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Innledning
Dette dokumentet er en oppsummering av det innsiktsarbeidet Stimulab-prosjektet Alvorlig sykt 
barn, Barn og unge med sammensatte behov, gjennomførte våren 2021. Innsiktsarbeidet bygger 
på kunnskapsoppsummeringen som Helsedirektoratet utarbeidet i 2019, «Hvor skal man 
begynne?» og andre prosjekter som har jobbet med tematikk og problemstillinger på området –
familier med barn og unge med behov for sammenhengende og koordinerte tjenester. 

Innsiktsarbeidet er gjennomført på ulike nivåer. Vi har hatt spesielt fokus på sluttbrukere, 
tjenesteutøvere og ledere. Innsikten er strukturert og presentert etter disse gruppene og nivåene. 
Noen refleksjoner og perspektiver fra systemnivået er også inkludert. Dokumentet avsluttes med 
oppsummerte hovedinnsikter på tvers av nivåene. Disse er imidlertid redegjort mer detaljert i 
vedlegget som omhandler, årsakskomplekser og mulighetsrom. 

Fremgangsmåten som ble benyttet i innsiktsarbeidet, metodikk for bearbeiding av innsikts, og 
identifisering av rotårsaker, årsakssammenhenger og smertepunkter er detaljert i eget dokument 
«Metode» og «Årsakskomplekset og mulighetsrommet.» 

Dette dokumentet er ment som et oppslagsdokument der man kan både finne mer detaljert 
innsikt og sitater og eksempler fra de ulike nivåene. 

Innsiktsarbeidet er bygget på en tilnærming der vi har forsøkt å kartlegge og forstå hva som er 
utfordrende for de ulike nivåene. Dette gjør at formen på innsikten som presenteres kan oppleves 
relativt  «utfordringspreget» og «problemfokusert». Det er viktig å presisere at det også finnes 
gode løsninger, lure grep, og positive historier i møter mellom disse familiene og 
tjenesteapparatet. 
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1. Fokusområder
innsiktsarbeidet
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Innsiktsarbeid

ASB prosjektet er en større satsning, og målsetningen er å kunne håndtere noen 
av de overgripende problemstillingene som familier med alvorlig syke barn og 
barn og unge med sammensatte behov står i, i møte med offentlige tjenester. 
Hjelpeapparatet som møter målgruppen er svært fragmentert, de er organisert på 
mange nivåer i forvaltningen, og er fra mange ulike sektorer og fagområder. Vi 
arbeidet etter en hypotese om at noen av enkeltproblematikkene nok kan løses 
punktvis, men at de ikke vil kunne løses varig og gjennomgripende om ikke 
underliggende rotårsaker også adresseres. Vi ønsket gjennom supplerende 
innsiktsarbeid og analyse å identifisere hva de viktigste, underliggende 
rotårsakene er, som gir så mange ulike utfordringer i et svært sammenflettet og 
komplekst bilde. Ved å fange opp og etter hvert adressere rotårsaker, vil man 
også kunne gjøre mer gjennomgripende og varige endringer.

Innsikten er oppsummert i denne rapporten. I all hovedsak er det godt samsvar 
mellom funnene i innsiktsarbeidet og allerede eksisterende kunnskap. 
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Intervjuer – fokusgrupper - brukerpanel
Det ble både gjennomført semi-strukturerte dybdeintervju, fokusgrupper samt brukerpanel. (Brukerpanelene 
beskrives i mer detalj i neste del av dokumentet.) 

For intervjuene og fokusgruppene ble det utarbeidet intervjuguider som utgangspunkt for samtalene. De to valgte 
situasjonene, tidlig fase og overganger, var inngangsport til dialogen. (Les detaljene rundt valg av disse 
situasjonene i «Metode» dokumentet.) Innsiktsgruppen, gevinstgruppen og andre prosjektdeltakere spilte inn på 
intervjuguidene.

Formålet med innsiktsarbeidet var å forsøke å forstå rotårsakene til alle smertepunktene både brukere og 
tjenestene opplever. Vi jobbet også her med de fire nivåene (bruker, tjenesteutøver, tjeneste ledelse og system), 
men valgte å konsentrere oss om informanter fra de tre første nivåene. 

