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Sammendrag
Denne rapporten oppsummerer funn fra en nasjonal kartleggingsundersøkelse som ble foretatt 
høsten 2011. Kartleggingsundersøkelsen har hatt som hovedmål å gi en oppdatert oversikt over hvilke 
kommuner som har etablert Familiens hus eller lignende organisering av tilbudene til barn, unge 
og deres familier. Etter en telefonrunde til samtlige norske kommuner ble det avdekket tilsammen 
150 virksomheter av typen familiens hus/familiesenter eller lignende. Disse ble invitert til å delta 
i en spørreskjemaundersøkelse, hvorav 100 besvarte undersøkelsen.  Kartleggingsstudien viste at 
virksomhetene fortrinnsvis er permanente, og at de er finansiert via egne budsjett. Den vanligste 
formen for samordnede virksomheter er en familiens hus/familiesenterlignende modell hvor tjenester 
som helsestasjon, svangerskapsomsorg, PPT, barnevern samt andre tjenester som arbeider med barn 
er inkludert. Resultatene viste videre at det er 24 virksomheter som er organisert etter forsøksmodellen 
som ble utarbeidet i perioden 2002-2004, her ble enheter som helsestasjon, svangerskapsomsorg, åpen 
barnehage, PPT og eller barnevern stilt som premisser for å kunne kalles et familiesenter. 
Mer informasjon om familiens hus finnes på: www.familienshus.no

Om RKBU Nord 
RKBU Nord er et av fire regionsenter i landet. Formålet med RKBUene/RBUPene er å bidra til å øke 
kvaliteten på tjenestene innen alle sentrale områder i arbeidet med barn og unges psykiske helse og 
barnevern.

Om Forskergruppe for forebyggende og helsefremmende tiltak 
Forskergruppen har som hovedmål å utvikle, evaluere og formidle kunnskap om virksomme 
helsefremmende og forebyggende tiltak rettet mot barn og unges psykiske helse. Hovedmålet er å styrke 
evidensen for tiltak i fagfeltet, både de som er rettet mot alle barn og de som er ment for barn i risiko eller 
som er i ferd med å utvikle psykiske vansker eller lidelser. 
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Familiens hus/familiesenter er en samordningsmodell for kommunale tjenester som 
har ansvar for barn, unge og deres familier. Virksomheten omfatter ofte den lokale 
helsestasjonen, inkludert svangerskapsomsorg, åpen barnehage, forebyggende 
pedagogisk-psykologisk tjeneste og helt eller delvis det kommunale barnevernet. 
Virksomheten skal drive både helsefremmende og forebyggende arbeid og bidra 
til at barn og familier får lett tilgang til godt koordinerte tjenester (for en oversikt se 
Thyrhaug, 2011). 

Familiens hus/familiesenters 
fremvekst

Familiens hus har sitt utspring i den 
svenske familjecentral-modellen (Bing, 
2005) som ble presentert på en nordisk 
folkehelsekonferanse i Kristiansand i 1997, 
hvor flere norske politikere så modellen 
som anvendbar i arbeidet med barns 
psykiske helse. RBUP Nord fikk så i oppdrag 
fra Helsedirektoratet å fremme og utvikle 
den svenske modellen til en norsk modell. 
Det ble blant annet i perioden 2002-2004 
utviklet et forsøksprosjekt med familiens 
hus hvor i alt seks kommuner deltok. 
Modellen ble evaluert ved fokusgruppeintervjuer av ledere og ved å intervjue enkelte 
brukere.  Modellen ble videreført i alle de seks kommunene og vurdert som positiv av 
informantene i studien (Haugland, Rønning & lenschow, 2006).

