nordiska barn 
överlever och, i ett internationellt perspektiv, 
mår bra har hela befolkningen blivit friskare. 
Man vet idag att förebyggande arbete för små 
barn har långtidseffekter. De första åren i en 
människas liv är viktiga för hälsan senare i 
livet. Också fostertiden har betydelse för senare 
hälsotillstånd. Allt talar för att tidiga insatser 
för gravida och små barn lönar sig. Väl- 
färdsutveckling, låg spädbarnsdödlighet och  
hög medellivslängd hänger ihop. Medaljens  
baksida är att vår befolkning åldras. Idag är 
bara vart fjärde hushåll en barnfamilj, knappt 
var femte medborgare ett barn. Genom att 
barnen blir färre riskerar deras intressen, 
barnkonventionen till trots, att få mindre 
utrymme i politiken.
Som följd av att barn anses som en viktig mål-
grupp inom folkhälsoarbetet har under de se-
naste årtiondena en egen folkhälsovetenskap 
för barn, Child Public Health (CPH), vuxit 
fram. Den tillämpar ett barnperspektiv på 
folkhälsovetenskapens inriktning och beskrivs 
som en intersektoriell, flervetenskaplig och 
mångprofessionell verksamhet. Den studerar 
sin befolknings hälsa och välbefinnande i ett 
socialt, ekonomiskt, kulturellt och politiskt 
perspektiv. Barnhälsovetenskapen grundar sig 
på olika professioners kunskaper och erfaren-

heter och sträcker sig över samhällssektorer.  
Den lämpar sig för att studera komplexa 
förhållanden som styr barns hälsa och utveck-
ling. Barns hälsa placeras i ett sammanhang 
där forskningen får praktisk betydelse för det 
förebyggande arbetet. Barnhälsovetenskapen,  
som är en motvikt till superspecialisering 
och fragmentering (Köhler1998) utvecklar  
folkhälsoarbetet genom utbildning av alla som 
arbetar med barn, ungdomar och hälsa. Barn-
hälsovetenskapen har ännu inget etablerat for-  
um men har under många år, genom professor  
emeritus Lennart Köhler, haft ett fäste på  
Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap  
i Göteborg. Under 2010 tog Högskolan i   
Kristianstad initiativ till en första barn-
hälsovetenskaplig kurs, ”Att arbeta på familje-
central”, riktad till de olika yrkesgruppern på 
familjecentralerna.
 
Familjecentraler och barns psykiska hälsa
Familjecentralerna är framför allt tänkta att öka 
barns psykiska hälsa genom att i hög grad rikta 
sig till föräldrarna. Organisationsformen ger 
utrymme för ett varierat arbete. Mötesplatsen 
skapar förutsättningar för att bygga relationer. 
Vilket hälsobegrepp arbetet är tänkt att utgå 
från och vilka hälsodeterminanter som skall 
påverkas är varken preciserat eller diskuterat på 
något nationellt genomgripande sätt. I stället 
utvecklas familjecentralernas praktik i det 
tysta, utifrån de vanliga målbeskrivningarna:
- erbjuda en nära mötesplats
- stärka det sociala nätverket runt barnen och  
 föräldrarna
- finna arbetsformer där barn och föräldrar är  
 delaktiga
- erbjuda lättillgängligt stöd
- vara ett kunskaps- och informationscentrum
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Den som vill veta  mer måste leta under ytan. 
Det finns en nästan orörd kunskapskälla, av 
åratals erfarenheter och praktik, att ösa ur.
 
Ett sätt att teoretiskt orientera sig för att  
bestämma färdriktningen är att ta fasta på 
Emmy Werners uppmärksammade långtids- 
studie av barn som levde under svåra på- 
frestningar. Werner identifierade betydelse- 
fulla skyddsfaktorer hos den grupp barn som 
klarade sig bäst. Barn vars föräldrar hade  
attityder som speglar omsorg och förmedlar  
en positiv självkänsla till barnet fick bättre för-
utsättningar. Werner betonar också vikten för 
barn av att möta vuxna som inger dem till- 
försikt.  Hennes definition av psykisk hälsa var 
att arbeta, älska, leka och förvänta sig gott.

Liknande resonemang finns hos Antonovsky 
(2004), som i begreppet KASAM (känslan av 
sammanhang) eller SOC (sence of coherence)  
sammanfattar sina teorier om generella 
motståndsresurser. Människan behöver ha 
en grundläggande känsla av tillförsikt för att 
handskas med livets påfrestningar. Hon måste 
bli värdesatt som en handlande människa om 
tillvaron skall upplevas begriplig, hanterbar 
och meningsfull, vilka är de tre nyckelorden i 
begreppet.

Psykiskt hälsoarbete till stora grupper måste 
inriktas på miljöer snarare än på enskilda  
faktorer hävdar Bremberg. Han menar att  
arbetet för att främja psykisk hälsa påminner 
om ett olycksfallsförebyggande arbete. I båda 
fallen krävs många olika åtgärder som anpassas  
till lokala förhållanden. Det är en process som 
måste löpa över tid.  Kraven är en viljeinriktning 
bland de som är ansvariga för miljön. Det måste  
finnas en någorlunda regelbunden mötesplats 

för dem som berörs och det måste finnas för-
slag på hur miljön kan blir hälsofrämjande, 
samt återkommande skattningar av utfallet. 
För familjer med spädbarn är den viktigaste 
åtgärden att ge den förälder som har hand 
om barnet tillgång till socialt stöd. Det är mer  
ändamålsenligt att inrikta prevention på  
viktiga barnmiljöer än på tidig upptäckt av  
individuella avvikelser (Bremberg, 1999).

Familjecentraler en hälsofrämjande arena
Hälsofrämjande arbete innebär att hälso- 
sektorn måste omformas mot nya yrkesroller, 
förändrade organisationsformer, brukarmed- 
verkan, kollektiva organisationer samt ökad 
samordning och styrning av resurser (Senge, 
1990).  Det är uppenbart att familjecentralerna 
på flera sätt lever upp till detta. De utgör en 
strukturinriktad insats, en arena för ett om-
växlande hälsoarbete. Där finns möjlighet för 
tidig upptäckt, tidiga insatser och samtidigt ett 
erbjudande om en mötesplats för barn och för-
äldrar. De har flera strategiska utgångspunkter 
som:
- tidpunkten - graviditet och småbarnstid
- målgruppen – alla barn individuellt och
 generellt
- arenan – en stödjande miljö med öppen
 förskola, primärvård och socialt stöd
- utvidgat kompetenssystem – professionella, 
 frivilliga, föräldrar och barn
- resurser – från olika samhällssektorer
- servicenivå – gratis, lättillgänglig, förebyggande
 och hälsofrämjande

Familjecentralernas besökare och innehåll
Det återstår att se vad verksamheten innehåller. 
Med tiden har familjecentralerna utvecklat en  
egen praktik, som vuxit fram i samspel mellan 
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olika yrkesgrupper, föräldrar och barn. Syftet 
med utvärderingen av Västra Götalands familje- 
centraler var att ta tillvara praktikernas och 
föräldrarnas erfarenheter för att skapa under-
lag för vidare utvecklingsarbete. Utvärderingen 
avgränsades till 16 kompletta familjecentraler, 
som haft några år på sig att utveckla arbetet. 
Sex familjecentraler ingick också i en fördjup- 
ningsstudie. Sammanlagt har 470 föräldrar,  
600 barn och 185 medarbetare, chefer och  
politiker berörts. En del av utvärderingen  
koncentrerade sig på frågeställningar om besök- 
are, insatserna och personalens arbetssätt.

En vanlig fråga är om familjecentralernas verk-
ligen når familjer med uttalade behov eller  
mest tilltalar väletablerade familjer. Utvärder- 
ingen innehåller en totalundersökning av 
samtliga föräldrar som vid två mättillfällen 
besökte de öppna förskolorna på de 16 familje- 
centralerna. Den visar att besökarna väl 
speglade den socioekonomiska profilen i  
området mätt i utbildningsnivå, förvärvs- 
frekvens, födelseland, ensamstående och barn- 
fattigdomsindex (Abrahamsson, Bing & 
Löfström, 2009). Särskilt viktig var öppna för-
skolan för invandrarföräldrar i förorterna. Där 
lär de känna sitt nya land, andra föräldrar och 
där får de möjlighet lära språket.

Utvärderingens kvalitativa del beskriver  
genom en så kallad programteori vad som sker  
på familjecentralerna, hur föräldrar uppfattar 
att detta leder till resultat för dem själva och  
deras barn, samt hur resultaten kan förklaras.  
Ett 40-tal föräldrar beskriver i ingående  
intervjuer hur de finner styrka i att bekräftas 
som en vanlig förälder med ett normalt barn. 
Både föräldrar själva och deras barn får vänner 
och ett utvidgat nätverk. Vissheten om att  

socialt stöd finns till hands inger föräldrarna 
trygghet och de berättar hur de får kunskap 
på alla möjliga sätt. De beskriver vändpunkter 
där en trött dag med småbarn förvandlats till 
något mycket roligare under besöket på öppna 
förskolan. Och hur de kommer hem igen mer 
nöjda med sig själva och barnen. Andra har 
fått hjälp vid avgörande kriser som skilsmässor,  
depressioner och sorger. 

Personalen skapar ramar för ett socialt  
umgänge där barnen ständigt är i centrum för 
uppmärksamheten. De ser till att det råder en 
god atmosfär och att föräldrar kan stödja var-
andra. Föräldrarna uppskattar att personalen 
välkomnar dem och att de känner alla barn vid 
namn. Det gör det lättare att ta sig över trös-
keln. 

I den öppna verksamheten pågår ett ständigt 
samtal som gör att föräldrar stärks som förälder.  
Genom att lyssna deltar även de tysta och 
blyga i vad som sker. Att öppna förskolan  
ingår i familjecentralen gör att den blir en 
dynamisk och flexibel plats för gemenskap, 
personlig utveckling och lärande. Tack vare 
de tidiga kontakterna med barnmorskor och  
bvc-sköterskor får föräldrar första gången  
kontakt med socionomer och förskollärare 
inne på öppna förskolan.

Det stora flertalet av personalen uppger att 
familjecentralen lett till ett förändrat arbets- 
sätt, som ökar kvalitén i mötet med föräldrar.  
De kan ägna sig åt det de är utbildade för och 
överlämna andra arbetsuppgifter till kolleger 
med adekvat utbildning. Personalens beskriv-
ning stämmer väl överens med hur föräldrarna 
önskar att verksamheten skall fungera. För- 
äldrar vill känna tilltro till att stöd finns till  
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hands när och om det behövs och vill då 
ha tillgång till den samlade kompetensen på 
familjecentralen. Genomgående för all personal  
är viljan att stärka anknytningen mellan för- 
älder och barn.  Fram skymtar också en för-
ändrad, mer demokratisk och omväxlande 
yrkesroll som ibland benämns ”professionellt  
personlig” eller ”professionellt distanslös”. 

En förklaring går att finna i Cecilia Lindskovs 
avhandling där hon använder metaforen ”rum” 
för att beskriva hur föräldrar använder sig av 
familjecentralen. I ett rum som hon kallar 
mottagningen får föräldrar råd och stöd av 
sakkunniga. Ett annat rum är ett lekrum där 
föräldrar och barn gör något tillsammans och 
personalen är igångsättare. Tredje rummet  
är en studiekammare och ett fjärde är vardags- 
rummet. I det sista kan man ”bara vara” och 
där är personalen ett gott värdfolk. Personalens 
roll förändras beroende på i vilket rum mötet 
med besökarna sker.

Familjecentralen är betydelsefull för nyblivna 
föräldrar eftersom de befinner sig i en särskild 
fas i livet. Värdet har också med samhället i stort 
att göra där de flesta föräldrar är ute i arbetslivet. 
Tiden hemma med barnen är begränsad och 
familjecentralen med sin öppna förskola blir en 
viktig plats för föräldraskapande.

Sammantaget visar programteorin hur familje- 
centralens arbete är inriktat på psykosociala 
bestämningsfaktorer för hälsa såsom socialt  
nätverk, socialt stöd, anknytning, självför- 
troende, tillit, vänskap och bemästring. Till- 
sammans bidrar faktorerna till hälsa och  
välbefinnande genom att de skapar samman- 
hang i småbarnsfamiljernas värld. Eftersom 
familjecentralerna med sina öppna förskolorn 
når alla sociala grupper kan de bli en kraft att 
räkna med i folkhälsoarbetet.
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Innledning
Implementering av et tiltak innebærer måten  til- 
taket er forberedt, planlagt, iverksatt, kvalitets- 
sikret og evaluert på. Kvaliteten på alle disse 
komponentene er avgjørende for hvor vellykket  
implementeringen blir. En dårlig planlagt,  
forberedt, iverksatt, kvalitetssikret og evaluert  
implementering kan føre til et mislykket  
resultat. Det er ingen tjent med. Mye arbeid 
og ressurser går tapt, og de barna og familiene  
som skulle nyte godt av tiltaket, frarøves et  
viktig tilbud. Jeg skal i dette kapittelet beskrive 
de viktigste komponentene i en implemente-
ringsprosess. 

Målsetninger
Hva er hensikten med å etablere Familiens hus  
i en kommune? Familiens hus er en organi- 
satorisk løsning som for det ene har som formål 
å senke terskelen for tilgjengelighet til tjenes-
tene i kommunen og spesialisttjenestene. For 
det andre vil man øke tilgjengeligheten til tje-
nestene ved at tilgangen til dem er samlet på ett 
sted og at samhandlingen mellom tjenestene 
bedres. Virkningene av en slik organisering bør 
ideelt være at tjenestene skal bli mer effektive, 
altså at resultatene av tiltakene forbedres på 
kortere tid (gjennomstrømning), at insidensen 
(antall nye tilfeller) for de forskjellige psyko- 
sosiale og helserelaterte problemene som 
tjenestene skal avhjelpe, reduseres slik at  
prevalensen (andelen i en befolkning som har  
problemet eller sykdommen) senkes. I et  
folkehelseperspektiv er det et mål at befolk- 

ningens trivsel og motstandskraft mot belast- 
ning øker. Det er på disse parametrene at  
Familiens hus bør evalueres.  

Dette er store og omfattende målsettinger. For 
å nå disse målene må Familiens hus etableres 
i kommunen med høy kvalitet, det vil si bygges  
opp og organiseres på en slik måte at de nås 
på sikt. Det foreligger i dag ingen pålitelig  
forskning som kan dokumentere eller sann- 
synliggjøre at Families hus har disse virk- 
ningene. De evalueringene som foreligger i 
Norge,  handler om hvorvidt ledere i Familiens  
hus (familiesentrene) har forandret syn på 
behovet for samhandling og samarbeid  
(Haugland, Rønning & Lenschow, 2005), og 
og en brukerundersøkelse der foreldre som har  
brukt åpen barnehage i Familiens hus, blir  
intervjuet om sine erfaringer med åpen barne-
hage (Vedeler, 2009). 

Komponentene i  
implementeringsprosessen
Implementering av Familiens hus må der-
for bygge på den kunnskap vi har om imple- 
mentering av evidensbaserte tiltak (tiltak  som 
har forskningsbasis) i en organisasjon. Det  
foreligger mye forskning på hva som er for- 
utsetningene for en vellykket implementering,  
for eksempel  Durlak og DuPre (2008). Denne  
kunnskapsoppsummeringen skiller mellom fire  
elementer i en implementeringsprosess. Det  
første elementet er hvor godt informasjon  
formidles til miljøene som skal delta i  
implementeringen (dissemination). Det andre  
elementet er hvordan beslutningene tas om at et   
tiltak skal implementeres (adoption). Det tredje  
dreier seg om kvaliteten på iverksettelsen og  
gjennomføringen (implementation), og det  
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fjerde elementet er hvordan tiltaket opprett-
holdes over tid (sustainability). Se også Ogden 
(2010).

Formidling til miljøene
Det er flere måter informasjon om et nytt tiltak 
formidles på til miljøene som skal delta. Best 
og kollegaer beskriver tre kommunikasjons- 
kanaler: den lineære modellen, relasjonsmodellen 
og systemmodellen (Ogden, 2010). I den  
første modellen er det forskere som formidler  
kunnskap som en enveis kommunikasjon til 
brukere og beslutningstakere, som så iverksetter 
implementeringsprosessen. Dette vil, når 
det gjelder Familiens hus, svare til at RKBU/
RBUP formidler kunnskap om Families hus til 
kommunen med sikte på å iverksette modellen. 
Utfallet av denne formidlingsstrategien kan 
bli motstand fra ansatte og ledere. Andre 
erfaringer er at en slik ”utenfra og inn”-modell 
kan utløse interesse hos medarbeidere dersom 
informasjonen om tiltaket dekker et etterlengtet 
behov for forandring. 

Det er et ideelt mål at kunnskapssentre som 
RKBU/RBUP har en god dialog med praksis-
feltet og formidler praksisrelevant kunnskap 
og forskning og tar opp i seg praksisfeltets  
behov for kunnskap og forskning. Dette til-
svarer den kontinuerlige spenningen det har 
vært, og fremdeles er, mellom forskning og 
praksis. Forskerne ønsker å påvirke praksis- 
feltet med sin forskning, og praksisfeltet kritise-
rer forskerne for ikke å formidle praksisrelevant 
forskning. Relasjonsmodellen for formidling 
av kunnskap om Familiens hus kan motvirke 
denne spenningen ved at idéformidlerne, for  
eksempel fra RKBU/RBUP, er i personlig dialog  
med kommunene om Familiens hus, med sikte 

på å initiere samarbeid om implementering. 
Systemmodellen tar utgangspunkt i at både 
kunnskapsformidlerne og kommunene har 
organisatoriske strukturer og forsøker å forstå  
hvordan kunnskapen om Familiens hus kan  
integreres i kommunens strukturer og beslut- 
ningsprosesser. Målet vil være å formidle  
informasjonen slik at den kan behandles og  
inngå i kommunens policy for kommunale  
helse og sosialtjenester. Dette forutsetter at 
begge parter setter seg inn i og anerkjenner 
begge parters organisatoriske strukturer (se 
Ogden (2010) for ytterligere lesning). 

Beslutningsprosessen
Informasjonsformidling til de berørte må følges  
opp av beslutninger om at tiltaket skal  
implementeres på politisk eller ansvarlig  
administrativt plan (adaptation). Beslutningen 
utgjør ”kick-off ” for implementeringsarbeidet. 
Noen implementører stiller krav om enighet 
om at tiltaket skal etableres. Et eksempel på det 
er De utrolige årene (DUÅ), som har et krav 
om 80 % enighet blant de involverte om at til- 
taket skal iverksettes. Slike forutsetninger utgjør  
det man kaller ”Agency readiness” (om kom- 
munen og organisasjonene som er involvert,  
er klare for implementeringen). Agency  
readiness betyr at informasjonen om tiltaket 
er forstått og vel mottatt, at etterspørsel etter  
Familiens hus er kartlagt, hvilken støtte det er i 
kommunen, at nødvendige beslutninger et tatt,  
og at kommunen har lagt til rette for oppstart 
av implementeringen. Tilrettelegging er meget 
viktig når man skal etablere Familiens hus.  
Etablering av åpen barnehage, nærvær av fag-  
folk fra alle impliserte instanser, opprettelse  
og ”smøring” av kommunikasjons- og sam- 
handlingslinjer, utvikling av arbeidsfordeling 

Kapittel 4   Implementering av  Familiens hus i kommunen



38

mellom de kommunale tjenestene og mellom  
disse og spesialisttjenestene, implementering  
av evidensbaserte programmer for forebygging  
eller behandling av spesifikke problemer, 
kvalitetssikringssystemer samt monitorering  
av Familiens hus samlende virksomhet krever 
organisatorisk og økonomisk tilrettelegging. 
For det første må det være enighet om at det er 
behov for å etablere Familiens hus. Kommunen  
må skaffe oversikt over hvilke utfordringer,  
skranker og hindringer som kan løses av  
Familiens hus. I denne sammenhengen er 
det nyttig å lage en virksomhetsanalyse av de  
involverte tjenestene som innbefatter hvor 
mange tilfeller man har, og hvilke typer av  
familieproblematikk de kommunale tjenestene 
arbeider med (prevalens av tjenestetyper). Slik 
informasjon danner utgangspunkt for plan-
legging av kapasitet, samhandlingsbehov og 
samarbeidskanaler i Familiens hus. Dessuten  
danner denne type data utgangspunkt for  
evaluering av implementeringen. 

Politisk og administrativ støtte
”Agency readiness” er bare én faktor som bidrar 
til vellykket implementering. Minst like viktig er 
hvilken støtte implementeringen av Familiens 
hus har politisk og hos administrative ledere.  
Formelle vedtak, politisk eller ansvarlig  
administrativt, er en grunnleggende forutset-
ning, men ingen garanti for praktisk og moralsk  
støtte etter at vedtaket er fattet. Svikter denne 
støtten, kan det føre til demoralisering hos 
medarbeidere. Det er også viktig å ha personer  
som griper idéen og er pådrivere i imple-
menteringsarbeidet, kalt ”early adopters”, et 
begrep introdusert av Rogers (1995). Dette  
har sammenheng med rekruttering til sentrale  
stillinger eller posisjoner knyttet til imple- 

menteringen. Det er viktig at slike sentrale  
aktører både har den relevante kompetanse 
og personlig egnethet. De må genuint ha lyst  
til å være pådrivere i arbeidet. De må se 
verdien av den organisasjonsendringen som 
Familiens hus er, og de må ideologisk være for  
tidlig intervensjon, helsefremmende og fore- 
byggende tiltak og samhandling. Tidlige  
adopterere vil som regel dra med seg flere  
entusiaster, kalt ”late adopters”, og til sammen 
kan de danne et robust grunnlag for vellykket 
implementering. Det viktige er å gjøre gruppen  
”refusers” (vegrere) så liten som mulig, noe 
som er grunnen til at noen implementører 
stiller krav om høy enighet i organisasjonen.  
Den kanskje viktigste enkeltfaktoren for  
vellykket implementering er at kommunen 
ser en forskjell etter relativt kort drift. De  
ultimate målsettingene som er nevnt tidligere 
i dette kapittelet, tar det lang tid å nå, men 
det bør foreligge indikatorer på at Familiens 
hus gjør en forskjell fra tidligere praksis. Slike  
indikatorer kan være brukerfornøydhet (for-
eldre), aktørfornøydhet (ansatte), fornøydhet  
hos samarbeidspartnere (kollegaer i andre  
tjenester i kommunen, spesialisttjenesten, andre  
kommuner, brukerorganisasjoner) og behand- 
lingsintegritet. Behandlingsintegritet dreier seg  
om hvor vellykket behandlingen i den enkelte 
sak er. Dette kan måles ved å registrere fram- 
gang hos klienter som er til behandling i eller 
ved hjelp av Familiens hus. 

Implementeringsfasen
Implementeringsfasen inntrer når informasjons- 
fasen (dissemination) og beslutnings- og for- 
beredelsesfasen (adoption) er ferdig. Første 
trinn i implementeringen er opplæring. De 
sentrale personene (early adopters og sentrale 
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beslutningstagere) må få kvalifisert opplæring 
i Familiens hus’ idégrunnlag, kortsiktige og  
langsiktige mål, struktur, organisering og  
potensielle innhold. Opplæringen bør holdes 
av erfarne innovatører av Familiens hus. Den  
veilederen du nå holder i hånda, er grunnboka 
i implementeringen av Familiens hus. Opp- 
læringen må inkludere diskusjoner om de nye 
måtene å arbeide på, for eksempel kompetanse 
i gjenkjenning av risikofaktorer, symptomer på 
feilutvikling hos barna i den åpne barnehagen, 
nye henvisningssystemer til de kommunale  
tjenestene eller spesialisttjenestene, utdanning  
i utvalgte evidensbaserte tiltak og nye  
evalueringsrutiner osv. Alle som deltar i imple- 
mentering av nye tiltak, må ha veiledning. 
Veiledningen må dreie seg helt konkret om 
initiering av de ulike komponentene som  
Familiens hus har, og veiledning i hvordan man 
møter og håndterer vegrerne og andre mot- 
krefter i systemet. Uhensiktsmessig håndtering 
av slike motkrefter kan føre til tilspissing av  
situasjonen og konsolidering av motkrefter 
som aktive motparter. Det er åpenbart at dette  
kan føre til mislykket implementering. Det 
er en fordel hvis kommunen har tilgang på  
formidlere av kunnskap om implementering av  
Familiens hus som veiledere, som man oftest har 
for evidensbaserte behandlingsprogrammer. 
 Dette er personer og grupper som har lang 
erfaring med slik implementering og kan 
styre unna hindringene i implementerings- 
prosessen. Fixsen og kollegaer (2009) kaller 
disse veilederne ”purveyors”, leverandører.

Fare for sammenbrudd
Alle implementeringer av nye tiltak, inkludert 
Familiens hus, står i fare for å falle sammen 
etter kortere eller lengre tid. Årsakene er ofte 

mange og komplekse, men bare det faktum at  
man gjennomfører en endringsprosess, skaper 
grobunn for misnøye og motstand. Slik mot- 
stand kan få makt til å reversere en utvikling, 
eller til og med stanse den. En snikende fare 
er uttrykte behov for å redusere ressurser som 
brukes på Familiens hus til fordel for andre 
gode tiltak eller normalisere strukturer og sam- 
handlingssystemer (dvs. vende tilbake til 
gamle ordninger) fordi de oppleves som for 
kompliserte. Hvis disse prosessene får lov å 
virke, forfaller Familiens hus som organisering 
av tilbud i kommunen, og man står igjen etter 
noen år med de opprinnelige ordningene. De 
samme prosessene kan oppstå når ledelsen 
svikter som støtteapparat og pådriver. Dette 
kan skje når tjenester skifter ledere. Det 
ligger innebygget en organisatorisk ”glemsel” 
i alle organisasjoner. Vedtak ”glemmes”, og 
ressursallokering ”glemmes”. Nye ledere kan 
ha andre idéer eller ideologier og vil bruke 
kommunen som arena for utprøving av 
disse. Dersom det nye innholdet i Familiens 
hus forvitrer, utgjør ikke Familiens hus 
den forskjellen som var legitimiteten for å 
implementere det, og det er ingen grunn til å 
opprettholde en struktur som bare oppleves som 
merarbeid for de ansatte. Dette er prinsipielle 
farer, og de truer opprettholdelsen av Familiens 
hus over tid (sustainability). Det må være 
kommunens ledelse som oppretter ordninger 
som monitorerer driften av Familiens hus, og 
det kan eksempelvis utvikles et spørreskjema 
der medarbeidere i Familiens hus og ledere årlig 
svarer på spørsmål om kjernekomponentene i 
Familiens hus er på plass. 
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Samhandling, samarbeid og god kommunikasjon  
blir sett på som et gode i de fleste profesjoner 
og yrker. Disse ulike begrepene brukes litt om 
hverandre, der samhandling kan sies å inne- 
bære koordinering av aktiviteter i en prosess, 
altså et samspill mellom personer som kan 
være samarbeid om å løse konkrete oppgaver, 
men også innebære kommunikasjon, informa- 
sjonsutveksling og deling av kunnskap. Innen-
for enkelte bransjer, for eksempel luftfart, er 
mangel på samarbeid og dårlig kommunika- 
sjon forbundet med alvorlige feilhandlinger og 
ulykker (se f.eks. Sexton, Thomas & Helmreich, 
2000). Derfor er det også stilt krav om at både 
flygere og kabinpersonale skal gjennomgå kurs 
for å lære seg å samarbeide, som en del av ut-
danningen. Tilsvarende kurs er også foreslått 
for helsepersonell, men har ikke fått samme 
omfang som i luftfart (Musson & Helmreich, 
2004; WHO, 2010). Mangel på samarbeid har 
også blitt knyttet til alvorlige utfall innenfor 
helsevesenet, med konsekvenser som dårligere 
behandling av pasienter, økt dødelighet og re-
dusert pasienttilfredshet (for en oversikt se 
Fewster-Thuente & Velsor-Friedrich, 2008). 
Det er ikke alltid at mangel på samarbeid gir så 
dramatiske utfall som i disse eksemplene, men 
det er rimelig å tenke seg at dårlig samarbeid 
og kommunikasjonssvikt vil kunne få konse- 
kvenser for kvaliteten på de tjenestene som 
ytes. 

