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Sammendrag 

Samhandlingsreformens intensjon er at folk skal få rask hjelp, helst der de bor. Kommunale 

lavterskeltilbud med psykologer skal sikre at innbyggerne får tilgang på yrkesgruppen med 

høyest kompetanse på psykisk helse, og rask igangsetting av tiltak kan lette trykket på 

spesialisthelsetjenesten.  

Denne rapporten beskriver virksomheten til Hjelper’n - psykisk helsetjeneste for barn og unge 

i Ski kommune. Rapporten viser hvordan et pragmatisk og helhetlig perspektiv gjør det mulig 

å hjelpe over 200 familier i året på 3,75 årsverk uten at det oppstår ventelister, lange 

utredningsfaser og tungrodd byråkrati.  

I kapittel 1 redegjøres det for de lovmessige forankringene for kommunalt psykisk 

helsearbeid. Det argumenteres for at kommunene trenger psykologer for å forvalte det økte 

ansvaret for innbyggernes psykiske helse som kommunene er tillagt gjennom den nye 

kommunale lov for helse- og omsorgstjenester.  

I kapittel 2 beskrives arbeidet i Hjelper’n, herunder mål for tjenesten og faglige 

forståelsesmodeller, rutiner, arbeidsoppgaver og samarbeidsprosedyrer med andre instanser. 

Det beskrives tiltak som unngår sykeliggjøring av barnet, og det argumenteres for at mange 

psykiske vansker kan betraktes som normale reaksjoner på uvanlig store belastninger. 

Kapittelet inneholder kasushistorier som illustrerer arbeidet. 

I kapittel 3 viser statistikken at 70 prosent av tiltakene hos Hjelper’n involverer systemene 

rundt barnet, og at konsultasjonsgjennomsnittet er på 4,75 timer. I 31 prosent av tilfellene har 

barna foreldre som strever psykisk. 77 prosent av sakene blir avsluttet hos Hjelper’n uten 

viderehenvisning.  Hjelper’n kan defineres som et lavterskeltilbud i tråd med 

Helsedirektoratets definisjon. 

I kapittel 4 presenteres resultater fra brukerundersøkelsen i 2011, som viser at familiene er 

svært fornøyde med tilbudet, både hva gjelder tilgjengelighet, brukermedvirkning og opplevd 

bedring. 

I kapittel 5 refereres det fra faglige diskusjoner som fant sted på nettverkssamlinger i Norge 

våren 2012. Psykologene diskuterte kommunepsykologens arbeidsoppgaver, rolle og 

organisatorisk tilhørighet, og det kom fram ønsker om mer innflytelse i folkehelsearbeidet. I 

kapittelet skisseres også en modell for kommunepsykologens arbeidsoppgaver på metanivå, 

utviklingsnivå og operativt nivå. 



 
 

4 

«Hjelper´n » – lav terskel, høy kompetanse 

Innledning 
Psykiske lidelser er svært kostbart for individ og samfunn, og tidlig intervensjon kan 

forhindre uønskede sykdomsforløp (Thuen og Aarø 2001, Nilsson og Wadeskog 2008). Med 

opptrappingsplanen for psykisk helse (St.prp.nr.63) økte fokuset på forebyggende psykisk 

helsearbeid i Norge, og samhandlingsreformens intensjon er at folk skal få den hjelpen de 

trenger, så raskt som mulig, og aller helst der de bor (jfr. prinsippet om best mulig 

omsorgsnivå – BEON ). En del av denne satsingen vises i et økende antall tverrfaglige 

psykiske helsetjenester med psykologer i kommunene. Det er i dag ca. 220 psykologer i 

Norge som jobber på kommunalt lavterskelnivå. Intensjonen er å tilby lett tilgjengelig, gratis 

psykisk helsehjelp med et minimum av henvisningsrutiner, byråkrati og ventelister: Veien fra 

hjem til hjelp skal være kort.   

 

Helse produseres der folk lever sitt liv, som familie, barnehage, skole, arbeidsliv og 

lokalsamfunn (…) Behandling alene gir ikke bedre folkehelse. Da bør heller ikke 

sykehuslogikken være enerådende når fremtidens helsearbeid utformes. Skal dagens 

helsepolitiske målsettinger nås, må helsemyndighetene se at psykologer ikke bare er 

«sjeleleger», men en profesjon som produserer helse på en rekke av livets og 

samfunnets arenaer. (Leder i Tidsskrift for Norsk Psykologforening nr.49 2012) 

 

Kommunepsykologen jobber der liv leves, og kommunepsykologisk arbeid kan representere 

en pragmatisk utøvelse av psykologrollen, noe som vil beskrives i denne rapporten. Arbeidet 

med rapporten er finansiert av Helsedirektoratet, som eksplisitt har uttrykt ønske om bidrag til 

dokumentasjon av kommunepsykologers funksjon (se Rodal og Frank 2008). Rapportens 

formål er både å vise kommunalt psykisk helsearbeid i praksis, og å invitere til diskusjon om 

kommunepsykologens funksjon og arbeidsoppgaver. Kommunepsykologi er et ungt fagfelt i 

stadig endring, og diskusjonene er «ferskvare». Derfor er denne rapporten ikke ment å være 

en oppskrift på hvordan man skal jobbe som kommunepsykolog, men et eksempel til 

informasjon og inspirasjon. Aktuelle lesere kan være arbeidsgivere og arbeidstakere i 

kommunen, byråkrater og politikere. Rapporten har vært på en uoffisiell høringsrunde på 

samtlige nettverkssamlinger for kommunepsykologer i Norge våren 2012. Drøftningspartnere 

har vært kollegaer i Hjelper’n: Heidi Pedersen, Thomas Nielsen, Tone Anstensrud, Anette 

Andersson og Ingrid Kjærnes, samt Anette Claussen i Norsk Psykologforening. Veileder har 

vært Anne Lothe Brunstad.  
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Rapporten har fem kapitler: 

Kapittel 1 omhandler bakgrunn og forankringer for kommunalt psykisk helsearbeid. 

Kapittel 2 beskriver arbeidet i «Hjelper’n», herunder teoretiske forankringer, 

oppbygging av tjenestetilbudet, arbeidsoppgaver, rutiner, dokumentasjon av arbeidet 

og samarbeid med andre instanser. 

Kapittel 3 gir en statistisk basert oversikt over antall og type saker, fordeling av alder, 

kjønn, problemer og risikofaktorer. 

Kapittel 4 viser resultater og diskusjon av brukerundersøkelsen som ble gjennomført i 

2011.  

Kapittel 5 refererer fra diskusjoner om kommunepsykologens rolle og funksjon i lys 

av erfaringer, slik de fremkom på kommunepsykologenes nettverkssamlinger våren 

2012. 

 

Rapporten er en helhetlig tekst, men kapitlene kan også leses uavhengig av hverandre. Derfor 

går noen av temaene igjen i flere kapitler, blant annet gjelder dette psykologens kompetanse 

og funksjon. 

 

Vedleggene er skjemaer for statistikkføring samt spørreundersøkelsen. 

 

Ski, 5/10-2012        Heidi Svendsen Tessand 

               Kommunepsykolog 
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Kapittel 1. Forankringer for kommunalt psykisk helsearbeid 
 

1.1 Bakgrunn 
I tillegg til de store belastningene for individet, er de samfunnsøkonomiske kostnadene 

grunnet psykiske lidelser beregnet til ca. 70 milliarder kroner i året. Ifølge 

Folkehelseinstituttet står psykiske lidelser for 40 prosent av sykefraværet og 40 prosent av 

kostnadene for uføretrygd. Samtidig viser kostnadsberegninger at forebyggende helsearbeid 

lønner seg både helsemessig, kunnskapsmessig, samarbeidsmessig og samfunnsøkonomisk 

(Thuen og Aarø 2001).  

 

Nilsson og Wadeskog (2008) argumenterer med at fordi forskning viser at psykiske lidelser, 

rusmisbruk og skole-dropout er prediktorer for senere uførhet og ledighet, må innsatsen økes 

betraktelig på forebyggende nivå. I sin rapport har de beregnet de økonomiske effektene av 

tidlig intervensjon for barn og unge. De bruker begrepet utenforskap om livet utenfor 

arbeidslivet pga. uførhet, sykdom eller langtidsledighet, for å beskrive det gapet som oppstår 

mellom individet og samfunnet dersom man mislykkes i det forebyggende arbeidet. De har 

funnet at den gjennomsnittlige kostnaden (i form av arbeidsformidling, trygd, kommunale 

utgifter, rettvesen med mer) varierer mellom 350 000 og 1 650 000 kroner for en person i 

løpet av ett år, avhengig av om det gjelder utvikling av hhv. langtidsledighet eller 

misbruksproblematikk. Deres rapport konkluderer med hvis man kan hindre at ett eneste 

individ marginaliseres og havner i utenforskap, er denne innsatsen så godt som alltid å 

betrakte som samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

 

For å unngå unødvendige sykdomskarrierer bør folk som strever psykisk få hjelp så tidlig som 

mulig, og aller viktigst er barn og unge med risiko for skjevutvikling. Som en del av satsingen 

på forebygging av psykiske lidelser har regjeringsplattformen for 2009–2013 nedfelt mål om 

utbygging av lavterskeltilbud, og i samtlige statsbudsjett mellom 2009 og 2012 har Stortinget 

omtalt behovet for å styrke den kommunale psykiske helsetjenesten. Helsedirektoratets 

rapport Psykologer i kommunene – barrierer og tiltak for økt rekruttering siterer fra St.prp. nr. 

1 (2006–2007):  

 

Kommuner må framover bygge opp tilbud innen utredning, behandling og oppfølging til barn 

og unge med psykiske plager og lidelser. Flere psykologer må inngå i det tverrfaglige arbeidet 

(…) Det er behov for økt kapasitet når det gjelder utredning og behandling i kommunene (…) 



 
 

7 

det bør utredes ordninger som bidrar til å rekruttere psykologer til kommunene, både når det 

gjelder tjenester for voksne og for barn/unge. (Rodal og Frank 2008) 

I forbindelse med utformingen av samhandlingsreformen ga Flatøutvalget uttrykk for 

nødvendigheten av psykologer i det kommunale tjenestetilbudet for å sikre barn og unge 

kompetent psykisk helsehjelp (Flatø 2009). Utvalget foreslo en egen opptrappingsplan for 

psykologer i kommunene. Norsk Psykologforening har arbeidet med å forankre begrepet 

psykologisk lavterskeltilbud og bidratt med innspill i Helsedirektoratets rapport (Rodal og 

Frank). I årene 2009–2011 ble det bevilget hhv. 20, 30 og 40 mill. i tilskudd til kommuner 

som ansetter psykologer. Tilskuddsordningen ble videreført i 2012.  Disse 

stimuleringsmidlene har i vesentlig grad bidratt til at det er i dag er ca. 520 psykologer i 

norske kommuner, selv om landsdekningen er lav; ifølge registeret til Kommunenes 

sentralforbund er det bare 25 prosent av kommunene som har psykolog. Av de 520 

psykologene jobber ca. 270 i PPT og ca. 130 i barneverntjenesten. De resterende jobber 

lavterskel, altså i forebyggende helsetjenester som helsestasjon, psykiske helsetjenester eller 

familiesentre.  

 

1.2. Forankringer i lovverket  
Retten til raskt tilgjengelig helsehjelp i kommunen er forankret i lovverket. I den nye helse- 

og omsorgstjenesteloven heter det i §3.1 at kommunens ansvar omfatter alle pasient- og 

brukergrupper, «herunder personer med somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, 

rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne». Videre står det i §3.2: 

«For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet å tilby følgende: 1. 

Helsefremmende og forebyggende tjenester […] 4. Utredning, diagnostisering og behandling 

[…]» 

Til forskjell fra den tidligere kommunehelseloven er somatisk og psykisk sykdom nå sidestilt. 

Det betyr at kommunene er tillagt et større ansvar enn før fordi en større del av befolkningen 

skal hjelpes i kommunen. Dette stiller andre krav til kompetanse enn tidligere. I den norske 

barnebefolkningen er det ifølge Folkehelseinstituttet til enhver tid ca. 15 prosent som strever 

psykisk. Ca. fem prosent av disse regnes som spesialisthelsetjenestens klientgruppe. De 

resterende ti prosent er de som er i risikosonen for utvikling av psykiske lidelser, de som har 

fått behandling og er utskrevet fra spesialisthelsetjenesten, samt resten av 

kommunebefolkningen. I praksis er alle disse kommunens ansvar.  
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Kommunenes ansvar for å ivareta det psykososiale miljøet og for å tilby tjenester til barn og 

unge som strever psykisk, er også forankret i andre lover og forskrifter (jfr. opplæringsloven § 

9a-3 og forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten §1.1 og § 2.3). 

 

1.3. Veileder for psykisk helsearbeid i kommunene 
Med bakgrunn i opptrappingsplanen for psykisk helse (St.prp.nr.63) utarbeidet 

Helsedirektoratet i samarbeid med fagfeltet veilederen Psykisk helsearbeid for barn og unge i 

kommunene. Referansegruppen besto av representanter fra brukerorganisasjoner, 

kommunetjenestene, rusfeltet, regionsentrene barn og unges psykiske helse, 

Folkehelseinstituttet, Fylkesmannsembetene samt aktuelle yrkesorganisasjoner og 

direktorater. I veilederen beskrives kommunenes hovedoppgaver som å «legge til rette for 

gode og trygge oppvekstmiljøer, og iverksette forebyggende tiltak for å hindre psykiske 

vansker hos barn og unge», «fange opp barn og unge i risiko, eller som har psykiske vansker 

eller lidelser», og «gi hjelp og behandling for de som trenger det på laveste effektive 

omsorgsnivå» (BEON-prinsippet). Det heter videre at de som kan behandles i kommunen, 

skal behandles i kommunen, som skal «sørge for bistand fra, og samarbeid med, 

spesialisthelsetjenesten eller andre aktører ved behov». (s.12) Veilederen sier videre: 

 

Når barn og unge viser symptomer eller har psykiske vansker er det avgjørende at disse 

identifiseres så tidlig som mulig og at hjelp settes inn på riktig omsorgsnivå. Det kan 

imidlertid være vanskelig å skille mellom forsinket utvikling og forskjeller innen 

normalutvikling hos sped- og småbarn. Kommunehelsetjenesten har ansvar for å vurdere 

symptomene og avgjøre om utredning og behandling skal gjøres i primær- eller 

spesialisthelsetjenesten.  (s.48) 

 

Ut fra lovverk og veileder forventes det altså at kommunen skal ha ansatte med 

vurderingskompetanse til å skille mellom normalutvikling og patologi. 

 

1.4 Hva er et lavterskeltilbud?  
I Helsedirektoratets rapport (Rodal og Frank 2008) beskrives lavterskeltilbud som en tjeneste 

som skal tilby direkte hjelp uten henvisning, venting og lang saksbehandlingstid. Tjenesten 

skal kunne oppsøkes av brukere uten betalingsevne og være tilgjengelig for alle. Et 

lavterskeltilbud skal kunne tilby tidlige og adekvate tiltak, og fungere som en los videre i 

systemet. De ansatte skal ha kompetanse til å oppfylle tjenestens formål. Åpningstidene skal 
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være tilpasset målgrupper og formål, og det bør også være tilrettelagt for høy grad av 

brukerinvolvering og aksept for brukerens ønsker og behov. Et lavterskeltilbud skal fremstå 

som et synlig, tydelig, hensiktsmessig og tillitsvekkende sted for innbyggerne å benytte. 

 

Formålet med et lavterskeltilbud er således at alle kommunens innbyggere raskt kan komme i 

kontakt med helsepersonell med kompetanse på psykisk helse, og at hjelpen skal være av 

praktisk og lett tilgjengelig art. Samtidig skal de som trenger det, loses videre i helsevesenet, 

og den som viderehenviser, bør ha kompetanse til å gjøre disse vurderingene. 

 

1.5 Psykologens rolle i kommunen 
For å kunne utføre de overnevnte, lovpålagte oppgavene i kommunen, forutsettes det altså at 

det finnes kompetanse i kommunen til å utføre oppgavene på en forsvarlig og etterrettelig 

måte (jfr. helsepersonelloven § 4 og pasientrettighetsloven § 2). Som før nevnt sidestilles 

retten til å motta psykisk helsehjelp med retten til å motta fysisk helsehjelp i den nye helse- og 

omsorgstjenesteloven (§3.1). Loven er profesjonsnøytral, men det er bare leger og psykologer 

som har autorisert diagnostiserings- og behandlingskompetanse. For å kunne utføre 

oppgavene på en faglig forsvarlig måte bør kommunene ansette både leger og psykologer. 

Legene har høyest kompetanse på somatisk helse, psykologene på den psykiske. Legene har 

grunnkompetanse forankret i somatisk normalutvikling, og psykologer i psykologisk 

normalutvikling. Grunnkompetansen utgjør et viktig fundament for forståelsen av patologi, og 

setter psykologer i stand til å gjøre de differensialdiagnostiske vurderinger som er avgjørende 

for å fungere som los i det psykiske helsevesenet.  

 

 

1.6. Hva kan en psykolog? 

Psykologer er akademikere med en bred vitenskapelig kompetanse som setter dem i stand til å 

forebygge, oppdage, forstå, utrede, diagnostisere og behandle psykiske vansker. Psykologens 

forskerkompetanse, prosess- og relasjonskompetanse egner seg til bruk i prosjekter og 

analyser av kommunens behov, til veiledning av annet helsepersonell, kurs og 

foredragsvirksomhet, samt ledelse- og kompetanseutvikling (se Psykologisk institutts 

nettsider http://www.sv.uio.no/psi/).  

Psykologer har en helhetlig forståelse av hvilke risikofaktorer på mikro- eller makronivå som 

bidrar til å utløse, opprettholde eller forsterke vansker, og kunnskap om hva som vil fremme 

god psykisk helse og redusere sjansen for psykologisk skjevutvikling. Basaldisiplinene i den 
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seksårige universitetsutdanningen omfatter kognitiv psykologi, sosialpsykologi, 

personlighetspsykologi, biologisk psykologi (nevropsykologi, nevrobiologi og nevroanatomi), 

arbeids- og organisasjonspsykologi og psykopatologi. Som forståelsesmodeller inkluderes en 

rekke ulike støttefag som medisin, filosofi, sosiologi og antropologi. 

Se også kapittel 5 om psykologers kompetanse.  

 

1.7 Hvorfor skal psykologer jobbe i kommunen? 
Psykologer har bred kompetanse og praksis innen psykisk helsearbeid. Kompetanse på 

psykologisk normalutvikling brukes i vurderinger av barns ulike utviklingsnivå. Psykologenes 

differensialdiagnostiske kompetanse hjelper til å skille ulike symptombilder som ligner på 

hverandre. 

Psykologen vil se symptomer i lys av det sett av risikofremmende og beskyttende faktorer 

individet samvirker med. I praksis vil det si at i stedet for å telle symptomer og avgjøre 

alvorlighetsgraden av pasientens lidelser ut fra antall symptomer, vil psykologen kartlegge 

hva slags forhold som ligger rundt barnet og på hvilken måte barnet blir ivaretatt av sine 

foreldre og nærmiljø, og på grunnlag av dette sette i gang tiltak som inkluderer systemet rundt 

barnet. Ved å tenke bredt og pragmatisk for å forstå et barns vansker og sette inn tiltak på 

lavest mulig nivå (jf. BEON-prinsippet), kan man i mange tilfeller overflødiggjøre henvisning 

til spesialisthelsetjenesten , gjennom å tilby adekvat hjelp der barnet bor. Psykologers 

vurderingskompetanse kan dermed bidra til å lette trykket på spesialisthelsetjeneste og 

avdramatisere barns tilstander.  