0 – 24 samarbeidet har arbeidet mye på systemnivå, og det er prosesser i gang for å styrke det tverrsektorielle 
samarbeidet i departement og direktorat, samt flere lovendringer underveis. En av konklusjonene fra 0 – 24 
samarbeidet er at de har for lite innsikt på bruker- og tjenestenivå til at de kan identifisere nøyaktig hvilke 
endringer som bør gjøres på systemnivå for å styrke samhandling og det tverrsektorielle i lagene nærmere 
brukeren. Vi prioriterte derfor å supplere med innsikt på bruker og tjenestenivå og samtidig dra lærdom fra 
inititiaver som er i gang. Det er ikke dermed sagt at innsikt i systemlaget ikke er nødvendig, men dette kan 
håndteres til høsten når man skal følge forskjellge spor innen den større tematikken.

Grunnet korona og smittevernhensyn, ble alt innsiktarbeid gjennomført digitalt. Det ga mulighet til god geografisk 
variasjon blant informantene. På brukersiden har vi lagt vekt på å rekruttere en variert gruppe med deltakere.

Flekkefjord kommune, som deltaker i prosjektet, bidro i rekruttering og deltakelse fra tjeneste- og kommunesiden i 
Agder. Det ble snakket med både foresatte, ungdommer, lærere, kommunale tjenester og spesialisthelsetjeneste. 
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Innsikt på ulike nivå
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Individ / fagpersoner i de 
utøvende tjenestene

Finansielle, juridiske, 
sektorbetingede, 
organisatoriske og 
politiske rammevilkår.

KOMMUNE
FYLKESKOMMUNE
DIREKTORAT
DEPARTEMENT
REGJERING

BARNA, UNGE
OG DERES FAMILIE

LE
D
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SE

TJ
EN

ES
TE

YT
ER

E
Ledelse og styring i og 
mellom tjenestene

UTØVENDE TJENESTER 
(I KOMMUNE, 
HELSEFORETAK, NAV, 
SKOLE, PRIVATE 
AKTØRER)

Vi valgte å konsentrere oss 
om informanter fra de tre 
første nivåene: Brukere (barn 
og unge og deres familie), 
tjenesteytere og ledelse.
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Tema for innsikt dypdykk

Ikke fungerende 
koordinator og IP

Manglende kultur for og evne 
til samhandling på alle nivå

Strategi og
lederforankring

Mandat, 
virksomhets-mål og 

KPIer

Ressurser, økonomisk 
handlingsrom

Situasjon A: 
Fokus på tidlig fase 

– når behovene 
oppstår

Situasjon B: 
Overganger 

(f.eks. fra barnehage til 
skole)

Organisering og 
ansvarsdeling 

Pedagogiske 
virkemidler: Instrukser & 

veiledere
Budsjettføringer, finansiering 

og incentiver

Kompetanse og verktøy 
for samhandling

Lovverk og 
implementering av dette
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Ledere
• Helsestasjon
• Barnehage
• Skole
• Fysioterapeut og ergoterapaut
• Leder Forvaltning
• Kommunalsjef Oppvekst 
• Kommunalsjef Helse 
• Kommunedirektør

Ungdommer og foreldre

Dybdeintervjuer
• 4 familier

Panel
• Ungdomspanel
• Foreldrepanel

Informanter tjenestenivå
• To koordinatorer
• Barnehageleder
• To lærere ved barneskolen
• Lege ved HABU
• PPT
• NAV hjelpemiddelsentralen 
• Helsesøster

Informanter  
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Gutt 12 år, hjerte- og lungesyk ved 
fødsel, CP grad 2, hypermobile 
ledd, ikke spastisk, epilepsi, 
hjerne- og synsskade. Middelsstor 
kommune, familie på 4. 

Gutt 9 år, hjerneskade, 
synsforstyrrelse, motoriske 
utfordringer, resultat av 
behandling som 1.5-åring.  
Nylig flyttet til en stor 
kommune. Bor med mor, 4 
søsken.

Jente, 13 år, Aspergers 
diagnose som 10-åring, 
mor bekymret for 
utviklingsforstyrrelse siden 
2-årsalderen. Stor 
kommune, familie på 3, 
ingen søsken. 

Gutt 11 år, ADHD diagnose 
for ca et år siden, først 
foreslått utredet for 3 år 
siden. Middelsstor 
kommune, 2 søsken.

Familier vi har snakket med

10



2. Panelene
Ungdom, foresatte og tjeneste
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Brukerpanel
Prosjektet har etablert tre brukerpanel, ett for foresatte, ett for unge og ett for 
tjenester og kommuner. 