Innenfor helse- og omsorgssektoren har det 
lenge vært et krav om at fagpersoner skal sam- 
arbeide til beste for pasientene eller brukerne. 

Et argument for at dette er viktig, er at mange 
oppgaver som skal løses er kompliserte, og de 
barna og familiene man skal hjelpe, har mange 
ulike behov og oppholder seg på ulike arenaer 
(hjem, skole/barnehage og fritid), noe som 
krever ulik kompetanse og erfaring i relevante 
tjenester. Pasientenes eller brukernes behov 
for bedre koordinerte tjenester er en hovedut- 
fordring som ligger til grunn for Samhandlings- 
reformen (Helse- og omsorgsdepartementet, 
2008) i tillegg til et ønske om en bedre ut- 
nyttelse av ressursene. Funn viser at for en  
familie som har et barn med store hjelpbehov, 
kan det være så mye som 6–10 ulike fagpersoner  
involvert (Ødegård, 2007). Dermed blir det 
avgjørende at disse personene klarer å samar-
beide om løsninger slik at de som trenger hjelp, 
sikres medvirkning og riktig hjelp, samtidig 
som hjelpen er lett tilgjengelig og samordnet. 
Evalueringer som er gjennomført av effektene 
av Opptrappingsplanen for psykisk helse, har 
vist flere positive konsekvenser, eksempelvis 
flere fagpersoner i kommunene (Norges fors- 
kningsråd, 2010). Det har imidlertid også 
blitt påpekt mangelfull samhandling, spesielt i 
forhold til barn og unge med psykiske proble- 
mer (Norges forskningsråd, 2010). Ønsket om 
at helsepersonell og andre fagpersoner skal 
samarbeide til det beste for barna, reflekteres 
i lovverk, offentlige utredninger og rapporter 
(for en oppsummering se Willumsen, 2009).  
I en kartlegging av samarbeid mellom helse- 
tjenester i norske kommuner, og omfanget av 
tverrfaglige team relatert til psykisk helse for 
barn og unge, rapporterte kun 14 % av kommu-
nene at de hadde slike team (Myrvold, 2004). 

Samarbeid og samhandling sees altså på både 
som et gode og en nødvendighet for å yte hjelp  
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og støtte til barn og deres familier av både  
myndighetene, helsepersonell og brukerne  
selv. I dette kapitlet vil vi presentere ulike 
former for samarbeid og faktorer som på- 
virker hvor effektive team er. Vi vil også ta 
for oss noen sentrale temaer som kom- 
munikasjon, konflikt og ledelse, og hvordan  
man kan øke engasjement og redusere  
farene for stress og utbrenthet blant personer  
som arbeider i helse- og omsorgsyrker. Der 
vi har kjennskap til hvordan disse fenomener 
utspiller seg i Familiens hus, har vi trukket 
dette inn i avsnittene.

Ulike former for samarbeid
Det finnes ulike former for samarbeid både 
mellom personer fra ulike profesjoner og yrker  

og mellom ulike tjenester. Samarbeid kan  
organiseres i faste team eller grupper, andre 
ganger vil det variere hvem som samarbeider, 
avhengig av hvilke oppgaver det er som skal 
løses. Et team kan sees på som en gruppe av 
to eller flere personer som samarbeider om 
å nå et felles mål eller løse en oppgave og der 
man er avhengige av hverandre for å løse opp- 
gavene. Thylefors og kollegaer (Thylefors,  
Persson & Hellstrøm, 2005) gjorde en kart- 
legging av svenske team som arbeidet innen- 
for helse- og omsorgssektoren. De kom til  
en inndeling i undergrupper avhengig av  
hvordan samarbeidet arter seg. 

Denne inndelingen er gjengitt i tabell 5.1. 

Multiprofesjonelle team
 
Spesialiserte roller, og den 
enkelte konsentrerer seg om 
sin oppgave. Oppgavene 
utføres i en sekvens, og  
samarbeidet er standardisert 
eller overvåkes. Hvem som 
gjør hva, følger med hvilken 
profesjon man tilhører, og 
lederen av teamet er en 
tradisjonell leder. 

Interprofesjonelle team 

Rollene er spesialiserte, 
men alle forventes å sa-
marbeide. Oppgavene er 
delvis uavhengige og må 
samordnes. Alle må være 
innstilt på å justere seg etter 
oppaven og koordinere 
egne aktiviteter. Lederen er 
mer som en trener. 

Transprofesjonelle team

Rollene er spesialiserte, 
men alle må være forberedt 
på å gå inn i andres roller. 
Teammedlemmene og opp-
gavene avhenger av hveran-
dre, og samarbeidet krever 
nært samspill, fleksibilitet 
og improvisasjon. Alle må 
tilpasse seg, og lederskapet 
varierer med situasjonen.

Kapittel 5   Samhandling

Tabell 5.1. Oversikt over ulike typer av team (fra Thylefors et al., 2005, s. 106)



46

Forfatterne tenker seg at teamtypen kan sees 
på som en dimensjon som går fra et løsere  
samarbeid (mellom mulitiprofesjonelle) der 
personene bidrar med sin kompetanse, men  
samarbeider i mindre grad med hverandre. I de  
interprofesjonelle teamene er graden av  
samarbeid større, og i de transprofesjonelle  
teamene er det stor grad av samarbeid, der 
personene utfyller hverandre og går inn  
i hverandres  roller. 

I studien ble også personenes opplevde effek- 
tivitet kartlagt, samt hvordan de vurderte  
klimaet i teamet. Generelt var det en sammen-
heng mellom teamtype og effektivitet samt  
klima på en slik måte at jo tettere teamet  
samarbeidet, desto bedre vurderte de effek- 
tiviteten og klimaet i gruppen til å være  
(Thylefors  et al., 2005). Studien tok imidler-
tid ikke hensyn til hvilke oppgaver som skulle 
løses, eller ytre forhold som kunne tenkes å  
påvirke effektiviteten og klimaet i gruppen. 

I Familiens hus er det team av ulike typer, men 
kanskje kan mye av samarbeidet sies å være i 
den midterste kategorien (interprofesjonelle 
team) mer enn de to ytterpunktene. Det kan 
også være slik at for enkelte barn og familier 
anvendes team av typen multiprofesjonelle, 
for andre familier er det mer aktuelt å benytte 
transprofesjonelle team. 

Disse ulike betegnelsene beskriver samarbeid  
mellom personer, mens det selvsagt også  
finnes samarbeid mellom etater eller tjenester;  
dette betegnes vanligvis som tverretatlig  
samarbeid eller inter-organisational collabora- 
tion på engelsk. Ønsket er at uansett type av 
team så skal det teamet presterer, de løsnin-
gene som velges, og den hjelpen som gis, være 

bedre enn det enkeltmedlemmer av gruppa kan  
komme fram til på egen hånd.  

Teameffektivitet
Det er ikke gitt at alle vil bli mer effektive gjen-
nom å arbeide i team, tvert imot viser en del 
eksperimentelle studier at personer yter min-
dre om de arbeider i grupper, kanskje satser de 
litt på at de andre i gruppen drar lasset (for en 
oppsummering se West, 2004). En begrensning 
ved mange av disse studiene var imidlertid at 
det var enkle, fiktive arbeidsoppgaver som  
deltakerne ble bedt om å utføre. Dersom man 
velger reelle arbeidsoppgaver som deltakerne 
har investert i, så blir resultatet annerledes, og 
resultatet kan noen ganger bli mer enn sum-
men av delene, det vil si at gruppen presterer 
bedre enn det den beste av deltakerne kunne 
ha klart alene. 

Hva menes det så med teameffektivitet?  Michael  
West (2004) mener dette har flere  aspekter: 
•	Oppgaveeffektivitet	(hvor	godt	løses	oppgaven 
 eller hvor bra blir produktet?)
•	Medlemmenes	velvære	(hvordan	har	medlem- 
 mene det, f.eks. i forhold til jobbstress, vel- 
 være og ivaretakelse?)
•	Team	stabilitet	 (hvor	gode	er	sjansene	for	at 
 teamet består og fortsetter samarbeidet?)

I tillegg til disse tre hovedaspektene ved effek-
tivitet kommer innovasjon, det vil si i hvilken 
grad teamet klarer å finne fram til nye kreative 
måter å gjøre ting på eller nye tjenester. Dette 
kan være nye tiltak for å hjelpe barn og deres 
familier eller nye måter å organisere eller legge 
hjelpen til rette på. 
 
I Familiens hus vil de ansatte inngå i team med 
medlemmer fra ulike tjenester. I noen Familiens 
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hus har de kalt dette for basisteam, der teamet 
består av representanter fra tjenestene som er 
samlokalisert i huset, eksempelvis barnevern, 
helsestasjonen, PPT og åpen barnehage. I til-
legg kan det være tverrfaglige team der også 
tjenester utenfor huset deltar, eksempelvis BUP, 
skole og barnehage. Hvor effektive slike team 
er, vil altså kunne vurderes både i form av hvor 
godt oppgaven løses, og hvor fornøyde bruk- 
erne er, eller hvor mange familier som får råd 
eller hjelp. I tillegg vil teamet kunne vurderes ut 
fra om de ansatte er tilfredse med samarbeidet 
og hvor godt sammensveiset gruppen er.

Hva påvirker teamsamarbeid?
Bronstein (2003) har utviklet en modell som 
beskriver ulike faktorer som påvirker tverr- 
faglig samarbeid, basert på studier av sosial- 
arbeidere og en gjennomgang av relevant  
litteratur på dette området. Bronsteins modell 
(2003) er skissert i figur 5.1. Det første om- 
rådet er det Bronstein kaller profesjonsrolle. En 
sterk profesjonsrolle eller identitet inkluderer 
verdier og yrkesetikk som kommer til syne i  
samarbeid med andre. Ofte er dette etablert 

gjennom en lang utdanning der man lærer seg 
ulike ferdigheter og holdninger. Det neste om-
rådet som påvirker samarbeidet, er strukturelle 
betingelser. Det kan være aspekter ved jobben 
som for eksempel antallet barn og familier 
man har ansvar for. Det kan også være støtte 
fra kommunen, administrative ressurser, tid 
til samarbeid eller de fysiske omgivelsene. En 
sentral tanke bak Familiens hus har vært at en  
fysisk samlokalisering av tjenestene både vil 
gjøre det enklere for brukerne og vil bidra til 
å øke samarbeidet mellom de ansatte. Det  
tredje området som påvirker kvaliteten av sam- 
arbeidet, er personlige karakteristika. Med dette 
menes hvilke holdninger personene har til 
hverandre utenom det profesjonelle arbeidet.  
Å vise respekt for hverandre og måten man 
kommuniserer på, er avgjørende for hvor godt 
samarbeidet blir. Det siste området som blir 
trukket fram som sentralt, er tidligere erfaring 
med samarbeid. Noen har erfaring med tverr- 
faglig samarbeid før de begynner å arbeide i 
Familiens hus, mens andre kanskje primært har 
arbeidet med andre fra samme profesjon. 
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Denne modellen beskriver i liten grad pros-
esser innad i teamet som også vil ha stor  
betydning for alle aspektene ved teameffekt- 
ivitet, og heller ikke hvilken betydning individ- 
enes personlighet vil ha for samarbeidet. Vi vil  
derfor først se litt nærmere på betydningen  
av individuelle forskjeller i personlighetstrekk 
og deretter på tre sentrale temaer av betydning  
for prosesser innad i teamet,  nemlig  komm- 
unikasjon, konflikt og ledelse. 

Personlighet og samarbeid
Modellen til Bronstein (2003) kan suppleres 
ved å trekke inn andre personlige egenskaper, 
for eksempel personlighet. Med personlighet 
menes relativt varige måter å tenke, føle eller 
handle på. En måte å systematisere personlig- 
hetstrekk på er gjennom det som kalles fem- 
faktormodellen. Disse fem trekkene (tabell 5.2)  
består av Utadvendthet (Extroversion), Varme/ 
vennlighet (Agreeableness), Samvittighetsfull/ 
pliktoppfyllende (Conscientiousness), Emosjonell  
stabilitet  (Emotional stability) og Åpenhet for  
nye inntrykk (Openness to new experiences)  
(Costa & McCrae, 1997). 
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Profesjon/fagbakgrunn

Tverrfaglig samarbeid

Personlige egenskaper

Strukturelle betingelser

Erfaring med samarbeid

Figur 5.1. Modell over faktorer som påvirker tverrfaglig samarbeid  
(basert på Bronstein, 2003)
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Både individenes kognitive evner og person-
lighetstrekk påvirker effektiviteten i arbeidet 
(Barrick, Stewart, Neubert & Mount, 1998). 
Ofte ønsker man seg noe variasjon både i per-
sonlighet og evner, og det diskuteres hva som 
er en optimal blanding for et gitt team. Er det 
variasjon i slike personlige egenskaper som er 
det mest avgjørende, eller er det slik at de med 
lavest eller høyest nivå på et trekk eller en egen-
skap vil være avgjørende for hvordan et team 
fungerer? I hovedsak ser det ut til at det er gjen-
nomsnittsnivået som har mest betydning for 
effektiviteten og ikke variasjonen eller de med 
høyest eller lavest verdi på et trekk. Antakelig 
vil det være slik at dersom personene er for 
ulike, vil samarbeidet kunne bli mer krevende. 
Hvis for eksempel personene er svært ulike i 
hvor samvittighetsfulle de er i jobben, så kan 
dette ha en negativ innflytelse på effektiviteten. 

Meta-analyser, der man har summert opp for- 
skningen på sammenhengen mellom person-
lighetstrekk og teamsamarbeid, har vist at det er 
særlig tre av disse trekkene som er av betydning 
for teameffektiviteten (Barrick et al., 1998). 
Dersom man ser på prestasjoner i forhold til 
hvordan teamet løser oppgaver, slik dette ble 
vurdert av overordnede, så var det særlig det 
at medlemmene var samvittighetsfulle, varme/
vennlige og emosjonelt stabile, som var av  
betydning. Når det gjaldt sjansene for at teamet 
skulle bestå, så var det særlig trekkene ”ut- 
advendthet” og ”varme/vennlighet” som var 
viktige. Man kan jo tenke seg at dersom teamet 
består av mange varme og sosiale personer, så 
bidrar dette til et sterkere samhold i gruppen,  
noe som øker sjansene for at man fortsetter 
samarbeidet. En nyere meta-analyse støttet 
mange av disse funnene, men understreket av 
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Tabell 5.2. Oversikt over personlighetstrekk i femfaktormodellen

Trekk Hva karakteriserer Hva karakteriserer personer
 personer som skårer LAVT? som skårer HØYT?

Utadvendthet Passiv, fåmælt, innadvendt, Åpen, snakkesalig, energisk, fore-
 reservert  trekker å være sammen med folk

Varme/vennlighet Kald, kynisk, uvennlig,  Snill, samarbeidsvillig, unngår 
 uttrykker aggresjon direkte konflikt, troverdig

Samvittighetsfull Upålitelig, uorganisert, tar lett Samvittighetsfull, ansvarlig, 
 på ting og foretrekker  ryddig, målorientert
 å ikke ha planer

Emosjonell stabilitet Urolig, bekymret, nervøs,  Rolig, ikke nevrotisk, trygg, 
 emosjonell  tåler stress

Åpenhet for Tradisjonell, praktisk og jordnær Intellektuell, kulturell, åpen for 
nye inntrykk  nye erfaringer
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prestasjonene varierte med typen av team og 
hvor studien foregikk (Bell, 2007). Generelt 
var sammenhengene sterkere mellom de ulike  
personlighetstrekkene og gruppeprestasjoner 
for team i feltstudier enn for studier gjennom-
ført i en laboratoriesituasjon (Bell, 2007). 

Når det gjelder kognitive evner, så var også 
dette av betydning for effektiviteten, det vil si 
at jo høyere evnenivå blant medlemmene, desto 
bedre prestasjoner og desto bedre sjanse for at 
teamet består (Barrick et al., 1998). Den samme 
meta-analysen viste også at ulike gruppe- 
faktorer var av betydning for effektiviteten. 
Det vil si at jo mer sammensveiset gruppen 
var, desto bedre kommunikasjon, fleksibilitet 
og rettferdig fordeling av arbeidsoppgavene, 
og desto høyere effektivitet. Konflikt hadde 
den motsatte effekten, og var altså den enkelt- 
faktoren som hadde størst negativ betydning 
for både prestasjoner og videre samarbeid i 
teamet (Barrick et al., 1998). 

Kommunikasjon
God kommunikasjon er avgjørende for et vel-
lykket samarbeid og ikke minst for trivselen 
i gruppen. Vi kommuniserer med hverandre 
på mange måter, alt fra skriftlige beskjeder på  
e-post til ansikt til ansikt i møter. Det er ikke 
gitt at et team alltid er samlokalisert og kan 
møtes fysisk, men dette gir i alle fall bedre  
betingelser for utveksling av informasjon og 
kommunikasjon enn der man kanskje må 
nøye seg med bare lyd eller skriftlig utveksling.  
Ansikt-til-ansikt gir oss tilgang på mye infor-
masjon utover det som sies, så som ansikts- 
uttrykk og kroppsspråk, i tillegg til at det er 
enkelt å spørre mer for å få utfyllende infor-
masjon. Partene har god mulighet til å obser-

vere hvordan beskjeden eller informasjonen 
mottas, og man har anledning til å justere både 
formen og budskapet underveis. Det er derfor 
lurt å tenke igjennom hvilke kommunikasjons- 
kanaler som er best egnet til hvilket formål. 
Skal man sende ut beskjed om når julelunsjen 
finner sted, vil sikkert e-post egne seg utmerket, 
selv om mange nok ville ha satt pris på å bli 
personlig invitert. Skal man derimot uttrykke 
misnøye, eller noe som er konfliktfylt, er det 
bedre å ta dette ansikt til ansikt. Det er sjelden 
en god idé å sende e-brev når man er på det 
sinteste og med kopi til alle i organisasjonen. 
Kanskje kan det være fordelaktig om teamet 
klargjør noen kjøreregler for hvordan man skal 
kommunisere, og på hvilken måte. 

Kommunikasjon kan noen ganger vanskelig-
gjøres ved kulturelle og språklige barrierer. 
Det finnes kulturelle forskjeller mellom land, 
organisasjoner og profesjoner, noe som gjør at 
man uttrykker seg og oppfatter ting ulikt. God 
kjennskap til slike forskjeller vil kunne redusere 
mulighetene for misforståelser. I Familiens hus 
er noe av ideen med å samlokalisere tjenester 
at de ansatte lettere skal kunne kommunisere 
med hverandre. I en undersøkelse blant ansatte 
i seks Familiens hus i Norge (N = 71) fant man 
at 85 % mente at modellen i stor eller svært stor 
grad hadde ført til mer uformelt samarbeid 
mellom de ulike tjenestene og tilsvarende  
mente 83 % at de hadde fått større faglig nett- 
verk gjennom å arbeide i Familiens hus  
(Adolfsen & Martinussen, 2010). 
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Konflikter
Selv om det er naturlig for mennesker å søke 
sammen i grupper for å løse oppgaver, oppdra 
barn eller få trygghet, er det ingen selvfølge at 
dette skal gå knirkefritt. En viktig faktor til at 
effektiviteten i grupper blir dårligere, er kon-
flikter. Det er imidlertid viktig å skille mellom 
det som er ulike synspunkter, eller uenigheter 
om oppgavene eller hvordan disse skal løses, 
og det som er usunne og destruktive konflik-
ter. Det at personer uttrykker uenighet eller 
ulike oppfatninger, kan være svært positivt 
og snarere et sunnhetstegn enn noe som bør 
unngås. Det bidrar antakelig også til at man 
vurderer flere muligheter og kommer fram til 
bedre og mer kreative løsninger enn når alle 
er enige i det første forslaget som fremmes. 
Dessverre er det imidlertid slik at det ofte er en 
nær sammenheng mellom det som kan beteg-
nes som oppgavekonflikt og det som kan sies 
å være personkonflikter (De Dreu & Weingart, 
2003). Kanskje er det slik at noe kan starte som 
en oppgavekonflikt, men så ender det med 
en personkonflikt dersom man ikke klarer å 
håndtere uenigheten eller å utforske de ulike 
synspunktene på en god måte. 

Det er mange forhold som kan bidra til kon-
flikter. Det kan være ting som ligger utenfor 
teamet, som jobbutrygghet og organisatoriske 
forhold. Dagens arbeidsliv, også helse- og oms-
orgssektoren, preges av raske omstillinger, høye 
produksjonskrav og i noen grad nedbemanning. 
Dette kan skape ugunstige rammebetingelser 
og bidra til at det er for lite tid og ressurser til å 
løse oppgavene. Likevel, det er konflikter med 
kollegaer som er mest belastende og som gjør at 
personer mister nattesøvnen og blir syke. Flere 
studier har vist at konflikter med både med- 

arbeidere og lederen er forbundet med større 
grad av utbrenthet og fysiske plager (Martinus-
sen,  Borgen & Richardsen, 2011; Martinussen 
& Richardsen, 2006). Konfliktene kan om- 
handle hva som bør gjøres, arbeidsfordeling, 
eller ulikt faglig utgangspunkt; andre ganger 
er de av en mer interpersonlig art. Det vil si at  
personer misliker hverandre og oppfatter  
kollegaen som uhøflig, irriterende, uærlig, 
inkompetent eller med andre negative egen-
skaper. Jo sintere man blir på personen, desto 
mer svart-hvitt blir bildet, og all adferden og 
det personen sier, fortolkes inn i en kontekst 
der man forklarer alt ut fra personens negative 
egenskaper og ingenting ut fra situasjonen eller 
omstendighetene. I slike konflikter kan det 
være liten vilje hos partene til å nyansere bildet 
eller sette en strek over det som har skjedd. 

Personer reagerer ulikt på slike konflikt- 
situasjoner der de selv blir angrepet. Noen blir 
passive og trekker seg unna, andre opptrer 
passivt-aggresivt med ignorering av personen 
man har konflikten med, for eksempel ved å  
tilbakeholde informasjon som personen 
normalt skulle fått. Andre ganger uttrykker 
personen aggresjon direkte tilbake, verbalt eller 
på e-post. Ingen av disse reaksjonsmåtene  
er særlig hensiktsmessige, mens en offensiv  
henvendelse med vekt på hva man føler, 
hvordan situasjonen oppleves, og gjerne 
med et forslag til hvordan man kan unngå  
at man ender i slike situasjoner  i framtiden,  
vil ofte være en mer hensiktsmessig handle- 
måte. Det kan da være at lederen vil kunne  
bistå med å få i gang en slik dialog, men  
samtidig fritar ikke dette teammedlemmene  
fra å være aktivt med på å få løst en situasjon.  
Det er sjelden mulig å ha et 100 % konflikt- 
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fritt samarbeid, men det bør være  strategier på 
plass for å løse konfliktene når konfliktnivået 
blir for høyt, og særlig når de er av den typen 
som kan benevnes interpersonlige konflikter. 

Ledelse
God ledelse er av betydning for mange aspekter 
ved arbeidsmiljøet og ikke minst for ut-
vikling av en kvalitetskultur og håndtering av  
endringsprosesser. Mange studier har i tillegg 
vist sammenheng mellom stress og utbrenthet 
blant arbeidstakere og mangel på lederstøtte 
(Lee & Ashforth, 1996). Det finnes en rekke 
lederteorier og studier av ledere i mange yrker 
og kulturer. Noen av disse fokuserer på hvilke 
personlige egenskaper gode ledere har, mens 
andre fokuserer mer på hva lederen faktisk gjør. 
En vanlig måte å inndele ledelse på er i transfor-
masjonsledelse, transaksjonsledsele og la-det-
skure-ledelse (se for eksempel Hetland, 2008). 
Med transformasjonsledelse menes det en 
leder som evner å inspirere, motivere og være  
nyskapende. Vedkommende må være karis-
matisk, et godt forbilde, formidle visjoner, og  
dermed løfte de ansatte mot felles mål i organ- 
isasjonen. Lederen vil også vektlegge den  
enkeltes behov i en organisasjon. Den ledelses- 
formen beskrives også ut fra hvilken effekt 
lederen har på de ansatte. Transformasjons- 
ledelse er forbundet med økt jobbtilfreds- 
het og motivasjon til å yte ekstra hos de ansatte. 
Transformasjonsledelse settes ofte opp mot 
de to andre formene for ledelse. Ved transak- 
sjonsledelse vektlegges utveksling av beløn-
ning for innsats og utførelse av oppgaver. 
Alternativt kan man overlate til de ansatte å 
gjøre jobben så lenge produksjonsmålene nås, 
det vil si at man nøyer seg med å korrigere 
feil. Dette kan innebære at man venter med 

å foreta seg noe inntil noe har gått galt, en  
passivt avventende stil, eller at lederen reagerer 
på feil de ansatte gjør, en mer aktiv stil. Trans- 
formasjonsledelse og transaksjonsledelse er 
ikke gjensidig utelukkende lederstiler, men  
utfyller hverandre. Det vil si at et lederarbeids- 
taker-forhold ofte starter med en transaksjon,  
altså en klargjøring av hva som er  gjensidige  
forventninger. Dersom arbeidstakerne skal   
motiveres til ekstra innsats, er det avgjørende 
også med transformasjonsledelse (Bass, 2007). 
”La-det-skure” ledelse, eller kanskje mangel  
på ledelse, blir ofte sett på som den minst  
effektive måte å lede på. Dette er ledere som  
ikke vedkjenner seg sitt lederansvar, ikke bidrar  
med assistanse eller formidler sin mening 
om viktige forhold i organisasjonen. Denne 
formen representerer også den type ledelse 
der de ansatte er minst fornøyd med til-
standen. I en studie av norske ledere i fem 
bedrifter viste det seg at transformasjons- 
ledelse var knyttet til økt ledertilfredshet, 
høyere arbeidsmotivasjon og vurderinger av 
lederen som mer effektiv, mens la-det-skure-
ledelse ble sett på som svært ødeleggende  
(Hetland & Sandal, 2003). 

Forskningen peker altså i retning av at inspire-
rende og motiverende lederskap er klart å fore-
trekke framfor en leder som enten er passiv 
eller kun utøver kontroll og styring. Ledelse vil 
være et viktig forhold i Familiens hus, der man 
både skal utvikle noe nytt og samtidig få ulike 
yrker og profesjoner til å arbeide sammen. Det 
er kanskje også særlig viktig i en krevende jobb 
der man skal yte tjenester til andre mennesker, 
og der de ansatte er den viktigste ressursen i 
dette arbeidet. I Familiens hus varierer organ-
isasjonsformen og dermed lederskapet noe, 
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men de fleste vil nok ha en koordinator eller 
daglig leder som vil ha en svært viktig rolle  
dersom arbeidet i Familiens hus skal bli vel- 
lykket. I en undersøkelse blant ansatte i seks 
Familiens hus fra forsøksprosjektet ble de  
ansatte bedt om å vurdere lederen/koordi- 
natoren. En stor andel (70 %) mente at lederen 
i stor eller svært stor grad bidro til at tjenestene  
samarbeidet godt med hverandre, og at  
lederen virket samlende i det tverrfaglige  
miljøet (Adolfsen & Martinussen, 2010). 
 
En utfordring i enkelte Familiens hus er at de 
ansatte må forholde seg til flere ledere, det vil 
si enhetsledere innenfor egen tjeneste som ikke 
nødvendigvis er lokalisert i Familiens hus, i til-
legg til den lokale lederen eller koordinatoren. 
Dette kan i verste fall skape uklare ansvars-
forhold og ledere som ikke er enige om mål 
og arbeidsmetoder. I slike situasjoner blir det  
ekstra viktig med god kommunikasjon mellom  
de ulike partene, det vil si både mellom  
personer som innehar ulike lederroller, og  
mellom ledere og ansatte. 