Etter forsøksprosjektperioden forelå det ingen oversikt over hvor mange kommuner 
som hadde tatt i bruk modellen. På bakgrunn av dette gjennomførte RBUP-Nord, 
høsten 2008, en nettbasert spørreundersøkelse for å få en oversikt over antall familiens 

INNlEDNING
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hus, samt innsikt i hvordan virksomhetene var organisert. I denne kartleggingen la 
RBUP-Nord til grunn at virksomhetene måtte ha følgende tjenester samlokalisert og 
integrert i sin basistjeneste, for å kunne kalles et familiens hus/familiesenter; 

•	 Åpen barnehage
•	 Svangerskapsomsorg
•	 Helsestasjonstjeneste
•	  PPT eller forebyggende barnevernstjeneste, helst begge deler. 

Resultatene fra undersøkelsen viste til at det var etablert 14 familiens hus, fordelt på 10 
kommuner i utgangen av 2008. Svarprosenten i denne undersøkelsen var imidlertid 
noe lav slik at det hefter en viss usikkerhet knyttet til disse estimatene. Undersøkelsen 
viste også at det fantes flere andre måter å organisere familierettede tilbud på enn i 
form av et familiens hus (Thyrhaug, 2009). 

Internasjonale erfaringer

Det er flere land i Skandinavia utenom Norge og Sverige som også utforsker familiens 
hus/familiesentral- modellen, som for eksempel Finland. Satsningen i Finland er 
også inspirert fra Sverige, og finske helsemyndigheter stimulerer til etablering av 
kommunale familiesenter via et eget utviklingsprogram (Bing, 2005). lignende 
modeller finnes også i land som Storbritannia, USA, Østerrike, Italia og Skottland 
(Bing, 2005).  Når det gjelder Storbritannia og USA henvender de seg i all hovedsak 
til fattige familier, hvor målet er å minske fattigdommen og konsekvensene for barns 
helse og utvikling som en følge av fattigdommen (Socialstyrelsen, 2008).  Tilsvarende 
har familiesentraler i Danmark vært rettet mot enslige unge mødre (Rolfgaard, 2011)
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Problemstillinger i kartleggingsstudien 

Siden det var gått noen tid siden den forrige norske kartleggingsundersøkelsen 
ønsket vi å få en oppdatert oversikt over antallet familiens hus/familisenter eller 
andre samhandlingsmodeller i Norge. Denne gangen ønsket vi å komme i kontakt 
med kommuner hvor minimum tre tjenester var samordnet med formell koordinering 
(enten fysisk samlokalisert eller regelmessig samarbeid), da vi ønsket å kartlegge også 
andre former for samordning enn det som tradisjonelt faller inn under definisjonen av 
familien hus. 

Problemstillingene i studien var å kartlegge følgende: 
 

•	 Hvor mange Familiens hus/familiesenter eller lignende finnes i Norge og hvor er de 
lokalisert?

•	 Når ble virksomheten startet og hvilke tjenester inngår?

•	 Hvordan er virksomheten organisert og finansiert?

•	 Har virksomhetene en overordnet målsetning? 

•	 Hvilke aldersgrupper gis det tilbud til?

•	 Hvilke tiltak og kartleggingsverktøy anvendes?

•	 Om virksomhetene benytter kunnskapsdatabasene Ungsinn og Psyktest for å orien-
tere seg om tiltak og kartleggingsverktøy?

•	 Hvilke rutiner er etablert for å ivareta brukermedvirkning?

•	 Hvordan er virksomhetenes innsats rettet mot barn med nedsatt funksjonsevne?
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Informanter 

Samtlige norske kommuner og bydeler ble kontaktet pr telefon. Dette for å finne de 
kommuner det var aktuelt å invitere til deltagelse i undersøkelsen. Forespørselen var 
om de hadde en eller flere virksomheter som falt inn under betegnelsen familiens 
hus/familiesenter, eller om de hadde virksomheter hvor minimum tre tjenester var 
samordnet med formell koordinering, enten fysisk samlokalisert eller med regelmessig 
samarbeid. 