Brukerpanelene ble opprettet for å kunne avstemme de overordnede retningsvalgene i 
prosjektet og verifisere at vi er på rett spor. Prosjektet ivaretar brukernes stemme og 
behov ved å benytte en tjenestedesigntilnærming som utgangspunkt for innsikts- og  
utviklingsarbeid. Brukerpanelene ble ikke i første rekke etablert for å 
sikre medvirkning da dette allerede er ivaretatt, men brukerpanelene var et viktig 
supplement for innsikten og sluttbrukerorientering av arbeidet.

Panelene er satt sammen for å sikre en bredde av både geografi, situasjoner, alder og 
type hjelpe- og tjenestebehov.

Tjenestepanelet er i hovedsak rekruttert av KS, og satt sammen av nøkkelaktører innen 
helse og et mer strategisk ledernivå i et bredt utvalg av kommuner. Formålet med 
tjenestepanelet er å kunne sikre at prosjektets arbeid er avstemt med den reelle 
situasjonen i kommunene generelt og innen helse spesielt.

Panelene skal følge prosjektet i hele prosjektperioden, og blir invitert inn hver 4-8 uke. 
Hittil har foreldre og ungdomspanelene møttes to ganger, mens tjenestepanelet har 
hatt ett møte. 
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Tjenestepanel

Rektor
Leder forebygging
BUPA
Direktør
Habilitering

Kommuner involvert
Gjøvik kommune
Oslo kommune
Flekkefjord kommune
Steinkjer kommune
Helse Sør-Øst, OUS
Helse sør-Øst, Vestre Viken

Ungdomspanel

13 ungdommer 
i alder 15-24 år

Helseregioner 
Sør-øst, Vest,
Nord

Tjenester
BUP, DPS, PPT, Statped, 
fastlege, koordinator, fysioterapi, 
habilitering, psykolog, helseforetak, 
hjelpemidler, NAV, spesialskole,
tilrettelegging i skole, VOP, 
AAP, barnevern, uteseksjon rus, 
verge, fosterhjem.

Foreldrepanel

10 foreldre med
barn i alder 2-17 år

Helseregioner
Vest, Sør-øst
Midt, Nord
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Foreldrepanel

Tjenestepanel

APRIL Intro til prosjektet
Verifisere fokus

MAI Intro til prosjektet
Verifisere fokus

JUNI Justere årsaksbildet, 
innspill på misjon, 
innspill på gevinst (hva 
skal måles/ telles) 

JUNI Justere årsaksbildet, 
innspill på misjon, 
innspill på gevinst (hva 
skal måles/ telles) 

Ungdomspanel

MAI Intro til prosjektet
Verifisere fokus

JUNI Justere årsaksbildet, 
innspill på misjon, 
innspill på gevinst (hva 
skal måles/ telles) Høst 2021

Høst 2021

Høst 2021
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3. Innsikt fra 
ungdom og foreldre
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Ikke fungerende 
koordinator og IP

Manglende kultur for og evne 
til samhandling på alle nivå

Strategi og
lederforankring

Mandat, virksomhets-
mål og KPIer

Ressurser, økonomisk 
handlingsrom

Situasjon A: 
Fokus på tidlig 

fase – når 
behovene oppstår

Situasjon B: 
Overganger 

(f.eks. fra barnehage til 
skole)

Organisering og 
ansvarsdeling 

Pedagogiske 
virkemidler: Instrukser & 

veiledere
Budsjettføringer, finansiering 

og incentiver

Kompetanse og verktøy 
for samhandling

Lovverk og 
implementering av dette

I intervjuene med tjenesteytere har vi fokusert på 
temaene:
• Deres behov og opplevelse

(til foreldre, barn og unge)
• Tidlig fase – når behovene oppstår hos 

bruker
• Overganger – utfordringer i overgangene
• Samhandling, brukermedvirkning og 

kommunikasjon
• IP og digitale verktøy 

I det følgende presenterer vi en oppsummering 
av noen av hovedutfordringene.

Hvilke temaer har vi gjort i 
dypdykk i når vi snakket med 
foreldre, barn og unge? 
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Involvering og 
brukermedvirkning er 
ikke-eksisterende eller 

ikke god nok 

Får ikke tilpasset og 
riktig hjelp, til riktig tid 

En kamp i systemet
(saksbehandling)

Finne informasjon
og støtte

Hovedutfordringer som ungdom 
og foreldre peker på 

Overganger blir 
ekstra utfordrende 
pga. mangel på 

kontinuitet

Tilrettelegging og 
oppfølging i skole 

fungerer ikke

IP skaper feil 
forventinger

Behov for mer 
kontinuitet i 

koordinatorrollen
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E "Det å bli sett og

hørt er viktig"!
"Skulle ønske jeg ble tatt 

på alvor, ikke
bagatilisert"