Hvordan fremme god samhandling 
og bygge et godt team?
I arbeidet med å bygge team er det viktig å ha 
klart for seg hvilke oppgaver teamet skal ha, og 
bli enige om felles mål. Det kan derfor være 
lurt at man tidlig definerer og klargjør hva man 
ønsker å oppnå med samarbeidet, og fokuserer 
innsatsen på dette. Det er viktig at kommuni- 
kasjonen er konsentrert rundt det som er 
saken, og at man tenker igjennom hvilken og 
hvor mye informasjon som må deles før man 
er klare til å ta en beslutning. Deretter bør man  
arbeide med å kartlegge roller i teamet. Det 
første å være klar over er deltakernes funk- 

sjonelle rolle, som er ferdigheter, evner og  
erfaring. Den andre er teamrollen, som om-
fatter personlighet og atferd i teamet (Belbin, 
2010). For store forventninger til hva sam- 
arbeidet skal føre til, kan være en utfordring. 
Dette kan henge sammen med manglende  
rolleavklaringer blant de som skal sam- 
arbeide, og igjen føre til at ansvaret for at  
samarbeidet skal fungere blir lagt over på andre. 
I rolleavklaring kan det også ligge utfordringer 
knyttet til at aktørene i samarbeidet kan ha 
ulike oppfatninger om hva temaet innebærer 
(f.eks. psykisk helse) i forståelse med barnas 
og familienes behov. Ulike profesjoner vil som 
en følge av sin utdanning og fagtradisjon kan-
skje ha ulike synspunkter på hva som er den 
primære årsaken til psykiske plager, og kanskje 
også hvordan man skal hjelpe den enkelte fami-
lie. Å få utnyttet slike forskjeller i kompetanse 
til brukernes fordel kan være utfordrende. 
Ideelt sett bør slike ulikheter bli en kilde til 
kreativitet og flere løsningsforslag snarere enn 
en kilde til konflikt. Det må også være legitimt 
å spørre om hjelp fra de andre i teamet til noe 
som man ikke behersker så godt selv, og til- 
svarende å yte hjelp til andre når det behøves. 
På denne måten utnytter man fordelene ved 
at man er flere som kan kompensere for hver- 
andres svakheter og samtidig dra nytte av sterke 
sider og ulik kompetanse. Dersom sam- 
arbeidet og teamet skal bestå over noe tid, er det 
også en rekke faktorer som har betydning for 
teamets overlevelse. Henning Bang (2008) har 
skissert tre slike faktorer: teamkultur, tillit og 
lagånd. Det virker altså positivt på samarbeidet  
dersom medlemmene har tillit til hverandre, 
liker hverandre, er stolte over teamet og for-
pliktet til den felles oppgaven som skal løses. 
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Å få tid til samarbeid kan være en utfordring 
for mange i en hektisk hverdag, og noen vil 
nok mene at for mye tid går til å sitte i sam- 
arbeidsmøter. I en studie av ulike tjenester i 
kommuner på Nord-Vestlandet fant man at å 
ta initiativ til samarbeid opplevde de fleste tjen-
ester som enkelt å få til, men det ble ganske ofte 
tidsproblemer med å følge opp tiltakene som 
samarbeidet førte til (Gylseth & Heian, 2004). 
En annen utfordring i Familiens hus kan være 
hvordan taushetsplikten innenfor egen profe- 
sjonsramme skal håndteres i forholdet til andre 
tjenester og fagpersonell. Da er det spesielt  
viktig at fagpersonene kjenner godt til retnings- 
linjene for informert samtykke, og at samtykke 
innhentes rutinemessig før samarbeid settes 
i gang. Utfordringen kan ofte ligge i at fag- 
personer i for stor grad velger å benytte seg av 
sin taushetsplikt. På den måten blir taushets- 
plikten et hinder i samarbeidet med andre tjen-
ester (Olsen, 2004). Noen forslag til konkrete 
aktiviteter som kanskje kan virke fremmende 
på samarbeidet, er presentert i tekstboksen. 

Noen forslag til tiltak for å få til 
godt samarbeid
•	Kartlegge	den	enkeltes	kompetanse	og	
 erfaring og utnytte forskjellene. 
•	Kartlegge	kunnskapsbehov	og	tilby	
 opplæring/kurs.
•	Bruk	av	Individuell	plan.
•	Samordning	av	virksomhetsplaner	for	
 tjenestene som samarbeider.
•	Veiledning	og	informasjon	fra	spesialist-
 helsetjenesten (f.eks. BUP).
•	Samarbeid	om	felles	tematikk	som	leve-
 kår, forebyggende arbeid og lokal kart-
 legging av problemforekomster.

Å arbeide med barn, unge og deres familier
Det å arbeide med å hjelpe andre mennesker 
har både givende og belastende sider. Det inne- 
bærer at man eksponeres for andres problemer 
og vanskelige livssituasjon, og det kan også 
være krevende klienter eller personer som ikke 
er fornøyde med den hjelpen de har fått. På den 
annen side gir dette arbeidet også muligheten 
for å være til nytte for andre og følelsen av å 
gjøre en viktig jobb. Stress oppstår som en følge 
av en ubalanse mellom de kravene som jobben 
innebærer, og de ressursene vedkommende rår 
over. Dette kan være for mange klienter, tids- 
press, omorganiseringer eller kanskje konflikter  
med kollegaer. 

Til å møte disse kravene eller arbeidsoppgavene 
har den enkelte ressurser som kunnskap, erfar-
ing og andre personlige egenskaper. Personen 
må foreta en vurdering av om kravene fra 
miljøet overstiger de ressursene han eller hun 
har til rådighet. Det én person opplever som 
stressende, kan oppleves som en spennende ut-
fordring for en annen person. Dersom kravene 
overskrider ressursene til personen, oppstår 
stress, og dette ledsages av både psykologiske 
og fysiologiske reaksjoner. Umiddelbart vil 
stresshormoner frigis i kroppen (adrenalin, 
noradrenalin og kortisol), og disse vil ha mange 
gunstige virkninger på kroppen dersom man er 
i en kritisk situasjon, men de kan også skape 
problemer dersom aktiveringen vedvarer over 
lang tid (Frankenhaeuser, 1991). Dersom per-
sonen i sitt arbeid kontinuerlig er stresset, eller 
det ikke er tid nok til å hente seg inn mellom 
øktene, rekker ikke de fysiologiske reaksjonene 
å normalisere seg mellom hver gang personen 
skal yte noe. Mange som arbeider i helse- og 
omsorgsyrket, vil i tillegg ha hjem og familie 
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som bidrar til den totale arbeidsbelastningen, 
selv om det å ha partner og familie også er en 
støtte. Det er derfor rimelig å tenke seg at det å 
skulle klare flere roller både har belastende og 
beskyttende sider. 

Utbrenthet kan sees på som en stressreaksjon 
som oppstår etter langvarige belastninger på 
jobben, og enkelte studier viser forhøyet risiko 
for personer som arbeider i helse- og omsorg-
syrker. Maslach og Jackson (1981, 1986) har 
definert utbrenthet som et tredimensjonalt 
psykologisk syndrom som består av emosjonell 
utmattelse, en tilstand av overveldende følelses-
messig og fysisk belastning, depersonalisering, 
karakterisert av negative følelser, kyniske hold-
ninger og distansering, og redusert selvopplevd 
jobbytelse, som består av negativ vurdering av 
egen prestasjon, en følelse av ineffektivitet og  
nedsatt jobbrelatert selvfølelse. En rekke ar-
beidsmiljøfaktorer har vist seg å være forbundet  
med utbrenthet. Leiter og Maslach (2005) har 
beskrevet seks ulike kategorier av faktorer som 
har en innvirkning på utbrenthet. Et av disse 
områdene er arbeidsmengde. Det kan være for 
mye å gjøre i forhold til tiden man har til rå-
dighet, eller det kan være mangel på ressurser  
som skal til for å løse oppgavene. Mangel på 
kontroll eller autonomi på arbeidsplassen er 
også forbundet med utbrenthet. Andre arbeids- 
miljøfaktorer virker beskyttende mot utbrent- 
het eller har en bufferfunksjon. Dette kan være 
sosial støtte eller hjelp fra kollegaer eller sjef. 
Det er rimelig å tenke seg at godt samarbeid 
med kollegaer er en ressurs i arbeidet. Andre 
slike ressurser er belønning og anerkjennelse 
for jobben som er utført, og at man opplever 
rettferdighet i forhold til forfremmelse og 
belønninger. 

Utbrenthet har flere negative konsekvenser 
både for den enkelte og for organisasjonen. 
Det kan føre til lange sykemeldinger, ønske 
om å slutte i jobben, eller at man yter mindre i  
jobben. I tillegg oppleves også situasjonen 
svært ubehagelig for den enkelte og er ofte  
forbundet med fysiske plager og redusert 
velvære. Tradisjonelt har forskningen på  
arbeidsmiljø og  utbrenthet fokusert mye på de 
negative eller sykdomsframkallende sidene  
ved arbeidsmiljøet (for en oppsummering: 
Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). En nyere 
trend er at man studerer motsatsen til ut-
brenthet, nemlig engasjement og faktorer 
som skaper dette. Engasjement er en relativt  
permanent følelsesmessig tilstand som karak- 
teriseres av vitalitet, entusiasme og evne til for- 
dypelse i arbeidet (Richardsen & Martinussen,  
2008; Schaufeli & Bakker, 2004). En modell 
som beskriver forholdene mellom ressurser 
og krav på  arbeidsplassen og både engasjement 
og utbrenthet, er skissert av Demerouti og 
kollegaer (Demerouti, Bakker, Nachreiner & 
Schaufeli, 2001) i figur 5.2.
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Her ser vi at utbrenthet er først og fremst for-
bundet med jobbkrav, men også med mangel 
på ressurser, mens engasjement er sterkest 
forbundet med tilgang på ressurser. I tillegg er 
både utbrenthet og engasjement viktig for den 
enkeltes velferd og helse og samtidig av betyd- 
ning for den enkeltes arbeidsprestasjoner og 
holdninger til arbeidet. 

Det er derfor viktig å fremme engasjement og 
redusere utbrenthet, av hensyn både til den  
enkelte og til de personene som ansatte i helse- 
og omsorgsyrker skal hjelpe. Noen av disse 
tiltakene vil det være opp til arbeideplassen 
å iverksette, men den enkelte kan også bidra. 
Noen råd er formulert i tabell 5.3.
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Figur 5.2. Jobbkrav–ressurs-modellen for utbrenthet og engasjement
(basert på Demerouti et al., 2001)
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Oppsummering og konklusjon
God samhandling og godt samarbeid i Familiens  
hus er en viktig forutsetning for høy kvalitet på 
de tjenestene som ytes til barn, unge og deres 
familier. En rekke faktorer, både organisator- 
iske og individuelle, har betydning for hvor 
godt samarbeidet blir, og dermed for hvor godt 
oppgavene blir løst. Det er viktig med klare 
målformuleringer for hva man ønsker med 
samarbeidet, klar og fokusert kommunikasjon  
og en evaluering og refleksjon over hvordan 
samarbeidet gikk, og hva som eventuelt kan 
forbedres til neste gang. Godt samarbeid har 
også betydning for den enkeltes tilfredshet 

og velvære, og konflikter på jobben kan være 
svært ødeleggende både for samarbeidet og den 
enkeltes helse. Her har ledere et særskilt an- 
svar med å passe på at ikke oppgavekonflikter  
utvikler seg til personkonflikter, og at sam- 
arbeidet preges av tillit og respekt. Å arbeide 
med personer som trenger hjelp og støtte, har 
givende, men også belastende sider. Stress og 
utbrenthet er en mulig konsekvens dersom 
kravene blir for høye og det samtidig er mangel  
på ressurser. Både arbeidsplassen og den enkelte 
bør derfor forsøke å forebygge dette og sam- 
tidig fremme faktorer som skaper engasjement 
og trivsel. 

Hva kan arbeidsplassen og
ledelsen gjøre? 

•	 Overvåke	arbeidsmengden	
•	 Sørge	for	opplæring	og	utvikling	
•	 Positiv	tilbakemelding	og	støtte
•	 Rettferdig	fordelig	av	oppgaver	og	goder
•	 Medbestemmelse	og	autonomi,	
•	 Anerkjennelse	og	respekt
•	 Klare	regler	og	forventninger	
•	 Sørge	for	god	informasjon	og	
 kommunikasjon
•	 Fleksibel	arbeidsorganisering

Hva kan den enkelte gjøre?

•	 Sett	av	tid	til	hvile	og	rekreasjon
•	 Bestem	deg	for	når	arbeidsdagen	er	 
 slutt
•	 Planlegg	aktiviteter	som	du	synes	er	 
 hyggelige og gir deg påfyll
•	 Vær	realistisk	–	tenk	igjennom	om	du	
 krever for mye av deg selv
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Tabell 5.3. Hvordan forebygge utbrenthet og fremme engasjement
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Åpen barnehage 
– et foreldrestøttende tiltak
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En av forutsetningene som ble stilt til kom-
munene, som deltok i prosjektet Forsøk med  
familiesenter i Norge 2002–2004, var at de skulle 
inkludere et gratis lavterskeltilbud i familie- 
senteret. Dette betydde i praksis utviklingen av 
en åpen barnehage. For de fleste forsøkskom-
munene var dette en tjeneste de var ukjent 
med og som de tidligere ikke hadde tilbudt i 
kommunal regi. Åpen barnehage skiller seg fra 
øvrige tjenester som inngår i modellen Fami-
liens hus, først og fremst ved at den ikke er en 
lovpålagt tjeneste, men også ved at det finnes 
lite skriftlig materiell/litteratur som beskriver 
tjenestens faglige innhold og dens bidrag til det 
tverretatlige fellesskapet i Familiens hus. Dette 
kapitlet er utviklet i dialog med en nasjonal  
referansegruppe bestående av pedagoger som 
har vært med å utvikle denne tjenesten i sine 
respektive Familiens hus/familiesenter, og er en 
oppsummerende beskrivelse av det utviklings- 
arbeidet som har funnet sted i disse sentrene i 
de siste ti år. 
 
Åpen barnehage i Familiens hus er et helse-
fremmende og forebyggende pedagogisk tiltak. 
Det har som mål å være en foreldrestøttende 
og nettverksskapende møteplass, som fremmer 
trivsel, utvikling og helse hos barn i førskole-
alder og deres foreldre/omsorgsgivere. Åpen 
barnehage skiller seg fra ordinære barnehager 
ved at barna oppholder seg i barnehagen sam-
men med en omsorgsperson som ivaretar om-
sorgen for barnet under oppholdet. Tilbudet er 
gratis, åpent for alle, og brukerne har anledning 
til å benytte seg av tilbudet til de tidene som 

passer dem innenfor åpningstiden. Den åpne 
barnehagen som beskrives i dette kapittelet, 
skiller seg også fra andre åpne barnehager ved 
at den er samorganisert og samlokalisert med 
andre kommunale tjenester i et Familiens hus/
familiesenter (heretter referert til som Fam- 
iliens hus). Barnehagen har som mål å bidra til 
at terskelen inn i Familiens hus oppleves som 
lav, gjennom å være åpen og tilgjengelig for 
brukerne. 

Åpen barnehage er en sosial arena hvor foreldre 
og barn inviteres til uforpliktende møtepunkter 
med andre foreldre, barn og fagpersonell. Barne-
hagen kan, alene eller sammen med familie- 
husets øvrige tjenester, legge til rette for varierte  
aktiviteter som imøtekommer foreldrenes  
ønsker og behov når det gjelder informasjon, 
kompetanse og støtte relatert til foreldrerollen, 
oppdragelse og barns utvikling. I barnehagens 
åpningstid inviteres det ofte til fellesmåltid, 
samlingsstund, lek, sangsamling, turer, form-
ingsaktiviteter, temakurs osv. 

Barnehagen supplerer og støtter opp under 
øvrige tjenester i Familiens hus på flere måter. 
Den tilfører en ny dimensjon til det tradi- 
sjonelle kommunale tilbudet (svangerskaps- 
omsorg, helsestasjon, barnevern, pedagogisk-
psykologisk tjeneste osv.) til småbarnsfamilier 
ved å være et offentlig tilbud hvor foreldre får  
tilgang til sosial støtte og veiledning, uten å  
måtte gå veien om forhåndsavtale eller  
henvisning. 

Rammebetingelser
Den åpne barnehagens virksomhet er på lik linje 
med ordinære barnehager forankret i barne- 
hageloven (Kunnskapsdepartement 2005). Loven  
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ivaretar bestemmelsen om at all virksomhet 
som retter seg mot barn, skal følge FNs barne- 
konvensjon (BFD 2003). Av barnekonvensjon- 
en følger blant annet at den åpne barnehagen 
skal legge prinsippene om barnets beste og barns 
rett til å uttrykke seg til grunn for sin virksom- 
het. Myndighetenes føringer og bestemmelser 
av denne typen er ytterligere presisert i Ramme- 
plan for barnehagens innhold og oppgaver 
(Kunnskapsdepartement, 2006). Rammeplanen  
har som mål å gi barnehagene et forpliktende 
rammeverk for planlegging, gjennomføring og 
vurdering av virksomheten, og den gir retning 
til barnehagens verdigrunnlag. 

Den enkelte barnehage er pålagt å konkretisere 
egen virksomhet i en årsplan. I Norge er det 
ikke utformet retningslinjer spesifisert for drift 
av åpen barnehage, og barnehagen må derfor 
følge de som gjelder for ordinære barnehager. 
Det er viktig å understreke at dette ramme- 
verket regulerer deler av barnehagens virksom-
het på en god måte. Det gjelder spesielt forhold 
som omhandler barnas behov. Når det gjelder 
forhold som omhandler foreldres behov rela- 
tert til deres omsorgs- og oppdragerrolle og for 
samarbeidet mellom den åpne barnehagen og 
øvrige sosial- og helsetjenester som er lokal- 
isert i Familiens hus er den ikke dekkende. 

På lik linje med øvrige tjenester i Familiens hus 
skal den åpne barnehagen falle inn under familie- 
husmodellens formål; den skal med andre ord 
bidra til å ”fremme trivsel og god helse hos 
barn, unge og deres familie, samt styrke barn 
og unges oppvekstvilkår” (RBUP Nord, 2008). 

Organisatorisk forankring av personell i åpen 
barnehage varierer noe fra kommune til kom-
mune. Det finnes eksempler på at pedagogisk 

personell formelt er tilsatt i PPT, barnehage- 
sektor, forebyggende helsetjenester, osv. For- 
ankringen får betydning for personalets faglige 
tilhørighet, tilgang på veiledning, faglig nett-
verk, utforming av tilbudet og tilgang på faglige 
ressurser. 

Den åpne barnehagen finansieres på lik linje 
med ordinære barnehager. Det innebærer at  
barnehagen må innfri kravene i barnehage- 
loven når det gjelder at den skal ledes av før-
skolelærer og tilfredsstille krav til lokaler, 
uteområde, innhold osv. Barnehagens lokaler 
har en funksjonalitet som kan legge til rette for 
et variert tilbud til brukerne også utover tilbudet 
om åpen barnehage. Lokalene kan egne seg for  
gruppeaktivitet, observasjon, temakurs, mat- 
laging osv. Noen barnehager bruker lokalene 
i forbindelse med gjennomføring av familie- 
råd og samvær i og utenfor åpningstiden med 
tilsyn av barnevernet, drop-in-tilbud som jord- 
morkaffe og babykafé, frivillige organisasjoner 
får benytte lokalene til familiestøttende tiltak, 
osv.

Målområder
Åpen barnehage har som mål å fremme god  
helse og utvikling gjennom å imøtekomme  
småbarnsfamiliers og andre omsorgspersoners 
behov relatert til følgende målområder:  
•	Fremme	barns	utvikling	og	helse	
•	Støtte	 og	 styrke	 foreldre/omsorgspersoner	 i 
 deres omsorgs- og oppdragerrolle
•	Stimulere	 til	 godt	 samspill	 mellom	 foreldre/ 
 omsorgspersoner og barn
•	Styrke	 barn	 og	 foreldres/omsorgspersoner 
 sosiale nettverk
•	Bidra	til	at	barn	og	foreldre/omsorgspersoner 
 får gode opplevelser sammen
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•	Bidra	 til	 tidlig	 identifikasjon	 og	 tidlig	 inter- 
 vensjon
•	Formidle	kontakt	mellom	foreldre/foresatte	 
 og øvrig tjenesteapparat ved behov
•	Legge	til	rette	for	brukerinvolvering	og 
 brukermedvirkning
•	Formidle	relevant	informasjon	til	barn	og	 
 foreldre/omsorgspersoner
•	Være	et	positivt	nærmiljøtiltak

Tverrfaglig samarbeid
Med barnehagen styrkes det tverrfaglige teamet 
i Familiens hus med pedagogisk kompetanse. 
Den som er ansvarlig for åpen barnehage, 
inngår ofte i familiehusets fagansvarlige team 
(benevnes forskjellig fra kommune til kom-
mune). Samarbeidet mellom barnehagen og 
helsestasjonen er særlig viktig. Helsestasjonen 
møter og holder oversikt over alle småbarns-
familier i nærmiljøet, de vil kunne opplyse om 
barnehagens virksomhet til aktuelle brukere, 
de kan spesielt oppfordre til bruk eller følge 
enkelte brukere inn til tilbudet (av ulike år- 
saker), samt at helsesøster kan være tilgjengelig 
i barnehagen.   
Barnehagen som tverrfaglig arena kommer til  
uttrykk overfor brukerne når personell fra  
husets øvrige tjenester oppholder seg og er  
tilgjengelig for brukerne i barnehagen. På 
den måten vil brukerne få anledning til 
uformelt å treffe helsesøster, jordmor, familie- 
veileder fra barneverntjenesten, PPT-ansatte, 
fysioterapeut eller kommunepsykolog i tillegg 
til pedagog. Det er vanlig at barnehagen ut- 
arbeider en månedlig aktivitetsplan hvor fagper-
sonells oppholdstid i barnehagen synliggjøres. 
På dette området kan det være store forskjeller 
mellom barnehagene preget av lokale forhold. 
Tverrfagligheten kommer også til uttrykk når 

pedagogisk personell fra barnehagen inngår i 
ansvarsgrupper rundt brukere, videreformidler 
kontakt med andre kommunale tjenester, osv. 

Det er viktig å håndtere taushetsplikten ryddig 
i den åpne barnehagen, selv om dette er en 
arena som har som mål å oppleves som mer 
uformell enn husets øvrige tjenester. Barne- 
hagen må etablere rutiner for håndtering av 
bla samtykkeerklæringer i det daglige arbeidet 
med brukerne. Det handler om å etablere  
tydelige rammer for hvordan samarbeidet kan 
gjennomføres. Barnehagens ansatte kan på lik 
linje med øvrig fagpersonell i Familiens hus 
ikke uten videre bringe sensitive opplysninger 
til andre fagpersoner. For mer informasjon 
henvises til Veileder: Taushetsplikt og sam- 
handling i kommunalt arbeid for barn – ungdom 
– familier, som er utgitt av KS (Kommunene- 
sektorens interesse- og arbeidsgiverorganisa- 
sjon) (KS, 2011). 

Barnas behov
Rammeplan for barnehagens innhold og opp- 
gaver danner en forpliktende ramme for ut-
forming av tilbudet når det gjelder å fremme 
barns utvikling. Sentrale begreper fra ramme- 
planen er omsorg, lek og læring, sosial,  
emosjonell og motorisk kompetanse, språklig 
kompetanse og barnehagen som kulturarena. 
Den åpne barnehagen vil gjennom sin form 
ikke i samme grad som en ordinær barne-
hage etablere kontinuitet i relasjonen mellom 
barnehagens faglige personell og barna, men 
den kan likevel utvikle program som fremmer 
eksempelvis språkutvikling hos barn gjennom 
aktiviteter som samlingsstund med sanger, 
rim og regler, samarbeid med lokalt bibliotek, 
mulighet for kartlegging av språkutvikling og 
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foreldreveiledning. Den kan fremme motorisk 
utvikling gjennom lek inne og ute, finmotorikk 
gjennom tegning, maling, formingsaktiviteter, 
samt grovmotorikk gjennom lek og fysisk  
aktivitet. Et samarbeid med barnefysiotera-
peut vil gi fysioterapeuten anledning til å jobbe 
helsefremmende, samtidig som vedkommende 
vil være tilgjengelig for foreldre slik at de får  
anledning til å drøfte tanker og bekymringer  
vedrørende barnets motoriske utvikling 
uformelt eller gjennom avtale mer formelt. I 
tillegg kan barnehagen ha fokus på sin rolle som 
kulturarena og som en aktiv aktør i nærmiljøet 
hvor den er lokalisert. Den åpne barnehagen 
understøtter dette arbeidet ved å samarbeide 
med øvrige tjenester i huset og andre relevante 
aktører i kommunen og frivillig sektor. 

Den største forskjellen mellom ordinær barne-
hagedrift og åpen barnehage vil ligge i måten 
foreldrene hele tiden er med på i arbeidet rettet 
mot barna. Det faglige tilbudet vil variere fra 
barnehage til barnehage, det tilpasses bruk- 
ernes og nærmiljøets ønsker og behov, samt 
familiehusets økonomiske og faglige ressurser. 

Foreldrestøtte
Familien er barnets primære sosiale arena, og 
det er her barnet skal utvikle seg slik at det grad-
vis øker sin individuelle fungering (Patterson,  
2002). Det hviler et stort ansvar på foreldrene. 
De skal ivareta omsorg og oppdragelse for  
barnet, og utvikle en god og robust familie- 
situasjon rundt barnet. Offentlige tilbud kan 
bidra til å styrke foreldres og familiers grad  
av resiliens gjennom å fremme familiens  
fungeringsevne og styrke beskyttelses- 
mekanismer i familien (Patterson, 2002). 
Foreldrenes fungering har betydning for  

barnets emosjonelle og sosiale utvikling  
(Belsky, 1984; Patterson, 2002),  men er sårbar 
for ytre stressforhold  (Leinonen, Solantaus,  
Punamäki., 2003). Faktorer som  fremmer eller  
hemmer foreldrefungering, vil eksempelvis 
være samspill  mellom foreldre og barn,  
relasjonen mellom foreldrene, foreldrenes  
sosiale nettverk, foreldrekompetanse og   
foreldrenes personlighet (Belsky, 1984; van  
Bakel & Riksen-Walraven, 2002), for å nevne  
noe. Leinonen og kollegaer (2003) understreker  
at sosial støtte til foreldre med små barn er  
viktig for å kompensere for eventuell skade som 
ytre stressforhold kan skape. Den åpne barne-
hagen skal være en virksomhet som nettopp 
støtter og styrker foreldrene i deres familie- 
ansvar og deres omsorgs- og oppdragerrolle, 
slik at de mestrer hverdagens mange utfor-
dringer best mulig. Barnehagen tilbyr både 
profesjonell støtte, i form av informasjon, 
veiledning og henvisning videre til andre  
tjenester, og fremmer også privat støtte ved å 
legge til rette for dannelse av nettverk foreldrene  
imellom. 

Åpen barnehage som konsept baserer seg på 
tett samarbeid med og utstrakt involvering av  
foreldre. Ansatte i barnehagen legger forholdene 
til rette slik at brukerne skal kunne føle seg  
litt som ”hjemme”, dvs. at det forventes at 
brukerne må ta seg til rette og bidra aktivt til 
både dannelse av miljø, kultur og gjennom- 
føring av diverse aktiviteter. Brukerne skal  
involveres når planer skal utarbeides og  
evalueringer gjennomføres; månedsplaner 
skal utformes, tverrfaglig samarbeid skal 
innledes basert på brukernes behov, bruker-
fornøydhet skal kartlegges, og kvalitet i ulike 
tiltak og aktiviteter skal evalueres. Brukernes 
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behov, ønsker og medvirkning skal være mest 
mulig styrende for de tiltakene og aktivi- 
tetene som settes i gang. Barnehagen bør være 
kjent med befolkningsgrunnlaget i eget geo-
grafisk område, for slik å kunne imøtekomme 
og ivareta ulike brukergrupper, for eksempel 
foreldre med innvandrerbakgrunn, foreldre til  
barn med nedsatt funksjonsevne og unge   
mødre.  

Pedagogens rolle
Pedagogen/førskolelæreren er ansvarlig for 
barnehagens drift, og vedkommende har en 
sentral rolle i den åpne barnehagen. I tillegg 
til en eller flere pedagoger kan det ansettes  
assistent i barnehagen. Ansvarlig pedagog har 
ansvaret for at barnehagen drives forsvarlig 
og følger barnehageloven og rammeplanens 
retningslinjer, imøtekommer målsettinger og 
planer utviklet for virksomheten i Familiens 
hus, og konkretiserer dette arbeidet gjennom å 
utforme og implementere en årsplan for barne-
hagens innhold.  