Telefonrunden resulterte i en god oversikt over det arbeidet som pågår i kommunene. 
I alt ble 150 virksomheter invitert til å delta i kartleggingsundersøkelsen fordelt på 
132 kommuner. Telefonhenvendelsene til kommunene gav også en oversikt over de 
kommunene som var i gang med etablering (23 kommuner), de som ønsket etablering 
(11 kommuner), samt de som hadde lagt ned virksomhetene (2 kommuner). 

Spørreskjemaet 

Det ble utviklet et elektronisk spørreskjema for undersøkelsen. Skjemaet inkluderte 
noen spørsmål fra den tilsvarende kartleggingsundersøkelsen som ble gjennomført 
i 2008, og i tillegg ble skjemaet supplert med nye spørsmål.  Ut over dette ble 
virksomhetene bedt om å gi en del bakgrunnsinformasjon om virksomheten (navn, 
kontaktinformasjon, etableringsår, målgruppe, målsettinger osv). 

Skjemaet ble utformet i dialog med Nasjonal arbeidsgruppe for Familiens hus/
familiesenter, hvor alle RBUP/RKBUer er representert. Det ble også gjennomført to 
piloter (i to kommuner) som medførte noen korreksjoner på skjemaet. 

METODE
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Praktisk gjennomføring

For å nå de ulike virksomhetene via Questback, var det behov for tilgang på      
e-postadressene til en kontaktperson ved den enkelte virksomhet. Disse adressene ble 
innhentet via telefon. Kontaktpersonene ble, i de fleste kommunene, oppgitt av ledende 
helsesøster, barnevernsleder eller helse og sosialsjef. I samtale med helsesøster, leder 
eller koordinator av de aktuelle virksomhetene, ble det avtalt at det skulle sendes ut et 
spørreskjema via epost. Det ble gitt en frist på to uker til å besvare undersøkelsen. Etter 
to purringer hadde 100 ulike virksomheter svart på undersøkelsen. 

Av de 150 som ble invitert til deltagelse i kartleggingsundersøkelsen ble det gitt 
tilbakemelding fra 21 virksomheter om at de ikke kunne delta. Årsaken til dette var 
at de var kommet så kort med arbeidet at det dermed ikke føltes riktig å svare. I alt 3 
virksomheter trakk seg fra å svare på grunn av at spørsmålene ikke passet inn i deres 
organisering, og 26 virksomheter gav ingen tilbakemelding på hvorfor de ikke ønsket 
å delta. 
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Resultatene viste at det er 150 hus/senter eller lignende organisering av tilbud rettet 
mot barn, unge og familier, fordelt på 132 kommuner (dette utgjør 32 % av Norges 
kommuner).  Nesten alle de store byene i Norge hadde etablert flere familiens hus/
familiesenterlignende virksomheter, dette gjelder også flere mellomstore byer – her 
kan nevnes Bodø, Kristiansand og larvik. 

Geografisk spredning

En oversikt over hvilke fylker som har familiens hus/senter samt antallet i hvert fylke er 
vist i figur 1. 

Figur 1. Oversikt over hvilke kommuner som har familiens hus/familiesenter eller lignende

Denne fylkesvise fordelingen viste at det er mange samordnede virksomheter i region 
øst og sør. Dette kan også illustreres ved hjelp av norgeskartet:

RESUlTATER
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Utvikling av Familiens hus/familiesenterlignende virksomheter

Virksomhetene ble spurt om etableringsår og figur 2 gir en oversikt over hvor mange 
virksomheter som ble etablert i perioden før 2000 og frem til i dag. Figuren viser at 
det er etablert 61 virksomheter etter forsøksperioden (2002-2004).  Virksomhetene 
ble også spurt hvem som tok initiativ til å samordne tjenestene. I alt 50 % krysset 
av for at det var en politisk beslutning, 53 % nevnte fagpersoner fra tjenestene 
mens 21 % oppgav andre som for eksempel rådmann, virksomhetsledere og 
kommuneadministrasjonen (det var mulig å krysse av for flere alternativer på dette 
spørsmålet. 