"Føler meg som et problem. 
Vanskelig å stole på folk. De 

snakker om meg, ikke med meg. 
"
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Involvering og 
brukermedvirkning er ikke-
eksisterende eller ikke god 
nok

Foreldrene, barn og ungdommer sier alle at 
de sjelden eller aldri blir involvert i 
prosessen med å utforme tjenestetilbud eller 
gi tilbakemelding på hvordan tjenester 
fungerer for familien. F eks hvilke tjenester 
ser de for seg at kan trenge, hva har de 
behov for at skal fungere og hvordan kan 
man få hverdagen til å henge sammen?

- Ungdom

«Den eneste gangen vi evaluerer er på 
samarbeidsmøter.»
- Forelder

«Jeg prøvde å si ifra om at denne 
behandlingen ikke var riktig for meg.»

«Jeg syns de helt fint kunne spurt henne hva 
hun trengte. Jeg vet ikke hvorfor man ikke lar 
barn bestemme mer. De kunne f.eks. spurt 
henne om hva vil du jobbe med -
klare å være på formingsrommet… og …hva 
skal til for at vi skal komme dit»

-Forelder
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"I overgangene har jeg ikke fått
oppfølging. Måtte lære selv. Det er 
krevende omstilling som er avhengig

av tilrettelegging."

"Det er mange muligheter… jeg
har prøvd alt… men det som har 
fungert har vært konsistens og

kontinuitet".
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Mangel på kontinuitet i 
overganger

Overganger er overalt, det er små og store ting i 
hverdagen, som å komme seg ut av senga, på med 
klærne, spise frokost og komme seg på skolen. Men 
det er også de større overgangene som å få en ny 
behandler, når en man har fått god relasjon til 
slutter, begynne på skolen eller bytte skole, flytte fra 
en kommune til en annen, eller å gå fra 
tjenesteapparatet for barn til det for voksne. 

Foreldrene ønsker at tjenestene i større grad skal 
(kunne) tenke langsiktig og tenke overlapping til 
andre systemer. Gjerne en fast person, men også 
faste rutiner er ofte etterspurt som noe som kan 
gjøre overganger enklere og bedre. Ivaretakelse av 
informasjon i overganger ble også trukket frem som 
viktig, for eksempel ivaretakelse av egen historie så 
den ikke forvrenges til det ugjenkjennelige i det man 
møter enda en person i systemet.

«Tenk om noen kunne følge dem i litt over 
tid, fra barnehagen til skole eller fra skole 
til ungdomsskolen. Det burde fulgt minst 1 
lærer over. Mange har tilknytningsbehov.»
- Forelder

«Helsepersonell er dårlig forberedt på 
overgangen. Også mangler det behandling 
i overgangsvinduet. Jeg opplevde 
halvferdige notater, faktafeil, og måte 
starte nye behandlingsforhold med å 
oppklare misforståelser, og fortelle på 
nytt.»- Ungdom

«..de to behandlerne som hun 
hadde fått god relasjoner til etter 
1.5 år, de kan ikke være med 
over i andre tjenester…»
- Forelder
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“Jeg kunne like gjerne vært en
pakkepost. Det er svikt i

informasjonsflyt, ting som glipper, 
og det er mange instanser".

” Vil vite hvor man skal gå
og at det er et trygt sted".
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IP skaper feil forventinger

IP (individuell plan) som den eksisterer i dag skaper 
feil forventninger. Foreldrenes opplevelse av IP, er at 
det  i utgangspunktet er et godt tiltak med stort 
potensiale til å bli familiens plan, men IP skaper 
uriktige forventinger, fordi man skriver ned mål, 
behov og ønsker om tjenester som tjenesteyterne har 
vanskelig med å følge opp og gi. Derfor blir planen 
noe uoppnåelig - et slags luftslott.

Formatet til IP er lite levende. Siden den bare i noen 
tilfeller er digital og åpen for alle, blir jobben med å 
oppdatere IP, holde den levende og aktuell, mer 
krevende. Det er vanskelig både for sluttbruker og 
andre instanser å ha eierskap til en papirplan som 
ligger i en skuff eller perm hos en tjenesteyter. 

De ulike instansene har ulike planer som gjør at det 
er en mangel på en «felles plan» som man som 
tjenesteyter kunne samlet seg rundt for å skape 
helhet og god koordinering. Utdanning har IOP 
(individuell opplæringsplan), barnevern har sine 
planer og NAV har sine osv. 