De ansatte har en vertskapsrolle overfor besøk-
ende. De er ansvarlige for at brukerne blir tatt 
godt imot og inkludert i miljøet, de stimulerer det 
sosiale samspillet, åpner opp dialogen mellom  
besøkende og er synlige utøvere av rollen 
som miljøskaper og tilrettelegger. Det legges 
opp til aktiv brukerinvolvering ved at peda- 
gogen inviterer og forventer av foreldre at de 
deltar aktivt når det gjelder omsorg for eget 
barn, gjennomføring av dagens program, holder 
orden i leker og materiell, og ikke minst at  
foreldre bidrar aktivt i miljøet slik at det også 
foreldre imellom etableres et åpent, inklu- 
derende og positivt miljø. På den andre siden 
må pedagogen etterstrebe og være sensitiv for 

foreldres behov. Foreldre stiller i barnehagen 
med ulike forutsetninger, noen vil trenge mer 
støtte og veiledning enn andre. Målsettingen 
som ligger til grunn for pedagogens valg av 
strategier og tilnærminger, er å fremme ut-
vikling av god psykisk og fysisk helse ved å 
imøtekomme, støtte og styrke foreldrene slik at 
de på en god måte kan videreutvikle sin om- 
sorgs- og oppdragerrolle. 

Pedagogen vil være en rollemodell som møter 
brukerne ”her og nå”, og som gjennom praksis  
viser og eksemplifiserer hvordan situasjoner 
kan gripes an. Gjennom samtaler drøftes det 
hvordan episoder som oppstår, kan forstås og 
hvilke alternative løsninger som kan benyttes. 
Pedagogen kan også gjøre foreldrene oppmerk-
somme på andre relevante informasjonskilder 
eller tilbud som kan passe for det enkelte barn 
eller foreldrene. De fungerer som nettverks- 
byggere ved å legge til rette for kontakt og  
samtale foreldre imellom, og ved å stimulere 
til integrering av familier som av ulike årsaker 
har behov for det, for eksempel de som er nytil- 
flyttet til nærmiljøet eller har dårlig sosialt  
nettverk. Etablering av en åpen, varm og 
inkluderende atmosfære er et ansvar som hviler 
på pedagogen. 

Pedagogens rolle er utfordrende. Vedkom-
mende må ha høy sosial kompetanse, kunne 
by på seg selv, tåle uklare rammer og ha god 
kunnskap om barns utvikling, foreldrefunge- 
ring samt noe om helsefremmende og fore-
byggende arbeid. Hele konseptet hviler på at 
hvem som helst kan komme, og alle som kom-
mer, kan komme for bare å være der, eller de 
kan be om råd og veiledning. For pedagogen 
er dagene derfor uforutsigbare, og evne til 
fleksibilitet og improvisasjon vil komme godt 
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med. Vedkommende utfordres til å anvende sin 
pedagogiske og medmenneskelige kompetanse 
i disse ”her og nå”-situasjonene på en måte som 
fordrer både faglighet og folkelighet. Pedago-
gen må ta imot de brukerne som kommer, og 
kunne håndtere de situasjonene som oppstår, 
med faglig integritet og sosial trygghet. 

Det bør være flere ansatte samtidig til stede 
i barnehagens åpningstid for å kunne møte 
brukernes behov på en god måte. Ved å være 
minst to til stede er det mulig å dele oppmerk-
somheten mellom å være synlig i barnehagen 
og å kunne imøtekomme enkelte brukeres  
ønsker om mer individuell lavterskelopp- 
følging. Det er viktig å finne personalbalansen, 
det må være tilstrekkelig med personalressurs-
er for å kunne møte brukernes behov, men ikke 
så mange at brukerne selv ikke får rom til å ta 
en aktiv rolle. 

Andre fagansattes rolle
I tillegg til pedagog/assistent kan også andre 
fagansatte i Familiens hus ha oppholdstid i 
den åpne barnehagen. Dette kan som nevnt 
være helsesøster, jordmor, familieveileder fra 
barneverntjenesten, PPT-ansatte, fysioterapeut,  
kommunepsykolog osv. Det anbefales at det  
etableres skriftlige avtaler mellom den åpne  
barnehagen og tjenestene som har tilstede- 
værelse i barnehagen. Barnehagen bør også  
samarbeide med andre offentlige, private og 
frivillige tjenester/organisasjoner. 

De ansatte som oppholder seg i åpen barnehage, 
skal være tilgjengelige for brukerne, og ved 
sin faglighet gi brukerne tilgang på uformelle  
faglige samtalepartnere. De ansatte skal søke 
kontakt med brukerne, og terskelen for samtale 

skal være lav. De fleste samtalene vil bære preg 
av dagligdagse temaer, men det skal være rom 
for samtaler av mer faglig karakter. Inngangen 
til samtalene kan være i form av ”lette” spørsmål 
og de hyggelige og ”ufarlige” temaene. Even- 
tuelle vanskelige problemstillinger vil med 
større sannsynlighet komme når foreldrene 
føler seg trygge og har etablert tillit til den de 
samtaler med. Enkelte brukere trenger kanskje 
hjelp til å komme inn på sporet av de tingene 
som oppleves som vanskelige å samtale om. De 
ansatte må vise sensitivitet for brukerens ønsker 
og behov. Gjennom informasjon om barne- 
hagens tilbud vil foreldre oppfordres til å ta 
kontakt hvis de har behov for råd og veiledning. 
Fagpersonells tilstedeværelse i barnehagen vil 
være avgjørende for i hvilken grad brukerne 
opplever slik kontakt som lett tilgjengelig.  

Brukergruppen
De fleste som benytter seg av barnehagens 
tilbud, er foreldre i følge med egne barn. Det 
kan være foreldre hjemme i fødselspermisjon, 
adopsjonspermisjon eller hjemmeværende, 
foreldre i deltidsjobb, turnusjobb eller under 
utdanning, men også barn som ikke får plass 
i ordinære barnehager som kommer med for- 
skjellige omsorgspersoner (forskjellige personer  
fra familiens private nettverk som dekker 
barnepass i venteperiode for barnehageplass) 
eller barn i følge med andre omsorgspersoner 
(besteforeldre, dagmamma, au-pair, praktikant 
osv.). Det som er felles for de som kommer, 
er at det er voksne som har omsorg for barn i  
aldersgruppen 0–6 år.

En brukerundersøkelse gjennomført i 2008 i 
6 åpne barnehager i Familiens hus hadde 185 
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respondenter, hvorav 174 var foreldre i følge 
med eget barn (Vedeler, 2009). Gjennomsnitts- 
alderen for foreldrene var på 31,1 år (SD = 
5,78), 97 % var mødre og 3 % fedre, og 94 % 
var gift eller samboende. Barnas gjennomsnitt-
salder var på 1,6 år (SD = 0,90). Når det gjelder 
utdanningsnivå, hadde 51 % av foreldrene 
fullført videregående skole eller mindre som 
høyest fullført utdanning. Dette var noe lavere 
enn landsgjennomsnittet, som for personer på 
30 år lå på 60 % (Statistisk sentralbyrå, 2008). 
Det tyder på at den åpne barnehagen evner å 
rekruttere også foreldre fra et lavere sosioøko-
nomisk sjikt i tillegg til de som har høyere ut-
danning og er fra et høyere økonomisk sjikt. I 
denne undersøkelsen var 67 % av foreldrene 
hjemmeværende, mens 30 % var i hel jobb eller 
deltidsjobb og 3 % under utdanning.   

En viktig problemstilling for den nevnte under- 
søkelsen var å kartlegge brukernes sosiale  
og støttende nettverk. Dette ble gjort ved å 
inkludere spørsmål om foreldrenes sosiale  
nettverk, deres tilgang til hjelp og avlastning, 
mobilitet og tilknytning til sitt nabolag. På 
spørsmål om de opplevde å ha noen fortrolige 
å snakke med, svarte 12 % at de kun hadde 
en eller ingen fortrolige, og når det gjaldt til-
gang til praktisk hjelp og avlastning fra familie 
og venner, svarte 15 % at de sjelden mottok 
hjelp, og 4 % mottok aldri hjelp. Når det gjaldt  
mobilitet, svarte 68 % av foreldrene at de hadde 
flyttet i løpet av de siste 5 årene, hvorav nesten 
40 % hadde flyttet to eller flere ganger i samme 
periode. Det var også hele 31 % som svarte i 
noen grad og 11 % i svært liten grad eller at de 
ikke i det hele tatt hadde tilhørighet til nabo- 
laget hvor de bodde. Det var med andre ord 
ikke bare foreldre som fra før hadde et godt  

sosialt og støttende nettverk, som besøkte 
barnehagen. 

En annen problemstilling var hvorvidt til- 
budet bidro til å styrke foreldres sosiale nett- 
verk. Undersøkelsen avdekket at 70 % av  
brukerne brukte tilbudet ukentlig, hvorav 
9 % brukte det minst 3 dager i uken, 23 % 
besøkte barnehagen 2–3 ganger pr. måned, 
mens 5 % svarte at de besøkte barnehagen 
for første gang da de fylte ut spørreskjemaet. 
Det var 75 % som svarte at de i stor eller 
svært stor grad hadde blitt kjent med andre 
foreldre gjennom barnehagen, 22 % svarte  
i noen grad, og kun 3 % svarte i liten grad  
eller ikke i det hele tatt. Nærmere 50 % av  
foreldrene hadde avtalt på forhånd å møte 
andre foreldre i barnehagen. Det er  
derfor nærliggende å konkludere med at  
barnehagene langt på vei evnet å imøte- 
komme sin egen målsetting om å være en  
sosial møteplass som stimulerte til nettverks-
bygging mellom de foreldrene som hadde valgt  
å benytte tilbudet. 

På det overordnede spørsmålet om hvor godt 
fornøyd foreldrene var med åpen barnehage, 
svarte hele 96 % at de var ganske tilfreds eller 
svært tilfreds med tilbudet. Resultatene viste 
at foreldrene var særlig fornøyd med måten de 
kom i kontakt med personalet på, de ble møtt 
med respekt og empati. Foreldrene var også 
fornøyd med at de kom i kontakt med andre 
foreldre, og at deres barn trivdes i den åpne 
barnehagen. De som var minst fornøyd, var de 
som fra før hadde svakest sosialt nettverk, og 
foreldre som ikke var etnisk norske. 

Flere kommuner som har organisert tjenestene 
etter modellen Familiens hus, har erfart at til-
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budet i åpen barnehage supplerer kommunens 
øvrige tjenester og dekker noen behov som 
kommunen tidligere ikke har evnet fullt ut å 
imøtekomme. Et eksempel på dette er når an-
dre offentlige eller private hjelpetjenester finner 
veien til den åpne barnehagen sammen med 
foreldre og barn som de jobber med. Det være 
seg barnehjem, asylmottak, hjemmebaserte 
barnevernstiltak eller lignende. Også for barn 
og foreldre som mottar tilbud fra disse tjenes-
tene, vil den åpne barnehagen kunne fungere 
godt. Det er en fordel om disse tjenestene på 
forhånd gjør avtaler med barnehagens leder, 
slik at pedagogisk personell kan imøtekomme 
denne brukergruppen på en god måte. Det bør 
også drøftes om disse brukerne bør ha med seg 
personell fra de andre hjelpetjenestene. 

En kunnskapsoversikt gjort i Sverige har funnet 
noen få svenske studier som har undersøkt 
hvorfor foreldre velger å ikke benytte seg av 
”öppen förskola” på ”familjecentralen” (Social-
styrelsen, 2008). Foreldre har svart at de ikke 
har hatt behov for tilbudet, at åpningstidene 
ikke passet, eller at de benyttet seg av andre 
tilbud og var fornøyd med det. Noen foreldre 
svarte at de ikke kjente noen på ”öppen för-
skola” og derfor syntes det var vanskelig å gå 
inn på denne sosiale arenaen som var ny for 
dem. 

Oppsummering
Åpen barnehage har en sentral plass i sam- 
handlingsmodellen Familiens hus. Virksom-
heten er et supplement til øvrige kommunale 
tjenester i huset og har som mål å være en åpen, 
tilgjengelig og foreldrestøttende møteplass i 
nærmiljøet. Den skal fremme trivsel og god 
helse hos barn og deres familie, og styrke barns 

oppvekstvilkår. Brukerne av åpen barnehage er 
foreldre/omsorgspersoner med ansvar for barn 
i førskolealder som frivillig eller på oppfordring 
besøker barnehagen. I en brukerundersøkelse 
gjennomført i 2008 var langt de fleste veldig  
tilfreds med tilbudet, de opplevde at personalet 
møtte dem med respekt og empati, de kom i 
kontakt med andre foreldre/omsorgspersoner, 
og deres barn trivdes godt i barnehagen. 

”Det är öppen förskola som har huvudrollen på 
familjecentralen. Den gör att familjecentralen 
lever, lukter og låter. Öppen förskola är familje- 
centralens bultande hjärta.”  
(Bing, 2005, s.98) 

(Vi vil takke følgende kommuner for deltakelse  
i nasjonal referansegruppe om åpen barne-
hage i Familiens hus; Ringsaker, Alna bydel i 
Oslo, Nes i Akershus, Eidsberg, Fauske, Bodø,  
Tromsø og Nordreisa.) 
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Ina Bækkevold Nergård
Organisasjonen Voksne for Barn
 
”Brukerperspektivet er en grunnstein i det 
psykiske helsearbeidet for barn, unge og deres 
familier. Gjennom god informasjon, med-
virkning og selvbestemmelsesrett gis brukerne 
innflytelse på egen situasjon og kan bidra med 
erfaringer, kunnskap og ønsker ved utvikling 
av tjenestetilbudet. Nivå, profesjon og system 
bør tilpasse seg brukernes behov, ikke omvendt” 
(Sosial- og helsedirektoratet, 2007). 
Dette sitatet er et godt bilde på det politiske 
og ideologiske klima som har preget helse- og  
sosialfeltet i Opptrappingsplanperioden. Og   
som et ekte barn av sin tid har bruker 
medvirkning blitt en av selve grunnpilarene i 
samhandlingsmodellen Familiens hus. Prin- 
sippet om medvirkning skal ligge der som en 
del av fundamentet, og bidra til å gjøre huset 
solid, stødig, varig og inviterende. I sin ytterste  
konsekvens burde dette kunne bety at bruker- 
medvirkning er en naturlig og integrert del 
av all virksomhet i alle Familiens hus. I et 
slikt Familiens hus vil tjenestene være av høy 
kvalitet, fordi de bygger på et kunnskaps-
grunnlag som integrerer brukerkunnskap 
og – erfaringer med fagkunnskap på en god 
måte. Tjenestene vil være effektive og treff-
sikre, fordi de gjenspeiler det behovet som 
barn, ungdom og familier i kommunen faktisk 
har, og evalueres og utvikles med bakgrunn 
i brukernes erfaringer. Brukerne vil være 
fornøyde fordi det ved etablering av virksom-
heten har blitt lagt vekt på de erfaringer barn, 
unge og foresatte selv sitter med, i forhold til 
hva som skal til for å kunne spørre om – eller ta 
i mot – hjelp når man trenger det, og hvordan 
man ønsker å bli møtt i en slik situasjon. 

Vi er nok ikke der 100 % enda, men det betyr 
ikke at vi ikke skal la dette være de gylne målene 
som vi kan og bør strekke oss mot. Jeg håper å 
vise i dette kapitlet at vi på vei! 

Hva innebærer 
brukermedvirkning i praksis?

”Brukermedvirkning er brukerens innflytelse på 
utformingen av tjenester og i det enkelte møte 
mellom bruker og tjenesteutøver” (Sosial- og 
helsedirektoratet, 2006).
Det tas gjerne som en selvfølge at vi er enige 
om hva brukermedvirkning er, og hva det inne- 
bærer i praksis. Vi i Voksne for Barn erfarer at 
det ikke nødvendigvis er slik. I møte med fag-
folk i ulike deler av det offentlige, ser vi opp- 
fatninger om brukermedvirkning som strekker 
seg i et kontinuum fra innhenting av samtykke 
i den ene enden, til at det dreier seg om å kaste 
all sin fagkompetanse og ekspertise over bord og 
la brukerne ”kjøre sitt eget løp” i den andre. De 
aller fleste ligger nok langt fra ytterpunktene i 
sin oppfattelse, men det kan likevel være viktig å 
reise dette spørsmålet, og starte med å få en felles 
oppfattelse og et felles mål. 

Oppfattelsen av reell mulighet for medvirkning 
er samtidig svært individuell for den enkelte 
bruker. Å tilrettelegge for medvirkning for en 
familie kan for eksempel være noe helt annet 
enn det vi gjorde for en annen familie i går med 
stort hell. Det samme kan gjelde medvirkning 
på systemnivå, ut fra hvilke bruker- og alders- 
grupper det er snakk om. Derfor må dette 
vurderes i hvert enkelt tilfelle, samtidig som det 
kan defineres noen sentrale ”kjøreregler”:
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•	Bruk	tid	på	å	skape	en	god	relasjon	preget	av 
 tillit, åpenhet og gjensidig respekt.
•	Tilpass	språk,	metode	og	setting	etter	barnets 
 og de foresattes behov. Husk tolk – barna skal 
 aldri benyttes som tolk!
•	Finnes	 det	 andre	 arenaer	 og	 tillitspersoner 
 vi kan benytte/samarbeide med for å lage 
 gode rammer for medvirkning ut fra barnets  
 og foresattes ønsker og behov?
•	Inviter	barnet	eller	de	foresatte	til	å	ta	med	seg 
 seg en person det har tillit til dersom de  
 ønsker  det (pasientrettighetsloven § 3.1). 
 Taushetsplikten skal ikke benyttes som 
 argument for at dette ikke lar seg gjøre.
•	Gi	informasjon	tilpasset	alder	og	situasjon,	og	 
 gi rom for spørsmål og oppklaring. Under- 
 støtt gjerne muntlig informasjon med skriftlig  
 materiell. 
•	På	individnivå:	Trekk	inn	familie	og	nettverk	i	 
 utredning og behandling etter ønske og behov.

Hvem er brukerne?
Brukerne av Familiens hus kan favne om både 
den generelle barne- og ungdomsbefolkningen 
og deres foresatte, de barn og familier hvor det 
foreligger en bekymring, uttalte psykiske eller 
fysiske utfordringer, vansker eller lidelser, samt 
barn og unge med habiliteringsbehov. 

Det er ikke alltid lett å skulle definere hvem som 
er bruker. En familie består av flere potensielle 
brukere, og de kan representere ulike perspek- 
tiver, meninger og opplevelser. Det er i de fleste 
tilfeller avgjørende å se barnet i sammenheng 
med sin familie og sitt naturlige miljø. For- 
eldrene er en viktig ressurs som pårørende, og 
som brukere på vegne av, eller sammen med, 
barnet sitt. Samtidig må barnet inkluderes 
som bruker på egne premisser der det er mulig  

(Sosial- og helsedirektoratet, 2007). Det kan 
være vanskelig å skulle vekte barnets meninger 
og syn opp mot de foresattes der disse står i kon-
flikt. Hvem eier sannheten? Hvilken vekt barn og 
unges mening bør ha, vil naturlig nok endre seg 
i forhold til barnets alder og modenhet. Dette 
gjenspeiler seg i barnas juridiske rettigheter. I 
tillegg kan det variere ut fra situasjonen, hvilke 
avgjørelser som skal tas, osv. Utgangspunktet 
bør være at alle barn kan uttrykke noe om sin 
situasjon og sine ønsker, og at det er de voksnes 
ansvar å legge til rette for at de har mulighet til 
dette.  

Spørsmål å stille seg ved tilrettelegging
Det er alltid de voksne sitt ansvar å tilrettelegge 
for at barn og unge har en reell mulighet til å 
medvirke. Det gjelder både på systemnivå og 
individnivå. Det er også de voksne som har det 
endelige ansvaret for de avgjørelsene som tas, 
det tilbudet som gis, fagligheten, ivaretakelsen 
av barnets beste, osv. I Familiens hus er det et 
ledelsesansvar å sørge for at juridiske, politiske 
og faglige betingelser blir etterfulgt i den daglige 
virksomheten. Dette omfatter selvfølgelig også 
ivaretakelse av retten til medvirkning og del-
takelse. Innenfor de rammene som er lagt, er det 
den enkelte tjenesteutøver som har ansvaret for 
å tilrettelegge for medvirkning i den enkelte sak. 

Tilrettelegging krever oss for kreativitet, 
fleksibilitet og kompetanse. Her er i tillegg noen 
spørsmål å ta utgangspunkt i når man planlegger:

Når? Hvordan kan man finne et tidspunkt som 
passer for alle, slik at dette ikke blir et hinder 
for deltakelse?

Hvor? På individnivå vil enkelte foretrekke sitt 
eget hjem for å slippe å være den besøkende 
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– noe som i seg selv kan innbære en ulikhet i 
makt. Andre kan synes at det er invaderende å 
skulle gjennomføre ”offentlige” samtaler i stua si 
eller på ungdomsrommet. Er det mulig å tenke 
et alternativt sted, andre arenaer? Vær bevisst på 
at barn og unge kan ha behov for å trekke seg ut 
av samtalen, og tenk over hvordan dette gjøres 
mulig.

På systemnivå – er det for eksempel en symbol-
verdi at en får disponere kommunestyresalen for 
å gjennomføre en medvirkningsprosess? Eller er 
det fint å bruke fritidsklubben – deres hjemme-
bane?

Hvem? Her er det spørsmål både om hvem vi 
skal spørre, og hvem som spør. Som tidligere 
nevnt er det ikke alltid like enkelt å vite hvem 
som skal defineres som bruker. På systemnivå er 
det viktig å tenke igjennom hvem som er ”kvali-
fiserte” brukere til å si noe på vegne av en hel 
gruppe. Det er ikke alltid at barn og unge selv 
kan eller vil delta direkte i medvirknings- eller 
beslutningsprosesser som angår dem. Da er det 
viktig å tenke på hvem som kan representere bar-
nas perspektiv på en god måte. På individnivå 
kan det være greit å tenke på om det er personer 
barnet har særlig tillit til, som kan gjennomføre 
samtaler med barnet, eller også være en støtte-/
talsperson for barnet i ulike møter. På system-
nivå kan frivillige organisasjoner være gode som 
samarbeidspartnere.  

Hvorfor? Både barn og foreldre kan trenge å få 
vite hvorfor det er viktig at de har en mening og 
uttaler seg om noe. Hva er utgangspunktet for 
dette møtet eller denne samtalen? Hva er det vi 
skal snakke om, og hva er målsettingen? Hva 
skal min mening brukes til? Det er motiverende 
å vite at nettopp din mening er viktig for at en 

beslutning skal bli så bra som mulig, eller at dine 
erfaringer er verdifulle for de som er ansvarlige 
for at tjenestetilbudet for barn og unge i kom-
munen skal bli bedre.

Hvordan? Tilrettelegging handler også om å 
være bevisst på hvilke metoder, rammer og  
kommunikasjonsformer man velger for å gjøre 
medvirkningen så reell og god som mulig. 

Medvirkning som prosess
Veilederen ”Barns deltakelse i barnevernet” 
(Strandbu & Vis, 2008) har som utgangspunkt 
at barn skal være deltakende i de beslutningene 
som angår dem, og viser at brukermedvirkning 
er noe mye mer enn en samtale der informasjon 
deles. Gjennom gutten Arne sine øyne pekes det 
både på de utfordringer og de muligheter som 
ligger i det å få til medvirkning i praksis. I veile-
deren fremstilles medvirkning som en prosess 
som består av flere deler: 

Informasjon: For å ivareta sin rettighet om 
deltakelse er barn, ungdom og foresatte av- 
hengige av informasjon på ulike nivåer; de må  
ha informasjon om sine rettigheter, en viss  
systemkunnskap, informasjon om saken de skal 
mene noe om, osv. Informasjon er også en for- 
utsetning for å kunne danne seg egne meninger. 

Meningsdanning: Det er ikke alltid lett å vite 
hva man skal mene om ting. Alder, person-
lighet, funksjonsnivå, informasjon, kontekst, 
grad av konflikt osv. vil påvirke dette. Mange 
trenger noen å snakke med for å kunne danne 
seg en mening, og også trygghet i forhold til at 
det er ”greit” å mene noe, selv om ens meninger 
kan være i strid med andres tanker om saken. 

Uttrykke meninger: For at meninger skal 
bli en del av beslutningsgrunnlaget, må disse 
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meningene gjøres kjent for beslutningstakerne. 
For enkelte er det lett å uttrykke dette, mens det 
for andre kan oppleves som belastende for et 
barn å skulle si sin mening, av frykt for å si noe 
galt eller såre noen når de voksne rundt rep-
resenterer ulike behov og meninger. Relasjons-
bygging og godt samarbeid mellom de voksne 
kan være med på å lette dette, samt alternative 
kommunikasjons- og uttrykksformer.

Inklusjon av meninger: Når du deltar og 
bringer fram dine meninger, skal disse tas på 
alvor. Ulikhet i makt kan få konsekvenser for 
om meningene blir inkludert i beslutnings-
grunnlaget. Flere finner at barnets mening til-
legges mindre vekt, og at barnet oppfattes som 
mindre moden og kompetent når barnets syn 
avviker fra de voksnes (Schofield & Thoburn 
1996, Thomas & O’Kane, 1998, Thomas et al 
1999 i Strandbu & Vis, 2008).
 
Oppfølging: Det er viktig å følge opp med å 
sjekke hvordan det har vært å medvirke, og å 
avklare når og hvordan en får tilbakemelding 
på hvordan innspill og meninger har blitt tatt 
i bruk.  
Selv om modellen beskrives med utgangspunkt 
i medvirkning på individnivå, vil den være  
meningsfull også på systemnivå. Modellen kan 
også være nyttig med tanke på medvirkning fra 
foresatte.

”Å føle seg hørt, støttet og forstått – det er 
en herlig følelse!” (Voksne for Barn 2011)
Nigel Thomas gjorde i 2000 en undersøkelse 
blant barn plassert under barnevernets om- 
sorg vedrørende synet på egen deltakelse, og ba 
dem rangere faktorer som var viktige for egen 
deltakelse. Fra mest viktig til minst viktig ble 
9 faktorer rangert på denne måten: 1) bli lyttet 

til, 2) få si sin mening, 3) få støtte, 4) få vite hva 
som skjer, 5) få valg, 6) tid til å tenke igjennom 
ting, 7) at voksne ikke legger press på meg, 8) at 
voksne tar gode avgjørelser og 9) få det som jeg 
vil (Thomas, 2000).

Undersøkelsen er et eksempel på at barn net-
topp har forstått noe veldig viktig som ikke 
alltid er like åpenbart for oss voksne. Å ta barn 
og unges medvirkning på alvor handler mye 
om å huske å spørre, og like mye om å ta seg tid 
til å lytte. ”Jeg har brukt et halvt liv på å ta mot 
til meg for å spørre om hjelp. Det er DIN jobb å 
lytte til meg!” (Voksne for Barn, 2011).

Det handler om å respektere hverandre nok til 
å ta med dem det gjelder, når det snakkes om 
dem. Og det handler ikke minst om å kunne ta 
den andres perspektiv: ”Jeg har en setning å si; 
Hva hvis du var meg og jeg var deg – hva ville 
du?”( Voksne for Barn, 2011).

Dette bør være utgangspunktet når det skal 
legges til rette for barn og unges medvirkning i 
Familiens hus. Så er det opp til hvert enkelt hus 
å jobbe internt med å definere hva dette betyr 
for virksomheten og tjenestene som helhet, og 
å få på plass rammer og rutiner for hvordan det 
skal gjøres i praksis. 