Ved å ha spesialister på laveste nivå i helsevesenet, nemlig i kommunene, vil man kunne 

kvalitetssikre silingsarbeidet på individuelt nivå og muliggjøre folkehelsearbeid på 

forebyggende systemnivå. I tillegg vil det lette samarbeidet med andre yrkesgrupper i 

kommunen, både fordi andre kan bruke psykologen som veileder og i stor grad legge ansvaret 

for vurderingene på psykologen, og fordi man kan sette sammen team slik at man får utnyttet 

tverrfagligheten i kommunen.  

 

 

1.8 Hva skal man bruke psykologen til, og hvor skal psykologen plasseres? 
I artikkelen «Fra klinikk til åpent jorde» beskriver Ajo og Vik (2007) 

kommunepsykologrollen som mangfoldig og kompleks, og forfatterne poengterer viktigheten 
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av at kommunene har klare formeninger om hva de ønsker å bruke psykologen til. De 

beskriver psykologen som planleggeren og forebyggeren (gjennom å bistå i kommunenes 

utvikling av det forebyggende helsearbeidet), vurdereren (av barns psykiske helsetilstand og 

behov for hjelp), behandleren (i terapeutisk arbeid) og samarbeideren (med andre aktører i 

kommunene og spesialisthelsetjeneste).   

Helsedirektoratet (Rodal og Frank 2008) lister opp følgende oppgaver for psykologer i 

kommunen:  

1) Folkehelsearbeid  

2) Tidlig intervensjon og identifisering  

3) Behandling 

4) Samarbeid med andre instanser 

5) Veiledning, undervisning og fagutvikling  

Beskrivelser av arbeidsoppgaver vil belyses i kapittel 2 og kapittel 5 i denne rapporten. 

 

I Helsedirektoratets rapport skisseres videre ulike muligheter for plassering av 

kommunepsykologen: 

• I helsesjefens team og utlånt til dem som trenger det (for eksempel helsestasjonen 

og skolehelsetjenesten) 

• Samlokalisert med fastlegene  

• I et «Familiehus» eller lignende tverretatlig tjeneste; kommunalt helsesenter 

• Alene eller i et tverrfaglig psykisk helseteam plassert på for eksempel 

helsestasjonen 

Det finnes fordeler og ulemper ved alle modellene, som er utførlig beskrevet i nevnte rapport. 

Hovedlinjene i diskusjonen handler på den ene siden om tilgjengelighet og nærhet til brukeren 

(som hvis psykologen er plassert på helsestasjonen), og bruk av psykologens kompetanse på 

mer overordet og forebyggende nivå (som ved plassering i stab hos helsesjefen).  

Oppgaveavgrensninger for psykologen er et sentralt tema knyttet til dette. Hvor mye tid 

psykologen skal bruke på oppgaver innenfor et kontinuum som strekker seg fra klinisk 

individuelt arbeid på den ene siden, til folkehelsearbeid på den andre siden, avhenger både av 

størrelsen på kommunen, hvor godt samarbeid med andre instanser er forankret, hvilke andre 

typer helsepersonell som finnes i kommunen, og hvilken erfaring og kompetanse psykologen 
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har. Se kapittel 5 i for nærmere diskusjon om kartlegging av kommunenes behov og 

psykologens funksjon.  

 

Oppsummering kapittel 1 
For å hindre uønskede sykdomsforløp og spare samfunnet for store kostnader, er et 

forebyggende kommunalt psykisk lavterskeltilbud til befolkningen forankret i lovverket, og 

det er i tillegg politiske føringer for å ansette psykologer i kommunene. Psykologer er 

akademikere med høy kompetanse på psykisk helse som kan drive folkehelsearbeid, tidlig 

intervensjon, identifisering og behandling av psykiske lidelser, samarbeide med andre 

instanser og drive veiledning, undervisning og fagutvikling. Det finnes ulike måter å 

organisere arbeidet og plassere psykologen i kommunen. For ytterlige opplysninger om 

bakgrunn for psykologisk lavterskelarbeid, se Helsedirektoratets rapport Psykologer i 

kommunen – barrierer og tiltak for økt rekruttering (Rodal og Frank 2008). 

Sunnev
Kanskje det vil virke mer elegant å skille ut dette sitatet grafisk i en ramme, som en tekstlig illustrasjon på linje med case-boksene lenger ute i rapporten. 

Sunnev
Etter mine regler skal det ikke være noe punktum her. Klammene erstatter tegnet. Autistiske anlegg, helt klart.
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Kapittel 2:  «Hjelper’n» –  lav terskel, høy kompetanse 

 
I dette kapittelet beskrives oppstart og utvikling av Hjelper’n – psykisk helsetjeneste for barn 

og unge i Ski kommune, herunder mål for tjenesten og faglige forståelsesmodeller, rutiner, 

arbeidsoppgaver og samarbeidsprosedyrer med andre instanser. (I kapittel 5 drøftes oppgaver 

på andre nivåer enn det operative, se forslag til modell for kommunepsykologoppgaver s. 67). 

Betegnelsene Hjelper’n og psykologen brukes om hverandre i denne teksten, fordi mange av 

oppgavene er felles for alle de ansatte i Hjelper’n. Når psykologen nevnes, er det gjerne 

knyttet til oppgaver hvor hovedsakelig psykologen er ansvarlig. De uthevede, rosa boksene 

inneholder mål og arbeidsmodeller, grønne bokser inneholder rutinebeskrivelser og blå bokser 

inneholder eksempler. Alle eksemplene er reelle historier fra arbeidshverdagen, men de er 

anonymisert av hensyn til klientene. 

 

2.1 Oppstarten av Hjelper’n 
Ski kommune har ca. 28 000 innbyggere. Hjelper’n – psykisk helsetjeneste for barn og unge i 

Ski kommune er lokalisert på helsestasjonen i avdeling forebyggende helsetjenester. 

Virksomheten foregår i Familiens Hus, som består av helsestasjonen og skolehelsetjenesten, 

Hjelper’n, barneverntjenesten, utekontakt og andre tiltakstjenester. Ski kommune gjennomgår 

en omorganisering i 2012, og denne prosessen er ikke fullført i skrivende stund. I Familiens 

Hus jobber barnevernpedagoger og helsesøstre, samt personell med kompetanse på psykisk 

helse (se avsnitt om tverrfaglighet i teamet).  

Med midler fra opptrappingsplanen for psykisk helse ble det 1. august 2008 ansatt to 

psykologer i til sammen ett årsverk. Psykologstillingen hadde da vært ubesatt et halvt år. 

Tidligere hadde det vært ansatt psykologer som for det meste drev individuell behandling etter 

henvisning fra helsesøstrene. Avdelingen hadde i august 2008 to psykiatriske sykepleiere som 

hadde samtaler med ungdom. Det psykiske helsearbeidet var ellers integrert som en del av det 

ordinære helsesøsterarbeidet. Ledende helsesøster på avdelingen (Mariann Ralmo) hadde 

lenge hatt et ønske om å starte et lavterskeltilbud med fokus på psykisk helse, fordi hun blant 

annet så følgende utfordringer på avdelingen: 

• Det fantes ingen overordnet plan for det psykiske helsearbeidet. 
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• Helsesøstrene opplevde at deres kompetanse på psykisk helse var begrenset, og 

de hadde få muligheter til å få veiledning og faglig påfyll. 

• De tidligere ansatte psykologene jobbet lite systemisk. 

• Det var ikke formalisert samarbeid med andre instanser, alle jobbet fra «hver 

sin tue». 

En av oppgavene til psykologene ble derfor, i tillegg til bistå barn, ungdom og deres familier, 

å utarbeide en plan for hvordan det psykiske helsearbeidet på helsestasjonen burde drives. 

 

 Tidlige betraktinger 

Psykologene startet med å dra på befaring til veletablerte lavterskeltilbud i Lørenskog og 

Bærum kommune, for å høste av andres erfaringer. Diskusjoner som fulgte i etterkant av 

befaringene handlet i hovedsak om utfordringer knyttet til å avgrense antall og bredde på 

arbeidsoppgavene: Skulle det drives individualterapi og grupper, eller arbeid på systemnivå? 

Skulle fokus være på bestemte aldersgruppers vansker? Hvem skulle være 

samarbeidspartnere? Hva med veiledning, undervisning, kurs og foredragsvirksomhet?  

 

Helsestasjonen: En unik arena for tidlig intervensjon 

Helsestasjonene betjener nesten hele barnebefolkningen i Ski kommune og representerer 

dermed en unik mulighet til å fange opp de som strever på et tidlig tidspunkt. Samarbeid og 

veiledning av helsesøstre og jordmødre ble prioriterte oppgaver. Det ble prøvd ulike 

veiledningsmodeller, og psykologene bisto i samtaler sammen med helsesøster og arrangerte 

fagdager. Det ble raskt behov for å organisere tjenesten i et kompetanseteam, og Hjelper’n ble 

dannet i april 2009. Arbeidsstokken som til sammen utgjorde 3,7 årsverk, besto av 

psykologene, psykiatrisk sykepleier og to nyansatte med kompetanse på psykisk helse.  

 

Navnevalget – å etablere seg som en hjelper 

Mange voksne har erfaring med at det hjelper å snakke om det som er vanskelig. Dette er ikke 

gitt for alle barn, tvert i mot. Barn kan også ha erfaring med at å snakke med voksne gjør 

tingene vanskeligere (Haavind 2000). Når man skal fungere som en hjelper for et barn, kan 

man derfor anta at barnet ikke forstår hva det skal bruker hjelperen til, at barnet trenger å bli 

nysgjerrig på hjelperen, og at hjelperen må tydeliggjøre hva barnet kan bruke hjelperen til. Å 

etablere seg som en hjelper ble dermed et viktig prinsipp, derav navnet Hjelper’n. 
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En gutt på 11 ble henvist til Hjelper’n fordi han hadde vært svært lei seg i lang tid. Det virket 

som familieforholdene var gode og det fantes få generelle risikofaktorer i guttens miljø, men 

familien hadde flyttet mange ganger. Det var igangsatt gode tiltak på skolen, foreldrene hadde 

fått veiledning og fremsto varme og kompetente, men gutten var fortsatt svært nedstemt, og 

fastlegen mente han var på vei til å utvikle en depresjon. 

 

 

Gutten: Det hjelper ikke å snakke om det, det blir bare mer pes når man snakker med 

voksne. 

Psykologen: Ok, du sier at det ikke hjelper å snakke. Hva kunne hjelpe, da? 

G: Det kunne hjelpe hvis jeg fikk en venn. 

P: Ja, du vil ha en venn. Er det noe du kan bruke meg til i den sammenhengen, da? 

G: Hva da, at du kan skaffe meg en venn, liksom? 

P: Jeg vet ikke helt, tror du at jeg kan hjelpe deg med det? 

G: Jeg vet ikke, jeg. Hva jobber du med, da? 

P: Jeg jobber med å hjelpe barn som synes noen ting i livet er dumt. 

G: Ja, jeg synes livet er dumt. 

P: Ja, da kan det hende jeg kan hjelpe. 

G: Men hvordan kan du hjelpe meg å få en venn? 

P: Hm … tja, du vet jo litt av hvert om det å være barn. Tror du det finnes noen 

oppskrift på å skaffe seg venner? 

G: Nei, kanskje ikke noen oppskift, men det finnes kanskje lure måter å bli kjent med 

folk på? 

P: Det var en god ide! Kanskje du kan bruke meg til å hjelpe deg å lage en liste over 

lure måter å bli kjent med andre barn på, og så kan vi øve på det?  

G: Tror du jeg kan få en venn på den måten? 

P: Vi kan jo prøve, og jeg skal hjelpe deg. 

G: Ok! Vi prøver, og hvis ikke det går, kan du hjelpe meg å lage en annen plan. 
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2.2. Kompetanse i Hjelper’n pr. juni 2012  
 

• To psykologer med erfaring fra PPT, BUP og organisasjonspsykologi. 

• En psykiatrisk sykepleier med erfaring med samtaler med ungdom (leder av 

teamet, var allerede ansatt da psykologene startet). 

• En barnevernpedagog med videreutdanning i psykisk helse for barn og unge 

(R-BUP). Erfaring fra barneverninstitusjoner, spesielt ungdom med 

rusproblematikk og selvskading. 

• En vernepleier med videreutdanning i kognitiv/atferdsterapi og pedagogikk. 

Erfaring fra skoleverket og spes.ped.-feltet, særlig barn med atferds- og 

utviklingsforstyrrelser. 

 

2.3 Mål for tjenesten 
I løpet av våren 2009 ble det utarbeidet en mål- og tjenestebeskrivelse for virksomheten ved 

Hjelper’n, samt en brosjyre og internettside. Målgruppen var barn i risiko for skjevutvikling. 

Risikofaktorer og beskyttende faktorer, dvs. hvilke faktorer som antas å utløse, opprettholde, 

forsterke eller motvirke barnets vansker, blir ansett som viktige indikatorer på sannsynlighet 

for skjevutvikling. 

 

Boks 1. Mål for tjenesten  

Bidra til å fremme god psykisk helse hos barn og ungdom gjennom å 

– fange opp barn og unge i risiko for skjevutvikling 

– identifisere og redusere faktorer som kan utløse, opprettholde og forsterke barns vansker 

 

Metode: 

• Tilby brede tiltak i et pragmatisk, systemisk 

brukermedvirkningsperspektiv. 

• Bruke utviklingspsykologiske og evidensbaserte metoder i arbeid med 

barn og deres familier.  

• Lage gode sikkerhetsnett som minsker risikofaktorer rundt barn som står i 

fare for psykisk skjevutvikling (se s. 26 for eksempel på sikkerhetsnett). 
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2.4 Hjelper’ns forståelsesmodeller og faglige forankringer 

30 %

40 %

15 %

15 %

fellesfaktorer

klientvariabler

teknikk

placebo

 

Prosess- og utfallsvariabler i terapi, Lambert, 2004. Modellen viser at 30 prosent av endring i et 

terapiforløp kan tilskrives fellesfaktorer (for eksempel relasjon), 40 prosent klientvariabler som 

sårbarhet, personlighet, klientens liv for øvrig, 15 prosent placeboeffekt og 15 prosent terapeutens 

teknikk. (Se også pkt. 2.7 om transdiagnostisk forståelsesmodell) 

 

 Fokus på relasjon 

Det brukers store summer på forskning som har til formål å måle effekt av ulike 

behandlingsformer (Carr 2011). Metastudier innen psykoterapiforskning de siste 40 år viser 

imidlertid at det ikke er terapeutens teknikk eller et bestemt behandlingsprogram som er de 

mest virksomme variablene for utfallet av terapi, men relasjonen mellom klient og terapeut. I 

tillegg kommer eksterne forhold i klientens liv, som jobb, økonomi og relasjoner. I tråd med 

terapiforskningen forsøker Hjelper’n å unngå at hjelpetiltak kun knyttes opp mot én bestemt 

modell. I stedet er det relasjonen til klienten og bredden på tiltaket (hvor stor del av systemet 

rundt klienten som skal involveres) som bør stå i sentrum for hjelpetiltaket. Fordi de ansatte i 

Hjelper’n har ulik kompetanse, blir det lagt ulik vekt på behandlingsmodeller og teorier i det 

konkrete klientarbeidet, men en fellesnevner er at tiltakene er i tråd med den enkelte klients 

behov og ønsker, og ikke terapeutens egen overbevisning (Norcross 2010, Duncan  m.fl. 

2010, Wampold 2001). 

 

 Pragmatikk og helhet 

Hjelper’n bestreber en pragmatisk holdning til hjelpetiltak – hva er mulig å få til, gitt denne 

familiens situasjon, som kan øke sannsynligheten for at barnet får det bedre? Det er ønskelig å 

involvere en så stor del av systemet rundt barnet som mulig, fordi psykiske vansker i stor grad 
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er relasjonelle fenomener. Symptomer ses på som uttrykk for at noe er vanskelig mer enn som 

tegn på sykdom, og det vektlegges at familien selv er ekspertene på egne liv (Ulvestad m.fl. 

2007). 

 

Boks 2. Grunnprinsipper for Hjelper’ns arbeid: 

• Humanisme og brukermedvirkning: alle mennesker har iboende 

verdighet og kunnskap om sin måte å mestre påkjenninger som 

hjelperen må ta utgangspunkt i ved tiltak. 

• Pragmatikk: Hjelpen skal være mulig å få til i praksis, og man 

må ha tro på at den vil virke.  

• Psykiske vansker som relasjonelle fenomener: Mange psykiske 

vansker oppstår, utvikles og opprettholdes i relasjoner. 

• Normalpsykologisk utgangspunkt: De fleste har forståelige 

reaksjoner gitt de aktuelle livsbetingelser.  

• Utvidet behandlingsbegrep: Det er ikke bare det henviste barnet 

som er klienten, klienten er også hele systemet rundt barnet. 

Dette betyr at man ikke bare kan være opptatt av å redusere 

symptomene, men også må se nærmere på systemet barnet 

samvirker med. 

    

Utviklingspsykologi og barneperspektiv 

En utviklingspsykologisk referanseramme (Stern 1985, Hart 2009) innebærer at hjelperen 

bruker kunnskap om tilknytning og samspill, utvikling og sammenheng mellom språk, tanker, 

følelser og identitetsutvikling for å forstå et barns reaksjoner. Denne kunnskapen kan være 

viktig for å avgjøre om et barns reaksjoner er alders- og situasjonsbetinget adekvate, eller om 

barnet er i ferd med å utvikle alvorlig patologi. 

 

Et barneperspektiv (Raundalen 2007) innebærer at hjelperen tar utgangspunkt i hvordan noe 

oppleves for barnet, gitt den referanserammen barnet har. Barn er fullverdige mennesker, ikke 

uferdige voksne. Barns rett til aldersadekvat informasjon om det familien strever med, er 

nedfelt i barneloven. At barn blir tatt på alvor og opplever at deres opplevelsesverden blir 

utforsket, at deres mening blir vektlagt og at de får en opplevelse av at man snakker med dem, 

ikke til dem, blir sett som viktige grunnprinsipper. Det kan være slik at foreldrene mener at 

barnet har et problem som barnet ikke er enig i. Hvem er da «eier» av problemet – barnet eller 
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foreldrene? En aktiv og utforskende holdning til å forstå barnets perspektiv kan være viktig 

for barnets motivasjon for endring (Haavind 2000).  

 

 Fokus på å forsterke god psykisk helse. 

Hjelper’n forsøker å oppdage og forsterke kjennetegn på god psykisk helse, blant annet grad 

av affektintegrering og evne til affektregulering, forholdet mellom tanker, følelser og handling 

(det kognitive triangel), grad av selvrepresenterende beskrivelser og selvopplevelse, grad av 

narrativ forståelse, samspill, kommunikasjon og samarbeid i familien, samt fungering på 

skole, barnehage eller arbeidsplass. (Se Johnsen, Sundet og Torsteinsson 2000, Monsen og 

Monsen 2000, White og Epston 1990.) 

 

En av tankene bak vektlegging av god psykisk helse er at familien skal oppleve at har utviklet 

mer av noe (for eksempel at de opplever mer nyansert kommunikasjon eller flere positive 

følelser) heller enn at de mister noe (for eksempel at et symptom som har hatt en opplevd 

viktig funksjon, blir borte).  

 

2.5 Utgangspunkt for intervensjon/behandling 
 

Hvor trykker skoen? 