”Etter som tjenester ble kobla på så ble den ikke
oppdatert og den var mer til bry enn nytte. Det 
hadde vært enklere om den hadde vært digital og
blitt oppdatert fortløpende"

- Foreldre

Takket være god koordinator, har vi hatt en fin IP. 
Ikke digital, så den kan altså ikke brukes så aktivt
som egentlig hadde vært gunstig. Den blir oppdatert
en gang i halvåret (i anvsvarsgruppemøte).

- Forelder

"Skulle ønske det var digitale løsninger
der alle instanser har innsikt, alle får tak i
hverandre og har samme informasjon"

“IP er et luftslott. Hva er vitsen med IP 
når ingen er forpliktet til å følge den?»

- Forelder

- Forelder
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Finne informasjon og støtte 

Foreldrenes behov og søken etter informasjon og 
støtte varierer, i perioder er informasjonsbehovet 
stort, i andre perioder mindre og kanskje 
overskygget av sjokk og sorg. Noen står i en lang 
utredning og er på jakt etter spesialister, mens andre 
har fått en diagnose og er på jakt etter informasjon 
om barnets behandling og prognoser. Andre igjen er 
kanskje på jakt etter riktig hjelpemiddel og hvordan 
navigere "systemet" og søke på tjenester, finne ut av 
rettigheter og tjenester barna og familien har krav 
på, og avklare med NAV og arbeidsgiver osv.

Foreldrene nevner nesten utelukkende 
pasientorganisasjoner, personlige nettverk og 
internett (Google og Facebook grupper) som de 
stedene de leter etter og finner nyttig informasjon. 
De nevner også verdien av likemannsarbeid.

«Ingenting har kommet av seg selv, jeg har 
måtte jage alt. Jeg føler Rikshospitalet gjorde en 
dårlig jobb med å henvise oss videre i systemet. 
Jeg har måttet Google, lete på Facebook 
grupper og finne ut av ting selv»
- Forelder

«Den økonomisk biten er veldig vanskelig oppi 
dette her, banken har jo ikke noen forståelse. 
Sosionomer har en kjempeviktig rolle.» 

- Forelder

-Ungdom

“Jeg vil bare få informasjon
om hvor jeg kan få hjelp!"

«Har du spørsmål?, spurte legen på 
Riksen da hun fikk diagnosen på 
telefon. "Jeg hadde jo mange, mange 
spørsmål, men jeg kom ikke på noen 
akkurat da. Jeg kjøpte til slutt en bok 
om hjernen, for å forstå." 
- Forelder
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"Må jo skrike etter hjelp. Får det 
ikke før det er blitt for alvorlig og

blir fare for liv og helse.” 
- Ungdom

"Ingen som vet svaret og ingen har lyst å
finne ut av det. Man blir derfor kasteball i

systemet og ender ofte opp med at man blir
sendt videre til den første man ringte.” 

- Foreldre

"Det er fortsatt en evig 
kamp, men man gir jo 
litt opp etter hvert.»

-Foreldre
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«En kamp»

En forelder uttrykte det slik «Kampen mot de 
som skal hjelpe er den tyngste.» 

Dette var en gjenganger i både intervjuer og 
brukerpanel. En kamp for å bli trodd når 
foreldre eller ungdom legger frem et 
symptom. En kamp for å bli utredet. En kamp 
for tilrettelegging og oppfølging. En kamp for 
å måtte «bevise» at man faktisk trenger det 
antall timer BPA man har søkt om. En «kamp» 
med andre foreldre og andre familier om de 
samme ressursene og samme tjenestene.

«Det er mye kamp. Må skrive lange søknader, 
bruke de riktige ordene, og jeg vil ikke være 
spesialist på det, men det blir vi jo.»

- Forelder

«Ingen ting kommer av seg selv. Mye har kommet
for sent etter lange og tøffe kamper. Og alt 
avhenger hvem man møter på»
- Forelder

«Jeg føler også det er en kamp med systemet. De 
vil at alle skal jobbe. Jeg vil gjerne jobbe jeg, 
alltid hatt to jobber, men det er jo han det 
handler om først nå.»
- Forelder

«Jeg ropte om hjelp, men ble avfeid med at jeg 
var i puberteten..»
- Ungdom

«…jeg har møtt foreldre som har gått til 
Fylkesmannen for å få mer ressurser fra skolen. Vi 
kjemper om de samme ressursene - 40 barn, 18-20 
ressurser. Når noen får kjempet en lærer hjem -
da er det en mindre til de andre.»
- Forelder
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Tilrettelegging i skole og 
barnehage fungerer ikke
For å få til en god skolehverdag må det ofte 
tilrettelegging til, og den tar ofte utgangspunkt i en 
individuell opplæringsplan (IOP). Tilrettelegging 
oppleves dessverre ofte mangelfull eller total 
fraværende. De foreldrene vi snakket med ga uttrykk for 
at de føler det mangler tilbud, f eks alternative måter å 
organisere skolen på som kan passe bedre for barn som 
har vanskeligheter med å takle en vanlig skolehverdag.