Medvirkning på individnivå
På individnivå innebærer brukermedvirkning 
at barn, unge og deres familier som benytter 
seg av et tjenestetilbud, får innflytelse i forhold 
til dette tilbudet. Det betyr at de skal ha en reell 
mulighet til å medvirke i valg, utforming og 
anvendelse av de tilbud som er tilgjengelige, og 
ved planlegging, gjennomføring og evaluering 
av de tiltakene som iverksettes for den enkelte. 
Dette innebærer også et tilgjengelig, variert og 
fleksibelt tjenestetilbud å velge ut fra.
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For å ivareta retten til medvirkning på individ-
nivå finnes det ulike metoder og verktøy som 
kan være et godt utgangspunkt:

KOR (Klient- og resultatstyrt terapi) 
KOR (Klient- og resultatstyrt terapi) er en 
ramme for behandlingssamtaler hvor bruker- 
medvirkning inngår som et av de mest sentrale  
elementene. Ved bruk av KOR gis barn og for- 
eldre en rolle som aktive deltakere i utforming  
og vurdering av behandlingsopplegget. Ved 
hver samtale fyller de ut evalueringsskalaer, og 
dette blir et utgangspunkt for samtale rundt 
både egen situasjon og tilpasning av samtalene 
med terapeuten. Det er utviklet en webtjeneste 
(MyOutcomes) der skåring av skalaene gjøres 
elektronisk. Skalaene finnes både på norsk og 
på andre språk på www.heartandsoulofchange.
com eller www.centerforclinicalexcellence.com 
Omfang og erfaringer er presentert i rapporten 
”Å spørre den det gjelder” (Tuseth, Sverdrup, 
Hjort & Friestad, 2006). Metoden er utviklet av 
Barry Duncan og Scott Miller mfl.

Ved Familiens hus i Ringsaker kommune har 
psykolog Ole Christer F. Lund tatt i bruk KOR 
som en del av sin gruppevirksomhet. Lund har 
utviklet og satt i gang stressmestringskurset 
”Forebygging av stress hos mødre” med ut-
gangspunkt i sin virksomhet i Familiens hus 
(Lund 2011). Deltakerne på kurset er mødre 
med barn i alderen 0–12 år som ønsker å redu- 
sere stress for å være mer oppmerksomt til 
stede sammen med barna sine – mindful paren- 
ting. For å ivareta en kontinuerlig evaluering 
av behandlingsalliansen, fremme effekten av 
tiltaket samt å sørge for en mulighet for reell 
brukermedvirkning underveis, har Ole Chris-
ter Lund tatt i bruk KOR-skalaene som et nyt-

tig hjelpemiddel. Ved hver kurssamling skårer 
deltakerne på en skala for egenvurdering, og på 
tilfredshet med tilbudet. Gjennom dette får han 
verdifull kunnskap som han kan bruke til å vur-
dere om det er behov for justeringer av tilbudet, 
og om det bør iverksettes individuelle tiltak for 
enkeltdeltakere. – Bruk av skalaene gir oss mu-
lighet til å kvalitetssikre kurset og gjøre tilbudet 
mer effektivt og målrettet for gruppa. Samtidig 
har vi større sikkerhet i forhold til å kunne fange 
opp enkeltdeltakere som har det særlig vanskelig 
og som kanskje har behov for annen eller ekstra 
oppfølging, sier Lund. – Til sammen er dette med 
på å gi meg større trygghet i forhold til det jeg 
driver med, sier han.

Ved Familiesentrene i Larvik kommune er 
bruken av KOR ved individuelle konsultas-
joner gjort obligatorisk fra ledelseshold. Det 
betyr at kommunepsykologene benytter KOR 
som et felles verktøy for kvalitetssikring og 
medvirkning. Geir Skauli er en av psykologene 
i Larvik som har lang erfaring med bruken av 
KOR, og han har også mange refleksjoner rundt 
temaet barn og unges medvirkning. Skauli for-
teller at han opplever at KOR er et godt verktøy 
i samtale med barn og familier. Ved en første 
samtale kan det for mange være enklere å kon-
sentrere seg om en konkret oppgave som ut- 
fylling av skala enn bare å begynne å prate.

– Ved at alle deltakerne i samtalen skårer på 
hver sin skala, sikrer jeg dessuten at jeg får et 
innblikk i hver enkelts oppfatning av situas-
jonen, noe som kan være et viktig utgangspunkt 
for videre samtale, sier Skauli. I Larvik bruker 
også helsesøstrene KOR som en del av familie- 
rådgivningen, og de ønsker å se på hvordan 
skalaene kan benyttes av skolehelsetjenesten 
for mer målrettede og dokumenterte samtaler. 
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Geir Skauli er opptatt av at det å ta medvirkning 
på alvor, for eksempel ved bruk av KOR som 
metode, vil innebær en maktforskyvning. ”Hvis 
klientene skal få mer å si i terapien, så må jo 
terapeutens makt begrenses. Å ta inn klientens 
syn systematisk og på alvor, innebærer rett og 
slett en slags maktforskyving” (Skauli, 2010). 
Denne maktforskyvingen er det viktig å være 
bevisst på, ikke minst for at den åpne og direkte 
makten ikke skal erstattes av skjult makt. Med-
virkning bør derfor være dokumentert og etter-
sporbar. KOR er en måte å sikre dette på.

Individuell plan 
Individuell plan (IP) er et viktig verktøy for å 
sikre brukermedvirkning på individnivå, og en 
rettighet som er godt forankret i lov 1). Både an-
svarsgrupper og familieråd kan være gode ram-
mer for arbeidet med individuell plan. 

I Ringsaker kommune er Barbro Skålvik ansatt 
som systemkoordinator for IP. Det er hun som 
har ansvaret for å få på plass koordinator i hver 
enkelt sak, samt opplæring og oppfølging av 
koordinatorene, brukere og andre samarbeids- 
parter. Innenfor Familiens hus er det stort sett 
helsesøstre, barnevernsansatte og ansatte i PPT 
som har koordinatorrollen. Sammen med 8  
andre kommuner i Hedmark har Ringsaker 
dannet et nettverk for systemarbeid med indi-
viduell plan, til god støtte for de ansvarlige. De 
har også utarbeidet en veileder for arbeidet som 
de har kalt ”Individuell plan = brukers plan”. 
Som tittelen gir uttrykk for, er de opptatt av at 
dette ikke skal være en ny fagplan, men at IP på 
en god måte skal reflektere brukernes egne mål. 

– Det er meningsløst å jobbe med individuell 
plan uten at de eller den det gjelder, selv er med 
på å utforme mål og tiltak. Selv om vi begynner 
å bli ganske gode på dette, kan jeg i noen tilfeller 
godt ane hvilken fagbakgrunn koordinator har 
ut fra hvordan planen ser ut, og slik skal det jo 
ikke være, sier Skålvik. Brukermedvirkning har 
vært en sentral del av opplæringa om IP i Ring-
saker kommune. Skålvik forteller at hun har 
hatt god erfaring med å gi opplæring direkte 
inn i ansvarsgruppa.– Jeg mener det er positivt 
og viktig at for eksempel foreldre og fagpersoner 
på denne måten får samme informasjon og 
kunnskap. Ved at jeg i en slik sammenheng legger 
vekt på viktigheten av at det skal være brukers 
plan, opplever jeg at det er vanskeligere å gå bort 
fra dette prinsippet. Jeg synes også generelt at  
opplæring av fagfolk og brukere sammen gir 
viktige innspill og vinklinger som kanskje ikke 
hadde blitt drøftet om det bare hadde vært et 
kurs for fagfolk, sier Barbro Skålvik. 

I Ringsaker har de tatt i bruk internettbasert 
IP. Skålvik mener at dette på mange måter har 
gjort arbeidet lettere, ved at det blir en mer 
aktiv plan og at den blir lettere tilgjengelig for 
bruker og samarbeidspartnere.

Vigdis Husom Gjestvang fra Stange kommune 
er opptatt av at man også i arbeidet med indi-
viduell planer må være bevisst hvordan man 
legger til rette for en god medvirkningsprosess. 
– I planprosessen for en 14 år gammel jente var 
mor opptatt av hvor viktig det var å sette som et 
mål i IP at datteren må få gode venner. Mors be-
kymring var at ingen kommer og ringer på døra. 
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1) Retten til å få utarbeidet en individuell plan er hjemlet i sosialtjenesteloven § 4-3a og 5a-5, NAV-loven § 15 og pasientret-
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Hun opplevde at datteren var ensom. Heldigvis 
var jenta med. Hun protesterte og presiserte at 
det fikk jeg ikke lov å skrive. “Jeg er aldri alene på 
skolen, har alltid noen å gå sammen med.” Hun 
mente dessuten at chatting var en viktig måte å 
holde kontakt med venner på, noe som kunne 
være vanskelig å forstå betydningen av for for- 
eldrene, forteller Gjestvang. – Jeg oppdaget viktig- 
heten at å ta med ungdommen i egne møter, lage 
små møtepunkter utenom et ansvarsgruppe- 
møte, gjerne på eget rom eller i stua.
Dette ga meg en god opplevelse av å få det til, sier 
Gjestvang. 

Vigdis Husom Gjestvang forteller videre: – En 
familie jeg jobbet med tidligere, avholdt alle IP-
møter hjemme ved eget kjøkkenbord. Stormøter 
ble avholdt på skolen. Foreldre opplevde at deres 
stemme ble bedre hørt og at de fikk uttrykt seg på 
en annen måte hjemme, på egen arena. De sa de 
opplevde at skolens personale snakket med dem på 
en annen måte når de kom på deres hjemmebane. 
De sa de opplevde mer ydmykhet fra tjeneste- 
ytere. Den samme moren skrev ofte inn i IP sjøl, 
direkte i møtet, mens personlig koordinator var 
møteleder.

Tverrfaglig team
I flere Familiens hus har de tverrfaglige team i 
litt ulike former, hvor særlig foresatte og even-
tuelt også ungdom kan drøfte en problemstilling 
med en gruppe fagfolk. Også i slike sammen-
henger er det viktig å tenke igjennom hvordan 
møter skal legges opp for å sikre en reell med-
virkning. Familiesentret i Ringsaker har ut- 
arbeidet en sjekkliste for å kvalitetssikre for- 
eldres deltakelse i tverrfaglige samarbeidsmøter 
og oppvekstteam. Sjekklisten inneholder viktige 
punkter for hva som bør gjøres før møtet, samt 

forberedelser og gjennomføring. En forutset-
ning er at familien selv eier problemstillingen 
og er de som har definert bekymringen. Viktige 
mål er blant annet å sørge for god og nødven-
dig informasjon, god ivaretakelse av foreldre 
og ungdom i prosessen, avklare behov for bi- 
stand under møtet, basere videre oppfølging på 
familiens egne ønsker, tydelig oppsummering 
og evaluering av møtet fra foreldre og ungdom. 

Familieråd
Familieråd er en metode for brukermed-
virkning på individnivå som kan benyttes på 
ulike måter i Familiens hus sin virksomhet. 
Modellen tar utgangspunkt i at et barn har 
en rett til å delta i beslutningsprosessen som 
berører barnet (Strandbu, 2008).

Familieråd er et møte mellom familiens private  
nettverk og offentlige instanser. Målet er at 
familien selv skal drøfte seg fram til en plan 
som skal bedre barnets livssituasjon. Et familie- 
råd skal ha søkelys på barnet. Derfor deltar de 
fleste barn i familierådet, og det er de voksnes 
ansvar å legge til rette for barnets deltakelse 
også her. Et familieråd kan brukes i ulike type 
saker og for barn i alle aldersgrupper.

Familieråd gir en mulighet for å se familien 
helhetlig og finne frem til de ressurser og 
løsninger familien selv vurderer som gode  
(se figur 7.1). 
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Familieråd har etter hvert blitt en godt kjent 
metode innenfor barnevern og familievern. 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og 
Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge 
har gitt ut et temahefte for hvordan barns del-
takelse kan legges til rette for innenfor familie- 
rådsmodellen (Strandbu, 2008).

Organisasjonen Voksne for Barn har også prøvd 
ut familieråd i en mer forebyggende sammen- 
heng innenfor psykisk helse, med Familiens 
hus som ramme (Voksne for Barn, 2011).  
Familiesentret Varden i Sandefjord et eksempel 
på dette. Der er det helsesøster/familieterapeut 
og en førskolelærer som har fått opplæring som 
koordinatorer. Aktuelle saker henvises først og 
fremst via helsesøstrene. Ved Varden Familie- 
senter opplever de familierådet som en god 
metode for å få brukerne med på en aktiv måte, 
og at metoden kan brukes i et bredt spekter av 
saker. De får også gode tilbakemeldinger fra 
de familiene som har gjennomført familie- 
råd, blant annet at familiens ressurser har blitt  
mobilisert på en god måte og at de på egen 

hånd har kunnet bruke elementer fra familie- 
rådet i etterkant. Selv om en del ungdommer 
på forhånd synes det høres teit ut, kan de i  
etterkant fortelle at de synes det har fungert.

Ved Familiesentret i Larvik kommune benyttes 
familieråd på en litt annen måte. Der fungerer 
familierådet som et lett tilgjengelig hjelpetiltak 
ved at de tar imot henvendelser fra familier som 
har et problem av sammensatt karakter og opp- 
lever at veien videre er ukjent. I denne situas-
jonen benyttes familierådet som et tverrfaglig, 
reflekterende team for å belyse saken fra flere 
sider. En møteleder samtaler med familien 
om hva de opplever som problem, hvordan 
problemet kan forstås, og hvilke ressursene de  
involverte har å spille på. Refleksjonene fra 
teamet følges opp av møteleder og familie før 
de ser etter aktuelle løsninger. Teamet får også  
anledning til å komme med innspill til løsninger 
før familien avgjør hvilken vei de ønsker å gå  
videre, og hvilken bistand de da vil ha behov 
for.
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Medvirkning på systemnivå 
Med medvirkning på systemnivå menes med-
virkning knyttet til planlegging, tjenesteutvikling, 
gjennomføring og evaluering på alle nivåer. 

I forbindelse med Familiens hus, vil dette kunne 
bety involvering av barn, ungdom og foresatte på 
mange ulike måter:

Planlegging og etablering av Familiens hus 
Her kan barn, unge og foresatte bidra med 
kunnskap og erfaringer knyttet til flere forhold: 
hva som finnes av behov, hva som er viktig for at 
det skal bli et tilgjengelig og godt tilbud som det 
er lett å oppsøke dersom man trenger hjelp eller 
støtte, hvilke tjenester som bør inn, osv.

I praksis kan dette gjøres på ulike måter, og 
metodene lar seg selvfølgelig kombinere! Det 
kan for eksempel etableres arbeidsgrupper med 
representanter fra fagfelt og aktuelle bruker-
grupper. 

Da Familiehjelpa i Stange skulle etableres, ble 
det nedsatt en prosjektgruppe der Trude Kjel-
gren fra Mental Helse Hedmark ble med som 
brukerrepresentant. – Jeg har vært med helt fra 
starten i dette arbeidet, og opplever å ha fått på-
virke i forhold til hva Familiehjelpa skal være, og 
hvem som skal være der, sier Trude. – Noe annet 
jeg har bidratt mye i, er hvordan ting skal skrives, 
hvordan informasjonen om Familiehjelpa kan bli 
tilgjengelig og best mulig for de som søker hjelp. 

En annen mulighet er å invitere til ulike med-
virkningsprosesser med grupper av barn og 
unge, eller med grupper av foreldre. Et eksempel 
på dette kan være åpne dialogmøter for forel-
dre og foresatte. I samarbeid med for eksempel 
Barne- og ungdomsrådet, elevrådene eller fritids- 

klubben kan det arrangeres dialogmøter for ung- 
dommene i kommunen. 

Voksne for Barn har i flere år arrangert med-
virkningsprosesser (Skriveverksteder og Ha det 
bra-høringer) med grupper av barn og unge. 
Dette er både på eget initiativ som en del av vårt  
sosialpolitiske arbeid, blant annet med barn og  
unge som har foreldre med psykisk sykdom 
eller rusmiddelavhengighet og mindreårige 
asylsøkere, men også på oppdrag fra kommuner 
for planlegging eller evaluering av ulike tjenester/
tiltak. Alle samlingene har hatt sin opprinnelse 
i et ønske om å invitere unge til medvirknings- 
prosesser på lokalt plan. Målet er at barn og  
unges erfaringer og tanker om hva som skal til 
for å ha det bra og hva som er god hjelp skal  
hentes frem og brukes når man skal planlegge, 
utvikle og forbedre et tjenestetilbud. En viktig 
del av denne prosessen er å overbringe resultatet 
til riktig mottaker på en god måte. Øvelsene som 
blir brukt på samlingene, baserer seg på PLA-
metodikk (Participatory learning and activity).   

Da Osen kommune i Sør-Trøndelag skulle  
rullere sin plan for psykisk helsearbeid, ville de  
invitere unge til å si noe om hva som er viktig for 
dem for å ha det bra når man bor i kommunen. 
Derfor inviterte de, i samarbeid med Voksne for 
Barn, ungdom i alderen 13 til 16 år til å si noe om 
dette. Prosessen ble lagt til rette av psykiatrisk 
sykepleier og helsesøster fra Osen kommune 
samt en representant fra Voksne for Barn.

Det overordnede temaet for høringen var opp- 
vekstvilkår og psykisk helse blant barn og 
unge i kommunen. Resultatet fra høringen ble  
presentert i en egen rapport og også presentert 
for ansatte i kommunen. Det ble også brukt 
som grunnlag ved utformingen av kommunal 
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plan for psykisk helse-arbeid. Åtte måneder  
etter første høring ble det arrangert en re-høring 
med de samme ungdommene for å undersøke 
hvordan man opplevde at bidragene hadde blitt 
brukt, og hvilke konsekvenser de hadde fått.

Daglig virksomhet og gjennomføring 
av tiltak i Familiens hus
Det kan være en god idé å opprette et bruker- 
utvalg som kan være med på å sikre at barne-
perspektivet, brukerperspektivet og prinsippet 
om medvirkning blir holdt oppe og tydeliggjøres 
i virksomhetsplaner og daglig drift osv. Bruker- 
utvalget kan også være med på å etterse at tjeneste- 
utviklingen er behovsstyrt, og også komme med 
innspill til nye satningsområder. 

I helseforetakene har etablering av brukerutvalg 
etter hvert blitt en forholdsvis vanlig praksis. 
Det er også etablert en del slike utvalg på kom-
munalt nivå, men da gjerne knyttet til NAV, 
færre i forhold til tjenester for barn og unge. Jeg 
har ikke klart å finne et etablert brukerutvalg 
ved et Familiens hus, men noen av dem jeg har 
snakket med, har hatt dette, eller har forsøkt å 
få det til. Deres erfaring har vært at rekruttering 
er vanskelig, og også det å få representanter til 
å følge opp. Dette kan selvfølgelig bero på ulike 
ting, både usikkerhet rundt hva en slik rolle  
innebærer, tid og lyst, fleksibilitet fra tjenestenes 
side i forhold til tid, sted, godtgjørelse osv. 

Det kan være fornuftig å samarbeide med den 
lokale frivilligheten, og brukerorganisasjonene 
på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå for å re- 
kruttere deltakere til slike utvalg. Organisasjo-
nene kan bidra med å finne gode representanter, 
og kan også støtte og veilede representantene i 

deres oppdrag, enten det er som medlem av et 
brukerutvalg eller en arbeids-/prosjektgruppe 
slik som i Stange: 

Prosjektgruppa ved Familiehjelpa i Stange har 
møter ca en gang i måneden, og Trude Kjelgren  
fra Mental Helse Hedmark sin oppgave er nå 
å bidra til at brukerfokuset holdes oppe og 
framme i den daglige virksomheten. Birgit Valla 
skriver i sin blogg: 

”Fredag: Kl. 09.00: Møte i prosjektgruppa som 
står bak etableringen av Familiehjelpa. Her sitter  
bl.a. brukerrepresentant Trude Kjelgren fra 
Mental Helse Ungdom. Et av temaene på møtet 
er hvordan vi i Familiehjelpa kan kartlegge  
familiens ressurser, og hvilket verktøy vi kan 
bruke. Trudes vurderinger av våre innspill er av 
uvurderlig verdi.”

– Jeg bidrar til å synliggjøre brukernes syn på 
ting, sier Kjelgren. – I Familiehjelpa er de veldig 
opptatt av brukermedvirkning, og jeg opplever 
at mine innspill blir tatt på alvor og kommer til 
umiddelbar nytte i arbeidet. Mine innspill kan 
for eksempel gå på hvordan de andre snakker 
om ting. Dersom de begynner å bruke masse fag- 
uttrykk og jeg ikke forstår hva de snakker om, så 
må jeg be dem tenke over andre måter å forklare 
det på. Dette er det jo også viktig at de tenker 
over når de skal forklare og snakke om ting til 
brukerne. 

Ved å ha Trude Kjelgren med som fast medlem 
i prosjektgruppa oppnår man kvalitetssikring 
av virksomheten på minst to ulike måter: 
brukererfaringer blir inkludert og benyttet, og 
de ansatte får konkret øvelse i å kommunisere 
på en måte som er mer tilpasset og tilgjengelig 
for brukerne av tjenesten. 
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– Det eneste jeg skulle ønske meg, var at vi var 
to representanter i prosjektgruppa. Men jeg har 
styret mitt i ryggen, og kan ta med meg spørsmål 
dit for å få innspill og råd hvis jeg trenger det, 
sier hun.

Voksne for Barn har et nettverk av frivillige tals- 
personer som har fått opplæring i å fremme 
barn og unges synspunkter. Talspersonene kan 
representere barn og unge i, mange ulike sam-
menhenger, blant annet i brukerutvalg eller 
som brukerrepresentanter i Familiens hus. Tals- 
personene har ulik bakgrunn og erfaring, men 
har et felles engasjement i forhold til barn og 
unges oppvekst og psykiske helse. Flere har egne 
erfaringer som brukere av offentlige tjenester  
innenfor oppvekst- og psykisk helseområdet. 
Mange er, eller har vært, pårørende til barn eller 
ungdom med psykiske problemer. 

Evaluering av Familiens hus som modell
og tjenesteleverandør
Ved evaluering bør det være en selvfølge å hen-
vende seg til de som bruker tjenestene. Der for 
eksempel KOR brukes som kvalitetssikrings-
verktøy og fortløpende evaluering på individ-
nivå, er det også behov for gode løsninger for 
hvordan man kan sikre at brukernes erfaringer 
innhentes for evaluering av tjenesten på system-
nivå med mål om kvalitetsforbedring. 

Dette kan for eksempel gjøres med brukerunder-
søkelser. Et brukerutvalg eller en gruppe brukere 
kan bistå med å utarbeide gode spørsmål, og 
gi råd i forhold til hva som er viktig å tenke på 
ved gjennomføring. Brukerundersøkelser hen-
vender seg gjerne til foresatte og/eller de eldste 
barna. ”Bruker Spør Bruker” er et metodeverk-
tøy som er utviklet for å involvere brukerne i ar-
beidet med å samle inn og analysere data for å få 

til kvalitetsforbedringer av ulike tiltak innenfor 
helse- og sosialetaten. Ved å la tidligere brukere 
av tjenesten være de som utfører evalueringen, 
vil en få en form for brukerstyrt evaluering. KBT 
Midt-Norge (Kompetansesenter for brukerer- 
faring og tjenesteutvikling) er i gang med å til-
passe dette verktøyet for barn og unge.

Evaluering kan også ta utgangspunkt i ulike 
medvirkningsprosesser med grupper av barn, 
unge eller foresatte. 

Ved Barneverntjenesten i Hamar ble det gjen-
nomført en ha det bra-samling som et kvalitativt 
tilskudd til en gjennomført brukerundersøkelse. 
Som et ledd i evaluering og tjenesteutvikling 
inviterte de i samarbeid med Voksne for Barn 
ungdommer i alderen 13 til 19 år til hørings- 
samling for å belyse ulike temaer som barnevern- 
tjenesten i Hamar kommune ønsket innspill på. 
Alle ungdommene hadde eller hadde hatt tilbud 
fra barneverntjenesten. Et av temaene som ble 
belyst var hvordan man bør møte, informere og 
ivareta barn ved omsorgsovertakelse. Budskapet 
ble overlevert i et møte med barnevernleder og 
en samlet personalgruppe.

Uansett hvilke metoder man velger å ta i bruk 
for å sikre medvirkning på systemnivå, er det 
viktig at det tydeliggjøres i virksomhetsplanene 
hvordan dette skal gjøres, og at det etableres et 
godt system for hvordan brukererfaringer skal 
innhentes og deretter tilbakeføres til tjenesten 
for aktivt bruk i utvikling og kvalitetsforbedring. 
Det er også viktig å ha et system for hvordan de 
involverte får tilbakemelding om hvordan deres 
bidrag har blitt tatt i bruk. Brukermedvirkning 
skal inngå som en del av tjenestenes intern- 
kontrollsystem (Sosial- og helsedirektoratet, 
2006).
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Brukermedvirkning 
– bare tullball eller en kjempeidé?
Vi i Voksne for Barn har diskutert brukermed-
virkning med et bredt fagfelt ved mange anled-
ninger de siste årene. Vår erfaring tilsier at det er 
betydelig flere i dag som virker overbevist om at 
medvirkning har sin verdi, enn det var for bare 
5–10 år siden. Noen er nok enda tvilende, men 
synes det er litt flaut å si det. Noen få enslige 
sjeler står fortsatt på sitt og mener at dette er noe 
stort tullball. 

Vi oppfatter samtidig at det er ulikt hvor lett det 
er å være tilhenger av medvirkning i ulike situa- 
sjoner og sammenhenger, og også ulikt hvor 
langt man ønsker å ”strekke” medvirkningen. Det 
kan for eksempel være lettere å invitere brukerne 
av åpen barnehage til å være med på å påvirke 
valg av aktiviteter enn å gi barn og unge en reell  
påvirkningsmulighet i barnevernets beslutnings- 
prosesser. Og det kan være lettere å invitere en 
gruppe barn og unge til en uformell samling for 
å gi innspill til etableringen av Familiens hus enn 
det i neste omgang vil være å invitere med seg 
representanter for denne gruppa inn i en formell 
arbeidsgruppe. 

I praksis er derfor ikke spørsmålet for eller mot 
nødvendigvis så enkelt å svare på!

Argumentene mot
Argumentene mot, eller argumentene for hvor-
for dette er så vanskelig å få til, er der i aller 
høyestes grad: Vi har for dårlig tid, kravet til 
produksjon er stort, vi mangler metoder og 
kunnskap, osv. Disse argumentene må man både 
respektere og ta på alvor. Vi har vel alle kjent på i 
en travel arbeidshverdag at det er enklere å gjøre 
det vi er vant til å gjøre, det vi kan og føler oss 

gode og trygge på. Ved å legge rammene bedre 
til rette er det mulig å rydde unna noen av disse 
motargumentene. Slike rammer kan omfatte 
implementering av rutiner og internkontroll, 
holdnings- og motivasjonsarbeid, kompetanse- 
heving, prioritering av tid, økonomiske ressurser 
og oppgaver, osv. Det er et ledelsesansvar å sørge 
for at rammene gjør det mulig for hver enkelt 
ansatt å legge til rette for at barn og unge skal 
kunne medvirke på egne premisser. Det er også 
et lederansvar å etterspørre/etterse at retten til 
medvirkning blir oppfylt. 

Mange opplever en usikkerhet i forhold til 
hva man skal gjøre dersom barnet ønsker seg 
noe en ikke kan oppfylle. Den gode hjelperen 
i oss frykter nok dette. Det er kanskje enklere 
for flere av oss å ta en avgjørelse på egen hånd 
basert på vår fagkunnskap, enn det er å spørre 
for så å måtte skuffe og oppleve å ikke strekke til. 
Men dersom vi voksne på forhånd er gode til å 
informere og avklare i forhold til hva det betyr 
å medvirke –hva du kan og ikke kan bestemme, 
hvem som har det endelige ansvaret, eventuelle 
valgmuligheter, osv., så blir ikke nødvendigvis 
skuffelsen så stor. Barn kan forstå dette. Der-
som barna i tillegg opplever å bli lyttet til og 
respektert for sine meninger og ønsker, og blir 
møtt med gode forklaringer på hvorfor vi ikke 
kan få det til akkurat sånn akkurat nå, så kan 
det likevel bli en positiv opplevelse å medvirke. 

Det finnes også argumenter som tar utgangs- 
punkt i barna, for eksempel at de er for små, 
for dårlige, at de ikke har noe fornuftig å kom-
me med og ikke vet sitt eget beste. Kanskje det 
provoserer noen hvis jeg sier at jeg oppfatter 
at bakgrunnen for slike argumenter ofte knyt-
ter seg til en usikkerhet om hva medvirkning 
egentlig innebærer. Samtidig er det et reelt og 
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aktuelt dilemma i dette, nemlig forholdet mel-
lom barns rett til medvirkning og deltakelse, og 
retten til vern og beskyttelse. Hva skal barn og 
unge inkluderes i, og hvordan trygge dem på at 
det er ”greit” å si sin mening? Hvor mye skal vi 
presse på for å få barn og unge til å uttale seg og 
ta del i beslutningsprosessene? Ikke alle barn og 
unge ønsker å delta, eller de synes det er vanske- 
lig å ha noen mening om ting. Dette må respekt- 
eres. Men det er dere som jobber i Familiens 
hus som må ta oppgaven med å bygge relasjon,  
motivere, legge til rette, gi tilstrekkelig infor- 
masjon, osv.