Barnet

Hjemme

Skole

Fritid

Andre 
arenaer

 

Modellen tar utgangspunkt i en forståelse av at det henviste barnet er i et kontinuerlig 

avhengighetsforhold til sine relasjoner. Ved å stadfeste på hvilken arena vanskene viser seg 
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mest tydelig, om de opptrer ulikt på ulike arenaer og på hvilken måte aktørere på de ulike 

arenaene forholder seg til vanskene, kan man lettere utforme hensiktsmessige tiltak. Fordi 

«klienten» i prinsippet er summen av barnets arener, blir valg av behandlingsmetode (for 

eksempel om man skal behandle angst ved hjelp av kognitiv/atferdsterapi) et sekundært 

spørsmål; det viktigste er å avgjøre hvor stort nedslagsfeltet til hjelperen skal være, og hvilke 

tiltak som skal iverksettes på barnets ulike arenaer. 

 

Det er lite byråkrati i forbindelse med at et barn henvises til Hjelper’n, blant annet fordi 

kommunen ikke vurderer rett til nødvendig helsehjelp (pasientrettighetsloven § 2-1). 

Hjelper’n kartlegger mulige årsaker til at barnet strever, igangsetter tiltak for å redusere 

belastninger i barnets liv, og ser om symptomene reduseres. Hvis det vurderes som nødvendig 

med bred utredning, blir barnet henvist BUP. Erfaring viser at igangsetting av systemtiltak 

uten først å undersøke symptomene, kan ha direkte innvirkning på symptombildet (se 

eksempel under), og tiltakene kan også kombineres med direkte symptombehandling. All 

helsehjelp føres fortløpende i barnets og/eller foreldrenes journal (avhengig av hvem som er 

mottakere av helsehjelpen), for å kvalitetssikre tiltakene og vurdere effekt. 

 

Gutten med tvang: 

 

En gutt på 12 hadde tvangshandlinger; ekstreme vaskeritualer, toalettvegring på grunn av frykt for 

basiller og skifting av sengetøy hver dag. Gutten var fortvilet og syntes livet var uutholdelig. Mange 

psykiske vansker utløses av og opprettholdes i samspill med miljøet, så psykologen ønsket først å 

kartlegge årsaken til at gutten strevde. Tvangshandlinger brukes for å regulere negative følelser; 

hvorfor var gutten engstelig? Under kartlegging av miljøet kom det fram at foreldrene hadde store 

konflikter, guttens lærer var sykemeldt, han ble mobbet på fotballtreningen, og bestevennen skulle 

flytte. Summen av belastninger var større enn gutten klarte å takle. Han utviklet måter å håndtere 

følelsene på gjennom tvangshandlinger. Psykologen snakket med foreldrene om hvordan de kunne 

trygge gutten. Sosiallæreren ble støtteperson på skolen, fotballtreneren jobbet med miljøet på 

treningen, og det ble laget besøksgrupper for å utvide guttens bekjentskapskrets. Etter en tid var 

guttens symptomer betydelig redusert, selv om han ikke hadde fått en diagnose etterfulgt av 

individuell behandling. I en samtale med psykologen lærte gutten strategier for bedre håndtering av 

tanker og følelser, men han følte ikke lenger behov for hjelp ettersom situasjonen rundt ham var blitt 

bedre. 
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 Brukermedvirkning 

I tråd med Hjelper’ns grunnprinsipper om humanisme og brukermedvirkning ønsker de 

ansatte å sikre tilbakemeldinger fra klientene, både voksne og barn. Både Helsedirektoratet, 

Folkehelseinstituttet og byråkratiet vektlegger nødvendigheten av god brukermedvirkning på 

individnivå, systemnivå og politisk nivå (se Fra bruker til borger). På systemnivå kan man 

gjennomføre brukerundersøkelser for å sikre innspill om kvaliteten på tjenestetilbudet (se 

kapittel 4). På individnivå kan man ta i bruk tilbakemeldingsverktøy i samtalene, og den mest 

validerte metoden er klient- og resultatstyrt praksis – KOR. Tilnærmingen er utviklet av Scott 

Miller og Barry Duncan og deres kollegaer ved Institute for the Study of Therapeutic Change 

(ISTC) i USA. 

Ved bruk av KOR vil man langt på vei oppfylle kravet i forskrift om internkontroll i sosial- og 

helsetjenesten om at virksomheten skal gjøre bruk av erfaringer fra pasienter og pårørende når 

det gjelder forbedring. I tillegg til å gi brukerne en unik mulighet til å påvirke egne 

behandlingstilbud, kan resultatene fra KOR benyttes til kontinuerlig forbedring av 

virksomheten. I tillegg kan KOR hjelpe terapeuten til å reflektere over eget bidrag i 

samarbeidet, slik at man selv ikke blir en opprettholdende eller forsterkende faktor til 

klientenes vansker. 

Noen av Hjelper’ns ansatte har våren 2012 igangsatt implementering av KOR, og vil bruke 

dette verktøyet systematisk for å sikre brukermedvirkning og kvalitetssikring av 

tjenestetilbudet.  

 

 Hvordan komme i kontakt med Hjelper’n? 

Hjelper’n har telefontid tirsdag til fredag fra kl. 12 00 til 13 30. De ansatte rullerer på 

telefontiden. I tillegg kan klienter ta kontakt via e-post eller nettside, ved å ringe 

helsestasjonen eller ved personlig oppmøte. Hjelper’n har ikke ventelister. Tiltak iverksettes 

innen to uker fra første kontakt, og dette har vært en gjennomført praksis siden oppstart. 

Henvendelsene drøftes og fordeles på teammøte en gang i uken.  

Utfordring: For å unngå ventelister, anses god førstegangskartlegging av klientene som 

avgjørende (se under for eksempel på kartleggingsspørsmål i telefontiden). Gjennom 

kartleggingen settes fokus på riktig tiltaksbredde, og gjennom registrering av klientens egne 

synspunkter på hjelpetiltak, blir det mulig å igangsette tiltakene raskt. Dessuten vurderer 

Hjelper’n seg mer som en igangsetter av prosessen enn en ferdigbehandler, spesielt gjelder 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20021220-1731.html�
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20021220-1731.html�
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dette ressurssterke familier som tar kontakt, og som sannsynligvis raskt vil nyttiggjøre seg 

tilbudet. På den annen side tar det ofte tid å bli kjent med familiene og deres unike historie, og 

her er det samarbeidets kvalitet som vil avgjøre effekten, ikke hvor raskt arbeidet blir 

igangsatt. Dersom arbeidsoppgavene rettes mer mot primærforebyggende arbeid, vil det bli en 

større utfordring å unngå ventelister. 

 

 

2.6 Arbeidsoppgaver og rutiner i Hjelper’n pr. juni 2012  
Hjelper’n bistår ca. 220 familier i året på 3,75 årsverk, i tillegg til å holde kurs og foredrag og 

utøve veiledning. Psykologens arbeidsoppgaver er i konstant endring i retning av mer 

folkehelse- og prosjektarbeid, men pr. juni 2012 kan hovedoppgavene deles inn i fem 

hovedkategorier:  

1. Kartlegging og vurdering  

2. Intervensjoner og behandling 

3. Veiledning av annet kommunalt helsepersonell 

4. Kurs og foredragsvirksomhet 

5. Administrativt arbeid 

 

(Se kapittel 5 om forslag til modell for kommunepsykologens ønskede oppgaver og funksjon.) 

 

1 Kartlegging og vurdering 

Målet med kartleggingen er å vurdere om og hva slags type bistand familien skal få av 

Hjelper’n, om vanskene er av en slik karakter at barnet/foreldrene bør få bistand fra andre 

aktører (for eksempel spesialisthelsetjenesten), og å vurdere størrelsen på sikkerhetsnett. 

 

Ved enhver førstegangs henvendelse til Hjelper’n kartlegges henvendelsen for å tydeliggjøre 

omfanget og behov for hjelp.  
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Boks 3. 

Rutinespørsmål ved telefontid/kartlegging: 
• Hvem ringer?  

o Anonymt, eller er samtykke innhentet? 

o Begge foreldre hvis delt omsorg? 

• Hvilke utfordringer har barnet/familien?  

o Vet barnet at du tar kontakt? 

o Hvis barnet skulle beskrive utfordringene, hva ville barnet sagt? 

o Ønsker barnet selv hjelp? 

• Hvordan viser vanskene seg på ulike arenaer? 

o Er det til spesielle tider/steder eller i forbindelse med spesielle personer 

utfordringene er mer tydelige?  

o Hvordan beskriver barnehage/skole utfordringene? 

• Forhold hjemme eller i miljøet (skole/barnehage) som kan forklare barnets 

vansker? 

o Hvordan snakker dere med/til hverandre i hjemmet?  

 mor <–> far 

 foreldre <–> barn 

 barn <–> barn 

o Konflikter i hjemmet/mellom hjemmene 

o Rusbruk 

• Hvor lenge har vansken(e) vart?  

• Andre i familien som har lignende eller andre vansker?  

• Hva er forsøkt?  

o Har dere noe erfaring fra hjelpeapparat fra før av 

o Har dere vært i kontakt med helsesøster/skolehelsetjeneste 

o Hvordan snakker dere med barnet om utfordringene 

o Hvordan reagerer dere/hva gjør dere når barnet har det vanskelig 

• Risiko- og beskyttende faktorer?  

o Kognitiv fungering  

o sosial og økonomisk situasjon 

o konfliktnivå i familien 

o venner/nettverk  

o skolefungering 

o talenter/interesser 
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• Hva ønsker/forventer den som ringer?  

o Råd/veiledning på telefon 

o Råd/veiledning til foreldre 

o Råd/veiledning til barnehage/skole 

o Samtale for barnet 

 

Første vurdering: 

       

• Gi råd/veiledning til foreldre over telefonen, eller kalle inn familien til en samtale?  

• Er det sannsynlig at tilstanden til barnet/familien vil bedre seg raskt (fem til ti 

konsultasjoner), eller bør spesialisthelsetjenesten involveres? 

• Er det bekymring rundt barnets omsorgssituasjon slik at barneverntjenesten bør 

involveres? 

 

 

 Utfall av kartleggingen 

 

 

Boks 4. Utfallsvurderinger ved kartlegging: 

1. Hjelper’n vurderer at vanskene er av en slik art at det ikke er behov for eksterne 

tiltak på nåværende tidspunkt. I stedet gis råd og veiledning på telefonen, familien 

oppfordres til å ta kontakt igjen senere ved behov, samtalen journalføres på barnets 

journal dersom barnets identitet er kjent, og samtalen avsluttes. 

2. Hjelper’n vurderer at saken skal drøftes på inntaksmøte og fordeles til en 

saksbehandler for igangsetting av tiltak.  

3. Hjelper’n vurderer at familien kan trenge hjelp av andre kommunale aktører, 

som familievernkontoret, PPT eller kommunal psykisk helsetjeneste for voksne. 

4. Hjelper’n vurderer at saken har en alvorlighetsgrad som tilsier hjelp av 

spesialisthelsetjenesten og anbefaler den som henvender seg å ta kontakt med 

fastlegen for viderehenvisning. 
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2 Intervensjoner/tiltak/behandling 

Ved utfall 2 i boksen over kontaktes familien for avtale innen to uker, og fortløpende 

kartlegging og vurderinger gjøres. Overgangene mellom kartlegging, vurdering og 

intervensjon oppfattes av Hjelper’n som flytende og betinget av pragmatiske avgjørelser, og 

prosessene skjer samtidig. Hvis det vurderes som hensiktsmessig at familien bistås av 

Hjelper’n, vil omfang og type hjelp i henhold til prinsippene baseres på bakgrunn av hvem 

som er «eier» av problemet, og hvor vanskene vises mest: 

• Hva opplever familien selv som utfordrende, og hva tror de selv kunne hjelpe? 

• Er det hensiktsmessig med familiesamtaler, og bør søsken, andre 

familiemedlemmer eller betydningsfulle personer i barnets liv involveres? 

• Strever foreldrene med en egen problematikk som det bør gripes fatt i? Er det i så 

fall andre aktører som bør involveres, for eksempel foreldres arbeidsgiver? 

• Hvilke andre aktører rundt barnet kan trenge bistand, og skal det for eksempel 

tilbys veiledning til lærer eller barnehagepersonale? 

• Hvor skal samtalene foregå? På Hjelper’n, hjemme hos familien, på skolen, andre 

steder?  

• Ønsker barnet individuelle samtaler? I så fall, hva slags metodisk tilnærming kan 

være hensiktsmessig, gitt barnets alder og problematikk? 

• Bør foreldrene være til stede i samtalene (pro-/kontraindikasjoner på nytteverdi)? 

• Ønsker foreldrene (den ene eller begge) veiledning? 

 Teoretiske forankringer ved valg av behandlingsmetode 

Det har allerede vært nevnt at valg av intervensjon både er et spørsmål om hvor bredt tiltaket 

skal være, og om bruk av en bestemt behandlingsmetode. I valg av tiltak følges 

Prinsipperklæring om evidensbasert psykologisk praksis (se Tidsskrift for Norsk 

Psykologforening, vol 44, nr. 9 2007). Evidensbasert psykologisk praksis (EBPP) er 

integrering av den beste tilgjengelige forskningen med klinisk ekspertise sett i sammenheng 

med pasientens egenskaper, kulturelle bakgrunn og ønskemål. Dette betyr at psykologen 

plikter å holde seg oppdatert på behandlingsforskning og sikre høy grad av brukerinvolvering. 

 

I arbeidet benyttes kunnskap og erfaring fra ulike teorier, nedenfor summerisk nevnt, og uten 

at det her redegjøres for innholdet i metodene: 

• Tilknytningsteori (COS; Cooper m.fl. 2005, Crittenden 2000) 

• Utviklingspsykologi (Stern 1985) 

• System- og kommunikasjonsperspektiv (Øvreeide 2000)  
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• Familieterapeutiske tilnærminger (White og Epston 1990) 

• Kognitiv/atferdsterapi (Beck 1976, Berge og Repål 2008) 

• Affektbevissthetsteori (Monsen og Monsen 2000) 

• Relasjonsorienterte terapiformer 

 Sikkerhetsnett 

Intensjonen med å lage et sikkerhetsnett rundt barnet er å minimere risikofaktorer som kan 

bidra til opprettholdelse av barnets vansker. Begrepet «sikkerhetsnett» defineres som de sett 

av handlinger som utgjør systemtiltak som skal redusere sjansen for skjevutvikling. 

 

 

«Martins» sikkerhetsnett 

 

Martin (11) strever med oppmerksomhetsvansker og store konflikter med både lærere og elever på 

skolen. Han er oppfarende, sint og mye lei seg hjemme. Vanskene har vart i omtrent et år. 

Sosiallærer og helsesøster har forsøkt å jobbe direkte med Martin (sinnemestringstrening), uten at 

det ser ut til å ha hatt noen effekt. Foreldrene som er skilt, ønsker bistand fra Hjelper’n. Under 

kartleggingen kommer det fram at faren strever med psykiske problemer og alkoholmisbruk. Moren 

til Martin har konflikter med sin nye samboer som beskrives noe voldelig, samboeren har en datter 

(4) fra tidligere ekteskap som har mye mareritt, og samarbeidet mellom mor og far er dårlig. Begge 

foreldrene er motiverte til å ta imot hjelp. 

 

Sikkerhetsnett: 

• Støttesamtaler med Martin om hvordan det er å leve i familier som ikke fungerer så 

godt, samt trening på andre måter å uttrykke frustrasjon på.  

• Melding til barnevernet vedrørende bekymring for omsorgssituasjonen (fars rus og 

mulig voldsbruk hos stefar).  

• Veiledning av lærerne til Martin. 

• Henvisning av far til spesialisthelsetjenesten for psykiske vansker og rus. 

• Samtaler med mor og stefar i veiledningsøyemed, evt. anbefaling til familievernet. 

• Vurdering av vanskene til stesøster (4) og veiledning til far.  

• Leting etter mulige støttespillere i nettverket til familien. 

• Hyppig telefon/SMS-kontakt med familiemedlemmene for å sikre kontinuitet. 

• Overgangssamtale/avslutning på første møte med barneverntjenesten og 

spesialisthelsetjenesten. 

Sunnev
Skjønner ikke helt funksjonen til dette sitatet. Vi kutter det ut, det står jo det samme i avsnittet under. Men vi tar med referansen.
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3  Veiledning av annet kommunalt helsepersonell 

Alle ansatte i avdeling forebyggende helsetjenester har tilbud om veiledning fra psykologene. 

Veiledningen har hatt ulik form, fra enkeltsamtaler til grupper av helseøstre, og med ulike 

formål.  

Formålet med veiledning 

Utgangspunktet for veiledning var at helseøstrene ønsket trening i å gjøre vurderinger for 

viderehenvisninger. Men på samme måte som en lege vanskelig kan lære en sykepleier å gjøre 

en leges vurderinger, viste det seg at å gjøre gode psykologiske vurderinger krever en 

psykologs kompetanse. Derfor har helsesøstrene etter hvert fått trening i å vurdere når 

psykologen bør kalles inn for å gjøre vurderinger, og veiledningen har fått andre formål: 

1. Hva ligger i rollen som helseøster og hvordan kan den best oppfylles? 

Er helsesøster rådgiver, etterforsker, oppdrager eller behandler? Hva kreves av henne til 

hvilken tid? Hvordan kan hun bli trygg på kompetanse og begrensning, og når er det riktig å 

hente inn ekstra forsterkninger? 

2. Hvordan kan man forstå symptomer og samtidig tenke helhetlig? 

Et barn strever ikke uten grunn, hva kan være mulige årsaker? Hva kan symptomet være et 

uttykk for? Fra hvilke perspektiver er det viktig å se problemene for å få et så godt, objektivt 

og nyansert bilde av situasjonen som mulig? 

3. Hvordan kan man snakke med en som har det vanskelig?  

Hvordan komme i posisjon til å opprette en allianse med barnet/ungdommen/foreldrene? 

Hvilke utfordringer knytter seg til dette, og hva slags bistand trenger helsesøster for å 

håndtere dem? 

Erfaringer: Helsesøstrene uttrykker at de i større grad har lært at det finnes ulike måter å 

forstå en persons vansker på, og at psykiske vansker ofte er normale reaksjoner på store 

livbelastninger. Samtidig er det viktig å få hjelp til å gjøre de vurderinger som skal til for å 

avgjøre alvorlighetsgraden av et problem. Veiledningen har ført til at flere helsesøstre har 

lengre samtaleforløp med sine klienter, og at de hyppig kaller inn psykologen til å vurdere hva 

som kan være nyttige tiltak eller drøfter viderehenvisninger. Fra høsten 2012 videreføres 

ordningen med felles gruppeveiledning, EPDS- veiledning (kartlegging og støttesamtaler ved 

fødselsdepresjon), samt enkeltveiledning etter behov. 
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4  Kurs og foredragsvirksomhet  

Hjelper’n er tilknyttet ulike former for kurs og fordragsvirkomhet i kommunen. To av 

Hjelper’ns ansatte holder kurs i depresjonsmestring for ungdom (DU), samt 

foreldreveilendingsprogrammet «De utrolige årene» (DuÅ). Klientene kommer i hovedsak fra 

helsestasjonen. I tillegg holder helsesøstrene på avdelingen kurs i depresjonsmestring for 

voksne (KID). 

Hjelper’ns ansatte holder kurs om spilleavhengighet både for ungdom og foreldre, kurs for 

barnehageansette om tilknytning og samspill, for lærere om håndtering av uro, og foreldrekurs 

om hvordan oppdage og håndtere barn som strever. Kursene og foredragene holdes på 

fagdager i barnehager og skoler, eller på foreldremøter på kveldstid.  

