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Landsmøtet, 
november, 
2019:

Hovedsatstningsområde 2019-2022:

Arbeid og utdanning: 
Inkluderingsarenaer og 
påvirkningsfaktorer



SST, juni 2020:

Psykologer bidrar med 
virksom hjelp for 
psykiske lidelser for å 
forebygge uføretrygd

Økt bruk av psykologisk 

kunnskap på system og 

individnivå i skole og 

barnehage

Psykologer bidrar mer 

gjennom NAV og BHT



September, 
2020:

SST blir bedt om å spille inn tiltak 
for å konkretisere valgte delmål







Så, vi gjorde en analyse:

Antall forslag

Tiltak på individnivå 3

Foreslåtte systemendringer 21

Kompetanseheving for psykologer 10

Kompetanseheving til andre yrkesgrupper 7

Tverrfaglig samarbeid 4

Videreføring og utvikling av tiltak med god evidens og brukertilfredshet 3



Og så sorterte vi litt mer:

Oppgavemål og prosessmål Tiltak

Foreslåtte systemendringer Tiltak på individnivå

Kompetanseheving for psykologer, inkludert 
kompetanse på tverrfaglig samarbeid

Kompetanseheving til andre yrkesgrupper

Videreføring og utvikling av tiltak med god evidens 
og brukertilfredshet



Inkludering

Psykologer bidrar med virksom hjelp 
for psykiske lidelser for å forebygge 

uføretrygd

Psykologer bidrar mer 
gjennom NAV og BHT

Økt bruk av psykologisk kunnskap på system og 
individnivå i skole og barnehage

Bedre integrering 
av arbeid og 

behandling for 
personer med 

psykiske lidelser

Psykologisk 
kompetanse på alle 
nivå i NAV og BHT 
er videreutviklet. 
NAV benytter mer 
kunnskapsbasert 
praksis

Barnevernet
hensyntar i større 

grad behov for 
stabil skolegang i 

sine tiltak

Reell mulighet for 
arbeidsrettet 

(re)habilitering for 
personer med 

alvorlige 
psykososiale 
funksjons-

nedsettelser.

Bedre psykologisk 
kompetanse i 

skoler og 
barnehager

PPT sin rolle i 
arbeidet med å 

bedre barns 
hverdag er styrket 

og den 
psykologiske 

kompetansen er 
styrket

Prosessmål
Tiltak



Økt bruk av psykologisk 
kunnskap på system og 
individnivå i skole og 
barnehage

PPT sin rolle i arbeidet 
med å bedre barns 
hverdag er styrket og 
den psykologiske 
kompetansen er styrket

Barnevernet
tar mer hensyn til behovet 
for stabil skolegang i sine 

tiltak

Bedre psykologisk 
kompetanse i skoler 

og barnehager



Bedre psykologisk 
kompetanse i skoler 

og barnehager

• Kartlegge (f.eks. 
medlemsundersøkelsen) hvordan 
dagens praksis er – hvor mange 
psykologer som arbeider på skoler/i 
barnehager, evt. har samarbeid med 
skole/barnehage som en del av sin 
stillingsbeskrivelse. 

• Kartlegge og evt. utforme tiltak som 
styrker kunnskapen i skoler og 
barnehager om: 

✓Forhold som styrker barn og unges 
helse

✓Hvordan oppdage barn/unge som 
strever 

✓Hvordan følge opp barn/unge som 
strever



PPT sin rolle i arbeidet 
med å bedre barns 
hverdag er styrket og 
den psykologiske 
kompetansen er styrket

• Utforske hvordan mandatet til PPT påvirker 
arbeidet med barn og unge, positivt og 
negativt, hvilke variasjoner som finnes, og 
hvilke endringer det evt. er behov for.

• Utforske hvilke stillingsbeskrivelser som kan 
være mest hensiktsmessige. 



Barnevernet
tar mer hensyn til behovet 
for stabil skolegang i sine 

tiltak

• Utrede hvilke muligheter 
som finnes for økt bruk 
av psykologisk 
kompetanse i 
barnevernet



Psykologer 
bidrar mer 
gjennom NAV 
og BHT

Psykologisk kompetanse på alle nivå 
i NAV og BHT er videreutviklet. 

NAV benytter mer kunnskapsbasert 
praksis



Psykologisk kompetanse på alle nivå 
i NAV og BHT er videreutviklet. 

NAV benytter mer kunnskapsbasert 
praksis

• Skaffe oversikt over ansatte psykologer 
i NAV og BHT, samt arbeide for å 
ansette flere kompetente psykologer i 
disse tjenestene. 

• Synliggjøre overfor psykologer 
viktigheten av at arbeid/utdanning må 
være et tema i alle behandlinger, for 
barn og voksne, helst i de første 
samtalene. 

• Bidra til at psykologer deltar aktivt i 
tverrfaglig samarbeid og bidrar til 
samordnet innsats 

• Bidra til økt kompetanse hos fastleger, 
skoleleger, helsesykepleiere og 
barnevern om betydningen av 
deltagelse i skole og arbeid.