Intervjuene viste også at foreldrene opplever at det i 
mange tilfeller er et gap mellom det man får vedtak på 
eller det som står i en IP eller IOP. Det man faktisk får 
eller opplever i barnehagen eller i klasserommet kan 
være noe ganske annet. Dette bunner i ulik tolkning og 
forståelse av vedtak og mismatch av forventinger, og det 
gir seg utslag i hvordan et tilbud utformes og hvordan 
tilrettelegging gjøres. Flere faktorer spiller inn her, det 
kan komme av kommunens økonomi, inngrodd kultur, 
mangel på fleksibilitet eller opplevd fleksibilitet hos 
tjenesteyterne, mangel på kompetanse, for høye 
forventinger hos foreldre, antall andre barn i klassen 
med utfordringer, redsel for å bryte regler og få tilsyn.

«Assistenten som vår datter hadde vedtak på, ble i 
hovedsak brukt til å bistå et annet barn som ikke 
hadde vedtak.»
- Foreldre

«Hun fikk en assistent i 50% i barnehagen, men hun 
var sjeldent ledig til å ta imot datteren vår i på 
morgen. Barnehagen hadde tolket dette som en 
forsterkingsressurs, ikke en assistent til vår datter.»
- Forelder

«Jeg har for mange barn som trenger å sitte på 
første rad. Dessverre har jeg ikke plass til henne 
foran.»
Forelder

- Foreldre

«IOPen er veldig bred, det er ingen målbare 
tiltak. Det står i loven at vi skal kunne påvirke, 
eleven skal kunne påvirke, men vi blir møtt 
med «nei, det er læreren sitt verktøy».
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"I IOP stod det opplæring i små grupper og 1 til 1.  
De tolket små grupper som 10-12 elever. Hun fikk 
tilbud om å ha matte i «liten gruppe (10 stk)». 
Forelder
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behandlere, har 
prøvd alt mulig". ”Ønsker et kriseteam, noen som

kan ivareta hele familien, 
søsken, som pårørende, det 
syke barnet OG foreldrene. 

“Det har vært vanskelig å 
passe inn på skolen..skulle
ønske det fantes tilbud som

er aktive og har mer
variasjon i skoledagene."
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Får ikke tilpasset og 
riktig hjelp, til riktig tid

Tilrettelegging i barnehage og på skolen er en ting, 
Hjelp til tilrettelegging i hverdagen rundt skole som 
aktivitet er like viktig for at familielivet skal kunne 
fungere sånn nogen lunde.  

Tjenestene ser ikke livet og familien som helhet i 
behovskartlegging og tjenesteutforming. Dette 
medfører ofte at hjelpen ikke treffer, og belastningen 
på barnet og familien øker med tiden som går uten 
at riktige tiltak settes inn. 

Slik systemet er nå er målet at barna skal inn i den 
ordinære skolen. Det er der de skal opphold seg på 
dagtid. De foreldre vi snakket med hadde alle et 
ønske om å være i jobb, for å få til det så må skolen 
være et sted barna kan komme seg til selv eller med 
transport, kunne trives så de kan oppholde seg der 
over noen timer av gangen. Når foreldrene er 
trygge på at dette er på plass, da kan de begynne å 
tenke på å gå tilbake på jobb.

«NAV har blitt bedre, men de ser på sak og 
saksnummer. Det er greit at barnet er en sak og 
jeg er en sak, men vi er en familie - og vi må funke 
sammen. NAV må se helheten, og de må kunne 
snakke sammen.» 
- Foreldre

«Hvorfor skal barn som ikke skal inn i det 
ordinære systemet arbeidslivet tvinges til å være i 
ordinær skole?»

- Forelder

- Forelder

"Han kom i krangel med taxisjåføren og prøvde å 
kaste seg ut av bilen i fart. Nå tør han ikke ta taxi 
lenger, så vi må kjøre han til skolen."