Det kan uansett være god grunn til å sjekke sine 
egne motargumenter, eller beslutninger om ikke 
å invitere barnet med. Dersom det er vanskelig 
å overbevise seg selv eller sine kolleger om at de 
begrunnes med hensynet til barnets beste, så er 
det nok bra å tenke igjennom en gang til! 

”Barn og unge som har havnet i systemet har som 
oftest opplevd verre ting enn å få vite sannheten 
om hva som skjer og hvorfor det skjer. (…) Vi har 
rett til å være med å bestemme over våre egne liv 
og vil vite hva som skjer!” (Voksne for Barn, 2011)

Argumentene for 
Heldigvis er argumentene FOR mange og gode, 
og burde absolutt være lette å selge:
Barnekonvensjonen gir barn og unge under 18 år 
et særlig menneskerettighetsvern. Barns rett til 
å si sin mening, bli hørt og respektert er et sen-
tralt prinsipp i konvensjonen. Retten til barn og 
unges medvirkning er også hjemlet i en rekke 
norske lover. Dette forteller oss at lovgivere 
og politikere både i Norge og ute i verden har  
bekreftet barna som egne rettssubjekter, og slått 
fast at deres rett til medvirkning og deltakelse er 
grunnleggende og viktig.  Det forteller oss også 

at barn og unges medvirkning ikke er noe vi  
juridisk sett kan velge å ikke ta på alvor. 

Økt kvalitet er annet godt argument. Å involvere  
brukerne og gi dem innflytelse er definert som 
et av elementene i kvalitetsbegrepet i Helse- 
direktoratets nasjonale strategi for kvalitets-
forbedring i sosial- og helsetjenesten. ”Målet er at 
brukermedvirkning skal bidra til økt kvalitet på  
tjenestene og at brukeren har innflytelse på egen 
livssituasjon. Kvalitetsforbedringene ligger i  
dialogen og samspillet mellom bruker og  tjen- 
esteutøver” (Sosial- og helsedirektoratet, 2007).

Medvirkning har en helsefremmende verdi. 
Det å oppleve at det er mulig å ha innflytelse 
på eget liv, er en viktig faktor for å holde seg 
frisk (Antonovsky, 1987). En annen slik frisk- 
faktor er opplevelsen av å hjelpe andre. Flere av 
de ungdommene vi har møtt gjennom Voksne 
for Barns arbeid med medvirkningsprosesser, 
har fremholdt det som styrkende å få bidra med 
sine erfaringer for at andre barn og unge som er 
i en vanskelig situasjon, kan få bedre hjelp. 

Kravet til produktivitet kan fra tjenestenes 
side oppfattes som et hinder for brukermed-
virkning. Det er en forestilling om at det å ta 
brukere med på råd tar ekstra tid og dermed 
er mindre effektivt. Det er imidlertid mange 
eksempler, både fra praksis og forskning, på 
at økt treffsikkerhet og effekt ved å ta hensyn 
til brukerperspektivet gjør behandlingen mer  
effektiv (Lambert, 2007). Barn, ungdom og 
foreldre sitter inne med viktig kunnskap og vik-
tige erfaringer om hvilke utfordringer man kan 
stå overfor, men også hva som er god hjelp, hva 
som er viktig for å kunne ta imot hjelp, hvor-
dan en ønsker å bli møtt, osv. Det vil si kunn- 
skap og erfaringer som er sentrale med tanke 
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på planlegging, utvikling og evaluering av  
tjenester både på individnivå og systemnivå. 
Dette er en stor og til dels ubrukt kunnskaps- 
kilde, og ved å gyldiggjøre denne som en del av 
kunnskapsbasert praksis vil kunnskapsgrunn-
laget bli både bredere og mer presist. Dersom 
Familiens hus bygges med tanke på de behov 
som faktisk ligger hos brukerne, så vil treff-
sikkerheten bli mye større – og dermed også  
effektiviteten og ressursbesparelsen. 

Kommunepsykolog i Stange Kommune, Birgit 
Valla, setter likhetstegn mellom brukermed-
virkning og effektiv hjelp. – Vi vet at det ikke er 
nok å gjøre mer av det samme, men at vi må se på 
tjenestene på nye måter, med brukernes øyne, og 
lete etter løsninger på de utfordringer alle ser gjen-
nom å tenke nytt.  
 
Birgit Valla er leder av Familiehjelpa i Stange, 
og i tillegg har hun en kommuneblogg 
hvor hun skriver mye som er spennende for 
oss som er opptatt av psykisk helsearbeid og 
brukermedvirkning (http://www.psykol.no/pf/
Fag-og-profesjon/Fagblogger/Birgit-Vallas-
kommune-blogg) 
 
Blant annet skriver hun dette om Familiehjelpa 
og deres arbeid: 
”Familiehjelpa benytter Klient- og resultatstyrt 
praksis som metode for systematisk å innhente 
brukernes evaluering av tilbudet. Det er brukernes 
medvirkning som er førende for hvordan tjenesten 
skal se ut, og hvilke tiltak som skal utformes. Hvis 
det jeg og Familiehjelpa gjør ikke hjelper, eller ikke 
gir resultater ut til befolkningen, må vi revurdere 
våre fremgangsmåter”. 

Praksisen med Klient- og resultatstyrt terapi 
(KOR) har Valla tatt med seg fra sin tidligere 
jobb på Hagen Behandlingsenhet. Der så de  
tydelig hvordan medvirkning i praksis fikk betyd- 
ning for behandlingseffektiviteten. Etter at de 
gikk over fra ekspertstyrt til klientstyrt behan-
dling, økte antall behandlede barn med 300 %, 
uten nyansettelser og økt ressursbruk. Gjennom 
kontinuerlige tilbakemeldinger fra brukerne 
kom de raskere i gang med tiltak som virket.  
I tillegg så de at når familiene var med på å  
bestemme tiltakene, ble disse ofte mindre om- 
fattende (Huggins, Valla & Huggins, 2007).

Intern kompetanse og utvikling 
Behovet for kompetanse er viktig, og et stadig 
tilbakevendende tema. I tillegg til å legge vekt 
på den enkelte ansattes kompetanse innenfor 
sitt fagområde kan et felles kompetanseløft på 
mer generelle områder virke engasjerende og  
samlende. Samtaler med barn i praksis kan for  
eksempel være et område for slik felles  
kompetanseheving. Dette har alle god nytte av, 
og det kan aldri være tema for ofte. 

Inviter gjerne representanter fra bruker- 
organisasjonene eller et innflytelsesorgan for 
barn og unge, slik at de kan informere om sitt 
arbeid, dele sitt syn på medvirkning og hva 
dette innebærer, eller også for å drøfte eventuelt  
samarbeid. 

Å ha medvirkning som tema på internunder-
visning og felles plandager kan være en nyttig  
investering; både for å etablere eller vedlike- 
holde bevissthet og kultur, og for å legge grunn-
laget for gode rutiner samt planer for implemen-
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tering, evaluering og utvikling. La medvirkning 
bli et samlende prosjekt i virksomheten!

Øvelser hentet fra LØFT-metodikk (løsnings-
fokusert tilnærming) og PLA-metodikk (partici-
patory learning and activity) kan være et nyttig 
og mer aktivt utgangspunkt for felles jobbing. 
Her er noen eksempler:

Øvelse 1
Alle tar utgangspunkt i et felles spørsmål. For  
eksempel: Hva karakteriserer et Familiens hus 
hvor medvirkning er en naturlig del av det  
daglige arbeidet og preger alle deler av virksom-
heten? Be alle komme med stikkord og noter på 
whiteboard eller lignende. Del så inn i grupper. 
La noen grupper være ansatte, andre foreldre,  
ungdom osv. Neste oppgave løses i gruppa: 
Hva var det første du skulle legge merke til hvis 
du kom inn i et Familiens hus som er slik som  
definert i første del av oppgaven? Alle i gruppa 
sier et ord, som noteres av valgt sekretær. Hva er 
den neste tingen du ville legge merke til osv. Når 
alle er ferdige, bes gruppen om å velge ut de 3 vik-
tigste tingene. Presenter for hverandre i plenum. 
Diskuter hva av dette som kan gjøres i morgen. 

Øvelse 2
To og to sitter sammen. Begge tenker ut en suk-
sesshistorie som handler om brukermedvirkning, 
for eksempel en situasjon eller en sak der en har 
lyktes godt med å tilrettelegge for brukermed-
virkning, og som en er stolt av. Den ene forteller 
i løpet av 3 minutter sin historie, mens den an-
dre skal lytte aktivt og anerkjennende og være  
nysgjerrig. Når den ene er ferdig med å fortelle, 
skal den andre skryte og gi positiv tilbakemeld-
ing. Jeg blir imponert når du forteller om…., så 
flott – du må ha jobbet hardt for å ha fått til….. 
osv. Så byttes rollene, og den andre forteller. 

Disse øvelsene kan også brukes for å legge 
konkrete planer for implementering, styrking 
eller evaluering av medvirkning i virksomheten.  
Øvelsene kan da med fordel utøves sammen 
med et eventuelt brukerutvalg eller sammen 
med en utvalgt gruppe av brukere. 

Øvelsen suksesshistorie kan også for eksempel 
brukes som en fin innledning til, eller avslut-
ning av, et brukerutvalgsmøte

Barns klokhet
Vi i Voksne for Barn erfarer stadig barn og  
unges enorme klokhet! Når vi evner å spørre på 
en god måte, får vi enkle, ærlige og tydelige svar.  
De peker på det åpenbare som vi voksne i vår 
iver etter å være hjelpsomme, flinke, profesjo-
nelle eller bedrevitende lett mister av syne. 

”Å spørre meg om hva jeg synes, hva jeg liker og 
hva som kunne vært bra for meg, hadde vært  
greit. Det spørsmålet har jeg aldri fått. Jeg er  
kanskje den som tar det jeg får, men jeg har 
meninger om ting” (Voksne for Barn, 2011). 
Klokt – ikke sant?

Dersom vi ønsker å nå målene om reell med-
virkning, kan det hende vi må spørre oss om det 
virkelig er nok å la prinsippet om medvirkning 
få ligge i ro der i grunnmuren som et godt  
fundament. Kanskje må det jobbes jevnt, trutt og 
systematisk for å få medvirkningsprinsippet opp 
i gulv og vegger i alle husets etasjer? 

Jeg håper dere inspireres til å ta fatt på dette  
viktige arbeidet sammen med brukerne av  
Familiens hus!
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Ingeborg Wien, Ringsaker kommune,  
Irene Larssen, Fauske kommune og 
Gørill Warvik Vedeler,  
RKBU Nord, Universitetet i Tromsø

 
Innledning, Gørill Warvik Vedeler

Samhandlingsreformen, som for tiden har pri-
oritet fra norske myndigheter, har som mål å 
bidra til at et helsefremmende og forebyggende  
tilbud til befolkningen blir bedre og mer hel-
hetlig (Helse- og omsorgsdepartementet, 2009).  
På kommunalt nivå er det knyttet forvent-
ninger om at kommunene skal etablere gode 
samhandlingsstrukturer, parallelt med at det 
trekkes frem at det er viktig å samordne det 
helsefremmende og forebyggende arbeidet 
rettet mot foreldre og barn. Samhandlings- 
reformen aktualiserer behovet for å spre kunn- 
skap om samhandlingsmodeller, hvor Familiens 
hus er et eksempel på en slik modell. 

Utprøving og implementering av familie- 
sentermodellen Familiens hus på 2000-tallet 
var et resultat av initiativ fra nasjonale myndig- 
heter. Den svenske familjecentralmodellen ble 
introdusert på en konferanse i Sør-Norge på 
slutten av 1990-tallet. Etter dette utformet 
myndighetene et oppdrag for utprøving og 
tilpassing av modellen for norske forhold (for-
mulert i rundskriv I-47/99 Helsestasjon for 
barn og unge 0–20 år – eit kraftsenter for helse 
og oppvekst); dette ledet til prosjektet Forsøk 
med familiesenter i Norge 2002 til 2004. Bak- 
grunnen var en erkjennelse av at gjeldende 
kommunal praksis ikke fanget opp problema-
tikk relatert til barnefamilier tidlig nok, og at 
støtte og hjelp dermed ble iverksatt for sent. 
Målet var å gi flere barn og familier tilbud på 

et tidlig tidspunkt, for slik å redusere omfanget 
av alvorligere problematikk. Det var parallelt 
et politisk ønske om å øke innsatsen rettet mot 
psykisk helse i kommunal sektor. Forsøket ble 
derfor forankret i implementeringsarbeidet som  
fulgte Opptrappingsplanen for psykisk helse 
1999–2008 (Sosial- og helsedepartementet, 
1998). I prosjektbeskrivelsen fra RKBU Nord 
(oppdragsmottaker), som ble oversendt Sosial- 
og helsedepartementet i 2001, ble det formulert 
at forsøket skulle bidra til å dreie kommunal 
sektor fra forvaltningsorganisasjon til behovs- 
organisasjon. Befolkningens behov skulle legges  
til grunn, og det skulle resultere i en revider- 
ing av arbeidsmåter samt utvikling av nye.  
Prosjektet skulle resultere i styrking av  
eksisterende  eller opprettelse av nye familie- 
senter i seks kommuner. 

Deltakerkommunene mottok statlige stimu- 
leringsmidler gjennom forsøksperioden. Det 
ble i tillegg bevilget midler til evaluering av  
arbeidet. Evalueringsrapporten konkluderte 
med at ”Forsøkskommunene klarte å skape 
en arena for tverrfaglig, til dels også tverr- 
etatlig, psykososialt arbeid for barn, unge og 
deres familier. I løpet av prosjektperioden ble 
det skapt et godt utgangspunkt for metode- 
utvikling på brukernes premisser. Forsøks- 
kommunene har kommet langt (…) når det 
gjelder implementering av verdier og mål for 
Opptrappingsplanen for psykisk helse” (Haug-
land, Rønning & Lenschow, 2006, s. 10).

Forsøksprosjektet ble som nevnt ledet av RKBU 
Nord (den gang Regionsenter for barn og unge, 
region nord) mens styringsgruppen var for- 
ankret i Sosial- og helsedirektoratet. Styrings- 
gruppen var bredt sammensatt og bestod av  
representanter fra Sosial- og helsedirektoratet  
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(3 representanter), Barne- og familiedeparte- 
mentet (2 representanter), Utdanningsdir- 
ektoratet (1 representant), RKBU Nord (1  
representant fra ledelsen) og organisasjonen  
Voksne for Barn (1 representant). I tillegg  
møtte prosjektleder og forskere fra RKBU  
Nord på møtene. 

Interessen fra kommunene var stor, og etter en 
utvelgelse basert på en liste med kriterier ble 
følgende kommuner med som forsøkskom-
mune: Nordreisa, Bodø og Fauske, Nes i Ak-
ershus, Ringsaker samt Furuset bydel i Oslo. 
Videre i dette kapittelet vil Ringsaker og Fauske 
kommune beskrive erfaringer fra de prosessene 
de var igjennom da de etablerte familiesenter/
Familiens hus i sin kommune. 

Eksempel 1

Familiens hus i Ringsaker kommune –
praktisk erfaring 

Ingeborg Wien 

Ringsaker kommune deltok i forsøk med Fam- 
iliesenter i perioden 2002–2004, og har der-
etter overført erfaringene fra forsøket til fast 
drift. En har valgt å endre navn til Familiens 
hus i henhold til føringene fra RKBU Nord ved  
Universitetet i Tromsø. Familiens hus er finan-
siert gjennom midler til Opptrappingsplanen 
for psykisk helse i kommunene og fra kommu-
nens egne budsjettrammer.

Bakgrunn 
Kommunestyret i Ringsaker vedtok drift av 
prosjektet ”Gla´ oppvekst i Ringsaker” i peri-
oden 1997 – 1999. ”Gla´ oppvekst i Ringsaker” 
la vekt på styrking av barns og unges mestrings- 

evne ved å tilføre kompetanse og utvikle aktiv-
iteter på ulike arenaer for barn og ungdom. I 
tett samarbeid med 5 andre kommuner i Øst-
landsområdet som var i gang med tilsvarende 
prosjekter, fikk en erfaringsutveksling. En  
gjennomførte felles evaluering ved hjelp av 
Østlandsforskning. ØF-Rapport nr. 03/2005 
“Gla´ oppvekst for barn og unge i kommunene”. 

Invitasjon til deltakelse i forsøk 
med Familiesenter 
Med dette prosjektet som bakgrunn fikk Rings- 
aker kommune invitasjon til å delta i Forsøk 
med familiesenter, som en av 6 kommuner i 
landet. Familiesenter var allerede under plan-
legging ved en av kommunens 4 helsestasjoner, 
Nes helsestasjon. Ansatte hadde signaliserte  
behov for bredere faglig kompetanse i helse- 
stasjonen. Helsedirektoratets invitasjon inne- 
holdt klare kriterier for deltakelse. Plan for  
arbeidet måtte godkjennes av kommunestyret. 
Arbeidet skulle gjennomføres av minimum 
helsestasjon, PP-tjenesten og barneverntjen-
esten, men en rekke andre instanser kunne 
være aktuelt deltakende. Det forutsatte i tillegg 
et gratis lavterskeltilbud, tverrfaglig sammen- 
setning og brukermedvirkning. Hensikten 
skulle være å fremme mestringsevne og tilstrebe 
helhetlige og sammenhengende tverrfaglige 
tjenester, og tjenester som foregikk på bruke-
rens premisser. 

Planarbeidet 
Helsesjefen fikk ansvaret for utarbeidelse av 
planen. Plankomitéen bestod av representanter 
for helse- og sosialetaten og skoleetaten. Helse- 
sjef, prosjektleder for ”Gla’ oppvekst”, barne- 
vernssjef, sosialsjef, sjefhelsesøster, barnehage- 
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sjef og PPT-leder ble utnevnt. Plankomitéen  
arbeidet i en prosess med å finne ut hva en ville 
jobbe med, hvordan en ville jobbe, hvem hadde 
naturlige oppgaver innenfor området, hvordan 
økonomien skulle fordeles, og geografisk plas-
sering. Vesentlige spørsmålsstillinger var:

- På hvilke områder har en ikke tilstrekkelig 
 tverrfaglig arbeid?
- På hvilke områder har vi ikke gode nok tjen- 
 ester til barn og unge?
- Hva sier lovverket til de forskjellige kommu- 
 nale instansene?
- Hvilke instanser/tjenester ville kunne styrke  
 tjenestene?
- Hvilke muligheter ser en innenfor egen  
 kommune?
- Utarbeidelse av en visjon, hovedmål og delmål. 
- Hvilke tiltak må settes i gang for å nå de  
 aktuelle mål?
- Hvilke rammer finnes allerede?
- Hva kan bestå?
- Hva bør endres?
- Hvem vil endringene berøre?

Planarbeidet gikk ut over forventet tidsbruk, 
det var vanskelig å finne felles tid til møter, og 
en opplevde utfordringer knyttet til ulikhetene 
i kulturene i hver av de deltakende instansene. 
Hele arbeidsdager og eksterne møtelokaler ble 
løsningen for å få fullført arbeidet. Erfaringene 
med tidsbruken er likevel positiv fordi en ser 
en utvikling i slike prosesser. En må anta at re-
sultatet blir mer gjennomdrøftet og med større 
grad av enighet enn med raskere beslutninger. 
Organiseringen ble annerledes enn i de øvrige 
forsøkskommunene. Prosjektledelsen ble lagt 
til en allerede eksisterende lederstilling, og 
nyopprettede stillinger ble lagt under ledelse av 
barnevernsjef og PPT-leder. 

Forutsetninger
Planen gikk ut på at helsestasjon 0–6 år skulle 
inngå i sin helhet i aktiviteten, barnevern- 
tjenesten fikk tilført 0,5 årsverk til forebyggende 
barnevernarbeid og fikk overført 0,5 årsverk 
for barne- og familieveileder fra helsestasjonen, 
PP-tjenesten fikk tilført 0,5 stilling for før-
skolelærer til å arbeide med åpen barnehage og 
grupperettede aktiviteter. Helsestasjonen fikk 
tilført øvrige driftsmidler til aktivitetene. Forsøk 
med familiesenter ble tilknyttet lokalene for 
helsestasjonene i Brumunddal og på Nes, 3/4 av 
kommunens befolkning soknet til disse to helse- 
stasjonene. Aktiviteter i familiesenteret skulle 
være: svangerskapsomsorg, helsestasjons- 
tjenester (undersøkelser, konsultasjoner, råd 
og veiledning), åpen barnehage, forebyggende 
barnevern gjennom barn- og familieveilederne,  
barselgrupper, grupper for unge mødre, felles 
tverrfaglig kompetansehevning og tilbud som 
kunne settes i gang i forhold til behov som ble 
avdekket og ledige tilgjengelige ressurser.

Ledelse 
Ansatte i familiesenteret skulle stå under ledelse 
av og tilbys veiledning fra egne faggrupper. For 
å lykkes med reelt tverrfaglig samarbeid mente 
en at nødvendige instanser/tjenester skulle 
være inkludert i arbeidet. Motsetningen til dette 
kunne være at ansatte i familiesenteret utgjorde 
egen enhet. Styringsgruppa ble sammensatt  
av lederne for de aktuelle tjenesteområdene. 
Sjefhelsesøster ble utnevnt til prosjektleder for 
forsøket med Familiesenter, som et tillegg til de 
ordinære oppgavene. Kommunen prioriterte å 
benytte minst mulig midler til ledelse og mest 
mulig til brukerrettede aktiviteter i forsøket.
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Kompetanseutvikling og relasjonsbygging    
En startet kompetansebygging i Relasjons- 
kompetansebygging ved at nøkkelpersoner 
fikk delta i opplæringsprogram med Kempler- 
instituttet fra Danmark. Forutsetningen for 
deltakelse var bidrag til overføring av kunn- 
skapen til øvrige ansatte i egen kommune. 
Dette ble en viktig brikke i utviklingen av felles 
forståelse for arbeidet. Tilleggseffekten var 
felles møtepunkter som gav mulighet for å bli 
bedre kjent på tvers. En utfordring var imidler-
tid å få tilstrekkelig spredning av tenkningen, 
organiseringen og hensikten til alle ansatte i en 
stor organisasjon. Kommunen har mange del-
tidsansatte, spesielt i helsestasjonen, og her var 
forutsetningen at alle skulle være deltakende. 
Tverrfaglig kompetanseutvikling ble imidler-
tid en god erstatning hvor faggruppene møttes 
på tvers og fikk en drøftingsarena hvor alle var 
likeverdige aktører. En møttes til fagdager ca. 
4 ganger i tillegg til en 2 dagers samling med 
overnatting.

Vesentlige tiltak     
Åpen barnehage var et vesentlig tilbud som 
ble etablert tidlig i forsøksperioden og som 
ble godt mottatt både fra brukerne og øvrige 
ansatte. Barne- og familieveilederen fikk også 
raskt mange oppgaver. Familier med behov 
utover det som helsesøstre og jordmødre kunne 
tilby, ble overført i tidlig fase. Behovet har fort-
satt. Helsestasjonsansatte beskriver at de nå har 
fått tiltak der de før avdekket, men ikke hadde 
noe å tilby. Konsultasjonsteam er ikke en del 
av tiltakene, slik de flest andre forsøkskommu-
nene etablerte. Imidlertid innbød lokalene til 
å møtes uformelt og på den måten få invitert 
hverandre inn i aktuelle og relevante oppgaver. 
Fra begynnelsen av tok en i bruk et skjema for 

samtykkeerklæring som brukerne underskrev 
for å godkjenne at nødvendig informasjon ble 
utvekslet. 

Brukermedvirkning    
Det ble gjennomført en omfattende bruker- 
undersøkelse i en tidlig fase. Brukerunder-
søkelsen fikk gode scorer på de fleste punkter. 
Imidlertid var det ikke benyttet et godkjent 
spørsmålsskjema, og undersøkelsen kunne 
ikke brukes til videreutviklingsarbeid. SIN-
TEF har senere gjennomført tre brukerunder-
søkelser rettet mot barn og unge i kommunen 
i forbindelse med evaluering av opptrappings- 
planen for psykisk helse i kommunene; “SIN-
TEF A4727 Tilgjengelighet av tjenester for 
barn og unge med psykiske vansker” (SINTEF, 
2008). Rapporten viser at familiesenter i denne 
formen gir resultater i form av bedre tverrfa-
glig samarbeid overfor barn og unges psykiske 
helse. Brukermedvirkning på individnivå er 
styrket ved at de ansatte har fått kompetanse i 
relasjonsbygging og kommunikasjon, og dette 
har medført større fokus på brukeren.

Videreføringen   
Etter endt forsøk vedtok kommunestyret å 
etablere fast drift. Driften ledes i dag av et leder- 
team bestående av leder for barnevern, leder 
for PPT, leder for psykisk helse og leder for 
helsestasjoner. Lederteamet har møte mini-
mum en gang pr. måned. Hvert “hus” ledes 
av en koordinator som også er arbeidsleder 
for sin helsestasjon. En har fått utvidet antall 
førskolelærere og familieveiledere, og har fått 
inn psykisk helse-arbeider og 2 psykologer. En 
benytter skjema for informert samtykke hver 
gang et barn/en familie introduseres for en ny 
faggruppe. Dette gir mulighet for samarbeid på 
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tvers innenfor de feltene det er gitt samtykke til. 
De gruppene som har rett og plikt til å foreta 
dokumentasjon, benytter journalprogrammet 
innenfor sin egen enhet. Psykologene benyt-
ter generell journal i helsestasjonens journal-
program, fordi en har funnet dette mest hen-
siktsmessig. Det arbeides fortløpende med 
utvikling av tilbud/tiltak i forhold til hva en ser 
det er behov for, og tilgjengelige ressurser. Det 
har vært arbeidet med kompetansebygging på 
ulike temaer: “De utrolige årene”, Marte meo, 
familieveiledning og spedbarnsobservasjon er 
eksempler. Men fortsatt fokus på relasjons- og 
kompetansebygging er svært vesentlig for vel-
lykket videreføring. 

Eksempel 2

Fauske familiesenter 
– fra politisk vedtak til åpent hus 

Irene Larssen

Å arbeide etter modellen Familiens hus er riktig. 
Profesjonene sier at å gå tilbake og arbeide som 
tidligere, på hvert sitt “nes”, ikke er noe alterna-
tiv. En av de ansatte i BUP sier: “Det er nesten 
litt rart å tenke seg tilbake til tida før familiesen-
tret, hvor alle satt på forskjellige plasser. Jeg har 
veldig positiv erfaring med denne modellen. 
Inntrykket mitt er at det har etablert seg hos folk 
flest, at folk vet om familiesentret, jeg tenker at 
det er et godt tilbud til folk i kommunen. Gjen-
nom familiesentret er førstelinjetjenesten mere 
samordnet, noe vi i andrelinjetjenesten knytter 
oss til.” De viktigste erfaringene er at de ansatte 
opplever et felles ansvar, det gjør at de slipper 
å være alene om dagligdagse utfordringer og 
problemer. De tar tak i det de ser, på et mye 

tidligere tidspunkt enn før. Familiene opplever 
raskere svar og hjelp, og de opplever å bli sett og 
tatt på alvor. Å arbeide i Familiesentret sikrer  
kvaliteten på tjenestene på en god måte, profe- 
sjonene har ulik fagbakgrunn, det tverrfaglige 
arbeidet vektlegges, og familien er deltaker, 
både i den åpne barnehagen og i sentrets øvrige 
tilbud. I dag står huset der, det er åpent for 
foreldre, barn og ungdom, det er deres hus, og 
deres behov står i sentrum.