Figur 2. Oversikt over når virksomheten ble etablert ( tallene som presenteres er i oppgitt i frekvenser).

Hvilke tjenester er inkludert i virksomhetene?

I Figur 3 er det oppgitt hvilke tjenester som inngår i virksomhetene. I kartleggingen 
rapporterte 88 virksomheter (av 99) at helsestasjonen var med som en del av 
tilbudet.  Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en sentral aktør i det tverrfaglige 
forebyggingsarbeidet som utøves omkring barn, ung og deres familier og er 
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i posisjon til å kunne avdekke psykososiale vansker tidlig. Også helsestasjon for 
ungdom, svangerskapsomsorg og barnevernstjenesten er representert i mange 
virksomheter. I tillegg er det mange eksempler på at andre enheter eller profesjoner 
er representert i familiens hus/familiesenterlignende virksomheter. Andre tjenester 
består blant annet av utekontakt, vernepleiere, krisesenter, ergoterapeut, logoped, 
fysioterapeut, habilitering for barn og unge, psykiatritjeneste, flyktningekoordinator, 
ruskoordinator, miljøkontakter i skolen og voksenopplæring. Fastlege, skole, 
barnehage og BUP er også tjenester som kan inngå, men her oppgir kun fem 
virksomheter at de har et samarbeid med disse tjenestene.

Figur 3 Oversikt over hvilke tjenester som inngår i virksomhetene (N = 99)
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I kartleggingen har vi kategorisert familiens hus/familiesenterlignende virksomheter 
ut i fra hvor mange og hvilke tjenester som er samlokalisert, se figur 5.

Figur 5. Oversikt over hvilke samordningsmodeller som finnes i kommunene (N = 99)

Virksomheter med egendefinerte navn, men med lignende innhold som familiens 
hus er den tjenesten som er den mest vanlige. 

Familiens hus /familiesenter med åpen barnehage

I denne kategorien medregnes virksomheter som har åpen barnehage, 
svangerskapsomsorg, helsestasjon og PPT eller barnevernstjenesten. Åpen barnehage 
som en del av lavterskeltilbudet var et av kravene som ble stilt for å kunne kalles et 
Familiens hus/familiesenter ved oppstart av modellen i 2002-2004. Vi har identifisert 
24 virksomheter av denne typen. 
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Familiens hus/familiesenter uten åpen barnehage 

Denne virksomheten har ingen åpen barnehage, men virksomhetene har tjenestene 
svangerskapsomsorg, helsestasjon, PPT og barnevernstjenesten inkludert. I tillegg 
er andre tjenester også inkludert i denne kategorien – disse tjenestene varierer fra 
virksomhet til virksomhet, men her kan nevnes eksempler som kommunepsykolog, 
familieterapeut, psykiatrisk team, fysioterapeut osv. Vi har identifisert 19 familiens hus/
familiesenter i denne  kategorien. 

Ressurshelsestasjon 

Ressurshelsestasjon er et godt eksempel på hvordan arbeidet rundt 
helsestasjonstjenesten kan organiseres når det gjelder lavterskeltilbud og samordning. 
Det er et korttidsrettet tilbud til foreldre med barn som ønsker/trenger mer 
oppfølging enn det den ordinære helsestasjonen eller skolehelsetjenesten kan tilby. 
Virksomheten kjennetegnes ved at det er tre eller flere aktuelle deltjenester som enten 
er samlokalisert eller teamfungerende. Virksomhetene har forankring i helsestasjonen. 
Vi har identifisert 18 slike virksomheter.