Et overordet mål for foredragene har vært å bidra med normal- og utviklingspsykologisk 

forståelse, slik at man unngår unødvendig sykeliggjøring av barns atferd. Et annet formål har 

vært å senke terselen for å ta kontakt med hjelpeapparatet for å få hjelp til å vurdere hva som 

kan forstås som normalt og hva som kan være tegn på alvorlig patologi. 

Hjelper’ns erfaring er at det har vært svært positiv respons på kurs- og foredragsarbeidet, 

som er en meget viktig ingrediens i folkehelsearbeidet. Det er ønske om å drive slik 

opplysningsvirksomhet på mer fast basis, men Hjelper’n har ikke hatt de nødvendige ressurser 

til å utvide. Dette er imidlertid under utvikling, og det er et mål å vri arbeidsoppgavene mer i 

retning av denne typen folkehelsearbeid 

Prosjektarbeid 

Som tidligere nevnt er det ønskelig at psykologenes engasjeres i mer prosjektarbeid, for bedre å 

utnytte den akademiske kompetansen. Høsten 2012 er en av psykologene engasjert i et prosjekt for 

NAV, der oppgaven er å kartlegge behovet for og foreslå implementering av en psykisk helsetjeneste 

for flyktninger og innvandrere i Ski kommune. Prosjektet ferdigstilles i desember 2012. Psykologene 

ønsker høsten 2012 å undersøke muligheten for å utvikle dette prosjektet videre, i tillegg vil de ta 

initiativ til andre kommunale prosjekter. 
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De tre guttene med ADHD 

 

En skole vil henvise tre gutter i en klasse til utredning for ADHD. Fordi det kan være mange grunner til at 

barn er urolige, avventes utredning til man har møtt guttene i sitt miljø. Det blir fort synlig at det er mye i 

miljøet som kan forklare at barna strever. Elevene har byttet lærer åtte ganger i løpet av seks skoleår, og det 

har vært lite forutsigbarhet hva gjelder etablering av klassekultur. Læreren fremstår usikker i håndtering av 

uro, og hun synes å ha en snever definisjon på akseptabel atferd i klasserommet. Barna sier at de blir sett på 

som «verstinger». Kan det være systemet rundt barna som forklarer vanskene? 

 

Det blir iverksatt tiltak på systemnivå med fokus på ros og belønning og klassekultur. Etter kort tid er det 

mindre uro i klassen, og barna sier at de hadde fått et nytt «image». Lærerne på skolen diskuterer hvordan de 

selv kan håndtere vanskelige situasjoner. De fremmer et ønske om at ledelsen øker fokuset på å forstå uro 

som uttrykk for et miljøproblem og ikke utelukkende noe som noe som foregår inni noen barn. Ledelsen 

inviterer til diskusjonsgrupper om utfordringer ved selve skolesystemet, og hva som skal til for at skolen 

fungerer bedre. To av guttene viser vesentlig mindre uro, og det blir bestemt ikke å henvise til ADHD-

utredning. Den tredje gutten strever fortsatt på skolen i tillegg til store vansker hjemme. Han blir henvist til 

spesialisthelsetjenesten hvor han får en ADHD-diagnose. Han har god effekt både av medisiner og 

samtalebehandling. 

 

5  Admninistrativt arbeid 

Journalføring: Alle konsultasjoner føres i journalen til den som mottar helsehjelp, og 

samtykke innhentes til å gjøre dette. Ved gruppeterapi føres journal på den enkelte, ved 

psykoedukative kurs føres ikke journal. (Se pkt. 2.6.5a  for utdypende kommentarer om 

journalføring) 

Statistikk: Hjelper’n lager statistikk av alle henvendelser som årlig rapporteres til 

kommunens ledelse (se kapittel 3). I tillegg rapporteres månedlig statistikk til nærmeste leder     

(konsultasjoner, telefonkonsultasjoner, møtevirksomhet med mer). 

Tjenesteutvikling: Det arbeides fortløpende med tjenesteutviklingsprosedyrer, retningslinjer 

og arbeidsmetoder etter hvert som behovene melder seg.  

Hjelper’ns erfaringer: Det er ønskelig med så lite møtevirksomhet og byråkrati som mulig, 

samtidig som det er viktig å dokumentere arbeidet man gjør. Det bør diskuteres om det bør 

utarbeides et felles nasjonalt registreringssystem for statistikk. Statistikken har vist seg nyttig 

både for å sikre brukervennlighet og for kvalitetssikringen av arbeidet.      
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Oppsummering av psykologens arbeidsoppgaver:  
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Utdypende kommentarer knyttet til journalføring 

Hensikten med å journalføre er å sikre pasientens rettigheter og kvalitetssikre arbeidet, og 

arbeidet skal utføres på faglig forsvarlig og etterrettelig måte (helsepersonelloven § 4 og 

pasientrettighetsloven § 2). 

 

Alle som mottar helsehjelp skal ha journal (helsepersonelloven § 39). Med helsehjelp forstås 

handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende 

eller pleie- og omsorgsformål (helsepersonelloven § 1-3-c). I praksis betyr dette alle 

arbeidsoppgaver utført av helsepersonell, unntatt veiledning og undervisning. Alle samtaler 

med barn og foreldre skal altså journalføres. Hvis den som mottar helsehjelpen er foreldrene, 

for eksempel hvis mor eller far snakker om sin egen psykiske helse, opprettes egen journal på 

foreldrene, grunnet taushetsplikten (helsepersonelloven § 21). Hvis det fremkommer 

opplysningene av en slik karakter at det er relevant og vesentlig for barnets helse (for 

eksempel opplysninger om at mor er svært deprimert og at hun derfor ikke klarer å ta vare på 

barnet på den måten hun skulle ønske), skal dette også føres i barnets journal (barneloven). 

Det finnes for øvrig mange dilemmaer og utfordringer knyttet til journalføring av arbeid med 

barn og ungdom, som må drøftes løpende.  

 

En jente på 17 som er i samtale med psykologen forteller at hun har tanker om å ta sitt eget liv. 

Etter pasientrettighetsloven § 3-4 har helsepersonell taushetsplikt for ungdom mellom 16 og 

18 år. Samtidig har foreldrene rettigheter hva gjelder deres mulighet til å utøve foreldreskap 

(Kallerud og Ramm 2006), slik at taushetsplikten må veies opp mot foreldrenes behov for 

informasjon for å kunne utøve foreldreskap. 

 

En jente på 15 år er gravid og ønsker å ta abort. Aldergrensen for å begjære abort på egen 

hånd er 16 år. Som hovedregel har foreldrene samtykkekompetanse på vegne av barn under 

16 år (pasientrettighetsloven § 4.4) Men rettigheter om innsynsrett og selvbestemmelsesrett 

(pasientrettighetsloven § 5-1,§ 3-4, Helsedirektoratets rundskriv IS-12/2004 Lov om 

pasientrettigheter side 27–28 og barneloven) gir barn i alderen 12–16 år økende 

medbestemmelsesrett, og særlige forhold kan gi helsepersonellet rett til å ikke gi informasjon 

til foreldrene. I dette tilfellet kom jenta fra en kultur hvor opplysninger kunne medføre stor 

fare for jentas liv og helse, og psykologen valgte å ikke kontakte foreldrene.  
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Journalføring av det kliniske arbeidet i kommunen kan være utfordrende, fordi mange 

journalsystemer i kommunen ikke er utviklet og standardisert som i spesialisthelsetjenesten. 

Alle barn i kommunen har en journal på helsestasjonen, til forskjell fra for eksempel 

spesialisthelsetjenesten, noe som kan være mer sårbart hva gjelder taushetsplikt og innsyn. 

Det kan også være utfordrende å vite hvilken journal man skal bruke hvis man bistår på tvers 

av etatene: Hvis man har en samtale på barnverntjenesten sammen med familien; skal da 

journalnotatet føres i barnevernets journal eller i helsestasjonsjournalen, og hvem har ansvaret 

for journalnotatet? (Se kapittel 5 for ytterligere diskusjon.)  

 

2.7 Diagnostiske vurderinger 
Diagnoser er en kategorisk tilnærming for å beskrive symptomer i et utvalg, der målet blant 

annet er å etablere prediktiv validitet for behandling. Diagnoser utløser ulike former for 

rettigheter og kan være et nyttig hjelpemiddel i kommunikasjon og i forskning. Fordi 

diagnosene per se er telling av symptomer, tar de ikke høyde for at menneskene som strever 

kan være ulike hva gjelder oppvekst og referanserammer, personlighet og sårbarhetsfaktorer, 

ulike belastninger, symptomenes funksjon og hvordan symptomene håndteres (Svendsen m.fl. 

2012). Bruk av kasusformuleringer, som er en mer dimensjonal tilnærming med fokus på 

faktorer som utløser og opprettholder symptomer (Winters, Hanson og Stoyanova 2007), 

anses av psykologene på Hjelper’n å være en nyttig forståelsesmodell i tråd med prinsippene 

om humanisme og helhet som utgangspunkt for hjelpetiltak. Grunnet de strukturelle 

rammebetingelsene i kommunehelsetjenesten utløser ikke diagnoser rettigheter, og 

psykologene bruker minimalt med «diagnosespråk» i dialog med klientene. Rasjonale er å 

minimere opplevelse av sykeliggjøring for klienten, men allikevel ta symptomene på alvor. 

Dette betyr ikke at det ikke gjøres diagnostiske vurderinger, det inngår som en del av 

journalføringen og er forankret i lovverket, men vurderingene er av beskrivende og tentativ 

art, heller enn kategoriske. I de tilfeller hvor det er klare indikasjoner på en alvorlig diagnose 

(for eksempel autisme) og barnet viderehenvises, skriver psykologene for eksempel 

«symptomene er forenelige med kriteriene for autisme». F- diagnoser settes hvis det vurderes 

hensiktsmessig. 

 

Den pågående debatten rundt diagnostisering og alternative forståelsesmodeller skal ikke 

videreføres i denne rapporten. Det arbeides imidlertid med alternative tilnærminger til det 

rådende diagnosesystemet, for eksempel det transdiagnostiske (Hagen, Johnson, Rognan og 

Hjemdal 2012), som omhandler utvikling av behandlingsmetoder som retter seg direkte mot 

felles psykopatologiske prosesser på tvers av psykiske lidelser (for eksempel knyttet til 
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emosjonsregulering), heller enn diagnosespesifikk behandling. Dette perspektivet kan være 

interessant sett i lys av metastudier av psykoterapiforskningen som viser at mange 

behandlingsmodeller gir relativt likt behandlingsutfall (Duncan m.fl. 2010, Lambert 2004), i 

tillegg til at relasjonen til terapeuten og utenomterapeutiske forhold ser ut til å være viktige 

prosess- og utfallsvariabler i terapi. 

 

2.8 Utnytting av tverrfaglig kompetanse i teamet 
Alle ansatte i Hjelper’n har kompetanse på psykisk helse, og alle har lang erfaring fra 

helsevesenet, barnevernet eller skolen. Det er flere yrkesgrupper representert, noe Hjelper’n 

anser som heldig for å ivareta flere faglige perspektiver. På teammøtene drøftes 

henvendelsene før de fordeles skjønnsmessig etter kompetanse, problematikk og erfaring på 

aktuelt område. Det anses som viktig at alle involveres i diskusjoner om hjelpetiltak, slik at 

helhetsblikket ivaretas. De ansatte opplever hverandres kompetanse som komplementær, ikke 

konkurrerende, og alle forsøker å ha klientens ønsker og meninger som den viktigste rettenor 

for tiltak.  

 

Selv om alle har kompetanse på psykisk helse og bruker hverandre som drøftingspartner, har 

psykologen noen ansvarsområder som skiller seg fra de andre: 

• Psykologen har ansvar for vurderinger av alvorlighetsgrad ved eventuell 

patologi, og er som regel ansvarlig for de mest alvorlige og komplekse 

henvendelsene. 

• Psykologen er ansvarlig i de fleste sped- og småbarnssaker hvor det er spesielt 

viktig med en utviklingspsykologisk forståelsesramme. 

• Psykologen bistår i mange saker der helsesøster ønsker direkte bistand. 

• Psykologene er ansvarlige for veiledningen av helsesøstrene i avdelingen. 

• Psykologene er de eneste som gjør diagnostiske vurderinger og er ofte 

involvert i viderehenvisninger. 

• Psykologen har mange innspill på fag- og tjenesteutviklingsnivå, og er 

medansvarlig for kompetanseutvikling i virksomheten. 

 

2.9 Samarbeid med andre instanser  
En av samhandlingsreformens intensjoner er å sikre sømløse overganger mellom ulike 

hjelpeinstanser, og at hjelpen skal igangsettes på lavest mulig nivå. Det er derfor viktig med 
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møtepunkter mellom instansene. Samtidig ønsker Hjelper’n å bruke et minimum av tid på 

møtevirksomhet, og mest mulig tid på klientarbeid. Hjelper’ns samarbeidspartnere bør være 

helsestasjonen, skolehelsetjenesten, skolene, barnehagene, kommunelegene, fastlegene, PPT, 

BUP, DPS/VOP, Hab.-tjenesten, NAV, barnevern, politi, familievern og kommunens 

administrasjon. Samarbeidet har ulik form, og det oppleves tidvis utfordrende å forankre 

arbeidet på ledernivå.  Nedenfor vil det redegjøres for Hjelper’ns samarbeid med andre 

aktører. 

 

2.9.1 Faste tverretatlige møter 

Kommunemøte 

Ca. en gang i året holdes et møte mellom PPT, Barnevern, Ski-teamet (BUP) og Hjelper’n. 

(Kommunelegen er også innkalt, men pleier å være forhindret fra å møte.) Tema er 

systemsamarbeid for å sikre flyt mellom instansene. 

 

Forum for kompliserte og sammensatte saker  

Ca. en gang pr. måned eller etter behov holdes møte mellom de fire overstående aktører, samt 

bestillerkontoret (som koordinerer kommunale hjelpetiltak). De ulike instansene melder inn 

saker som man er usikre på hvem som skal følge opp. 

 

Retningslinjemøte  

Ledelsen i Ski kommune har vedtatt at hvis noen er bekymret for et barn, kan instansen kalle 

inn til et bekymringsmøte hvor de selv, i samtykke med foreldre, bestemmer hvem som skal 

kalles inn til møtet. De som er innkalt har meldeplikt. Hjelper’n deltar på slike møter i 

gjennomsnitt én gang pr. mnd. 

 

Kriseteam og oppfølgingsteam 

Kommunenes kriseteam består av kommunepsykolog fra psykisk helsetjeneste for voksne 

(leder), Hjelper’n, barnevern, PPT, miljøarbeidertjenesten, prest og psykiatriske sykepleiere.  

Kriseteamet bistår ved ulike akuttsituasjoner eller større ulykker i kommunen etter 

henvendelse fra politi eller kommuneledelsen, og var blant annet involvert i arbeidet etter 22. 

juli 2011. Oppfølgingsteamet følger opp involverte etter innleggelse ved selvmordsforsøk. 

Kriseteamet har fire faste samlinger i året og møtes ellers etter behov. 

 

Det er en stor utfordring å komme i kontakte med barna til noen som har vært innlagt etter 

selvmordsforsøk, og Hjelper’ns hovedfokus i oppfølgingsteamet er å bidra til økt fokus på 
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barn av psykisk syke (jf. helsepersonelloven § 10a om helsepersonells plikt til å bidra til å 

ivareta mindreårige barn som pårørende). 

 

Kommunens ledelse 

Hjelper’n har holdt informasjonsmøter med kommunens administrasjon og sender 

dokumentasjon og rapporter til kommunens ledelse. Psykologene ønsker tettere dialog med 

kommunens ledelse hva gjelder utvikling av kommunale helseplaner og økt fokus på 

folkehelsearbeid.  Psykologenes stillinger er forankret langt fra ledelsen, og 

kommunikasjonen tjenestevei kan være en utfordring for samarbeidet. Utviklingen av 

kommunepsykologoppgaver er en del av et initiativ som kan gjøre kommunen klar over 

psykologens kompetanse (se kap 5. for forslag til modell over kommunepsykologens 

oppgaver). 

 

2.9.2 Hyppig og kontinuerlig samarbeid 

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten 

Samlokalisering og faste veiledningstider sikrer godt samarbeid mellom helsesøstrene og 

Hjelper’n. I veiledning drøftes både systemsamarbeid, rolleutfordringer og enkelte klienter 

eller grupper. I tillegg til fast veiledning kan helsesøster ta kontakt etter behov. Drøftingen 

kan resultere i råd/veiledning fra psykologen, hvorpå helsesøster fortsetter kontakten med 

klienten, at psykologen bistår i en vurderingssamtale med klienten og helsesøster eller bistår i 

møter, eller at Hjelper’n tar over kontakten. En av psykologene driver veiledning på EPDS 

(Edinborough Post Depression Scale), et screeninginstrument for fødselsdepresjon som ble 

implementert på helsestasjonen i 2011. 

 

Det er utfordrende å oppdage de yngste barna som strever, og psykologene kommer til å øke 

fokus i veiledningsgruppene på hvordan fange opp signaler på dårlig samspill mellom foreldre 

og barn.  

http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-064-002.html#10a�
http://www.lovdata.no/all/tl-19990702-064-002.html#10a�
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Eksempel på samarbeid: 

En helsesøster har samtaler med en jente på 15 som driver med selvskading og har en 

utfordrende hjemmesituasjon. Helsesøster ber om bistand fra psykologen for å gjennomføre 

en vurderingssamtale på alvorlighetsgrad. Etter kartlegging i samtalen fremkommer det 

opplysninger som fører til en barnevernmelding. Helsesøster fortsetter samtalene med jenta 

som hun har en god relasjon til, og får samtidig hyppig veiledning og evalueringssamtaler 

med psykologen. 

 

Skolene og barnehagene: 

I tillegg til kurser og foredrag (se 2.6.4) har Hjelper’n deltatt på rektormøter på skolene og på 

styreledermøter i barnehagen for å informere om virksomheten og sikre godt samarbeid. 

Mange av skolene og barnehagene benytter seg av Hjelper’n, mens andre benytter seg lite av 

tilbudet. I de konkrete sakene har skolene ulike rutiner for hvem som tar kontakt med 

Hjelper’n, men i prinsippet kan alle ansatte ta kontakt i telefontiden, enten for å drøfte en sak 

anonymt, eller etter samtykke fra foreldre. Ofte anbefaler skolen eller barnehagen foreldrene 

selv å ta kontakt. Henvendelsen blir drøftet på inntaksmøte og fordelt til saksbehandler. 

 

Utfordring: Statistikken viser at det er få henvendelser fra barnehagene. Hjelper’n ønsker å 

igangsette tiltak høsten 2012 for å sikre tettere samarbeid med barnehagene, og ønsker også å 

utvide det eksisterende folkehelsearbeid på skolene og i barnehagene. 
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Eksempler på samarbeid 

Forespørsel om deltakelse på foreldremøte 

En rektor tar kontakt og spør om Hjelper’n kan stille på et foreldremøte for alle nye 

førsteklasseforeldre på skolen. På foreldremøtet forteller psykologen om hva Hjelper’n jobber 

med, om hvordan man kan oppdage at noen strever psykisk, hva som er lurt å gjøre og hvordan 

man kan komme i kontakt med Hjelper’n. Fokus er på normalisering og avdramatisering av 

barns reaksjoner på overganger i livet, og samtidig hvilke tegn på alvorlig patologi man bør 

være oppmerksom på. 