«En 50% timestillingja, men det tilsvarer Ikke en 
50% stilling økonomisk… »

- Foreldre
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Behov for mer kontinuitet i 
koordinatorrollen

En velfungerende koordinator avlaster, f eks ved å 
følge opp BPA, søknader, kontakt med behandlere, 
kalle inn til møter osv, men foreldrene må allikevel 
gjøre mye selv.

Flere av familien har hatt 3-5 forskjellige 
koordinatorer, ofte litt tilfeldig oppnevnt. Flere har 
også opplevd å bli spurt om de vil være 
koordinatorer selv. Foreldrene trekker frem ønsker 
om koordinator som en som ikke skiftes ut, men 
følger barna over tid, samt at de skal spille en større 
roller inn i overganger. En familie beskrev å ha 
mistet en god koordinator fordi den instansen som 
koordinatoren arbeidet for trakk seg ut.

Det ble foreslått at hvis man får vite at man skal få et 
barn med diagnose, da får du oppnevnt en 
koordinator med en gang, altså før barnet blir født. 
Foreldrene vi snakket med sa også at det var en del 
foreldre i deres situasjon som ikke var klar over at 
de har krav på koordinator. 

"Han har ikke koordinator, kommunen 
mener det ikke er nok instanser. Fysio er 
ikke kommunal, så da regner de ikke med 
den som en instans."
- Foreldre

"Jeg skulle ønske de tenkte langsiktig, 
tenkte langtidsplan, og overgang fra barn 
til voksen. Er det noen som kan følge henne 
over til voksenpsykiatri, hvordan blir det?" 
- Forelder

"Om jeg ville være koordinator?! 
Jeg vil jo være mamma!"
- Forelder

30

"Vi må bli barnas advokoter, sykepleiere, 
koordinere osv. Vi blir ikke bare 
foreldre. Vi må være alt"
- Forelder



4. Innsikt fra
tjenesteytere

31
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Ikke fungerende 
koordinator og IP

Manglende kultur for og evne 
til samhandling på alle nivå

Strategi og
lederforankring

Mandat, virksomhets-
mål og KPIer

Ressurser, økonomisk 
handlingsrom

Situasjon A: 
Fokus på tidlig 

fase – når 
behovene oppstår

Situasjon B: 
Overganger 

(f.eks. fra barnehage til 
skole)

Organisering og 
ansvarsdeling 

Pedagogiske 
virkemidler: Instrukser & 

veiledere
Budsjettføringer, finansiering 

og incentiver

Kompetanse og verktøy 
for samhandling

Lovverk og 
implementering av dette

I intervjuene med tjenesteytere har vi fokusert på 
temaene:
• Behov til foreldre, barn og unge
• Tidlig fase – når behovene oppstår hos bruker
• Overganger – utfordringer i overgangene
• Samhandling mellom tjenestene i kommunen 

og andre tjenester som spesialisthelsetjenesten, NAV 
og PPT

• Brukermedvirkning og kommunikasjon
• Koordinatorrollen
• IP og digitale verktøy 
• Ledelse og lederforankring
• Systemiske fremmere og hemmere: 

økonomiske, juridiske, organisatoriske, pedagogiske 
virkemiddel som oppleves som hinder i prosessen. 

I det følgende presenterer vi en oppsummering av noen 
av hovedutfordringene.

Hvilke temaer har vi gjort i dypdykk i 
når vi snakket med tjenesteytere? 
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Samhandling er utfordrende 

pga tid, kapasitet, 
kompetanse, ulike 

profesjoner/ kulturer møtes.

Ansvarsfraskrivelse og 
manglende insentiver til å ha 

ansvar for helheten, 
oppfølging og sikre 

kontinuitet

Hovedutfordringer som 
tjenesteytere peker på:

Mangel på reell 
brukerinvolvering og 
involvering av barna

Oppfølging og 
tilpassing i skolen er 

vanskelig å få til

Vanskelig å få individuell 
tilpassing av tjenester pga av 

økonomiske og juridiske barrier 
og sektorinndelt organisering

Mangel på involvering av 
brukeren  i vurderingen av hva 
som faktisk fungerer, evaluere, 
justere og få ønsket effekt

Koordinatorrollen er 
tidskrevende og individuell 
plan fungerer ikke slik den 

er tenkt

Ikke stor nok 
fleksibilitet og 

handlingsrom for 
tjenesteytere

Lite digital støtte 
underveis i prosessen, 

mye manuelt og 
personavhengighet
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"Må bli mye bedre på brukermedvirkning. 
Der er vi for dårlige. Ser at det blir mye
bedre når får til god involvering og
samarbeid med barna."
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Mangel på reell 
brukermedvirkning 

• De som er nærmest på og jobber tettest på 
familiene sier at det er behov for å styrke reell 
brukermedvirkning og ha metodikken for det. 