Psykologer 
bidrar med 
virksom hjelp for 
psykiske lidelser 
for å forebygge 
uføretrygd Reell mulighet for 

arbeidsrettet (re)habilitering 
for personer med alvorlige 

psykososiale funksjons-
nedsettelser.

Bedre integrering av 
arbeid og behandling 

for personer med 
psykiske lidelser



• Sikre at psykologer har kunnskap om sammenhengen mellom 
arbeid og helse, og vie økt oppmerksomhet på arbeidets 
betydning for helsen.   

• Synliggjøre overfor psykologer viktigheten av at 
arbeid/utdanning må være et tema i alle behandlinger, for 
barn og voksne, helst i de første samtalene.  

• Bidra til større oppmerksomhet i BUP om betydningen av å få 
barn raskt tilbake i aktiv skolegang.  

• Legge til rette for at psykologer deltar aktivt i tverrfaglig 
samarbeid og bidrar til samordnet innsats  

• Bidra til økt kompetanse hos fastleger, skoleleger, 
helsesykepleiere og barnevern om betydningen av deltagelse i 
skole og arbeid. 

Bedre integrering av 
arbeid og behandling 

for personer med 
psykiske lidelser



Reell mulighet for 
arbeidsrettet (re)habilitering 
for personer med alvorlige 

psykososiale funksjons-
nedsettelser.

• Utforske hvordan 
stønadsordninger, oppfølging og 
samarbeid mellom 
behandlingstiltak og arbeidstiltak 
kan bidra til forebygging av 
uførhet og utenforskap



Oppgavemål Oppnådd
Barnevernet
hensyntar i større grad behov for stabil 
skolegang i sine tiltak

Psykologisk kompetanse på alle nivå i 
NAV og BHT er videreutviklet. NAV 
benytter mer kunnskapsbasert praksis

Bedre psykologisk kompetanse i skoler 
og barnehager

Reell mulighet for arbeidsrettet 
(re)habilitering for personer med 
alvorlige psykososiale 
funksjonsnedsettelser

Bedre integrering av arbeid og 
behandling for personer med psykiske 
lidelser 

PPT sin rolle i arbeidet med å bedre 
barns hverdag er styrket og den 
psykologiske kompetansen er styrket

Prosessmål Oppnådd Prosessmål Oppnådd
Utforske hvordan mandatet til PPT påvirker 
arbeidet med barn og unge, positivt og 
negativt, hvilke variasjoner som finnes, og 
hvilke endringer det evt. er behov for.

Kartlegge og jennomføre tiltak som styrker kunnskapen i skoler og 
barnehager om: 
Forhold som styrker barn og unges helse
Hvordan oppdage barn/unge som strever 
Hvordan følge opp barn/unge som strever

Utforske hvilke stillingsbeskrivelser som kan 
være mest hensiktsmessige i PPT. 

Utrede hvilke muligheter som finnes for økt bruk av psykologisk 
kompetanse i barnevernet

Kartlegge (f.eks. medlemsundersøkelsen) 
hvordan dagens praksis er – hvor mange 
psykologer som arbeider på skoler/i 
barnehager, evt. har samarbeid med 
skole/barnehage som en del av sin 
stillingsbeskrivelse. 

Utforske hvordan stønadsordninger, oppfølging og samarbeid 
mellom behandlingstiltak og arbeidstiltak kan bidra til forebygging 
av uførhet og utenforskap

Øke psykologers kunnskap om 
sammenhengen mellom arbeid og helse, og 
gjøre dem mer oppmerksomme på 
arbeidets betydning for helsen. 

Øke psykologers bevissthet om viktigheten av at arbeid/utdanning 
må være et tema i alle behandlinger, for barn og voksne, helst i de 
første samtalene. 

Bidra til større oppmerksomhet i BUP om 
betydningen av å få barn raskt tilbake i aktiv 
skolegang

Bidra til at psykologer deltar aktivt i tverrfaglig samarbeid og 
bidrar til samordnet innsats 

Bidra til økt kompetanse hos fastleger, 
skoleleger, helsesykepleiere og barnevern 
om betydningen av deltagelse i skole og 
arbeid

Skaffe oversikt over ansatte psykologer i NAV og BHT, samt 
arbeide for å ansette flere kompetente psykologer i disse 
tjenestene

Øke psykologers bevissthet om viktigheten 
av at arbeid/utdanning må være et tema i 
alle behandlinger, for barn og voksne, helst i 
de første samtalene

Bidra til større oppmerksomhet i BUP om betydningen av å få 
barn raskt tilbake i aktiv skolegang

Bidra til at psykologer deltar aktivt i 
tverrfaglig samarbeid og bidrar til 
samordnet innsats 

Bidra til økt kompetanse hos fastleger, skoleleger, 
helsesykepleiere og barnevern om betydningen av deltagelse i 
skole og arbeid

Ikke oppnådd

Delvis oppnådd

Oppnådd

Målmatrise



Utkast til tiltaksmatrise (utvalg av tiltak):
Tiltak Gjennomført Tiltak Gjennomført Tiltak Gjennomført
Innlede samarbeid med PP-psykologene. 
Opprette referansegruppe, støtte evt. eget 
initiativ om å opprette interessegruppe. 