 

Bekymring for en elev 

En lærer tar kontakt etter samråd med foreldrene fordi hun er svært bekymret for en elev med 

høyt skolefravær og mye utagering på skolen. Etter drøfting med foreldre og på inntaksmøte 

blir det besluttet at Hjelper’n skal delta på møte med lærer og foreldre (eleven vil ikke bli med 

på møtet), for sammen å forsøke å hjelpe eleven tilbake på skolen. 

 

 

Kommunelegene 

Hjelper’n har samarbeid på enkeltsaknivå med kommunelegene, som jobber faste dager på 

helsestasjonen. Kontakten kan initieres både fra Hjelper’n og fra kommunelegene, og er for 

det meste samarbeid rundt enkelte familier. I de tilfellene hvor det anses å være nødvendig 

med viderehenvisning til spesialisthelsetjenesten, og det av en eller annen grunn ikke er mulig 

å involvere fastlegen, skriver Hjelper’n henvisningen og får underskrift fra kommunelegen. 

 

 

Eksempel på samarbeid 

En jente strever med spiseproblematikk. Etter noen samtaler med psykologen ber psykologen 

om legen kan bistå i en samtale med jenta, for å gi generell informasjon om ernæring og 

fysiologisk utvikling. Legen og psykologen har samtale sammen med jenta og hennes foreldre.  
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Fastlegene 

Hjelper’n har ved to anledninger hatt informasjonsmøte med fastlegene. Rundt ti prosent av 

henvisningene til Hjelper’n kommer fra fastlegene, men av disse er det kun et par leger som 

står for alle henvisningene; de andre legene benytter seg ikke av tilbudet. På møtene har det 

fremkommet at legene er svært fornøyde med å kunne henvise til Hjelper’n, og det er uvisst 

hvorfor ikke flere av dem da benytter seg av tilbudet.  

 

Utfordring: Hjelper’n ønsker et tettere samarbeid med fastlegene og vil høsten 2012 ta nytt 

initiativ for å forbedre samarbeidet.  

 

PP-tjenestene 

PPT og Hjelper’n sitter som nevnt over i faste forum, og i tillegg er det hyppig samarbeid i 

enkelt- og systemsaker.  PPT og Hjelper’n avklarer ansvarsforhold i felles saker, men det er 

svært få av Hjelper’ns klienter som har behov for tjenester fra PPT. 

 

 

Eksempel på samarbeid 

På et retningslinjemøte blir det avtalt at Hjelper’n skal observere en elev i klasserommet. Barnet 

er blitt beskrevet som svært utagerende. Under observasjonen og i samtaler med lærer kommer 

det fram opplysninger som gjør at psykologen får mistanke om lærevansker. PPT utreder 

lærevanskene, psykologen har samtaler med læreren og veileder i hvordan elevens utageringer 

kan håndteres, i tillegg til å kartlegge miljøet rundt barnet. 

 

 

BUP 

Det avholdes møter på ledernivå mellom PUP og Hjelper’n ca. en gang i året, og det er mye 

samarbeid på saksnivå. BUP anbefaler Hjelper’n til klienter som ikke vurderes å ha rett til 

nødvendig helsehjelp etter lov om psykisk helsevern, og mange av sakene som er avsluttet 

havner hos Hjelper’n. Hjelper’n henviser ca. ti prosent av i alt ca. 220 saker til BUP og blir 

ofte med i en overgangssamtale på BUP sammen med den henviste klient/familie. Behandlere 

på BUP tar også ofte kontakt med Hjelper’n for drøfting av tiltak hos BUP og evt. videre 

oppfølging. Hjelper’n tar ofte kontakt med BUP i forkant av en henvisning for å drøfte 

henvisningsgrunn og sannsynlig ventetid. 
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Utfordring: Det kan være utfordrende med grenseoppganger til spesialisthelsetjenesten. I 

utgangspunktet vurderes både behov for utredning og symptomenes alvorlighetsgrad. I 

tilfeller ved mistanke om gjennomgripende utviklingsforstyrrelser (som autisme) eller ved 

alvorlige oppmerksomhetsvansker vil barna som regel henvises til BUP. I de resterende 

sakene vurderes omfang av risikofaktorer, tidligere hjelpetiltak og utfall av disse, samt 

relasjonens kvalitet. Hjelper’n var fra starten tenkt å være et korttidstilbud (rundt fem 

konsultasjoner), og det er fortsatt et gjennomsnitt på 4,75 konsultasjoner pr. klient i 2011. 

Samtidig er det også et antall familier som følges opp over lengre tid, selv om problematikken 

er alvorlig. I slike tilfeller konfereres ofte sakene anonymt med BUP, og fordi BUP vet at den 

samme kompetansen finnes i kommunen som hos BUP, så ønsker de også at Hjelper’n skal 

beholde klientene. I tillegg er de strukturelle retningslinjene i kommunehelsetjenesten slik at 

det er mulig å gi hjelp til mange i familien på en gang, alle kan defineres som klienter og få en 

journal, noe som gjør at det ofte vurderes som hensiktsmessig å hjelpe klienten i kommunen. 

Utfordringen er å ikke tilby konsultasjoner i et slikt omfang at det oppstår ventelister. 

 

 

 

Eksempel på samarbeid 

En kvinne er i risiko for fødselsdepresjon og følges opp av jordmor og psykolog. Etter 

fødselen forverres tilstanden, og på hjemmebesøk blir psykologen bekymret for samspillet 

mellom mor og barn. Psykologen hos Hjelper’n henviser til sped- og småbarnstemaet på 

BUP, og har felles samtaler med BUP-psykologen hjemme hos mor. Det avtales at BUP 

henviser mor videre til DPS, BUP jobber med samspill mor og barn, og psykologen har 

samtaler med mor fram til et behandlingstilbud i DPS foreligger.   

 

 

  
 

DPS  

Statistikken viser at det er under én prosent hensvisninger fra DPS, selv om det er grunn til å 

anta at en stor del av pasientene i DPS har barn, og man vet at barn av psykisk syke er i risiko 

for selv å utvikle vansker. Hjelper’n vil forsøke å intensivere kontrakten med DPS høsten 

2012, og har et ønske om for eksempel å drive grupper for barn og psykisk syke i DPS. 

Hjelper’n henviser noen av voksenklientene til DPS (se statistikk, kapittel 3), men det er 

sjelden behandler tar kontakt med Hjelper’n for ytterligere opplysninger. 
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Barneverntjenesten 

Det er hyppig kontakt mellom barneverntjenesten og Hjelper’n, og mange saker drøftes 

anonymt. Hjelper’n og barneverntjenesten samarbeider ofte på enkeltsaksnivå, og nå som 

tjenestene er samorganisert i Familiens Hus, vil det også utvikles mer samarbeid på 

systemnivå. 

 

Utfordring: I mange saker har foreldrene et problematisk forhold til barneverntjenesten og er 

utrygge på tjenestens funksjon og hensikt. Hjelper’n prøver i så stor utstrekning som mulig å 

informere familien om hvilke tiltak barneverntjenesten kan bistå med, fordi erfaring tilsier at 

mangel på god informasjon og kunnskap i hovedsak er årsaken til at mange er redde for 

barnevernet. Hjelper’n har god erfaring med at åpenhet rundt hva som kommer til å stå i 

meldingen, samt tilstedeværelse på første møte med barnevernet for å sikre overgangen, letter 

familiens opplevelse og sikrer brukermedvirkning selv i emosjonelt belastende situasjoner. 

 

NAV, habiliteringstjenesten og familievernet 

Pr. i dag finnes det ikke fast samarbeid mellom Hjelper’n og NAV, habiliteringstjenesten eller 

familievernet. Våren 2012 arbeides det med samarbeidsrutiner for å øke barneperspektivet i 

familiearbeid. NAV, familievernet og Hjelper’n ønsker tettere samarbeid, spesielt hva gjelder 

innvandrere og flyktninger. Hjelper’n kan for eksempel bistå i samtaler hos NAV eller på 

familievernkontoret, gjerne sammen med saksbehandleren.  

 

Politiet 

Politiet og Hjelper’n driver et fast prosjekt knyttet til politiets forebyggende enhet. Ungdom 

over 15 år som blir tatt for bruk eller besittelse av narkotika, tilbys påtaleunnlatelse hvis de 

inngår en urinprøvekontrakt. Ungdommene må ta rene prøver og følge et samtaleopplegg med 

Hjelper’n ukentlig i et halvt år. Hvis de ikke følger kontakten eller får positive prøver, får de 

påtale for begge forhold. Ungdom under 15 år får tilbud om det samme, men da på frivillig 

basis, ettersom barn ikke får påtale. 

 

Oppsummering kapittel 2  
Kapittel 2 beskriver det praktiske arbeidet i Hjelper’n, herunder mål for tjenesten og faglige 

forståelsesmodeller, rutiner, arbeidsoppgaver og samarbeidsprosedyrer med andre instanser. 

Hjelper’n har som mål fremme god psykisk helse hos barn gjennom å fange opp barn og unge 
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i risiko for skjevutvikling ved å tilby brede tiltak i et pragmatisk perspektiv, og identifiserer 

hvilke faktorer som kan tenkes å utvikle, opprettholde og forsterke barnets vansker. Hjelper’n 

har fokus på relasjon og helhetstenkning, søker å ha en humanistisk forankring som setter 

brukermedvirkning høyt, og har en utviklingspsykologisk referanseramme. 

Utgangspunkter for iversetting av tiltak er å finne ut hvor skoen trykker, unngå sykeliggjøring 

av barnet og fokusere på at mange psykiske vansker kan betraktes som normale reaksjoner på 

uvanlig store belastninger. 

Videre beskrives praktiske rutiner for å komme i kontakt med klientene, kartlegging, 

vurdering og intervensjoner. Teoretiske forankringer beskrives summarisk. Arbeidsoppgaver 

som veiledning av helsepersonell, kurs- og foredragsvirksomhet, administrativt arbeid samt 

samarbeid med andre instanser gjennomgås. 

Kapittelet inneholder kasushistorier som illustrerer arbeidet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sunnev
Det står fortsatt "igaNsetting" i pkt. 2!



 
 

42 

Kapittel 3:  Hvem er Hjelper’ns klienter? 

3.1 Rasjonale for statistikk  
Hjelper’n forsøker å dokumentere så mye av arbeidet som mulig, både fordi en fast 

finansieringsordning for psykisk helsearbeid i kommunene ikke er sikret, og for å oppnå 

kvalitet og tjenesteutvikling i tråd med det brukerne ønsker. Det kan være vanskelig å 

operasjonalisere og måle forebyggende helsetjenester, og mange av oppgavene man utfører er 

utfordrende å dokumentere. Hjelper’n er opptatt av å diskutere hensiktsmessigheten i å lage 

nasjonale føringer og maler for dokumentasjonssystemer i kommunene, slik at det blir enklere 

å sammenligne de ulike kommunemodellene.  

Hjelper’n har vært opptatt av å lage statistikk som kan gi svar på følgende spørsmål: 

Hvem hjelpes? Hvordan er alders- og kjønnsfordeling, og hva strever klientene med? 

Tallene blir sammenlignet med prevalensstudier i Norge, for eksempel Barn i Bergen-

undersøkelsene. 

Hvor brede er tiltakene? Hvis man legger «hvor trykker skoen»-modellen til grunn 

for arbeidet (se s. 19), bør det gjenspeiles i statistikken i form av høy andel av 

systemtiltak.  

Er Hjelper’n et lavterskeltilbud slik dette er definert av Helsedirektoratet? Hvis 

målet er at brukerne selv skal ta direkte kontakt og få rask hjelp, burde statistikken 

vise stor andel henvendelser fra brukerne selv, det bør være kort behandlingstid og lavt 

snitt på antall samtaler. 

Fanger man opp dem som trenger mer hjelp enn Hjelper’n kan tilby? I 

statistikken bør det for eksempel fremkomme avdekking av vold og seksuelle 

overgrep, og det bør oppdages omsorgssvikt som gjør det nødvendig å sende 

bekymringsmelding til barneverntjenesten. 

Ved å sammenligne statistikken fra år til år vil det være mulig å registrere endringer i 

klientgruppen og stille spørsmål knyttet til dette. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

43 

Diagram 1a (rød søyle 2009, blå søyle 

2010)                

                                                                                                                                      

 

      

Diagram 1a viser at ved oppstarten i 

2008/2009 kom de fleste henvendelsene til 

Hjelper’n fra helsestasjonen (73 prosent), 

mot 20 prosent i 2010. En hypotese kan 

være at når Hjelper’n ble mer kjent i 

befolkningen, tok flere foreldre kontakt 

selv (45 prosent i 2010 mot 18 prosent i 

2009). En annen hypotese kan være at 

helsesøstrenes kompetanse har blitt høyere 

blant annet som følge av veiledning, og at 

flere av sakene blir håndtert av helsesøster 

fremfor å bli henvist til Hjelper’n.  

 

Diagram 1b (2011) 

 

Diagram 1b viser at 54 prosent av 

henvendelsene til Hjelper’n i 2011 kommer 

fra foreldrene selv, og dette forstås som at 

tilbudet begynner å bli godt kjent i 

befolkningen. Samtidig står 

helsestasjonen/skolehelsetjenesten og 

skole/barnehage for 30 prosent av 

henvendelsene, noen som synes godt i 

aldersstatistikken. 
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Diagram 2a (blå 2009, rød 2010)                           

 

Diagram 2a viser at ca. 24 prosent av klientene var i aldersgruppen 0–6 år i 2009, mot ca. 

åtte prosent i 2010. Dette kan skyldes at ansatte på helsestasjonen benyttet seg mest av 

tilbudet ved oppstarten. Det var ingen klienter i aldersgruppen 19–22 i 2009, mot åtte prosent 

i 2010. Det er sannsynlig at økningen i antallet 19–22-åringer skyldes at tilbudet er bedre 

kjent i befolkningen.  

 

Diagram 2b (2011) 

 

Diagram 2b viser at klientene fordeler seg omtrent som normalfordelingskurven i 

befolkningen. Fra et forebyggingsperspektiv er det allikevel slik at det er ønskelig med en 

høyere prosentandel av de yngste barna, og Hjelper’n jobber i 2012 og 2013 med å planlegge 

hvordan innsatsen for de yngste barna kan økes. 
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Diagram 3 

 

 

Diagram 3 viser at 32 prosent av henvisningene fra 2011 omhandlet nedstemthet (64 saker), 

23 prosent engstelighet, 21 prosent normbrytende atferd og 17 prosent samspillvansker. 

Vanskene kan ikke direkte overføres til diagnostiske kategorier, derfor er de ikke helt 

sammenlignbare med foreliggende norske prevalensstudier. Hovedtendensen er allikevel det 

man ellers ser av prevalens i befolkningen, altså at nedstemthet og engstelighet er de to største 

kategoriene. Det er mest engstelighet blant de yngre barna og mer nedstemthet blant 

ungdommer, noe som stemmer overens med annen prevalensforskning (for eksempel 

Folkehelseinstituttets tall). Den relativt høye prosentandelen av det som her kalles 

samspillvansker handler om forhold i hjemmet som sannsynliggjør at barnet strever, og der 

familieterapeutiske tilnærminger vil være ønskelig. 
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Diagram 4 

 

Diagram 4 viser at i ca. 70 prosent av sakene er enten foreldrene, skolen eller barnehagen 

involvert i tiltakene, enten sammen med barnet eller hver for seg. I de tilfellene hvor klienten 

møter alene, er det nesten alltid ungdom over 16 år eller unge voksne som ikke ønsker 

foreldrenes involvering. I et systemisk perspektiv er det viktig å involvere en så stor del av 

miljøet som mulig. I saker der ungdommene helst ikke vil involvere foreldrene, vil allikevel 

Hjelper’n forsøke å muliggjøre et samarbeid, samtidig som man må respektere klientens 

pasientrettigheter. En ønsket utvikling er i enda større grad å lykkes i å involvere skole og 

barnehage, siden lærere og barnehagepersonale har mye kjennskap til barna og stor 

innvirkning på deres hverdag.  

Diagram 5a 

’  
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Diagram 5b 

 

Diagrammene 5a og 5b viser at 67 prosent av klientene mottok fra én til fem konsultasjoner, 

og at 74 prosent av sakene hadde en behandlingstid på under tre måneder (regnet fra når 

klientene tok kontakt første gang til kontakten var avsluttet). Ca. ti prosent har langvarig 

oppfølging og flere samtaler, en tendens som ser ut til å øke i 2012. Hva denne økningen 

skyldes er usikkert, men det synes som om at jo mer kjent tilbudet er i befolkningen, desto 

flere er det som ønsker bistand fra Hjelper’n. Når en psykolog er tilgjengelig kommunalt, og 

det kan være utfordrende å overføre en klient man allerede har en allianse med, og det i tillegg 

vektlegges at kommunen skal behandle i kommunen (se kapittel 1), så kan det være 

utfordrende å se grenseoppganger mellom spesialist og kommunehelsetjeneste. Hjelper’n 

vurderer henvendelsene slik at hvis det i utgangspunket kommer fram at familien vil trenge 

mer enn fem til ti konsultasjoner for å få til vesentlig endring eller det fremkommer mistanke 

om alvorlige psykiske lidelser som psykose eller alvorlige gjennomgripende 

utviklingsforstyrrelser, viderehenvises det til BUP. Hjelper’n ser imidlertid en tendens til at 

flere alvorlige saker som spiseforstyrrelser, traumelidelser hos flyktninger og alvorlige 

samspillvansker allikevel behandles kommunalt. Dette kan skje fordi Hjelper’n og BUP 

sammen vurderer at man bør drive familieterapi eller at foreldrene bør få behandling samtidig 

med barnet, og at BUP ikke har mulighet til å gjøre dette. Tendensen kan være en utvikling i 

retning av samhandlingsreformens intensjon, at mer skal behandles i kommunen og at man 

letter trykket på spesialisthelsetjenesten. På den annen side er det små rammer i 

kommunehelsetjenesten, svært få ansatte og stor sårbarhet hva gjelder å beholde psykologene. 

Denne utfordringen må imøteses for å sikre forsvarlig behandling i kommunen. 
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Diagram 6 

 

 

Diagram 6 viser at nye familier som tok kontakt i 2011 utgjør 83 prosent av sakene. 

17 prosent var gjenopptatte saker, det vil si familier som hadde avsluttet den forrige kontakten 

mer enn tre måneder før tidspunktet for tellingen. En måte å lese tallene på er at hjelpen hadde 

kortvarig effekt, eller at klientene trengte mer hjelp enn det Hjelper’n kunne tilby. På den 

annen side kan man ikke alltid ferdigbehandle i et lavterskeltilbud. Det kan tolkes positivt at 

familiene opplevde kontakten med Hjelper’n på en slik måte at de ønsker kontakt igjen, og at 

terskelen for å ta kontakt med hjelpeapparatet er lav. 

 

Diagram 7 
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Diagram 7 viser at en viktig del av kartleggingsarbeid består i å vurdere hvilke risiko- og 

beskyttende faktorer som finnes i miljøet rundt barnet som blir henvist. Statistikken viser at 

31 prosent av foreldrene til barna som ble henvist selv hadde psykiske vansker (inkl. 

rusproblematikk) eller høyt konfliktnivå. Dette anses for å være et svært viktig funn som 

styrker forståelsen av at utvikling av psykiske vansker hos barn kan betraktes som relasjonelle 

fenomener (se kapittel 2). I lys av dette et det viktig for Hjelper’n å rette tiltakene bredt og 

enten tilby foreldrene hjelp eller viderhenvise dem, slik at man minimerer sjansene for et 

dysfunksjonelt miljø. Statistikken viser også at  Hjelper’n avdekker vold og seksuelle 

overgrep i et omfang som stemmer overrens med prevalenstall i Norge. 