Hvorfor Fauske kommune? 
Da ”Opptrappingsplanen for psykisk helse 
1999-2006” kom, ble det fra Sosial- og helse- 
departementet lagt stor vekt på å integrere 
barn og unge i kommunenes planer for psykisk 
helse. Fylkesmannen i Nordland var en på-
driver for at dette arbeidet skulle komme i 
gang. I den forbindelse ble det i Fauske kom-
mune ved årsskiftet 99/00 etablert en tverre-
tatlig arbeidsgruppe, representert med ledere 
fra helsesøstertjenesten, barneverntjenesten, 
PPT og BUP. Gruppens oppgave var å kartlegge 
andelen barn og unge med psykosomatiske 
problemer og sette i verk tiltak. Som resultat 
av kartleggingen ble det stilt noen spørsmål 
som ble retningsgivende for et tverretatlig  
arbeid rettet mot førskolebarn, tidlig inter-
vensjon og foreldreveiledning. Et spennende 
kompetanseoppbyggingsprosjekt kom i gang, 
der en felles faglig plattform ble lagt. At det 
ble satt fokus på barn og unges psykisk helse,  
resulterte i ansettelse av to foreldreveiledere på 
helsestasjonen. Dette grundige og systematiske 
arbeidet, som ble gjort fra 1999 til 2001, var 
nok utslagsgivende for at kommunen ble valgt 
som en av 6 kommuner i landet til å delta i det 
statlige forsøksprosjektet med Familiesenter 
2002–2004.
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Den nye strukturen – og ledelsen
Å legge til rette for en ny organisering og struk-
tur i kommunens forebyggende og helsefrem-
mende arbeide for familien var utfordrende 
og tok tid. En prosjektperiode på tre år gikk 
fort. Vår erfaring er at hvis en velger å starte 
utviklingsarbeid med familiesenter/Familiens 
hus som et prosjekt, bør en allerede fra begyn-
nelsen ha tanker utover prosjektperioden. Å 
være forsøkskommune var til dels krevende; 
til gjengjeld gav det oss fordeler. Den øko-
nomiske støtten kom godt med. Den faglige 
stimulansen var av stor betydning. Å møte de 
andre forsøkskommunene, diskutere de daglige 
utfordringene, og sammen se veien videre, var 
betydningsfylt og gav mening. Det handlet om 
felles ideologi, målsetting og å lære av hveran-
dres arbeid, spesielt med tanke på håndtering 
av prosessen innad i egen organisasjonen.

Allerede tidlig i prosjektperioden så vi nød-
vendigheten av en heltidsansatt prosjektleder. 
Arbeidet med å utvikle familiesentret krevde 
engasjement, stå-på-vilje, evne til å spre entu-
siasme og å få alle med. Noen var kritiske, men 
stort sett var ansatte positiv til forandring. De 
så at fremskritt var bra både for deres eget fag 
og for familiene. Et av spørsmålene som ble  
reist, var om det ikke lenger skulle være for-
skjell på yrkesgruppene. Etter hvert som tiden 
gikk, så en at hver enkelt ansatt ble enda mer 
bevisst på sitt eget fagområde. Å gå for fort 
fram er ikke bra, men noen ganger kan en ikke 
vente på alle, da vil forandringen ta altfor lang 
tid eller kanskje ikke bli noe av.

Prosjektlederen la til rette for utvikling og god 
samhandling mellom de ulike tjenestene, og 
arbeidet for gode prosesser med de ansatte i 

huset. Den tverrfaglige samhandlingen skjer 
nå med utgangspunkt i to basisteam, 0–5 år 
og 5–20 år. Basisteamene samles hver for seg 2 
timer, hver annen uke, for diskusjoner, planleg-
ging og refleksjoner. En gang i måneden møtes 
gruppene med faste representanter fra PPT og 
BUP. På disse møtene utveksles informasjon, 
og generelle og individuelle problemstillinger 
diskuteres. 0–5 årsteamet har ansvarsområder 
knyttet til svangerskapsomsorgen, helsesta- 
sjonsvirksomheten 0–5 år, åpen barnehage, 
foreldreveiledning/familieveiledning og gir 
tilbud til barnehagene. Basisteam 6–20 år har 
ansvarsområder knyttet til skolehelsetjenesten 
hvor de gir tilbud til alle grunnskolene, vi-
deregående skole og helsestasjon for ungdom. 
Familiemøte i familiesentrets ”tredje etasje” er 
til for familiene som sliter med mer sammen-
satte problemer. Familien legger selv fram sin 
sak og får den belyst av profesjoner med ulik 
bakgrunn. Gjennom refleksjon sammen med 
profesjonene kommer familien fram til måter å 
håndtere sine utfordringer på. 

Det handler om å snakke med familien og 
ikke om dem. For at alle ansatte som arbeider 
med barn og unge, skal få god kunnskap om 
og forståelse for utviklingsarbeidet, er det av  
betydning at lederne deres deltar i arbeids- 
gruppen. Ledere fra helse, sosial, barnevern, 
psykiatri, kultur, skole og barnehage faglig 
rådgiver, pedagogisk-psykologisk tjeneste og 
psykisk helsevern for barn og unge. At det 
tverrfaglige arbeidet er knyttet sammen på et 
overordnet nivå, gir positive ringvirkninger i 
hele organisasjonen. At spesialisthelsetjenesten 
deltar i arbeidsgruppen, gir enda større ring-
virkninger. Ved å komme sammen på ledernivå 
kan en videreutvikle familiesentermodellen og 
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se sammenheng i kommunens forebyggende 
og helsefremmende arbeid til foreldre, barn og 
unge.   

Det er prosjektlederens jobb sammen med ar-
beidsgruppen å utvikle mål for arbeidet, og hele 
tiden se framover. Prosjektlederen rapporterer 
utviklingen av sentret til styringsgruppen, som 
er kommunens øverste administrative ledelse. 
At både den administrative og den politiske 
ledelsen er involvert i utviklingsarbeidet er av 
stor betydning, og avgjørende for sentrets vi-
dere eksistens utover prosjektperioden. Å plan-
legge endringer og utviklingsarbeid i samsvar 
med befolkningens behov gir troverdighet både 
administrativt, og ikke minst politisk. 

“Mange endrings- og reformforsøk er basert på 
at endring implementeres best gjennom formelle 
systemer for beslutning. Det er en tillit til at 
formelle systemer gir effektivitet og koordiner-
ing mellom makro og mikro, og at de formelle 
systemer er styret av rasjonell logikk. Rasjonell 
iverksettingsteori forutsetter hierarkisk styring 
som sikrer at resultatet blir som forventet, 
og at ledelsens intensjoner blir oversatt til ny 
praksis”(Finstad, 2007, s. 231)

Å se til andre
Hver vår og høst blir det arrangert samlinger 
for alle ansatte som er involvert i utviklingsar-
beidet, også etter at prosjektperioden er slutt. 
Ansatte blir involvert i samlingene gjennom 
å fortelle historier fra sin praktiske hverdag. 
Andre ganger er det foredragsholdere utenfra. 
Ulike temaer belyses, blant annet har en familie- 
terapeut fra Danmark snakket om pedagogisk 
relasjonskompetanse. De fleste samlingene er 

over to dager med overnatting. Å reise bort 
fra arbeidsplassen og treffes i andre omgivelser 
skaper gode relasjoner og er spesielt viktig i ut-
viklingsarbeid, men også ellers.

Administrasjon og politikere har vært med 
på studietur, sammen med arbeidsgruppen og 
profesjoner fra ulike etater. Turen gikk blant 
annet til Vännes kommune i Sverige. Å se en 
familjecentral der flere profesjoner arbeider 
sammen, var nyttig for oss alle. Vi ble svært 
godt mottatt av de ansatte i familjecentralen og 
av kommunens administrasjon. Å høre deres 
erfaringer ga oss nye ideer og tanker. Vi reiste 
derfra med optimisme, og kunne bedre se for 
oss hvordan vårt familiesenter kunne bli. Å få 
et felles grunnlag og samme forståelse var av 
stor betydning for det videre arbeidet.

Lokaler
At den åpne barnehagen og helsestasjonen er i 
samme hus, er av stor betydning for helheten. 
Alle familier går på helsestasjon når de venter 
barn, og i barnas første leveår. Allerede i svanger- 
skapet blir de kjent med den åpne barnehagen, 
gjennom svangerskapskurs og barn-i-magen- 
treff. Når barnet er født, er det naturlig å samles 
i lokalet til den åpne barnehagen, det være 
seg på babytreff eller andre tilbud som baby-
massasje og ung-mamma-treff. Når en som 
foreldre har time til konsultasjon på helsestas-
jonen, er det enkelt å ta en tur innom den åpne 
barnehagen. Den åpne barnehagen er hjertet i 
familiesentret. At lokalene er viktige både med 
hensyn til utforming og det estetiske, fikk både 
politikere, administrasjonen og øvrige ansatte 
oppleve på studieturen til Vännes.
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Valg av metode i arbeidet
med barn og unge og deres familier
I alt 200 000 barn og unge i Norge, ca. 15–20 
prosent, har psykiske plager (Mykletun, Knudsen  
& Mathiesen, 2009). De aller fleste barn og 
unge med høyt symptomnivå – anslagsvis 80–
90 % av dem som har betydelige plager – kom-
mer fra vanlige familier. Med vanlige familier 
menes familier som har tilstrekkelige sosiale 
ressurser, som er relativt velfungerende og ikke 
har spesielle kjennetegn på risiko (Mykletun, 
Knudsen & Mathiesen, 2009; Major, et al., 
2011). Tidlig identifikasjon og intervensjon 
kan bidra til at flere får hjelp, og kan forhindre 
mer alvorlig utvikling av problemene. Ifølge 
utredningen Kompetanseheving i Barnevernet 
(NOU 8, 2009), skal det forebyggende arbeidet  
bidra til å forsterke positive trekk og til å  
svekke faktorer som kan vedlikeholde og  
kanskje forsterke en problemtilstand. Tidlig 
innsats i møtet med barns og familiers pro- 
blemer utgjør en viktig del av det forebyggende 
arbeidet. Kommunen er i posisjon til å drive et 
effektivt tverrsektorielt folkehelsearbeid som 
retter seg mot risiko- og beskyttelsesfaktorer 
som befinner seg utenfor helsesektoren, for eks-
empel i barnehage og skole (Major et al., 2011). 
Det er kommunen, og ikke barneverntjenesten, 
som har det overordnede ansvaret for å følge 
nøye med i de forholdene barn lever under, og 
finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og 
atferdsproblemer (NOU 8, 2009). Ifølge Verdens 
helseorganisasjons rapport De harde fakta kan 
risikofaktorer reduseres gjennom bedre fore-

byggende helsetjenester for foreldre og barn, og 
ved forbedring av kunnskapsnivået hos foreldre 
og barn. Helse- og utdanningsprogrammer øker  
foreldres kunnskap om barnets behov og styrker 
troen på egen kompetanse (WHO, 2005). 

Organisering av tjenester i et Familiens hus gir 
gode muligheter for samhandling mellom ulike 
tjenester, og gir godt grunnlag for tidlig identi- 
fisering av risiko og tidlig intervensjon med hel-
hetlige og gode tiltak. Fagfolk i ulike tjenester  
blir imidlertid ofte introdusert for nye tiltak, og 
det kan være vanskelig å vite hvor godt doku-
mentert disse tiltakene er. I valg av tiltak man 
skal ha i sin tjeneste, eller i sitt Familiens hus, er 
det viktig med god kjennskap til lokalsamfunnet  
og befolkningens behov for tiltak og tjenester. 
Det finnes tiltak som er evaluert gjennom for-
skning der man vet mye om hvor effektive de 
er. Som et ledd i å støtte kommuner i å velge 
virksomme tiltak med så høy kvalitet som 
mulig har regjeringen hatt som mål å veilede 
og informere kommunene om hvilke tiltak som 
er kostnadseffektive og som har dokumentert 
effekt (St. meld. nr. 47, 2008). Norske myndig- 
heter anbefaler at kommunene selv foretar 
egne vurderinger ved prioritering og utforming  
av sine helsefremmende og forebyggende tjen-
ester. 

Kvalitet i helsefremmende
og forebyggende arbeid
Når man skal gjennomføre helsefremmende 
eller forebyggende tiltak, bør det ideelt sett 
stilles krav om at tiltakene er prøvd ut på 
forhånd, og at de har dokumentasjon for at de 
virker etter hensikten. I en rapport fra Folke-
helseinstituttet om anbefalinger av tiltak innen- 
for psykisk helsearbeid understrekes dette  
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sterkt (Major, et al., 2011). Det er et mål for  
norske helsemyndigheter at kommunene får 
bedre oversikt over grunnleggende lokale helse- 
utfordringer og spisser forebyggingsinnsatsen 
mot tiltak med dokumentert effekt (St. meld. 
nr. 47, 2008–2009). 

Hovedutfordringen for helsefremmende og 
forebyggende tjenester innenfor psykisk helse 
er at det finnes få forebyggende tiltak som til-
fredsstiller kravene som bør stilles til doku-
mentert effekt (Major et al., 2011). Selv om 
tiltak tilsynelatende har hatt effekt, har det 
ofte vært vanskelig å trekke slutninger om hva 
som var de virksomme faktorene, fordi pro- 
sjekter i liten grad har vært evaluert gjennom 
tilfredsstillende forskningsmetodikk. Når det 
gjelder tiltak og metodikk som gjelder barn og 
unges psykiske helse og oppvekstvilkår, har vi 
likevel noe kunnskap om virksomme tiltak på 
flere områder. Dette er relevant for hvilke til- 
tak man kan velge å ta i bruk i Familiens hus. 
I Folkehelseinstituttets rapport (Major et al., 
2011) gjennomgås 50 tiltak som er tatt i bruk 
i Norge i psykisk-helsearbeid. Blant de ti til- 
takene som bygger på det mest solide evidens-
grunnlaget, eller vurderes som de viktigste, 
er fire typer knyttet til barn og unges opp- 
vekstvilkår og helse: a) helsefremmende skoler, 
b) høykvalitetsbarnehager, c) hjemmebesøk 
til førskolebarn og d) styrking av foreldre- 
ferdigheter. Dette er et godt kunnskapsmessig 
utgangspunkt for å fylle Familiens hus med 
gode tiltak.

Ungsinn – en kunnskapsdatabase på nett
Som et ledd i strategien for å styrke barn og 
unges psykiske helse har Helsedirektoratet gitt 
RKBU Nord oppdraget med å utvikle en data- 

base som gir informasjon om kvaliteten på  
tiltak for barn og unges psykiske helse. Data- 
basen heter Ungsinn og finnes på siden  
ungsinn.uit.no. Ungsinn er en informasjons- 
kilde i strategisk arbeid for å styrke barn og 
unges psykiske helse, både innenfor helsefrem-
ming, forebygging og behandling av psykiske 
vansker hos barn og unge. 

Beskrivelser av tiltak i Ungsinn
I Ungsinn presenteres tiltak som er evaluert og 
kan brukes i det psykiske helsearbeidet med 
barn og unge. Databasen er utviklet for å gjøre 
det enklere å orientere seg om hvordan tiltak 
virker, og hvor godt dokumentert effekten av 
tiltakene er. Ungsinns overordnede mål er å  
bidra til en kvalitetsheving i tilbudet til barn og 
unge og deres familier. 

Tiltakene som presenteres i Ungsinn, er tiltak 
som brukes for å fremme psykisk helse eller 
for å forebygge eller behandle psykiske vansker  
hos barn og unge. Det kan for eksempel være  
foreldreveiledningsprogrammer, samtalegrup- 
per for barn av psykisk syke foreldre, skole- 
programmer og rusforebyggende tiltak.  
Beskrivelsene av tiltak er standardiserte, for  
at det i større grad skal være mulig å  
sammenligne dem.

 I tiltaksbeskrivelsene finnes blant annet
 informasjon om følgende:
	 •	Hvilke	spesifikke	metoder	brukes?
	 •	Hvem	er	målgruppa?	
	 •	Hvilke	tjenester	kan	tiltaket	tilby?
	 •	Hvilke	betingelser	stilles	for	å	ta	i	bruk
  tiltaket?
	 •	Kontaktinformasjon	og	referanser	knyttet
  til tiltaket 
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Både internasjonale og norske evalueringer og 
erfaringer blir oppsummert i tiltaksbeskriv-
elsene. Klassifiseringen av tiltakenes effekt er 
imidlertid alltid basert på norske erfaringer og 
norsk forskning. 

Hvem kan bruke Ungsinn?
Ungsinn retter seg primært mot fagpersoner 
og beslutningstakere i tjenesteapparatet. Med 
beslutningstakere menes de som har innflytelse 
på hvilke tiltak som settes i gang. Det kan være 
enhetsledere, politikere eller andre kommunale  
ledere. Med tjenesteapparatet menes både 
kommunale tjenester, det regionale/statlige 
barnevernet og spesialisthelsetjenesten. Infor-
masjon fra nettsiden kan brukes i vurderingen  
av hvilke tiltak tjenestene skal tilby sine brukere.  
Også andre som tilbyr tiltak for barn og unge, 
kan ha nytte av databasen, f.eks. organisa- 
sjoner som Røde Kors, Voksne for Barn, Redd 
Barna og Bymisjonen. Forskere og nasjonale 
myndigheter vil også være brukere av basen. 
I nasjonalt strategiarbeid er Ungsinn tenkt å 
være en nyttig informasjonskilde i valg av tiltak 
og for utviklingen av kunnskapsgrunnlaget 
for de tiltakene som tilbys barn og unge. Ulike 
brukergrupper vil bruke Ungsinn ulikt. Det 
er naturlig at tjenesteapparatet vil bruke data-
basen for å orientere seg om hva som finnes av 
tiltak på ulike områder, at forskere vil bruke 
den for å publisere og orientere seg om viktige 
forskningsresultater, og at myndighetene vil 
benytte den i utvikling av nasjonale satsinger 
innenfor forskning og utvikling av tjenestetil-
bud.

Hva menes med virksomme tiltak?
Norske helsemyndigheter understreker i flere 
utredninger at det ikke er tilstrekkelig å bygge 

tiltak på kunnskap bare om risiko- og beskyt-
telsesfaktorer. For å vite sikkert om tiltak virker 
etter hensikten, kreves det nå i sterkere grad 
at tiltak prøves ut og evalueres vitenskapelig  
(Major et al., 2011). 

 Evaluering av forebyggende tiltak må være 
 forskningsbasert og omfatte informasjon 
 og konklusjoner om både 

•	 iverksetting	(implementering)	
•	 virkning	(effekt)	
•	 lønnsomhet	(kostnad-nytte)	og	
•	 om	folk	vil	ha	dem	(brukertilfredshet)

Ulike betegnelser benyttes for å beskrive virk-
somme tiltak. De mest brukte er evidens-
baserte tiltak, kunnskapsbaserte tiltak, for-
skningsbaserte metoder eller ”best practice”. 
Forståelsen av disse betegnelsene varierer med 
hvilket felt tiltaket retter seg mot, og det er 
viktig å avklare hva en mener med forsknings-
baserte tiltak, og hvilke krav en bør stille til  
evidens. Ulike forskningsmetoder gir i ulik 
grad grunnlag for å trekke slutninger om effekt. 
I norske fagmiljøer har man imidlertid tatt til 
orde for en bred forståelse av hvilke kunnskaps- 
typer som sammen kan underbygge evidens-
basert praksis, for eksempel positive resultater 
fra randomiserte kontrollerte studier (RCT-
studier), kvalitative undersøkelser, inkludering 
av klinisk ekspertise, plausible teorier og infor-
masjon fra klienter (Mørch, Neumer, Holth & 
Martinussen, 2009). 

Ungsinn er bygget opp med en struktur som 
inkluderer ulike forskningsmessige bidrag, og 
som klassifiserer tiltak etter hvilken dokumen-
tasjon som finnes om tiltakets effekt. 
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Denne strukturen består av fire evidens- 
nivåer som angir i hvilken grad man kan 
anta at tiltaket er virksomt: 
- Potensielt virksomt tiltak 
- Sannsynlig virksomt tiltak
- Funksjonelt virksomt tiltak
- Dokumentert virksomt tiltak 

Gjennom Ungsinns klassifiseringskriterier 
konkretiseres kravene til de ulike nivåene. 

Evidensnivå, 1 Potensielt virksomt tiltak
Tiltaket er så godt beskrevet at det fremkom-
mer klart hva tiltaket går ut på. Elementene i 
tiltaket er beskrevet i detalj med målsetting, 
målgruppe, metoder og materiell. 

Evidensnivå 2, Sannsynlig virksomt tiltak
På dette evidensnivået er elementene i tiltaket  
beskrevet, og det foreligger en fornuftig og 
sannsynlig forklaring på at tiltaket har effekt. 
Det er beskrevet en teori som sannsynliggjør 
effekt i forhold til de skisserte målsetningene.

Evidensnivå 3, Funksjonelt virksomt tiltak
På evidensnivå 3 er tiltakets elementer beskrevet  
i detalj, det foreligger et teoretisk begrunnelse 
for at tiltaket har effekt og det er demonstrert at 
tiltaket leder til ønskede forandringer for mål-
gruppen. Det foreligger her systematiske effekt- 
evalueringer gjennomført i Norge.

Evidensnivå 4, Dokumentert virksomt tiltak
På evidensnivå 4 er tiltakets elementer beskrevet  
i detalj, det foreligger en teoretisk begrunnelse 
for at tiltaket har effekt, det er demonstrert 
at tiltaket leder til ønskede forandringer for 
målgruppen, og det er en sterk evidens for at  
resultatene i evalueringen er en effekt av til- 

taket, og ikke er forårsaket av andre faktorer. 
På dette nivået er det gjennomført effektstudier 
med en design som sannsynliggjør at resul-
tatene forårsakes av tiltaket.

På evidensnivåene 3 og 4 foreligger det effekt- 
studier av tiltakene, og her differensieres graden 
av dokumentasjon ytterligere. Dokumenta- 
sjonsgraden relateres til forskningsmetoder og 
vises med stjerner fra én * til fem *****. Til- 
tak beskrevet i Ungsinn kan gjennom videre- 
utvikling og forskning flyttes opp til høyere 
evidensnivåer. En styrkning av dokumentasjon 
knyttet til ulike tiltak kommer både brukere av 
tiltak, beslutningsmyndigheter og forskere til 
gode.

Ungsinns klassifiseringkriterier er beskrevet  
nærmere på ungsinn.uit.no, i brosjyren Ung-
sinn. Virksomme tiltak for barn og unges 
psykiske helse. Kriterier for klassifisering av 
evidensnivå og dokumentasjonsgrad (Mørch, 
Neumer, Holth & Eng, 2008). 

Utfordringer med Ungsinn
Ungsinn søker å nå målet om å bidra til 
kvalitetsøkning i tilbudene til barn, unge og 
deres familier gjennom: 
- Å forenkle tilgangen til kunnskap om 
 effektene og dokumentasjonen for ulike 
 tiltak. 
- Å stimulere til kunnskapsutvikling i 
 feltet ved at flere tiltak får dokumentasjon 
 på at de er virksomme. 
-  Å bidra til å belyse hvilke områder av barn 
 og unges psykiske helse det er behov for å
 forske mer på for å få kunnskap om 
 effektene av spesifikke tiltak.
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Man kan stille spørsmål ved om en kunnskaps-
base på nett kan bidra til å bedre psykisk helse 
for barn og unge. For at Ungsinn skal bli et godt 
verktøy for både fagfolk i tjenesteapparatet, 
beslutningstakere, forskere og myndigheter, er 
det svært viktig at så mange tiltak som mulig 

beskrives i databasen. Ungsinn arbeider der-
for med å presentere alle gode erfaringer med 
bruk av ulike metoder og tiltak i arbeidet med 
å styrke barn og unges psykiske helse. Dette vil 
gjøre databasen til en viktig ressurs for alle som 
jobber med dette.
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Det finnes en rekke kartleggingsverktøy eller 
tester som kan anvendes for å avdekke proble-
mer og risikofaktorer hos barn og unge, eller 
for å vurdere om det er behov for å iverksette 
tiltak, og i så fall hvilke. Når slike instru-
menter skal anvendes, er det viktig at de har 
god kvalitet, og at testbrukeren har tilstrekkelig 
kunnskap slik at de beslutningene som treffes, 
blir best mulig. Begreper som kartleggings-
verktøy, screeningverktøy, tester eller skalaer 
anvendes litt om hverandre. Litt upresist menes 
det at man anvender en metode for å måle noe 
hos en person som så kan uttrykkes ved hjelp 
av et tall eller en kategori. Det kan være noen få 
spørsmål som personen selv besvarer, eller det 
kan være observasjoner eller mer omfattende 
tester som krever spesielt utstyr. Det som måles 
eller kartlegges, kan være svært ulike ting som 
grad av foreldrestress, tilknytning, psykiske 
plager, språkutvikling eller kanskje personlig- 
hetstrekk. 

Når man kartlegger for eksempel foreldrestress, 
så vil personen etter å ha fylt ut et skjema oppnå 
en viss skåre. Denne skåren er et uttrykk for 
den sanne verdien eller det faktiske nivået av 
foreldrestress, men også for eventuelle tilfeldige 
feil. Personen kan ha fått en litt for høy verdi 
eller kanskje en litt for lav verdi i forhold til sitt 
faktiske nivå. Dette kan vi uttrykke slik: Obser-
vert skåre = sann skåre + feil skåre. Vi vil altså 
alltid måle litt feil, men det er selvsagt ønskelig 
at denne feilen blir så liten som mulig. Dette 
er grunnleggende tenkning innenfor klassisk 
testteori og danner utgangspunktet for hvor-

dan man vurderer sentrale aspekter ved testens 
kvalitet (se f.eks. Friborg & Martinussen, 2011; 
Magnusson, 2003)

Testkvalitet 
For å vurdere kvaliteten på en test er det i 
hovedsak tre ting som må vurderes: 

•	Reliabilitet
•	Validitet
•	Norske	normer

Reliabilitet
Med reliabilitet menes hvor nøyaktig eller kon-
sistent man måler, altså om man får samme 
resultat dersom man tar testen på nytt. Måle-
feil kan skyldes mange forskjellige ting, som 
at personen som testes, er trett eller kanskje 
umotivert, eller at testen har uklare skårings- 
regler eller instruksjoner. Det er derfor viktig 
å etterstrebe at instruksjonene til de som skal 
testes, leses nøye og formidles slikt det var ment 
fra den som laget testen. Det er også viktig at 
testingen foregår uforstyrret og i et rom som er 
egnet for dette. Skal man teste et barn, er det 
viktig at det skjer i en trygg atmosfære, og ofte 
vil det være aktuelt å ha en kjent voksenperson 
til stede. Tilsvarende er det viktig at skårings- 
reglene for hvordan man kommer fram til en 
skåre, følges nøyaktig, og at man kontrollerer at 
utregningen er gjort korrekt. Personen bør være 
uthvilt og ha mottatt informasjon om hva test- 
resultatene skal brukes til før testen besvares.  
Det er viktig at testingen skjer med et klart for-
mål for øye, og at det finnes en plan for opp- 
følging eller tiltak dersom man skulle avdekke 
noe som krever dette. 
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Det finnes ulike måter for å undersøke hvor god 
reliabiliteten er (for en grundigere gjennom- 
gang se Friborg, 2010). Det kan for eksempel 
gjøres ved å la en gruppe personer ta testen to 
ganger med et visst tidsrom mellom hver test-
ing (f.eks. én måned eller to). Da skulle man 
forvente at man får omtrent det samme svaret 
begge gangene, og at personene beholder sin 
rangering i gruppen. Dette kalles test–retest- 
reliabilitet. Hvor stort samsvar man får, kan ut-
trykkes med en korrelasjon som er en statistisk 
indeks på grad av samsvar. Dette tallet vil variere  
mellom 0 og 1, der 0 angir at det ikke er noe 
samsvar, mens 1 angir perfekt grad av samsvar. 
Det er selvsagt ønskelig med så høy reliabilitet 
som mulig, men i praksis må vi som regel nøye 
oss med korrelasjoner som er lavere enn 1. Er 
reliabiliteten 0,70 eller høyere, anses det som 
god reliabilitet, mens 0,80 og høyere er utmerket.  
Er reliabiliteten lavere enn 0,60, vil dette blir 
sett på som utilstrekkelig for praktisk bruk av 
testen. En annen måte å anslå reliabiliteten 
på er i form av indre konsistens, enten ved at 
testen deles i to og man undersøker samsvaret 
mellom de to delene for en gruppe personer 
(split-half-reliabilitet), eller ved å beregne en 
indeks som kalles Cronbachs alpha. Cronbachs 
alpha kan vurderes som en korrelasjon, og det 
er ønskelig ved verdier på 0,70 eller høyere. Et 
problem med å vurdere Cronbachs alpha er 
at denne indeksen også er avhengig av antal-
let spørsmål i testen. Jo høyere antall spørsmål, 
desto større blir alphaen, og tilsvarende med få 
spørsmål vil alphaen bli lavere. 