Egen definerte navn med lignende innhold som familiens hus/familiesenter 

I denne kategorien er det hele 38 virksomheter. Innholdet inkluderer 
svangerskapsomsorg, helsestasjon, barnevernstjenesten, PPT, kommunepsykolog, 
samt andre tjenester som også omfatter arbeid med barn og unge. Disse virksomhetene 
inneholdt ikke åpen barnehage. 
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Målsetning ved virksomheten

Målsetningen for modellen Familiens hus/familiesenter var at hele barnet og familiens 
skulle sees under ett, man skulle ikke sektorisere problemene, men se det i en helhet. I 
tillegg skulle det være et tilbud til alle. Kartleggingen inkluderte et åpent spørsmål om 
virksomhetens overordnede målsetning.  Av 100 virksomheter var det 97 som besvarte 
dette spørsmålet.

Utsagnene kan kort oppsummeres slik;
Målet for virksomheten er ut fra familiens helhetlige livssituasjon å fremme god helse 
hos barn og foreldre, styrke barn og ungdoms oppvekstmiljø blant annet gjennom å: 

- være tilgjengelig som møteplass nær 
der folk bor

- styrke det sosiale nettverket rundt 
barn og foreldre

- støtte og styrke foreldrene i deres 
omsorgs- og oppdragerrolle

- skape kommunikasjons- og 
arbeidsmåter der barn og foreldre blir 
delaktige

- tilby lett tilgjengelig støtte og 
tjenester

- tidlig intervensjon
- utvikle god service nær brukerne
- være et kunnskaps- og informasjons-

senter for folk i bomiljøet/ 
lokalsamfunnet
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Organisering og finansiering av virksomhetene

Hele 93 % beskriver virksomheten som permanent og 89 % viser til at ansvaret for 
samordningsmodellen er plassert i egen enhet med egen leder mens for de øvrige er 
lederansvaret fordelt på flere ansatte innenfor virksomheten. Til sammen 56 % oppgir 
at de er en egen organisatorisk enhet innenfor kommunens tjenesteapparat med eget 
budsjett.  En mindre andel 16 % viser til at de er finansiert via ulike samarbeidspartnere. 

På spørsmålet om det finnes en styringsgruppe for virksomheten oppgir 44 % av 
virksomhetene at de har en egen styringsgruppe. 

En del av kommunene hadde vanskelig for å tallfeste antall årsverk knyttet til familiens 
hus/familiesenteret. Dette har sammenheng med ulik organisering og innhold 
i tjenestene, og en mulig årsak kan være at de ansatte jobber i deltidsstillinger i 
virksomheten, mens de har hovedstillingen sin tilknyttet andre avdelinger i kommunen. 
Gjennomsnittlig antall årsverk i virksomhetene var 20,4 (SD = 18,0).

Tverrfaglig team

Når det gjelder teamarbeid svarer hele 93 % at de har en eller annen form for tverrfaglige 
team, men at det er ulik møtehyppighet for teamene, her rapporterer kun 16 % at de 
har møter ukentlig, 18 % viser til at de har det hver andre uke og 27 % at de møtes én 
gang pr måned. Et høyere antall, 39 %, viser til at de ikke har faste teammøter, men at 
de har møter etter behov.
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Hvilken aldersgruppe gis tilbudet til

Figur 5  viser at alle virksomhetene har et tilbud for aldersgruppen fra 0-6 år, videre 
kan man se at det er 33 % som har et tilbudet helt frem 21-23 år.

Figur 5. Oversikt over hvilke aldersgruppe som gis tilbud i virksomhetene (N = 99)

Hvilke tiltak og kartleggingsverktøy anvendes?

Samtlige familiens hus/familiesenter rapporterte at de tilbød ulike tiltak.  De mer 
standardiserte tiltak som er mest brukt er Marte Meo, ICDP, De utrolige årene, PMTO, 
TIBIR, MST og EPDS med støttesamtaler. I tillegg finnes det foreldregruppe under 
svangerskap, samlivskurs, grupper for barn av psykisk syke, grupper for barn av skilte 
foreldre tilbys av mange av virksomhetene. Dette kan være standardiserte tiltak 
utviklet av andre eller det være tiltak utviklet i virksomhetene. 
I tabell 1 gis det en oversikt over de tiltak som virksomhetene anvender;
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Navn Antall som har tilbudet av 99
Foreldregruppe under svangerskap 58
Gruppekonsultasjoner i helsestasjonen 71
Pappagruppe 1
Samlivskurs 47
Gruppe for enslige forsørgere 6
Gruppe for unge foreldre 23
Gruppe for barn av skilte foreldre 42