J/N Møte med BUFdir. J/N Møte med Arbeids og 
inkluderingsdepartementet. J/N

Møte med og Utdanningsdirektoratet 
andre sentrale aktører J/N Søke prøveordning med psykologer i kommunalt 

barnevern J/N Møter med arbeidstilsynet, STAMI, AFI og evt. 
andre angående oppfølging av 
høringsuttalelse om BHT, status for BHT og 
hvordan fremtidens BHT bør være 

J/N

Samarbeid med aktuelle faggrupper om 
hva som kunnskapsstatus, og hva som er 
ønsket utvikling 

J/N Politisk påvirkningsarbeid angående stønads og 
tilskuddsordninger, kronikker, mm. J/N Samarbeid med SPU, organisasjonsutvalget og 

arbeidsutvalget ang. informasjon til studenter 
om NAV og BHT som arbeidsplass. 

J/N

Løfte frem aktuelle, vellykkede prosjekt, 
f.eks. på nettsiden, i kronikker og annet J/N Informasjon til medlemmer, NAV og andre om 

hensiktsmessig bruk av eksisterende lovgivning, 
kodeverk og stønadsordninger.

J/N Se tiltak under «Kompetansetiltak for 
psykologer» –disse tiltakene er relevante også 
her. 

J/N

Samarbeid med aktuelle faggrupper om 
hva som kunnskapsstatus, og hva som er 
ønsket utvikling 

J/N Betydningen av arbeid/utdanning tematiseres i alle 
relevante spesialiseringskurs arrangert av NPF J/N Utforske hvordan spesialiseringene våre bedre 

kan tilrettelegges for å møte behovene i 
tjenesten. 

J/N

Løfte frem aktuelle, vellykkede prosjekt 
(som skoleprosjektet, gode 
livsmestringsopplegg, antimobbeprogram, 
og 0-24 nettverket), f.eks. på nettsiden, i 
kronikker og annet

J/N Tverrfaglig samarbeidskompetanse sikres i alle NPFs
spesialiseringer J/N Samarbeid mellom aktuelle utvalg, 

forskningsmiljø og NPF om å gjennomgå 
kunnskap og utvikle informasjonsmateriell 

J/N

Oppfordre medlemmer til å gjennomføre 
lokale kurs for lærere, førskolelærere og 
assistenter 

J/N Frittstående kurs om hvordan man praktisk kan 
inkludere arbeid i behandling, J/N -Bruke kronikker, nettsaker, videoer osv. for å 

løfte frem metoder med god evidens. J/N

Utvikle informasjons- og 
undervisningsmateriell beregnet på 
lærere, f.eks videoer, brosjyrer og annet  

J/N Utvikling av informasjonsmateriell, kronikker, videoer, 
veiledere og annet, gjerne i samarbeid med ett eller 
flere relevante utvalg. 

J/N Frittstående kurs om hvordan man praktisk 
kan inkludere arbeid i behandling J/N

Kronikker og nettsaker, løfte frem gode 
prosjekt J/N Temanummer av tidsskriftet om arbeid J/N Arbeid som tema for psykologkongressen. J/N

Samarbeid med aktuelle kunnskapsmiljø 
og brukerorganisasjoner om å utrede 
omfanget av, og konsekvensene av, 
manglende oppmerksomhet på skole i 
barnevernet 

J/N Arbeid som tema for psykologkongressen. J/N Temanummer av tidsskriftet om arbeid J/N

Informasjonsarbeid rettet mot psykologer 
som samarbeider med barnevernet om 
betydningen av skolegang, samt hvordan 
de kan bidra til positivt til mer stabil 
skoledeltagelse

J/N Utarbeide egen veileder for fastleger. Gjerne i 
samarbeid med aktuelle utvalg. J/N Utarbeide egen veileder for fastleger. Gjerne i 

samarbeid med aktuelle utvalg. J/N

Politisk påvirkning, nettsaker, kronikker, J/N Arbeide politisk mot flere stillingshjemler, i samarbeid J/N J/N



Referansegruppe:
Mandat for referansegruppe:

«Referansegruppen skal rådgi styringsgruppen og SST om implementering av 
konkrete tiltak knyttet til HSO ved behov»

Medlemmer:
• En representant med kompetanse på arbeidspsykologi 
• En representant med kompetanse på organisasjonspsykologi
• En representant med kompetanse på voksenpsykologi 
• En representant med kompetanse på BUP
• En representant med kompetanse på kommunalt barnevern
• En representant med kompetanse på PPT
• En representant med kompetanse på tverrfaglig samarbeid



Veien videre
• Justering av planer etter innspill fra LK.

• Behandling i SST 03.12.20

• Påbegynne arbeidet med tiltakene.

• Enkelttiltak kan ha utreder/utfører 
funksjon i deler av organisasjonen (utvalg, 
tillitsvalgte, lokallag, medlemmer) eller i 
sekretariat.

• HSO har som forutsetning at politiske 
muligheter knyttet til valgte målsetninger 
som oppstår innenfor landsmøteperioden 
kan inkluderes i HSO uten at det har 
tidligere forankring i arbeidet