Statistikken viser at det i 48 prosent av sakene ikke fremkommer risikofaktorer. Det kan bety 

at det ikke kartlegges godt nok, og at et byråkratisk system som for eksempel BUP kanskje 

innhenter bredere informasjon. På den annen siden ønsker Hjelper’n minimalt med byråkrati, 

og et lavterskeltibud vil alltid måtte ha en stor mengde saker som base for å oppdage dem som 

sliter mest. Mange av Hjelper’ns brukere har kort behandlingstid og få konsultasjoner, noe 

som gir rimelig grunn til å anta at disse familiene har færre risikofaktorer. 

Våren 2012 arbeider Hjelper’n med å forstå statistikken og bruke den til å videreutvikle 

tjenesten. Er det for eksempel slik at man har vansker med å nå dem som trenger hjelp aller 

mest? Hvordan skal man i så fall oppdage dem? Eller er det slik at det er ønskelig å rette 

hjelpen så bredt som mulig, og at det i et forebyggingsperspektiv også er viktig å bistå tidlig i 

familier som relativt sett har små problemer? Er det mulig å opprettholde begge perspektiver, 

og intensivere hjelpen ut mot særs risikoutsatte familier, i tett samarbeid med barnehage og 

skole? Hvordan skal i så fall ressursene fordeles i innad i Hjelper’n? 

Diagram 8 
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Diagram 8 viser at 77 prosent av sakene med familier som får bistand av Hjelper’n avsluttes 

uten viderehenvisning. 13 prosent av barna viderehenvises til BUP, og det meldes bekymring 

til barneverntjenesten i fire prosent av sakene. Hjelper’n har tett dialog og lav terskel for å 

melde til barneverntjenesten. Hjelper’n opplever sjelden at sakene som blir meldt henlegges, 

og barneverntjenesten melder om at Hjelper’n ofte har gjort grundige vurderinger, slik at det 

er enklere for dem å igangsette undersøkelse.  

 

Oppsummering kapittel 3 
Hjelper’n lager statistikk over arbeidet som dokumentasjon til kommunenes ledelse, blant 

annet fordi en fast finansieringsordning for psykisk helsearbeid i kommunene ikke er sikret, 

og for å heve kvalitet og tjenesteutvikling i tråd med det brukerne ønsker. Hjelper’n ønsker å 

vite hvem klientene er, hvor brede tiltakene er og om de kan defineres som lavterskeltilbud, 

og om man fanger opp dem som strever mest. 

Statistikken viser at Hjelper’n i økende grad er kjent i befolkningen og at ca. halvparten av 

klientene tar kontakt selv. Klientene fordeler seg omtrent som normalkurven i befolkningen, 

både hva gjelder alder og vansker. I 70 prosent av sakene er enten foreldrene, skolen eller 

barnehagen involvert i tiltakene. I gjennomsnitt utgjør konsultasjonene 4,75 timer, 67 prosent 

av klientene mottok én til fem konsultasjoner, og ca. ti prosent får langvarig oppfølging. 

Kartlegging av risikofaktorer viser at barneklientene i 31 prosent av tilfellene har foreldre som 

strever psykisk, og at det avdekkes vold og seksuelle overgrep omtrent på prevalenstall i 

Norge. 77 prosent av sakene blir avsluttet hos Hjelper’n uten viderehenvisning. 

Samlet sett viser statistikken at Hjelper’n kan defineres som et lavterskeltilbud i tråd med 

Helsedirektoratets definisjon, og at brukergruppen ser ut til å være forholdsvis ressurssterk.  
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Kapittel 4: Brukerundersøkelsen 2011 
 

Dette er en flott organisasjon med profesjonelle ansatte  som virkelig vet hvordan å 

gjøre ting bra igjen. Når jeg har vært der har jeg bare blitt behandlet bra og med 

høyeste respekt, og jeg har følt meg svært trygg ved å legge mine tanker i deres 

hender. Tusen takk skal dere ha! (Sitat hentet fra brukerundersøkelsen.) 

 

4.1 Formål 
Formålet med å gjennomføre en brukerundersøkelse var å finne ut om klientene opplevde 

Hjelper’n som et lavterskeltilbud (kort ventetid, høy tilgjengelighet og brukerinvolvering), og 

om de opplevde at de fikk det bedre etter tilbud fra Hjelper’n. 

5.2 Metode 
Alle klienter med mer enn to konsultasjoner fra Hjelper’n i 2011 (fra 1. mars og ut året) fikk 

tilbud om å fylle ut spørreskjema nest siste eller siste time. Svarprosenten var på 75 (n=88). 

Skjemaene hadde ikke objektive effektmål, men var en retrospektiv tilfredshetsundersøkelse 

med de begrensninger som følger med den metoden. Formålet med å begrense hvem som 

svarte, var å sikre at de klientene som svarte på undersøkelsen hadde forutsetninger for å gjøre 

det, og for å unngå å lage mer enn ett spørreskjema. Både foreldre og barn over 11 år fikk 

tilbud om å svare på skjemaet. Hjelper’n var ikke til stede under utfyllingen, spørreskjemaene 

var anonyme og klientene la selv konvolutten i en låst postkasse. De utfylte skjemaene ble 

sendt til behandling utenfor Ski kommune. 

4.2.1 Spørreskjemaet 

Spørreskjemaet (se appendiks) ble utformet etter inspirasjon fra brukerundersøkelsen i 2010 

gjort ved PHBU i Bærum kommune. I tillegg til demografiske spørsmål ble det formulert 12 

påstander i fire kategorier: 

1. Hvordan opplevdes relasjonen med Hjelper’n? (Allianse) 

2. I hvilken grad opplevde klientene at de var involvert i tiltakene? 

(Brukermedvirkning) 

3. I hvilken grad opplevdes Hjelper’n som et lett tigjengelig tilbud? 

(Lavterskel) 

4. I hvilken opplevde klientene at de fikk det bedre? (Endring og 

fornøydhet) 
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Klientene krysset av på en skala fra 1 til 6 der «1» var helt uenig i påstanden og «6» var helt 

enig, samt alternativet «vet ikke». I tillegg skulle de krysse av for hvilke andre instanser som 

hadde vært involvert i tiltakene, og hvor de hadde hørt om Hjelper’n. Det fantes også et 

kommentarfelt.  Påstandene ble blandet på tvers av kategoriene, og spørsmålsstillingene ble 

enkelte ganger snudd slik at uenig innebar positivt svar. 

 

4.3  Resultater fra brukerundersøkelsen  
Samlet sett fremkom det at klientene var svært fornøyde med tilbudet fra Hjelper’n: 

De opplevde at det var lett å komme i kontakt med Hjelper’n, de følte seg møtt med respekt og 

oppnådde god relasjon med sin hjelper, opplevde at meningene deres ble hørt og at de hadde 

fått det bedre etter at de kontaktet Hjelper’n.  

 

 
 

Det var 41 prosent barn/ungdom (over 11 år) som svarte på undersøkelsen, og 59 prosent 

foreldre. Det var 56 prosent jenter og 44 prosent gutter i utvalget. 
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I utvalget var det 28 prosent som hadde samtaler alene, og det var i hovedsak ungdom over 16 

år. Foreldre og barn møtte sammen til samtale, hver for seg parallelt, eller en kombinasjon av 

dette, i 64 prosent av samtalene. Dette betyr at Hjelper’n i praksis lykkes med et familie- og 

systemperspektiv i tiltakene, og i mindre grad driver individualterapi. At åtte prosent av 

samtalene forgikk med kun foreldrene kan enten bety at barnet selv vegret seg for å være med, 

at det ble ansett som mest hensiktsmessig å styrke foreldreferdighetene fremfor å involvere 

barnet direkte, eller at foreldrene strevde med egen problematikk som det var naturlig å ta opp 

for at barnet skulle få det bedre. 
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Aldersfordelingen viser at klienter fra alle Hjelper’ns brukergrupper er representert, og det 

antas at resultatene i stor grad kan generaliseres også til dem som mottar det mest kortvarige 

tilbudet (en til to konsultasjoner). 

 

En av hypotesene til Hjelper’n var at størstedelen av klientene hadde foreldre som ikke bodde 

sammen. Hypotesen har utspring i at statistisk er risikoen for psykiske vansker blant barn og 

ungdom større når foreldrene er skilt (Størksen 2006). Det må understrekes at dette gjelder i 

større grad hvis foreldrene har høyt konfliktnivå og sliter med å samarbeide, enn hvis 

samarbeidet er godt (Moxnes m.fl. 2000). Resultatene fra brukerundersøkelsen viser at de 

fleste (61 prosent) av klientene hadde foreldre som bodde sammen. I seg selv sier dette tallet 

ikke så mye annet enn at et mindretall av Hjelper’n klienter har skilte foreldre. Men det 

faktum at Hjelper’n har færre klienter fra skilte hjem, i tillegg til at statistikken viser at det er 

relativt få familier som strever med dårlig økonomi eller arbeidsledighet, peker på muligheten 

for at klientgruppen er forholdsvis ressurssterk. Fra et forebyggingsperspektiv er det heldig at 

man kommer i kontakt med klienter som ikke har utviklet store vansker. På den annen side er 

det fra et samfunnsøkonomisk perspektiv viktig å komme i kontakt med klientgrupper som 

har mange risikofaktorer, og på den måten har størst sannsynlighet for senere psykiske 

vansker, arbeidsledighet og uførhet (Nilsson og Wadeskog 2008). Statistikken og 

brukerundersøkelsen kan peke i retning av at Hjelper’n ikke bistår familiene som trenger det 

aller mest. På den annen side er det grunn til å tro at mange av disse familiene allerede har 

kontakt med andre instanser, for eksempel barneverntjenesten. Hjelper’n ønsker allikevel å 

igangsette tiltak for å sikre økt kontakt med mindre ressurssterke brukere. Et tiltak kan være å 

Sunnev
Her ser det ut som tekst og figurer har stokket seg litt til nedover. Tør ikke å gjøre noe!
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bistå barnehagepersonalet med kompetanseheving som gjør det enklere å oppdage barn som 

strever, et annet tiltak kan være tilstedeværelse på foreldremøter i barnehagene, slik at hjelpen 

synliggjøres for dem som kan trenge bistand.  

 

 

 

 

Selv om allianse kan forstås som et dynamisk begrep og en relasjon kan variere i kvalitet 

(Stiles m.fl. 2004), viser forskning at allianse og god relasjon er noen av de viktigste prosess- 

og utfallsvariablene i et hjelpeforløp (Lambert 2004, Duncan m.fl. 2010). De tre påstandene i 

undersøkelsen forsøker ikke å måle alle aspekter ved alliansebegrepet, men representerer noe 

av det begrepet søker å måle; respekt, personlig kjemi og tillit.   

Når det gjelder opplevelsen av å bli behandlet på en respektfull måte var 98 prosent av 

klientene svært enige (5 og 6) i påstanden, de resterende to prosent krysset av på 4. 

I og med at Hjelper’n forsøker å etterstrebe en kultur bygget på et fundament av humanisme, 

pragmatikk og helhetlige hjelpetiltak (se boks 2), fremstår funnet av at klientene opplever å 

bli behandlet med respekt som et av de viktigste. Det viser at forholdet mellom det Hjelper’n 

forsøker å få til og opplevelsen til klientene, er sammenfallende.  
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Når 98 prosent av klientene i tillegg svarte at de likte sin hjelper og 96 prosent svarte at de 

følte seg trygge på at hjelperen hadde god kunnskap om psykisk helse (de resterende 

fire prosent svarte 4 på skalaen), tyder det på at klientene hadde en god allianse med 

Hjelper’n. 

 

 

 

Brukere har rett til å medvirke, samtidig som brukermedvirkning har en egenverdi og en 

terapeutisk verdi, og dessuten er et virkemiddel i bestrebelsene på å forbedre og kvalitetssikre 

tjenestene. Målet er god brukermedvirkning på individnivå, systemnivå og politisk nivå 

(Helsedirektoratets definisjon). 97 prosent av klientene var svært enige i at meningene deres 

ble hørt (de resterende svarte 4 på skalaen), og 93 prosent opplevde at de snakket om det som 

var mest nyttig for dem. 

Som nevnt i kapittel 2 har Hjelper’n, som et ledd i videre sikring av brukermedvirkning, 

igangsatt implementering av KOR (klient- og resultatorientert praksis). Tilnærmingen 

representerer en praksis der man systematisk integrerer klientens vurdering i terapeutisk 

prosess og terapeutisk utbytte i selve behandlingsprosessen. På denne måten sikrer hjelperen 

at man jobber med det som er mest nyttig for klienten, og sikrer at klienten er eksperten på 

seg selv og dermed er direkte involvert i sin egen behandling. Prinsippet i KOR passer inn i 

Hjelper’n humanistiske forankring, hvor autonomi blir sett på som en viktig verdi. 
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En forutsetning for å kunne bruke betegnelsen lavterskeltilbud er at tjenestetilbudet oppleves 

som lett tigjengelig for klientene, og at hjelpetiltakene ble igangsatt raskt. Spørsmålsstillingen 

i disse påstandene var snudd, slik at uenighet i utsagnet ble sett på som mest positivt.  

Resultatene viser at 78 prosent av klientene opplevde at det var lett å komme i kontakt med 

Hjelper’n, mens de resterende opplevde tilgjengeligheten som mindre god. 76 prosent av 

klientene opplevde at tiltakene ble igangsatt raskt; de resterende skulle gjerne sett at det 

skjedde enda raskere. 

Klientene kan ta kontakt med Hjelper’n i telefontiden, via e-post eller ved å ringe 

helsestasjonen, og statistikken viser at hjelpetiltak blir satt i gang innen to uker etter at 

familien har tatt kontakt første gang. Selv om de aller fleste klientene er fornøyd med 

tilgjengeligheten, viser også resultatene at de antakelig skulle ønske seg lengre åpningstid på 

telefontiden, og at de gjerne ønsker hjelp med én gang de tar kontakt. Samtidig er det slik at 

Hjelper’n ikke har kapasitet til å utvide telefontiden, og at igangsettelse av tiltak raskere enn 

to uker bare er aktuelt i de sakene som haster mest. At noen av klientene opplever at to uker er 

lenge å vente, kan også tyde på at det er en gruppe klienter som har vært lite i kontakt med 

hjelpeapparatet fra før og som har lite erfaring med at det vanligvis er lengre ventetid i for 
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eksempel PPT og BUP, noe som igjen kan støtte hypotesen om at denne delen av 

klientgruppen har relativt få risikofaktorer.  

 

 

 

 

Resultatene viser at 95 prosent av klientene ville anbefale Hjelper’n til andre, 93 prosent er 

fornøyd med tilbudet de har fått og 92 prosent var enige i at de hadde fått det bedre etter at de 

kontaktet Hjelper’n. 

Samlet sett viser resultatene at klientene er svært fornøyde med Hjelper’n, både hva gjelder 

allianse, tigjengelighet, brukermedvirkning og opplevelse av nytte og bedring. 

Hjelper’n ønsker å bruke indikatorene fra brukerunderøkelsen til å utvikle en undersøkelse 

som også tar for seg objektive effektmål, slik at det vitenskapelige nivået heves. Det arbeides 

med å finne midler for å kunne gjennomføre en slik undersøkelse, gjerne også med noen 

kvalitative data, som for eksempel dybdeintervju av klienter. 
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Undersøkelsen viser at den største informanten om Hjelper’n er helsesøster, enten det er på 

helsestasjonen eller i skolehelsetjenesten. Tabellen viser at 53 prosent av ungdom i alderen 

17+ hadde fått vite om Hjelper’n via helsesøster, 41 prosent av barn opp til ti år hadde fått 

vite om Hjelper’n via lærer, mens ingen av ungdommene over 17 år oppga lærer som 

informasjonskilde. Om dette betyr at lærere i videregående skoler ikke vet om Hjelper’n, eller 

om ungdommene selv går direkte til helsesøster, er noe Hjelper’n ønsker å undersøke 

nærmere, og eventuelt sørge for å informere lærere bedre om tilbudet. 

Av de som hadde fått vite om Hjelper’n via fastlegen (12 prosent av henvendelsene) var det 

15 prosent barn i alderen 11–16 år mot 0 prosent i alderen 1–10. Hjelper’n ønsker å finne ut 

som det er slik at legene ikke vurderer Hjelper’n som rette instans for familier som strever 

med små barn, om det er tilfeldig, eller om det finnes andre forklaringer. Hensikten er at man 

kan gi bedre informasjon om hva som kan tilbys disse familiene. 

Ingen av dem som hadde fått vite om Hjelper’n fra barneverntjenesten var samboende, men 

totalantallet av henvendelsene (fem prosent) er så lite at man ikke kan trekke slutninger fra 

funnene.  
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Oppsummering kapittel 4 
Formålet med å gjennomføre en brukerundersøkelse var å få kunnskap om klientene opplevde 

Hjelper’n som et lavterskeltilbud (kort ventetid, høy tilgjengelighet og brukerinvolvering), 

samt om de opplevde at de fikk det bedre etter tilbud fra Hjelper’n. Alle klienter som hadde 

tiltak over to konsultasjoner fylte ut et spørreskjema hvor de tok stilling til påstander knyttet 

til allianse, brukermedvirning, tilgjengelighet, endring og fornøydhet. Svarprosent var 75.  

Samlet sett fremkommer det at klientene var svært fornøyde med tilbudet fra Hjelper’n. 

De opplevde at det var lett å komme i kontakt med Hjelper’n, de følte seg møtt med respekt 

og oppnådde god relasjon med sin hjelper, opplevde at meningene deres ble hørt og at de 

hadde fått det bedre etter at de kontaktet Hjelper’n. Det er helsesøster på skolen eller på 

helsestasjonen som er den største informanten om Hjelper’ns tilbud.  
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Kapittel 5 

Kommunepsykologens rolle og funksjon 
 

5.1 Oppsummering fra nettverkssamlingene våren 2012 
Våren 2012 ble de tredje regionale nettverkssamlingene for norske kommunepsykologer 

arrangert av Norsk Psykologforening, finansiert med midler fra Helsedirektoratet. Det ble 

ansett som vesentlig at den foreliggende rapporten også belyste de diskusjoner og temaer som 

var aktuelle på nettverssamlingene, og derfor ble alle landsdeler besøkt. Det ble gitt en 

presentasjon av Hjelper’ns arbeidsoppgaver, statistikk og resultater fra brukerundersøkelsen. I 

tillegg ble kommunepsykologens arbeidsoppgaver, rolleutvikling og plassering i kommunen 

diskutert. I det følgende vil hovedlinjene i diskusjonene bli presentert, som igjen vil lede til 

presentasjon av en modell som oppsummerer arbeidsoppgaver og plassering. Fordi utvalget 

som har bidratt i diskusjonen (ca. 150 psykologer) er langt over statistisk representativt for 

kommunepsykologer i Norge, dristes det her til å snakke på vegne av norske 

kommunepsykologer, men det understrekes at det kan være uenigheter innen hver diskusjon.  

 

Diskusjon 1: Hvilke arbeidsoppgaver bør kommunepsykologen ha? 
I et intervju med Tidsskrift for Norsk Psykologforening svarte Arne Holte, psykolog og 

assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet, slik på spørsmålet om hvordan man kan 

forebygge psykiske lidelser: 

– Ved å utvikle Norges mentale kapital. Da forebygger vi sannsynligvis flere lidelser enn om 

vi setter inn tiltak direkte mot lidelsene. 