Gruppe for barn av psykisk syke 46

Språkundervisning for fremmedspråklige foreldre 21
PREP 5
ICDP-International Child Development Program 43

De utrolige årene- Foreldregruppe 27
De utrolige årene – skole/barnehage 13

De utrolige årene – dinosaurusskolen 2

Marte Meo 47
PTMO-parent management training- Oregon 45

EPDS - med støttesamtaler 52
TIBIR- Tidlig innsats for barn i risiko (Rådgiverintervensjonen, 
sosial ferdighets-trening, foreldregruppeintervensjonen)

20

MST- multi-systemisk terapi 28

Tabell 1. Oversikt over tiltak som anvendes i virksomhetene
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Hvilke kartleggingsverktøy anvendes i virksomhetene1

Virksomhetene ble spurt om de benyttet seg av tester/kartleggingsverktøy og til 
sammen 99 svarte bekreftende på dette. En oversikt over de vanligste instrumentene 
er presentert i Figur 6.

Figur 6. Oversikt over brukte kartleggingsverktøy (N  =  99)1

Figur 6 viser at det er 9 ulike kartleggingsverktøy som er implementert i de 
ulike virksomhetene. EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) er det 
kartleggingsverktøyet som er mest brukt. 

1 

Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI)
Parenting Stress Index (PSI)
Ages and Stages Questionaire (ASQ)
Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC)
Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)
TWEAK- alkohol screening (Tolerance, Worries, Eye-opener, Amnesia og C(K)ut down)
Child Behavior Checklist (CBCl)
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Bruk av nettsidene Ungsinn og Psyktest2

I alt 45 % av familiesentrene oppgir at de har besøkt Ungsinn, mens 24 % oppgir at de 
har brukt nettsiden Ungsinn aktivt som informasjonskilde. Til sammen 18 % har besøkt 
Psyktest.  Av tiltakene som familiehusene oppgir at de benytter er De utrolige årene, ICDP, 
PMTO, TIBIR, Jentesnakk, Kjærlighet og grenser og Psykologiske førstehjelp beskrevet 
og klassifisert i Ungsinn. I tillegg er det presentert to ulike gruppeintervensjoner for 
barn av psykisk syke foreldre: SMIl og Mestringsgrupper. Av kartleggingsverktøyene 
som familiehusene oppgir at de benytter er ECBI, PSI og CBCl beskrevet og vurdert i 
Psyktest. De andre er under vurdering.

Brukermedvirkning 

Brukermedvirkning kan finne sted på flere nivåer. På systemnivå handler det om at 
man systematisk arbeider med å tilbakeføre brukererfaringer for kvalitetssikring og 
videreutvikling av virksomheten, og rutiner for dette kan inngå som en del av tjenesten 
internkontroll (Vedeler, 2009).  Brukermedvirkning på dette nivået kan komme til 
uttrykk gjennom eksempelvis brukerråd – her viser undersøkelsen til at det kun er 6 % 
av virksomheten som har et brukerråd.
Videre viser flere av kommunene til at de har fokus på brukermedvirkning, men at 
de ikke har vært flinke nok til å ta i bruk brukerundersøkelser og andre former for 
tilbakemeldinger i utforming av tilbudet.  Til sammen 46 % virksomheter oppgav at de 
hadde gjennomført egne brukerundersøkelser. 

2
www.ungsinn.uit.no
www.psyktest.no
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På individnivå innebærer det at brukerne har innflytelse vedrørende egen sak, at de 
møtes med respekt og tillitt, og får tilstrekkelig med informasjon ut fra eget behov 
(Vedeler, 2009). 
Når det gjelder brukermedvirkning på individnivå rapporterte hele 83 % at brukeren 
selv kan delta i team-møter i forhold til egen sak. 