Validitet
Reliabilitet er en nødvendig, men ikke tilstrek-
kelig forutsetning for validitet. Måler man 
ikke nøyaktig, gir det liten mening å diskutere 

hva man har målt, eller å bruke resultatene til 
noe. Dette kan også skape problemer for den 
som testes, kanskje ved at personer uroer seg 
unødvendig, eller det motsatte, at de ikke får 
den hjelpen de burde ha fått. Med validitet 
menes det om testen måler det den gir seg ut 
for å måle. Altså at man måler det som testen 
er ment å måle, enten det er foreldrestress, 
adferdsproblemer eller barseldepresjon. Det 
finnes ikke én enkel måte å dokumentere dette 
på, men det finnes ulike framgangsmåter eller 
undersøkelser som er aktuelle. Dersom man 
for eksempel antar at foreldrestress består av to 
dimensjoner, går det an å undersøke om dette 
gjelder for den aktuelle testen. Den vanlige 
framgangsmåten er å teste en gruppe personer  
med testen og så gjennomføre en faktor- 
analyse. Faktoranalyse er en statistisk teknikk 
for å undersøke om de ulike spørsmålene grup-
perer seg i de to antatte dimensjonene. En  
annen måte å undersøke validiteten på er å  
undersøke ulike sammenhenger som er be-
grunnet i en aktuell teori eller i tidligere 
empiriske funn. Anta at man har utviklet 
et måleinstrument for å kartlegge adferds-
forstyrrelser hos barn. Man vil da forvente 
at en gruppe barn som er henvist til BUP 
for adferdsproblematikk, skårer høyere enn 
barn som ikke er henvist, eller som kanskje  
er henvist for internaliseringsvansker. En annen  
mulighet er å undersøke sammenhengen mel-
lom den nye testen og allerede etablerte tester 
som måler adferdsforstyrrelser. 

Norske normer og vurdering av testskårer
Tester utvikles i en gitt kultur og på et gitt språk. 
Det betyr at dersom en test oversettes og tas i 
bruk i et annet land enn opprinnelseslandet, 
så kan egenskaper ved testen endre seg. Hvor 
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problematisk dette er, kommer an på både tes-
ten og hvor ulikt landet og kulturen er sett i 
forhold til Norge. Det er ikke sikkert at formu- 
leringer betyr helt det samme i to land selv om 
oversettelsen er gjort etter alle kunstens regler. 
Det kan også være at personer som tar testen, 
uttrykker seg ulikt avhengig av kulturell bak- 
grunn.

For å kunne si om en person skårer lavt eller 
høyt, må man ha noe å sammenligne med. Det 
vanligste er at man sammenligner personens 
skåre med en relevant gruppe. Det vil si at hvis 
man skal kartlegge adferdsproblemer hos barn, 
så må man sammenligne det aktuelle barnet 

med barn på samme alder og med samme kjønn. 
Normering vil si at man innhenter testresultater 
fra en stor gruppe som personens testskåre kan 
sammenlignes med. Man vil da vite hva som 
er det mest typiske for den aktuelle gruppen  
(gjennomsnitt), og hvor stor spredningen er 
(standardavvik er et mål på spredning og er 
et gjennomsnittlig avvik fra gjennomsnittet).  
Under normeringen er det vanlig at testen gis til 
alle på samme måte og med de samme instruk-
sjonene. Det kalles standardisering og er en  
viktig forutsetning for at man skal kunne  
sammenligne individers skårer. Ofte vil de egen-
skapene eller trekkene man kartlegger, være 
normalfordelt (klokkefasong), som i figur 10.1. 

Figur 10.1. Normalfordelingen med ulike skalaer 
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De fleste (2/3) vil altså befinne seg innenfor ett 
standardavvik over og under gjennomsnittet.  
For ulike tester vil det være litt forskjellig 
hvilken målestokk eller skala som anvendes, 
og hvordan slike normer presenteres. Noen 
ganger kan det være skårer som varierer rundt 
et gjennomsnitt på 100, for eksempel IQ-poeng 
(standardavvik = 15), andre ganger uttrykkes 
resultatet på en 9-delt skala med gjennom- 
snitt på 5 (standardavvik = 2). Noen ganger blir 
råskåren overført til et prosentil som indikerer 
hvor personen befinner seg i forhold til norm- 
gruppen. For enkelte tester vil det være aktuelt 
å spesifisere en grenseverdi (cut-off) som repre- 
senterer et klinisk område, eller sagt på en litt 
annen måte: Når er skåren så høy at man har en 
indikasjon på at noe er problematisk?

Det er ikke sikkert at normer basert på eksempel- 
vis et amerikansk utvalg er anvendbare på 
norske barn eller foreldre. Det vil si at gjennom- 
snittet og spredningen på testskårene vil være 
ulik, slik at å anvende de utenlandske normene 
kan gi feilaktige indikasjoner på individets 
plassering i forhold til andre. Et eksempel er 
Parent Stress Index (Abidin, 1995), som brukes 
for å kartlegge foreldrestress. Her skårer ameri-
kanske foreldre i gjennomsnitt langt høyere enn 
norske (Glavin, Smith, Sørum & Ellefsen, 2010). 
Hva dette skyldes, er ikke sikkert. Det kan være 
reelle forskjeller mellom norske og amerikanske 
foreldre, eller det kan være forskjeller i svarstil. 
Uansett grunn vil det derfor ikke være riktig å 
anvende de amerikanske normene når skårene 
til en norsk forelder skal tolkes. En mor som 
skårer gjennomsnittlig sett i forhold til norske 
foreldre, vil da, om man anvender de amerikan-
ske normene, se ut som at hun skårer lavere enn 
gjennomsnittet på foreldrestress. 

Ikke alle måleinstrumenter som finnes på norsk, 
har gode norske normer, og det som finnes, er 
kanskje en engelsk manual eller i beste fall resul-
tater fra andre nordiske land. Da er det viktig å 
ta høyde for at det kan være forskjeller i normer, 
og at en fortolkning må skje med forsiktighet. 

Krav til den som skal anvende testen
Bruk av de fleste tester vil kreve kompetanse 
hos den som administrerer testen og fortolker 
resultatene. Som et minimum vil dette være 
krav om at man har grunnleggende kunn- 
skap i testpsykologi og har fått opplæring i den 
aktuelle testen. Andre ganger vil det i tillegg 
kreves en formell kompetanse, for eksempel at 
man har autorisasjon som psykolog. De fleste 
forhandlere av tester vil stille krav til kompe- 
tansen hos kjøperen og vil også be om doku-
mentasjon på utdanning. I tillegg vil det stilles 
krav til den som skal anvende tester, om at dette 
gjøres på en måte som ivaretar personen både 
med hensyn på informasjon og at resultatene 
oppbevares sikkert og behandles konfidensielt. 
Det er også viktig at det gjøres en vurdering av 
den potensielle nytten av å anvende et kartleg-
gingsverktøy eller en test i en gitt situasjon. Man 
bør vurdere fordeler og ulemper ved å anvende 
den konkrete testen og også vurdere andre in-
formasjonskilder som kan supplere testen. Det 
er viktig å huske på at en test ofte er utviklet for 
et bestemt formål, og at den ikke nødvendigvis 
vil være egnet i alle sammenhenger eller for alle 
grupper. Resultatet fra testen må formidles til 
testtakeren på en konstruktiv og støttende måte 
og med de nødvendige forbehold.  

Mer om krav til testbrukere finnes i ”Standards 
for Educational and Psychological Testing” 
(EARA, APA, & NCME, 1999) eller på Norsk 
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Psykologforenings hjemmesider (http://www.
psykologforeningen.no/pf/Fag-og-profesjon/
For-fagutoevere/Fag/Testbruk/Internasjonale-
retningslinjer-for-bruk-av-tester/(language)/
nor-NO

Hvor kan man få informasjon om tester?
Informasjon om tester som finnes tilgjengelige 
på norsk, finnes på nettsiden http://www.helse-
biblioteket.no/microsite/Psykologiske+tester/
Forside. 

Denne nettsiden er et resultat av sammenslåingen  
av to prosjekter. Det første prosjektet var et  
samarbeid mellom Helsedirektoratet (Hdir) 
og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
(BUFdir) om å utarbeide en oversikt over aktu-
elle kartleggingsverktøy til bruk i arbeidet med 
barn av foreldre med psykiske forstyrrelser og/
eller stoff-/alkoholrelaterte problemer. Parallelt 
med dette hadde Kunnskapssentret fått i opp-
drag å identifisere og vurdere dokumentasjon av  
reliabilitet, validitet og normgrunnlag for alle  
tester som brukes av norske psykososiale 
tjenester. Før Kunnskapssenterets prosjekt kom  
ordentlig i gang, hadde Hdir og BUFdir kommet  
langt i å velge ut relevante tester og presentere 
nøkkelinformasjon om dem på et eget nett- 
sted ved hjelp av Helsebiblioteket. Kunnskaps-
senterets prosjekt viste seg imidlertid å omfatte 
samtlige tester på nettstedet til Hdir og BUFdir. 
Hovedforskjellen mellom de to prosjektene var 
at Kunnskapssentret planla en mer systematisk 
tilnærming for å nå sitt mål om å bidra til infor-
merte valg av tester blant helsepersonell i norsk 
psykisk helsevern. 

Den nye felles databasen vil inneholde infor-
masjon om hvilken dokumentasjon som finnes 
for den norske versjonen av testen i forhold til de 

psykometriske egenskapene. Dette vil innebære 
en grundig gjennomgang av norske studier, der 
to fagpersoner gjennomgår den samme doku-
mentasjonen og utformer en rapport for hver 
test. Etterpå gjennomgås rapporten av to andre 
fagpersoner før man ferdigstiller den endelige 
beskrivelsen (såkalt fagfellevurdering). I dette 
arbeidet anvendes en tilpasset versjon av kriteri-
ene for testvurdering som er vedtatt av den 
europeiske foreningen for de ulike nasjonale  
psykologforeningene (EFPA- European Federa-
tion of Psychologists’ Associations). http://www.
efpa.eu/professional-development/tests-and-
testing

   De følgende temaene blir beskrevet i rapporten 
   for hver test: 

	 •	 Kort	beskrivelse	av	testen	og	de	 
  psykometriske egenskapene
	 •	 Beskrivelse	av	bakgrunnen	for	testen
	 •	 Litteratursøk
	 •	 Middelverdier	for	ulike	grupper
	 •	 Normer
	 •	 Validitet
	 •	 Reliabilitet
	 •	 Konklusjon

Oppsummering og konklusjon
Kartleggingsverktøy kan være til stor hjelp både 
for identifiserte barn, unge og familier som er i 
risiko, og for å undersøke om det er behov for 
sette inn tiltak. Det er imidlertid viktig å ta hen-
syn til begrensninger og feil ved disse metodene, 
samt at man må stille kvalitetskrav til slike  
instrumenter når det gjelder reliabilitet, validitet 
og norske normer. Det er også viktig å ha i mente  
at en test kan være godt egnet til ett formål, men 
ikke passe til et annet eller for en annen gruppe 
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av personer. Skal man for eksempel teste barn 
med spesielle handikap eller barn som har et 
annet morsmål enn norsk, må kanskje spesi-
elle tilpasninger gjøres eller egne instrumenter 
tas i bruk (se for eksempel AERA et al., 1999). 
I tillegg er det viktig at testbrukeren både har  
generell kunnskap om tester, og at vedkom-

mende har fått opplæring i den aktuelle testen. 
Noen ganger vil det også stilles krav til formell 
kompetanse hos den som tolker testresultatene. 
Oversikt over tester og kartleggingsverktøy for 
barn og unge finnes hos Helsebiblioteket og 
Kunnskapssentret. 
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Barn og unge med nedsatt funksjonsevne har 
større risiko enn andre barn og unge for å ut-
vikle helseproblemer. Samfunnet har en rekke 
ordninger som har som formål å sørge for at 
både barnet og familien blir ivaretatt ut fra sine 
spesielle behov. Disse ordningene, satt i system, 
kalles habilitering. Tradisjonelt sett har habili- 
tering først og fremst vært brukt innenfor helse- 
tjenestene, men habilitering omfatter alle de 
livsområdene og livsarenaene hvor barn og 
ungdom trenger ekstra bistand for å mestre de 
utfordringer de stilles overfor. Tidlig bistand 
og innsats til barn som er født med nedsatt  
funksjonsevne eller kronisk sykdom, og deres 
familier, har stor og avgjørende betydning for 
barnets og familiens situasjon, og vil bidra til at 
barnet i et lengre perspektiv sikres best mulig 
utvikling i henhold til sine evner og forutset-
ninger.
 
Norske myndigheter ønsker at kommunene 
opp-prioriterer det helsefremmende og fore-
byggende arbeidet i forhold til denne gruppen 
barn, hvor det overordnede målet er sosial trygg- 
het og god helse for alle lag av befolkningen  
(Helsedirektoratet, 2009). I Handlingsplan for 
habilitering av barn har myndighetene løftet 
frem Familiens hus som en egnet modell for 
organisering av dette arbeidet. Dette konkret- 
iserer gjennom tiltak 3.5.5. Økt innsats for 
helsefremmende og forebyggende arbeid, hvor 
Familiens hus, som tidligere først og fremst 
har vært beskrevet som tiltak under kommun- 
ens psykiske helsearbeid for barn og unge, nå 
ønskes videreutviklet i form og innhold slik at 
modellen også innrettes til å bli en ressursbase 

som ivaretar helsefremmende og forebyggende 
arbeid for alle barn og unge som har særskilte 
behov, og i særlig grad de barna og ungdom-
mene som trenger habiliteringsbistand (Helse-
direktoratet, 2009, s. 151).

Habilitering
Habilitering særpreges av å være en kompleks og 
tverrfaglig innsats. Innsatsen er først og fremst 
helsefremmende, men kan også være sykdoms- 
og behandlingsrettet. Medisinsk eller psykisk 
behandling vil rette seg mot sykdommen eller 
lidelsen. Behandlingen er en del av habiliteringen  
og må ses i sammenheng med de øvrige habili- 
teringstiltakene som retter seg mer mot barn og 
unge og deres familiers fungering og deltakelse, 
samt mot omgivelsesfaktorene. Mange barn og 
unge har funksjonsnedsettelser eller kronisk 
sykdom som gjør at de vil ha behov for habili-
teringsbistand hele livet, mens andre har et slikt 
behov i et mer avgrenset tidsrom. Til grunn for 
den faglige tilnærmingen ligger en grunntanke 
om at funksjonshemning kan forstås som gapet 
mellom individets forutsetninger og samfunnets 
krav. En habiliteringsfaglig tilnærming retter seg 
derfor inn mot både brukeren og systemet rundt 
brukeren (Helsedirektoratet, 2009).
  
Habilitering forutsetter samhandling både  
mellom de ulike offentlige tjenestetilbudene og  
mellom de offentlige og de private tjenestene for 
å koordinere et helhetlig tilbud, og samhandling 
er igjen en forutsetning for at barn og unge med 
behov for habilitering og deres familier skal ha 
en hverdag som fungerer. Formålet med sam-
handlingen er å sørge for at barnet og familien 
får tilgang til relevante tjenester til rett tid, bidra 
til å sikre kvalitet i tjenestetilbudet, samt å sikre 
en best mulig utnyttelse av ressurser gjennom 
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samordning av tjenester. Den kanskje viktigste  
forutsetningen for å samhandle er at samarbeids- 
partene kjenner og forstår hverandres ansvar, 
oppgaver og begrensninger. Barn og unge med 
nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom 
har ofte behov for samtidige tjenester fra både 
helse-, omsorgs- og opplæringssektoren. Det 
vil i mange sammenhenger forutsette en annen 
form for samarbeid og fleksibilitet enn det 
er tradisjon for. Barnehage, skole og fritids- 
sektoren er hverdagsarenaer hvor alle barn til-
bringer mye tid. Disse tjenestene er derfor svært 
viktige samarbeidspartnere innenfor habilitering 
av barn og unge.

Habiliteringsbegrepet knyttes vanligvis til 
bistand til personer med tidligere ervervede 
eller medfødte funksjonsnedsettelser, men 
brukes i denne sammenhengen om  
hjelpetiltak til barn og unge uavhengig av 
om funksjonsnedsettelsen er medfødt eller 
ervervet senere i barne- og ungdoms- 
alderen. 

Rehabiliteringsbegrepet brukes på hjelpe
apparatets bistand til å gjenoppbygge 
tidligere mestrede funksjoner hos 
mennesker med ervervede funksjons- 
hemninger. (Helsedirektoratet 2009)

Kommunen har en sentral rolle i habiliterings- 
arbeidet. Utgangspunktet skal være at habiliter- 
ing tilbys på laveste effektive omsorgsnivå  
(LEON-prinsippet). Det skal legges opp til sam- 
arbeidsmønstre som ivaretar helheten i tjeneste- 
ytingen, ved at kommunal, statlig og privat  
tjenesteyting blir sett i sammenheng. Kommu-
nenes lovpålagte oppgaver står sentralt i habil-
iteringsarbeidet. 

Familiens hus
Familiens hus kan med sin oppbygning og sitt 
innhold være en viktig aktør i arbeidet med 
bedre og mer helhetlige tjenester til barn og  
unge som har behov for habilitering eller  
rehabilitering på grunn av medfødt eller er- 
vervet funksjonsnedsettelse, eller på grunn 
av kronisk sykdom, uavhengig av diagnose.  
Prinsippet om at brukerne skal møte færrest  
mulig dører når de trenger hjelp, bør ligge  
som viktig føring for organiseringen av 
tjenestetilbudet. Familiene  opplever det som en 
kvalitetsfaktor når tjenestene er samordnet, for- 
utsigbare, godt koordinerte og lett tilgjengelige.  
Organisatoriske, faglige og kulturelle sam-
handlingshindre må bygges ned, og gode 
samhandlingsmodeller må utvikles. Det er  
brukernes behov som skal være førende for 
tjenestens innhold og struktur.

Familiens hus er med sin nærmiljøtilknytning 
i posisjon til å ha kunnskap om de muligheter 
som finnes i miljøet rundt barnet og familien, 
og har anledning til å inkludere og aktivere  
relevante samarbeidspartnere for å imøtekomme  
familiens behov. Fra Familiens hus kan sam- 
arbeid mellom involverte tjenester og fritids- 
tilbud koordineres slik at barnet og familien 
opplever å få et helhetlig tilpasset opplegg som 
fremmer trivsel, mestring og god helse. 

Et familieperspektiv
Omsorgen, støtten og oppdragelsen fra forel-
dre og nær familie er det som betyr mest for 
barns utvikling og livskvalitet, og er barnas 
største ressurs. Å få et barn med funksjonsned- 
settelse innebærer for mange foreldre stor grad  
av belastning, stress og usikkerhet omkring  
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foreldrerollen. Dette er bakgrunnen for at  
familieperspektivet må vektlegges i tilnær- 
mingen i tjenestene; også foreldrene vil ha  
behov for direkte støtte og opplæring.

Familier opplever det svært ulikt å få et barn 
med funksjonsnedsettelse. Mange kommer i en 
situasjon som de ikke var forberedt på, og som 
stiller familien overfor en omfattende omstilling 
på mange områder. Noen familier mestrer denne 
omstillingsprosessen med utgangspunkt i egne 
mestringsgrep og de ressursene som finnes i 
nettverk, familie og venner, mens andre familier 
trenger råd, bistand og støtte fra hjelpeapparatet.  
Bistandsbehovet varierer betydelig og forut- 
setter at hjelpeapparatet er fleksibelt og tilpasser 
sin bistand til den enkelte familie. 

Alle tjenesteytere skal sørge for at den enkelte 
familie kan medvirke ved gjennomføringen 
av habiliteringstilbudet. Med gjennomføring 
menes planlegging, utforming, utøving og 
evaluering. Forskning peker på hvor viktig det 
er i habiliteringsarbeidet at hjelpeapparatet 
ser, anerkjenner og støtter opp om familiens 
egne styrkeområder og mestringsgrep (Singer, 
Ethridge & Aldana, 2007). Foreldre til barn og 
unge med funksjonsnedsettelser har mange 
utfordringer som omsorgspersoner. Tjeneste- 
apparatet forventes å ha kunnskap om de spesielle  
utfordringene som barna og familiene møter, og 
bør kunne gi råd og veiledning for å forebygge 
unødige familiebelastinger. 

Tilbakemeldingene fra brukerorganisasjonene  
preges av et gjentakende ønske om at de for-
skjellige habiliteringsaktørene i større grad  
vektlegger et familieperspektiv i sitt arbeid 
knyttet til barn og unge (Helse- og omsorgs- 
departementet, 2008). Det finnes etter hvert også 

godt forskningsmessig belegg for at et familie- 
perspektiv i habiliteringsprosessen er svært av- 
gjørende for det enkelte barns utvikling, mest- 
ring og livskvalitet (Helse- og omsorgsdeparte- 
mentet, 2008).

Individuell plan
Hovedformålet med individuell plan (IP) er å 
bidra til at familien får et helhetlig, koordinert 
og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Familiens 
og barnets/ungdommens egne mål og ressurser 
settes i sentrum. IP skal først og fremst utformes 
i samarbeid med den som har behov for tjen- 
estene, men også gjennom et samarbeid mellom 
forvaltningsnivåene.
 
Ansvaret for å utarbeide IP er pålagt både kom-
munens helse- og sosialtjeneste, helseforetak, 
barneverntjenesten og NAV (stat og kommune) 
gjennom pasientrettighetsloven § 2-5, spesialist- 
helsetjenesteloven § 2-5, kommunehelsetjeneste- 
loven § 6-2a, psykisk helsevernloven § 4-1,  
sosialtjenesteloven § 4-3a, barnevernloven 
§ 3-2a og NAV-loven § 15. Alle disse har en 
selvstendig plikt til å sørge for at planarbeidet  
kommer i gang, men koordineringen av arbeidet 
skal ligge i en instans. Det vil variere hvilken  
instans som tar initiativ til å utarbeide IP, men å 
ta initiativ til planarbeidet betyr ikke automatisk 
at man må være koordinerende instans.  
Tjenestemottakeren skal kun ha én plan og én 
koordinator av planprosessen. Ut fra nærhets- 
prinsippet bør hovedansvaret for koordiner- 
ingen som oftest ligge i kommunen, og i praksis  
har kommunen oftest hovedansvaret for plan- 
arbeidet. Alle tjenester som er en del av barnets 
og familiens tilbud, plikter å delta i plan- 
arbeidet, selv om ikke alle tjenestene har den 
samme lovmessige plikten til å utarbeide IP, for 
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eksempel barnehage, skole og PPT (Rundskriv 
I-3/2004 HOD-felles rundskriv fra fire departe-
menter).

Det må avklares hvilken rolle de ulike tjenest- 
ene skal ha i prosessen rundt arbeidet med en 
IP.  Skal den enkelte tjenesteyter skrive inn egne 
områder, eller skal koordinatoren gjøre dette? 
Hvem skal evaluere hva, og hvem skriver dette i 
planen? Spesialisttjenestene skal ha informasjon 
om hvilken instans og hvilke personer som har 
ansvaret for individuell plan når barn og unge 
henvises eller behandles. Slik informasjon kan 
eksempelvis tydeliggjøres ved at det på henvis-
ningsskjemaet er egen rubrikk for IP, og med 
opplysning om hvem som er koordinator.
 
Nærmere bestemmelser om framgangsmåte 
ved utarbeidelse av individuell plan, kravet  
til brukermedvirkning og hva planen (mini-
mum) må inneholde, framgår av forskrift av 
23. desember 2004 nr. 1837 om individuell plan 
etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven. 
Helsedirektoratet har gitt ut Veileder til for-
skrift om individuell plan, 2010 (IS-1253), samt  
Tipshefte om Individuell plan ”Gjør det så enkelt 
som mulig”,  2008 (IS-1544)

Å koordinere individuell plan
Det at familien får en bestemt person i tjeneste-
apparatet å forholde seg til, blir sett på som en 
svært viktig del av ordningen med individuell 
plan. I så stor grad som mulig må familien selv 
få innflytelse på valget av koordinator (hoved- 
ansvarlig tjenesteyter), men tjenestene har det 
avgjørende ordet. Grunnlaget for å lykkes med 
koordineringsarbeidet er at en etablerer og  
vedlikeholder et forhold til familien og barnet/ 

ungdommen, som er preget av god dialog, tillit 
og respekt. Koordinatoren har et særlig ansvar 
for å sikre brukerens aktive deltakelse i sam- 
arbeidet.

Koordinatoren bør ha god systemkunnskap og 
god oversikt over tjenesteapparatet, hvem det 
kan henvises til, og hvem en må samarbeide 
med. Dette innebærer også kunnskap om hvor-
dan tjenesteytere i de ulike etatene, instansene 
og sektorene jobber, og hvilke regler og hvilken 
myndighet de har. Koordinatorrollen gir mulig- 
het til å utvikle egne ferdigheter i prosessledelse 
og veiledning. Den gir også en mulighet for å 
bli bedre kjent med hvordan det totale tjeneste- 
tilbudet fungerer, eventuelt ikke fungerer for 
familiene.

Koordinatoren må gjøres trygg på hva ordningen 
med individuell plan er, hva ordningen inne- 
bærer for den enkelte tjenestemottaker og for 
dem selv, og han/ hun må vite hvordan deres 
kommune eller helseforetak organiserer dette 
arbeidet.

Viktige elementer i opplæringen av
koordinator:
•	 retten	til	individuell	plan
•	 brukermedvirkning
•	 møteledelse
•	 tverrfaglig	samarbeid/samhandling
•	 kunnskap	om	tjenesteapparatet	og
 rettigheter

I mange kommuner kan det være en utfordring 
å få ansatte til å påta seg rollen som koordina-
tor. Dette gjelder spesielt innenfor barnehage, 
skole og PP-tjenesten. Årsakene til dette kan 
være flere, blant annet at disse tjenestene ikke 
har lovpålagt koordinatoransvar. Den overor-
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dnede organiseringen, som delingen mellom 
helse og omsorg og mellom skole og barne-
hage, medfører at mange ansatte i skole og 
barnehage ikke ser på seg selv som primære i 
forhold til barnets helse. Videre kommer koor-
dinatorrollen som et tillegg til de øvrige ansvars- 
oppgavene, og ansatte gir uttrykk for at de ikke 
har tid, og frykter at de ikke vil gjøre en god nok 
jobb. Rollen som koordinator er profesjons- 
nøytral, og det stilles ingen formelle kompetanse- 
krav til koordinator. Rollen kan ivaretas av ulike 
yrkesutøvere og profesjoner fra ulike sektorer 
ved hjelp av veiledning, opplæring og støtte fra 
ledelsen og systemet for øvrig. Det er viktig at 
den som er koordinators leder, anerkjenner og 
gir rom for utøvelse av koordinatorrollen i til-
legg til det å være tjenesteyter. 

Oppsummering
Den kommunale samhandlingsmodellen Fam- 
iliens hus bør videreutvikles slik at det  
konkretiseres hvordan den kan fungere som en  
ressursbase for helsefremmende og forebyg- 
gende arbeid for barn med nedsatt funksjons- 
evne. Barn og deres foreldre som faller inn i 
denne målgruppen, skal involveres i utforming  
og gjennomføring av tilpassede opplegg.  
Familiens hus har ansvar, på lik linje med andre 
helse- og sosialtjenester, for å legge til rette for 
godt arbeid med individuell plan for å sikre 
dette. 
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Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø   
Besøksadresse: Gimleveien 78, 9037 Tromsø 
Telefon: 77 64 58 50/ 77 64 40 00   
E-post: post.rbup@uit.no
Web:  rkbunord.uit.no
Facebook:  facebook.com/rkbunord
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RKBU Vest
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge 
- Vest
psykisk helse og barnevern
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