 Med mental kapital mener Holte innbyggernes samlede mulighet til å utvikle trygghet, 

selvstendighet og kreativitet, bruke sine følelser, tenke smart, koordinere atferden sin, danne 

sosiale nettverk og mestre utfordringer. Han mener vi derfor må satse på arenaer utenfor 

helsevesenet. 

 – Det er familien, barnehagen og skolen som er de viktigste arenaene der helse 

produseres, framhever Holte. (Heimikstøl 2012) 

 

Psykologene var enige om at oppgavene til en kommunepsykolog bør favne bredt, med 

folkehelsearbeid på venstresiden og klinisk arbeid på høyresiden. Det var derimot større 
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uenighet knyttet til hvor mye ressurser som skal brukes på de ulike oppgavene: Dette vil 

avhenge av kommunenes behov, annen kompetanse i kommunen, og plassering på 

organisasjonskartet. Disse punktene vil diskuteres senere i dette kapittelet.  

 

Oppgaveområde 1: Folkehelsearbeid  

Helse- og omsorgsdepartementet definerer folkehelsearbeid som «samfunnets totale innsats 

for å opprettholde, bedre og fremme folkehelsen». Videre heter det at dette innebærer 

«nødvendigheten av å styrke verdier som gir det enkelte individ og grupper muligheter for 

ansvar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll over eget liv og situasjon». (Se Ellingsen 

1998, boks 2.2.) 

Begrepet folkehelsearbeid operasjonaliseres her til å handle om tiltak av primærforebyggende 

art, som opplysningsarbeid og kampanjer, planer for tiltak mot mobbing, rusforebygging, 

foreldreveilednings- og integreringsprogrammer med mer. I arbeidet inngår også kartlegging 

av kommunenes behov, planlegging av det psykiske helsetilbudet i kommunene og utforming 

av rutiner og retningslinjer, evaluering av folkehelsearbeid med mer.  

 

Oppgaveområde 2: Veiledning/kurs og konsultativt arbeid  

Psykologer kan drive undervisning og veiledning av øvrige kommuneansatte som kan bidra til 

kompetanseheving og kvalitetssikre vurderinger av den psykiske helsetilstanden hos 

kommunens innbyggere.  

 

Oppgaveområde 3: Klinisk arbeid på system-, gruppe- og individnivå 

Psykologen kan jobbe systemterapeutisk (involvere familien og øvrige betydningsfulle 

personer i det terapeutiske arbeidet), drive gruppeterapi eller holde psykoedukative kurs (for 

eksempel kurs i depresjonsmestring), samt drive individuell korttidsbehandling ved behov og 

etter prinsippet om evidensbasert praksis.   

Konklusjon: Psykologens oppgaver bør favne bredt, fra folkehelsearbeid via 

undervisning til klinisk virksomhet, og den enkelte kommunens behov bør være 

rettesnor for prioritering av oppgaver. 
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Diskusjon 2: Hva slags kompetanse er relevant for å utføre oppgavene? 
Etter drøfting av hvilken kompetanse som trengs for kunne utføre de overnevnte oppgavene, 

resulterte diskusjonene i følgende punkter: 

1. Normalutviklingspsykologisk kompetanse: Psykologer er den eneste 

yrkesgruppen som har hoveddelen av sin kompetanse knyttet til psykologisk 

normalutvikling. På samme måte som leger har sin grunnkompetanse i 

somatisk normalutvikling, har psykologer sin grunnkompetanse i psykologisk 

normalutvikling. Den normalpsykologiske forståelsesmodellens utgangspunkt 

egner seg godt for det systemiske og pragmatiske arbeidet i kommunen, og kan 

sikre at normale reaksjoner på livsbelastninger ikke blir sykeliggjort. 

Psykologers kompetanse på spedbarn, tilknytning og samspill er svært relevant 

i forebyggingsarbeid, hvor nettopp tidlig intervensjon kan være avgjørende for 

å hindre skjevutvikling. 

 

2. Differensialdiagnostisk kompetanse: Med utgangspunkt i den faglige 

innsikten i det vanlige/normale har psykologer dermed også kompetanse i det 

abnormale eller avvikende, og ulike differansialdiagnostiske vurderinger er en 

viktig del av denne kompetansen. Psykologer kan vurdere risiko- og 

beskyttende faktorer i familier, noe som sannsynliggjør rett tiltak til rett tid til 

rett person. Psykologer er den eneste profesjonen i tillegg til leger som har 

statlig autorisasjon til å drive utredning, diagnostisering og behandling av 

mennesker med psykiske lidelser. 

 

3. Metapersperspektiv og forskerkompetanse: Psykologer er akademikere med 

forskerkompetanse som gjør dem i stand til å sette ting inn i større 

sammenheng og gjøre helhetlige vurderinger på grunnlag av flere perspektiver. 

Denne kompetansen vil være viktig både under kartlegging og evaluering av 

ulike prosjekter, og hvor kompetanse på vitenskapelig metode (av kvantitativ 

og kvalitativ art, statistikk, analyse) vil være nødvendig for å vurdere ulike 

prosjekters kvalitet og gi råd om prosjektgjennomføringer.  

 

4. Psykologer har kompetanse på prosess og relasjon og har kompetanse både 

om intra-, inter-, og systemisk perspektiv, noe som gjør dem egnet til å se 
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mønstre, sammenfatte og trekke konklusjoner fra et bredt grunnlag. 

Prosessorienteringen gjør også at psykologen kan være en oversetter mellom 

ulike yrkesgrupper, og troverdigheten innad i andre yrkesgrupper kan lette 

tverrfaglig samarbeid og sikre høy kvalitet på kompetanseheving av annet 

kommunalt personell. 

 

Konklusjon: Psykologer er akademikere med kompetanse på normalutvikling, patologi 

og prosessarbeid, og kan bruke kompetansen sin både til å analysere kommunens behov, 

veilede andre og drive terapeutisk arbeid. 

 

Diskusjon 3: Hva slags rolle er en kommunepsykologrolle? 
Psykologene mente at rollen som kommunepsykolog ikke er på kant med, men en utvidelse av 

den tradisjonelle psykologrollen. I diskusjonen ble det trukket historiske linjer fra 

psykoanalyse til den biomedisinske modell som i stor grad dominerer det psykiske 

helsevernet i dag, og at pendelen nå svinger utover mot folkehelse og samfunnspsykologiske 

forståelsesmodeller. Diskusjonene bar preg av at kommunepsykologer i stor grad er opptatt av 

helhet og systemtenkning, og at fag som sosiologi og filosofi anses å være viktige støttefag. 

Det var særlig tre rolleperspektiver som ble fremhevet: 

1. Den pragmatiske psykologen 

Diskusjonen avdekket at kommunepsykologer i stor grad opptatt av pragmatikk: Hva slags 

tiltak er det pratisk mulig å igangsette raskt, gitt de aktuelle livsbetingelsene til den/de som 

strever, og som ikke forutsetter en langvaring utredningsfase? (Jf. BEON-prinsippet) Mange 

kommunepsykologer uttrykte skepsis til det nåværende diagnosesystemet og mente det var på 

høy tid å diskutere alternative måter å få utløst rettigheter på når man strever. Mange uttrykte 

at de opplevde diagnostisering av lettere til moderate psykiske lidelser som sykeliggjøring av 

normale reaksjoner på uvanlig store livsbelastninger, og at unødvendig lange utredningsforløp 

kunne stå i veien for rask igangsetting av nødvendige tiltak. 

2. Den fleksible psykologen 

Diskusjonen avdekket at mange så nødvendigheten av å oppholde seg i vesentlig grad utenfor 

kontoret og være der brukerne befant seg. Mange reiste på hjemmebesøk, til skolen, 

barnehagen eller fritidsklubben, og de var opptatt av å fremstå som synlige og inkluderende. 
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Mange understreket betydningen av telefonkonsultasjoner og SMS og var opptatt av at 

«terapirommet» kan lages hvor som helst, når som helst. 

3. Den nettverksstøttende psykologen 

Diskusjonen avdekket at psykologene i liten grad så seg selv som en avgjørende prosess- eller 

utfallsvariabel i et hjelpetiltak, men i større grad vurderte seg som en del av et større nettverk 

rundt dem som trengte hjelp. For eksempel var de i stor grad opptatt av å hjelpe folk til å 

hjelpe seg selv, gjennom å involvere de nærmeste, veilede lærere eller barnehagepersonell, og 

delta på møter som en «oversetter» mellom ulike nettverksspillere. Psykologene så seg selv i 

liten grad som ekspert på den enkelte, men i større grad som ekspert i å få øye på de risiko- og 

beskyttende faktorene som bidro til å opprettholde eller minske vanskeligheter, og å stille de 

riktige spørsmålene for å sikre tiltak på riktig arena. 

 

Hva slags egenskaper kreves av en kommunepsykolog?  

• Psykologen bør være fleksibel og kreativ. 

• Psykologen må ha en eklektisk faglig tilnærming og være kjent med 

prinsipperklæringen om evidensbasert psykologisk praksis. 

• Psykologen må ha en pragmatisk tilnærming til hjelpebegrepet. 

• Psykologen må like å ha varierte arbeidsoppgaver med store krav til omstilling. 

• Psykologen bør kunne mestre fagformidling på en enkelt nok nivå til at både 

fagpersoner og lekfolk kan forstå. 

• Psykologen bør ha interesse for og kjennskap til et folkehelseperspektiv og 

politiske agendaer. 

Konklusjon: Kommunepsykologen bør være pragmatisk, fleksibel og 

nettverksstøttende, og være opptatt av helhetlig tenkning i forebyggingsarbeidet. 

Psykologene uttrykte at de trivdes i rollen som kommunepsykolog, og at de opplevde det 

svært meningsfullt å jobbe med forebyggende psykisk helsearbeid. 

 

Diskusjon 4: Hvor skal psykologen plasseres på kommunekartet? 
Diskusjonen avdekket at spørsmålet ikke kan besvares uten å innlemme spørsmål om 

kommunens behov samtidig: Psykologen kan ha en stabsfunksjon sammen med helsesjefen 
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eller være lokalisert sammen med fastlegen, på helsestasjonen eller i Familiens Hus 

(samorganisert med andre eller i eget, frittstående psykisk helseteam, eller en kombinasjon av 

disse). Den mest egnede løsningen avhenger av hva slags kompetanse som finnes i 

kommunene, og hva slags fokus og utfordringsområder kommunene har. Hvis en kommune 

for eksempel har mange flyktninger, vil det kanskje være større behov for en psykolog som 

kan jobbe traumeterapeutisk enn i en annen kommune som har hovedutfordringer knyttet til 

drop-out i den videregående skolen. Hvis for eksempel en kommune allerede har en dyktig 

ansatt med lang erfaring i å følge opp familier som har barn med spesielle behov (for 

eksempel autisme eller andre utviklingsvansker), vil det i mindre grad være nødvendig at 

psykologen bistår disse familiene enn i en kommune som ikke har en medarbeider med 

kompetanse på dette området. Spørsmålet om plassering ble dermed raskt erstattet av et annet 

og viktigere spørsmål: 

 

Diskusjon 5: 
Hvis oppgavene og plassering avhenger av kommunenes behov, hvem kan svare på hva 

som er kommunenes behov? 

Diskusjonen avdekket spørsmålet om det er slik at alle kommunene allerede har kartlagt og 

vet hva som er behovet i kommunen, og dermed også vet hva de trenger psykologen til. Det 

fremkom at det var stor variasjon mellom kommunene. Noen kommuner så ut til å ha god 

oversikt over utfordringene, i andre kommune opplevdes den som mangelfull; oppgavene var 

løst definert og kommunen som arbeidsgiver kunne ikke alltid vise til hvilke kommunale 

utfordringer som sto øverst på agendaen. Det fremkom også at mange psykologer synes det er 

vanskelig å skaffe seg oversikt over annen kompetanse som finnes i kommunen, og at mange 

jobbet fra «hver sin tue». Et av hovedpoengene å bringe videre fra diskusjonen ble derfor: 

Kan en av oppgavene til en kommunepsykolog være å hjelpe kommunene til å stille de 

rette spørsmålene og lage gode kartleggingsverktøy for å avdekke kommunenes behov? 

Som en følge av dette kan man forestille seg at det vil bli lettere for kommunene å vite hva de 

trenger hjelp til og at de dermed kan bli tydeligere i ansettelsesprosesser, noe som vil kunne 

lette rekrutteringen av psykologer til kommunen og samtidig sikre at den rette psykologen blir 

ansatt. Videre vil det være enklere å evaluere effekten av psykologens arbeid dersom 

stillingen knyttes direkte opp mot et problemområde i kommunen.  
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5.2 Modell for kommunepsykologens oppgaver 
I det følgende presenteres en modell som er ment å være et forslag til hva en 

kommunepsykolog kan bidra med. Psykologen kan være plassert i stab med kartlegging og 

utvikling av helseplaner som primæroppgave, drive folkehelsearbeid, undervisning eller 

klinisk virksomhet, eller en kombinasjon av disse. Har man flere psykologstillinger i 

kommunen, kan én plasseres i stab og andre på linjen folkehelse – klinisk virksomhet, eller 

alle kan jobbe kombinert med dette, avhengig av erfaring, kompetanse og interesse. 

                                                              

  1. Metanivå 

 

 

 

                                                              2.Utviklingsnivå 

                                                             

 

                                                            

                                                           3.Operativt nivå 

                                                               

 

 

 

Dimensjonen folkehelse – klinisk virksomhet 

 

 

 

                            Stabsfunksjon: 

  Bistå med å kartlegge kommunens behov 

Folkehelsearbeid Kurs og veiledning av øvrig 
kommunalt personell og 
brukergrupper 

Klinisk virksomhet på 
individ-, gruppe-, og 
systemnivå 

Utvikle kommunale 
psykiske helseplaner 

Utvikle kurs og 
veiledningsmateriell 

Utvikle 
behandlingsmodeller 
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1. På metanivå kan psykologen, som den ansatte i staben med sannsynligvis den høyeste 

kompetanse på psykisk helse, bistå kommunen med å avdekke sine behov.  

Eksempler på arbeidsoppgaver: 

• Innhente informasjon i kommunen/området/bydelen det ønskes kunnskap om, 

som befolkningsantall, fordeling av alder, inntekt osv. og lage statistikk over 

dette. 

• Utvikle og gjennomføre kartlegging av kommunens behov, for eksempel 

spørreundersøkelser ved skolen, barnehager eller andre kommunale instanser 

om vansker knyttet til drop-out, rus, mobbing med mer. 

• Kartlegge kompetansen som finnes i kommunen, for eksempel hvor mange 

ansatte som finnes med kompetanse på rus eller oppfølging av barn med 

spesielle behov. 

 

2. På utviklingsnivå kan psykologen bistå med utvikling av kommunale helseplaner på 

bakgrunn av det som ble avdekket som behov på nivå 1. Videre kan psykologen bistå 

med utvikling og implementering av konsultative verktøy og ulike kurs og 

foredragspakker. 

Eksempler på arbeidsoppgaver: 

• Utvikle program for oppfølging av marginaliserte grupper, for eksempel 

psykoedukative program for innvandrere med traumehistorier.  

• Utvikle folkehelsemateriell av typen «frukt og grønt – psykologi»; fokusere på 

normalutvikling og utviklingspsykologisk forståelse, for eksempel som en del 

av undervisning i naturfag på skolen. 

• Utvikle psykoedukative kurs til barn og ungdom om håndtering av engstelse 

eller nedstemthet. 

 

3. På operativt nivå kan psykologen drive klinisk virksomhet/terapi på individ-, gruppe-, 

eller systemnivå. 

Eksempler på arbeidsoppgaver: 
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• Individualterapi til ungdom som strever med ulike psykiske vansker, 

gruppeterapi med ungdommer eller familiesamtaler for familier som strever 

med samhandling. 

•  Veiledning til kommunalt helsepersonell om utviklingsstøttende samtaler til 

ungdom som står i fare for å droppe ut av skolen. 

• Veiledning av lærere i hvordan håndtere uro eller mobbing i klasserommet. 

• Kurs og veiledning av kommunalt personell, for eksempel i EPDS, ASQ, 

Mestringskatten og foreldreveiledningsgrupper. 

 

5.3 Diskusjon av tiltak nevnt i Helsedirektoratets rapport (Rodal og Frank 

2008) 
 

Tiltak 2. I alle pasientsaker, og spesielt i saker hvor det er usikkerhet knyttet til om 

symptomenes alvorlighetsgrad kvalifiserer for behandling på kommune- eller 

spesialisthelsetjenestenivå, bør det etableres tett og nært samarbeid mellom fastlege og 

psykolog. 

 

Oppfattet tendens blant kommunepsykologene: 

Hjelper’n opplevde at selv om fastlegene har uttrykt at et lavterskeltilbud med psykologer er 

både nødvendig og ønskelig, er det allikevel bare et fåtall av legene som benytter seg av 

tilbudet. Noe av det samme uttrykkes i regionene Sør, Vest og Nord. I region Midt-Norge ser 

det ut til å være et annet samarbeid, muligens fordi kommuneoverlege i Trondheim, Leif 

Edvard Muruvik Vonen, selv tidligere fastlege, har arbeidet for å lage gode samarbeidslinjer 

mellom fastlegene og psykologene. Det bør arbeides mer for å få til et tettere samarbeid 

mellom fastlegene og lavterskelpsykologer, og det bør trolig forskes mer på hva som 

begrenser dette samarbeidet.  

 

Tiltak 3. Psykologer i kommunene som jobber med behandling bør i utgangspunktet sette en 

tidsbegrensning for antall pasientkonsultasjoner før viderehenvisning til 

spesialisthelsetjenesten blir foretatt, f.eks. mellom fem og ti konsultasjoner. 

 

Oppfattet tendens blant kommunepsykologene: 

Sunnev
Jeg synes ikke marginalisert er noe heldig ord. Kontakt med mindre ressurssterke brukere? Og kanskje du bør si noe om hvordan dere planlegger å "sikre kontakt" med disse potensielle klientene, blant annet i barnehagene.

Sunnev
Se nest siste linje i teksten i bildet: god kunnskap OM psykisk helse
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Mange kommunepsykologer ser en tendens til at stadig flere av brukerne trenger oppfølging, 

og flere bruket begrepet «gråsonebarna» som et samlebegrep på alle barn som faller mellom 

ulike stoler. Dette kan for eksempel være barn som er registrert som ferdigbehandlet i 

spesialisthelsetjenesten og trenger langvarig, lavintensiv oppfølging; funksjonshemmede barn 

med sammensatte, kompliserte problemstillinger med mange hjelpetiltak; barn og ungdom 

som ikke får rett til nødvendig helsehjelp, men som allikevel trenger mer enn fem 

konsultasjoner. Alle «gråsonebarna» representerer en stor utfordring for 

kommunehelsetjenesten: De er kommunenes ansvar, men samtidig krever de store ressurser, 

noe som igjen kan gå utover lavterskeltenkningen med få konsultasjoner, og faren for at det 

oppstår ventelister øker. Mange av kommunepsykologene diskuterte utfordringen i å skulle 

lette BUPs ventelister på den ene siden, for på den annen side å få ventelister i sine egne 

tjenester. 

 

Tiltak 5. Statlige stimuleringsmidler avsettes til opprettelse av fagnettverk/faglige fora for 

psykologer lokalt, regionalt og sentralt. Nettverkssamlinger og erfaringskonferanser bør 

avholdes regelmessig, og DPS/BUP, samt andre relevante kompetansemiljøer, bør kobles på 

nettverkene lokalt og regionalt for å stimulere til helhetlige, koordinerte og sammenhengende 

tjenester for brukere. Fagnettverkene/faglige fora kan forankres i samarbeidsavtalene mellom 

kommunene og spesialisthelsetjenesten. 