I henhold til temaet brukermedvirkning 
indikerte flere av respondentene at de 
ønsket at foreldrene skulle være med 
å utforme innholdet i familiens hus/
familiesenteret. 

Virksomhetenes innsats rettet mot barn med nedsatt funksjonsevne

Resultatene fra kartleggingen viser til at det er 22 % av virksomhetene som har et 
tilbud til denne gruppen.  Det er i all hovedsak ansvarsgrupper og individuell plan 
som inngår som tilbud rettet mot gruppen barn med nedsatt funksjonshemning. 
Andre tilbyr familiesamtaler og møte med tverrfaglig team. I tillegg er det en 
virksomhet som oppgir at de har Homestart som tilbud, og en annen virksomhet 
viser til at de har Marte Meo som tilbud. Enkelte virksomheter viser til at ansvaret for 
denne gruppen ligger hos andre enheter/instanser i kommunen. 



23RKBU Nord - Rapport 3 2012

Resultatene viste at det er 132 av Norges kommuner som har valgt å samordne tjen-
estene sine, og at det finnes til sammen 150 hus/senter eller lignende med tilbud 
rettet mot barn, unge og familier. Denne kartleggingen viste at mange av landets 
kommuner hadde valgt å bruke elementer fra modellen, men at de ikke nødven-
digvis hadde implementert alle delene. Geografisk er virksomhetene spredt over 
hele landet og finnes i alle landets fylker, men klart flere virksomheter var lokalisert 
i region øst og sør, noe som antakelig gjenspeiler hvor befolkningstettheten er 
størst.  Det var kun 24 virksomheter som hadde valgt å organisere seg etter den op-
prinnelige modellen fra forsøksperioden. Opprinnelig var åpen barnehage, svanger-
skapsomsorg, helsestasjonstjeneste og PPT eller forebyggende barnevernstjeneste, 
lagt til grunn for å kunne kalles et familiens hus (Thyrhaug 2009).  Den forrige under-
søkelsen avdekket til sammen 14 familiens hus (Thyrhaug, 2009), noe som indikerer 
en viss økning i etablering av slike virksomheter siden forrige kartlegging. Mange 
virksomheter hadde valgt å ikke inkludere åpen barnehage. En mulig forklaring på 
dette er full barnehagedekning som gjør at kanskje politikerne og andre ikke helt ser 
nødvendigheten av å etablere en åpen barnehage. Her er det imidlertid viktig å pre-
sisere at åpen barnehage ikke er et tilbud om barnepass, men en arena der voksne og 
barn er sammen, og der formålet er forbyggende og helsefremmende aktiviteter ved 
at man møter andre foreldre og det finnes muligheter for råd og veiledning av kvali-
fisert personell.

 

DISKUSJON
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Det er tidligere gjennomført en omfattende brukerundersøkelse blant foreldre/fore-
satte i åpen barnehage som viste at brukerne av tilbudet var svært fornøyde (Vedeler, 
2009). Gruppen bestod i stor grad av mødre som fulgte egne barn, og de rapporterte 
at de opplevde å komme i kontakt med andre foreldre og at deres barn trivdes godt i 
den åpne barnehagen (Vedeler, 2009). 

Denne kartleggingen avdekket at litt under halvparten av virksomhetene hadde 
gjennomført egne brukerundersøkelser, mens kun en liten andel hadde tatt i bruk 
brukerråd (6 %).  Mange rapporterte imidlertid at brukeren hadde anledning til å 
delta i teammøter om egen sak.  Dette indikerer at brukermedvirkning er mer utviklet 
på individnivå enn på systemnivå, og at det var store variasjoner i hvor godt bruker-
medvirkning er ivaretatt. 

Denne kartleggingen avdekket at det foregår mye teamsamarbeid i virksomhetene, 
her rapporterte hele 93 % at de hadde en eller annen form for tverrfaglige team, men 
temaene varierte i organisering og møtehyppighet. Et av poengene med model-
len familiens hus/familiesenter var at dette skulle forenkle samarbeidet mellom 
profesjoner og etater. Den utstrakte brukes av team kan gi en indikasjon på at man 
har lykkes med å føre ulike profesjoner sammen og der brukerne også inkluderes i å 
diskutere eget problem. I en tidligere spørreskjemaundersøkelse i de seks familiehu-
sene som deltok i forsøksprosjektet rapporterte de ansatte (Thyrhaug, Vedeler, Marti-
nussen & Adolfsen, 2011) at dette hadde ført til et større faglig nettverk og bedre mu-
ligheter for både formelt og uformelt samarbeid mellom tjenestene. De rapporterte 
også noen utfordringer knyttet til modellen som for eksempel hvordan taushetsplik-
ten skulle håndteres (Thyrhaug et al., 2011).  

Alle virksomhetene rapporterte at de anvendte ulike tiltak og kartleggingsverktøy 
i arbeidet sitt. De mest vanlige tiltakene var tilbud om ulike gruppesamtaler 
i helsestasjonen og  foreldregrupper, men også mer standardiserte tiltak var 
tilgjengelig i mange familiehus som PMTO, EPDS m/støttesamtaler eller de Utrolige 
Årene. 
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Ungsinn og Psyktest er kunnskapsdatabaser på nett som presenterer henholdsvis 
tiltak og kartleggingsverktøy som kan benyttes i familiens hus. På nettsidene til 
UNGSINN blir tiltak presentert og vurdert utfra hva som foreligger av forskning 
på effekten av tiltaket i Norge. Deretter klassifiseres tiltaket i tråd med hva som er 
kunnskapsgrunnlaget fra potensielt virksomt tiltak til dokumentert virksomt tiltak. 
Det vil i den forbindelse være svært ønskelig at tiltak som familiehusene/sentrene 
selv utvikler etter hvert beskrives og vurderes i Ungsinn. Informasjonen blir således 
tilgjengelig for mange og databasen vil kunne bli et nyttig verktøy for de som 
arbeider i disse virksomhetene. Psyktest beskriver ulike tester som kan anvendes i 
forhold til barn og unges psykiske helse. Også i denne databasen går forskere nøye 
igjennom hva som finnes av dokumentasjon på testens måleegenskaper (reliabilitet 
og validitet) i tillegg til om det finnes norske normer for den aktuelle testen. Nesten 
halvparten av virksomhetene rapporterte å hadde besøkt nettsiden Ungsinn, og 
dette kan tyde på at nettsiden begynner å bli kjent blant de som jobber i familiens 
hus. En noe lavere andel oppgav at de hadde besøk Psyktest (19 %), noe som nok 
skyldes at denne nettsiden nylig var åpnet da undersøkelsen ble gjennomført mens 
Ungsinn ble åpnet i 2009. 

 

Konklusjon

Kartleggingsundersøkelsen viste at landets kommuner er godt i gang med å bygge 
og utvikle familiens hus/familiesenter, men at det er store variasjoner i hvor langt 
dette arbeidet er kommet. Det er fortsatt klare føringer fra norske myndigheter om 
at kommunene bør samorganisere tjenestene sine til det beste for brukerne i tillegg 
at det skal satses mer på forebygging. Økt samhandling kan skje både internt mellom 
ulike tjenester i kommunen og mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. 
Denne undersøkelsen avdekket tilsammen 150 virksomheter av typen Familiens hus/
Familiesenter eller lignende. Etter forsøksperioden 2002-2004 var det etablert 61 
virksomheter som faller inn under kategorien hvor minimum tre tjenester er samordnet 
med formell koordinering (enten fysisk samlokalisert eller regelmessig samarbeid). 
Dette indikerer en økning i antallet virksomheter fra 2008 til 2011. 
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