 

Oppfattet tendens blant kommunepsykologene: 

Det ble uttrykt bekymring for at støtteordningene til kommunepsykologenes regionale og 

sentrale nettverkssamlinger skulle bortfalle, og det ble understreket at slike fora er nyttige for 

erfaringsutvekslinger om arbeidsmetoder og oppgaver. Psykologene uttrykte at de ønsker 

noen felles føringen og en plattform for kommunepsykologer, for eksempel i form av en 

veileder for kommunalt psykologarbeid. Det ble diskutert at det finnes mange gode eksempler 

på lavterskeltilbud, men at tilbudene i for stor grad oppleves ad hoc og personavhengige. 

Dette kan igjen føre til at kommunepsykologarbeidet blir sårbart, noe som gjør det vanskelig 

både å beholde og rekruttere psykologer i kommunene.  

 

Når det gjelder samarbeid med spesialisthelsetjenesten, ble det oppfattet som utfordrende. 

Kommunepsykologene opplever at de i for stor grad selv må avgjøre hva som er deres 

arbeidsoppgaver, og at det er ulik praksis på i hvor grad det drives utredning og behandling i 

de enkelte kommunene. Ergo får man ulike oppfatninger om hvor grenseoppgangene til 

spesialisthelsetjenesten går. Det ble diskutert at helhetlige, koordinerte og sammenhengende 
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tjenester til brukerne krever at det finnes en form for felles forståelse av hva psykiske vansker 

og lidelser er og hvordan de utvikles, og her er det fortsatt ulike oppfatninger, særlig hva 

gjelder forståelsesmodeller.  

 

Kommunepsykologene forteller om ulik grad av samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og 

kommunehelsetjenesten. Hovedinntrykket er at fleste samarbeider greit med BUP, mens det 

nesten ikke finnes samarbeid med DPS. Det ble uttrykt bekymring knyttet til dette med tanke 

på pårørendearbeid og den nye lovendringen vedrørende barn av psykisk syke. En utfordring 

ser ut til å være forankring av samarbeid på ledernivå. De aller fleste psykologene uttrykte at 

de samarbeidet i enkeltsaker. Om dette skyldes uklar fordeling av ansvar og oppfølging eller 

andre forhold synes uklart for kommunepsykologene. 

 

Tiltak 6. Publisere materiale som viser hvordan etablerte journalføringssystemer kan 

konstrueres for å sikre at helsepersonellovens bestemmelser ivaretas av kommuneansatte 

psykologer. Tiltaket bør ses i sammenheng med tiltaket som går på erfarings- og 

eksempelspredning av psykologers ansvarsområder og organisatorisk plassering i 

kommunene. 

 

Oppfattet tendens blant kommunepsykologene:  

Det er ulike måter å skrive journal på, avhengig av sammenhengen mellom ansvarsområder 

og organisatorisk plassering i kommunen. Mange psykologer fører journal i det systemet 

barnet de hjelper er inne i, for eksempel i barnevernets journaler. Mange avtaler med den 

enkelte saksbehandler at det er saksbehandleren som fører journalnotatet. Dette er juridisk 

problematisk, siden helsepersonellovens forvarlighetskrav fastslår at den som utfører 

helsehjelpen (for eksempel psykologen som gir råd og veiledning direkte til klienten i et 

møte) selv står ansvarlig for rådene som er gitt og dermed også for journalføringen.  

 

Psykologene diskuterte om psykologer som ferdes mellom ulike systemer i kommunen og 

jobber under ulike lovverk bør ha et frittstående, «mobilt» journalsystem hvor man 

fortløpende oppretter og fører journal på saker man gir helsehjelp til. For saker av mer 

konsultativ art (for eksempel veiledning av saksbehandler uten klient til stede) diskuterte man 

viktigheten av å avtale hvem som er ansvarlig for føring av journal. 

 

Tiltak 8. Utrede hensiktsmessigheten ved en ordning med driftstilskudd og 

takst/refusjonssystem for psykologer ansatt i kommunene. 
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Oppfattet tendens blant kommunepsykologene: Det synes som det er bred enighet om at 

takst/refusjonssystem for arbeid med barn og unge ikke er hensiktsmessig. Fordi man ønsker å 

lage tiltakene så brede som mulig med mange involverte, både familie, venner, lærere, 

hjemmebesøk, SMS-kontakt osv., vurderes de ulike takseringer av dette systemarbeidet som 

ikke heldige eller hensiktsmessige. Holdningene gjenspeiler at det samme kan gjelde for 

arbeid med voksne klienter, men her er meningene mer delte. Her ligger det vesentlige skillet 

mellom lavterskelarbeid og spesialisthelsetjenestens arbeid. Hvis man skal klare å fange opp 

barn på et tidlig tidspunkt, krever det en type frihet og helhetstenkning som ikke lar seg forene 

med å bruke et takst-/refusjonssystem. Det vil fort begrense muligheten for å være fleksibel 

og brukervennlig, og man risikerer at hjelpeapparatet ikke blir tilstrekkelig tilgjengelig for alle 

som trenger det. 

 

 

Tiltak 9. Det etableres et forsøksprosjekt med en tilskuddsordning som dekker utgiftene til 

spesialisering for psykologer som er ansatt i kommunene. 

  

Oppfattet tendens blant kommunepsykologene: Det varierer hvorvidt psykologene får 

betalt spesialisering. Enkelte forteller at de som er vikarer ikke får dekket utgifter til 

spesialisering, og enkelte fast ansatte forteller at de selv må betale for spesialiseringen, mot at 

de får et beskjedent lønnstillegg. Det er dessuten lite som tyder på at kommunene har 

lønnsrammer for å lønne ferdige spesialister. 

 

Får man spesialister i klinisk psykologi inn i kommunen, vil dette gjøre tjenesten mer effektiv, 

fordi psykologen vil ha enda mer erfaring og kvalifikasjoner for både de 

differensialdiagnostiske vurderingene og behovet for behandling. Spesialisten har mye av sin 

praksis fra spesialisthelsetjenesten og vil derfor lettere kunne skille normalpsykologi fra 

patologi. Spesialisten er tryggere i sin yrkesutførelse og vil kunne bidra til bedre kvalitet i 

tjenesten.  
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5.4 Øvrige temaer diskutert på nettverkskonferansene 
 

• Skal man avgrense tjenestetilbudet til bestemte grupper av befolkningen? 

• Hvem skal i så fall avgjøre hva slags avgrensninger som skal gjøres med  hensyn til 

oppfølging og fokus på klientgrupper, og hvem skal sikre at dette  skjer i tråd med 

kommunens behov? 

• Hvordan få tak i marginaliserte grupper, som det av samfunnsøkonomiske grunner vil 

være viktig å hjelpe tidlig i forløpet? 

• Hvem skal avgjøre hvor stor del av arbeidsoppgavene som skal knyttes til henholdsvis 

klinisk arbeid, kurs- og veiledningsvirksomhet og folkehelsearbeid? 

• Hvordan sikre at man som faggruppe ikke igangsetter behandling av tilstander som 

ikke er sykdom? Hvordan sikre at foreldrene selv opplever seg som eksperter på egne 

barn, slik at psykologen ikke blir en opprettholdende faktor i folks vansker? (Se 

Høstmælingen og Madsen 2010). 

 

Uttrykt bekymring knyttet til behovet for å beholde psykologer i 

kommunene, i forlengelsen av utfordringene nevnt i Helsedirektoratets 

rapport (Rodal og Frank 2008) 
 

• Enkelte uttrykte frustrasjon over at selv om psykologene har den høyeste kompetansen 

på psykisk helse i kommunen, blir de ikke nødvendigvis tiltrodd oppgaver knyttet til 

for eksempel utvikling av tjenestetilbud. Dette kan oppleves demotiverende. 

Problemstillingen henger sammen med hvor psykologen er plassert på 

kommunekartet; der psykologen var forankret nær ledelsen var frustrasjonen mindre. 

På den annen side var det ikke alle psykologer som ønsket å arbeide på systemnivå.  

• Selv om psykologene uttrykte at det kunne være tilfredsstillende å jobbe i team med 

andre kommunalt ansatte, så ønsket de ikke å være den eneste psykologen i 

kommunen.  

Sunnev
Bildet  linje 2 hvis de skulle treNGe
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• Mange uttrykte at de skulle ønske det var flere psykologer som hadde lederstillinger i 

kommunen. 

• Mange uttrykte bekymring for at deres arbeidsoppgaver ble «smurt utover», det vil si 

at de opplevde at de skulle utføre alle slags oppgaver uten å tildeles formelt ansvar 

eller lønnes i forhold til oppgavene. 

• Mange uttrykte frustrasjon over at det ikke var rammer til å lønne ferdige spesialister, 

og at de dermed regnet med en kort karriere i kommunehelsetjenesten. 

• Flere påpekte at hvis psykolog hadde vært en lovfestet yrkesgruppe i kommunen, i 

tråd med den nye lovendringen som sidestiller psykisk og somatisk helse, så ville det 

blitt enklere både å rekruttere og beholde psykologer i kommunen. Da kunne også 

kommunepsykologen sidestilles med kommunelegen som overordnet ansvarlig for 

helsetilbudet i kommunen. 

• I forlengelsen av dette uttrykte mange bekymring over at når ikke psykolog er en 

lovfestet yrkesgruppe, og heller ikke en fast finansieringsorden er på plass, så vil 

kanskje enkelte kommuner heller ansette høyskoleutdannede medarbeidere i stedet for 

flere psykologer, og at man dermed ikke sikrer den kompetansen som det nye 

lovverket intenderer. 

• Flere etterlyste økt fokus på utdanningsinstitusjonenes ansvar for å utdanne 

psykologer som egner seg for kommunepsykologarbeid, og var opptatt av 

spesialiseringsforløp knyttet til dette. 

• Flere uttrykte at hvis den kommunale helsetjenesten ble godt utbygget, og man også 

kunne innføre mer bruk av utredningsmateriell, så ville flere få hjelp i kommunen. 

Dermed ville også presset på spesialisthelsetjenesten kunne gå ytterligere ned. 

 

Oppsummering kapittel 5 
Psykologene på nettverkssamlingene for kommunepsykologer i Norge diskuterte hvilke 

arbeidsoppgaver en kommunepsykolog kunne ha, hvilken kompetanse som trengtes for å 

utføre oppgavene, hva kommunepsykologens rolle består i, hvor psykologen burde plasseres 

organisatorisk og hvem som skal hjelpe kommunen å avdekke sine behov.  
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Det ble skissert et forslag til en modell for kommunepsykologens arbeidsoppgaver på 

metanivå, utviklingsnivå og operativt nivå, og det ble foreslått arbeidsoppgaver på en akse fra 

folkehelsearbeid til klinisk virksomhet. 

Psykologene diskuterte ulike utfordringer knyttet til kommunepsykologrollen, som 

grenseoppganger til spesialisthelsetjenesten, tidsbegrensning i hjelpetiltak, journalsystemer, 

avgrensninger og bekymring knyttet til manglende finansieringsordninger, mangel på 

psykologkollegaer og kommunenes manglende ressurser til å lønne spesialister. 

Samlet sett uttrykte deltakerne at de trivdes i rollen som kommunepsykolog, og at det 

opplevdes svært meningsfullt å jobbe med forebyggende psykisk helsearbeid. 
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Vedlegg. 
 

Vedlegg 1: Statistikkskjema 

Vedlegg 2: Definisjoner av vansker 

Vedlegg 3: Koder for statistikk 

Vedlegg 4: Brukerundersøkelsen 
 

Bruksveiledning: 

 

Hjelper´n har laget et enkelt system for føring av statistikk. Det er ønskelig med nasjonale 
føringer for dette, men inntil det foreligger brukes vedlagte system. 

 

I statistikkskjemaet (vedlegg 1), som enten føres og lagres manuelt eller på et ikke-delt 
filområde (sikker sone på exel er ikke tilstrekkelig, kontakt Datatilsynet for nærmere 
informasjon), føres alle opplysninger man har på brukeren. For å definere vansker (vedlegg 
2) har Hjelper´n ikke brukt diagnosemanualer, men laget deskriptive kategorier, med disse 
mangler dette kan medføre. Hensikten er å få en slags oversikt over hvilke vansker barna 
strever med, men uten at det i denne sammenheng vurderes hensiktsmessig med diagnoser. 
All informasjon omsettes i koder (vedlegg 3).  

 

I statistikkskjemaet føres alle koder og deretter kjøres statistikken ut i exel. Man kan selvsagt 
utelate navn og fødselsnummer fra skjemaet, kun lagre nummer, og oppbevare navn og 
fødselsnummer separat. 

 

Skjemaene endres og utvikles fortløpende, og kategoriene er verken utømmende eller 
tilstrekkelige til bruk i forskning. 

 

Det siste vedlegget er brukerundersøkelsen. 

 

For spørsmål vedrørende bruk av vedleggene, kontakt undertegnede på 
heidi.svendsen.tessand@ski.kommune.no 
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Statistikkskjema 

 

Navn     F.dato/ 

alder 

Kjønn Vanske Henv  

fra 

Antall 

samt 

Behand. 

tid 

Kontakt 

innen 
3mnd 

Risiko 

fakt 

Tillegg 

vanske 

Videre 

henv 

Hvem 

møter 

Samarb 

partn 

Oppstart/ 

avslutt 

Init
. 
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Definisjoner av vansker 
 

1. Normbrytende atferd: 
Utagering 
Sinneutbrudd 
Konflikter 
Atferdsproblemer 
Aggresjon 
Regel- og normbrytende atferd 
Språkbruk 
Temperament 
Raserianfall 
 
2. Engstelighet 
Angst 
Redd 
Sosial angst 
Separasjonsangst 
Barnehage/skolefravær 
Traumer 
Fobier 
Tvangsproblematikk 
Stille og forsiktig 
Sjenert 
Lite deltakende/passiv 
 
3. Nedstemthet 
Depresjon 
Lei seg 
Tristhet 
Sårhet 
Sorg 
Gråting 
Trekker seg inn i seg selv 
”lukker seg inne” 
Passivitet 
 
4. oppmerksomhetsvansker 
ADHD 
Konsentrasjonsvansker 
Oppmerksomhetsvansker 
Urolig 
Rastløs 
Kribling 
Løper rundt 
Sitter ikke stille 
Maser 
Vente på tur 
Impulsivitet 
Distre 



 
 

82 

Koder for statistikk 
 
 
     
Alder                                    Kode     
                               
0-3                      1 
4-6       2 
7-12                  3 
13-18                  4 
19-22                  5 
foreldre                 6  
 
Kjønn  
 
Jente       1 
Gutt       2 
                   
 
Vanske  
 
Normbrytende atferd                 1 
Engstelighet                 2 
Nedstemthet                 3 
Oppmerksomhetsvansker          4 
Sosiale vansker                         5 
Samspillsvansker                      6  
 
Henvist fra 
  
Foreldre                 1 
Selv                                            2 
Helsestasjon                            3 
Skole                             4 
Andre inst.                                 5   
 
Antall samtaler 
 
0-3                            1 
3-5                                            2  
6-10                                          3 
>10                                           4 

 
Behandlingstid 
 
<1 mnd                            1 
1-3 mnd                            2 
3-6 mnd                                     3 
6-12 mnd                                   4 
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Brukerundersøkelse                                      

Hjelper´n – Psykisk helsetjeneste for barn og unge 

 

Bakgrunnsspørsmål, sett kryss: 

Hvem har fylt ut skjemaet? 

Foreldre            1        Hvor gammelt er barnet ditt?........år.                 Gutt              Jente 

 

Ungdom            2       Hvor gammel er du? ……….år.                         Gutt               Jente 

 

Hvem har vært til stede i samtalene med Hjelper´n? Sett ett kryss: 

 

        Barnet/ungdommen 

        Barnet/ungdommen og foreldrene 

        Foreldrene 

 

Har det vært samarbeid med andre hjelpere i denne perioden? 

 

       Skole/Barnehage                        Helsesøster                              PPT        

  

       Barnevern                                   BUP                                        Andre, hvem?.................... 

 

 

Bor foreldrene sammen?                Ja                  Nei 
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Nedenfor har vi laget en del påstander. Vi ønsker at du setter et kryss på en skala fra 1-
6 hvor 1 er helt uenig og 6 er helt enig i påstanden. Svar så ærlig du kan og sett kun ett 
kryss.  

På en skala fra 1-6, hvor enig/uenig er du i at: 

 

1. Den/de jeg møtte på Hjelper´n behandlet meg på en respektfull måte 
 

Helt uenig                                                                                                                     Helt enig                                                                                  

         1                        2                        3                        4                        5                       6                                        

      

                

 

2. Jeg fikk nok informasjon om hva Hjelper´n kunne tilby 
 

Helt uenig                                                                                                                   Helt enig                                                                                  

         1                        2                        3                        4                        5                       6                                        

      

 

 

3. Jeg følte meg trygg på at min hjelper hadde god kunnskap om psykisk helse 
 

Helt uenig                                                                                                                   Helt enig                                                                                  

         1                        2                        3                        4                        5                       6                                        

      

 

4. Det var ikke lett å komme i kontakt med Hjelper´n 
 

Helt uenig                                                                                                                   Helt enig                                                                                  

         1                        2                        3                        4                        5                       6                                        
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5. Jeg opplevde at meningene mine har blitt har blitt hørt  
 

Helt uenig                                                                                                                   Helt enig                                                                                  

         1                        2                        3                        4                        5                       6                                        

      

 

 

6. Jeg/vi fikk ikke raskt tilbud om samtale 
 

Helt uenig                                                                                                                   Helt enig                                                                                  

         1                        2                        3                        4                        5                       6                                        

      

 

 

7. Jeg/vi snakket om det jeg synes det var mest nyttig å snakke om 
 

Helt uenig                                                                                                                   Helt enig                                                                                  

         1                        2                        3                        4                        5                       6                                        

      

 

 

8. Jeg likte/fikk god kontakt med den personen jeg møtte på Hjelper´n 
 

Helt uenig                                                                                                                   Helt enig                                                                                  

         1                        2                        3                        4                        5                       6                                        
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9. Jeg vil ikke anbefale andre å kontakte Hjelper´n hvis de skulle trenge det 
 

Helt uenig                                                                                                                   Helt enig                                                                                  

         1                        2                        3                        4                        5                       6                                        

      

 

 

10. Jeg har lært noe i timene med Hjelper´n 
 

Helt uenig                                                                                                                   Helt enig                                                                                  

         1                        2                        3                        4                        5                       6                                        

      

 

 

11. Jeg/vi har fått det bedre etter at vi kontaktet Hjelper´n 
 

Helt uenig                                                                                                                   Helt enig                                                                                  

         1                        2                        3                        4                        5                       6                                        

      

 

 

12. Totalt sett er jeg/vi fornøyd med tilbudet jeg/vi har fått hos Hjelper´n 
  

Helt uenig                                                                                                                   Helt enig                                                                                  

         1                        2                        3                        4                        5                       6                                        
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Hvor fikk du kjennskap til Hjelper´n? 

 

 

       Helsestasjonen /                Lærere/skolen                Foreldre                            Venner 

       helsesøster                  

       Lege                                  Naboer                           PPT                                   BUP                                                         

        

       Barneverntjenesten            Brosjyre                         Internett                         

 

        Andre?...................................       

 

 

Andre 
kommentarer?.............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.................................................................. 

 

 

 

Takk for at du fylte ut dette skjemaet! 
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