• Det handler om åpenhet, transparens og å være 
gode på kommunikasjon for å skape gode 
relasjoner og gode menneskemøter. 

• Å involvere barna/ungdommene oppleves 
utfordrende. Å komme i posisjon til å snakke med 
barna/ungdommen krever mer av de som er 
tettest på. Kan ikke sette bort denne oppgaven til 
noe «lenger unna» barna. 

• Flere nevner at kan være utfordrende å møte 
familiens forventninger, hva de vil ha og har 
behov for versus det de faktisk får. Tjenesteytere 
kan oppleve å komme til kort.

• Opplever at det er vanskelig med 
brukerevaluering og justeringer fordi det krever 
tid og blir ikke prioritert. 

• Det blir nevnt at for å få til god oppfølging og 
tiltak/ tjenester som faktisk virker må man ha god 
brukermedvirkning. Dette beskrives som nøkkelen. 

«Er opptatt av at det er menneskemøter 
og ikke bare rutiner og sjekklister.»

«Det handler om god kommunikasjon, 
transparens og involvering tidlig i 
prosessen.»
-HABU

- PPT
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Ønske om å se hele barnet og 
hele familien

• Familien er en stor del av livet til barnet og når 
man belyser utfordringer burde man også 
kartlegge familien som en helhet. 

• Kartlegging av familien bør se på både hva 
barnet eller ungdommen har behov for, ikke bare 
på dagtid, men også på kvelden og i helger, 
samt hva foreldrene trenger for å være en god 
støtte for sine barn og for å klare å stå i det og 
få hverdagen til å gå rundt. 

• Foreldrene og tjenestene opplever at det er 
mangel på tilbud som ivaretar søsken og de kan 
fort bli «skyggebarn» og bør derfor også inngå 
som en del av en kartlegging. 

• I tjenestetilbudet gjør sektorinndeling at noen 
tjenester fokuserer mer på å hjelpe barna, mens 
andre sektorer fokuserer på støtte til foreldrene, 
et tilbud til familien som helhet er vanskelig pga. 
mandat, sektorinndeling og økonomi.  

«Hva er egentlig behovet til denne familien her?
Silo tenkning stopper tankegangen og 
muligheten for å hjelpe der det trengs. Kanskje 
mor og far vurderer å gå fra hverandre og da er 
det viktigere enn vinkelen på ankelen.»

- HABU

«ABUP skal ikke komme her å fortelle at 
barnet trenger masse hjelp, det er på en 
måte vår jobb. De lover noe til foreldrene 
uten at vi er med på det.»

- PPT

«Det er vanskelig å legge til rette for 24 t 
menneske, og det å få til gode tilbud som 
dekker barnehage/skole, fritid, helger osv. 
Der er også helse og utdanning på to ulike 
planeter.»
-Barnehagestyrer
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Skape god tillit & relasjon

• Tillit kan være avgjørende for at familiene føler 
oss sett og hørt. Når tillit er tilstede kan barna 
og foreldrene åpne seg. Det krever tid å 
komme til det punktet og derfor er det 
essensielt med kontinuitet i kontaktene. 
Dessverre opplever mange familier at 
koordinator og helsepersonell blir byttet ut 
hyppig, noe som gjør at tillit må etableres på 
nytt.

• Gjennom barnehageårene leverer og henter 
foreldrene barnet hver dag og daglig kontakt 
med de ansatte bidrar til å bygge tillit. Mange 
har flere barn samtidig i barnehagen og de 
ansatte blir kjent med hele familien. Er 
relasjonen god til foreldre med små barn så er 
det nøkkelen for det videre forløpet.

• På skolen er foreldrene langt unna og her må 
helsesøster komme tett inn på elevene for å 
kunne hjelpe.

«Nå i tredje klasse, så har jeg begynt å 
komme litt nærmere på foreldre. Alt 
handler om relasjoner.»
- Skole

«Hvis man kan trygge foreldrene i 
overgangen, så smitter det over til 
barnet.»

- Barnehage

«Det handler om å komme i posisjon,  ha 
tillit og mulighet til å komme i dialog med 
barna/ungdommene.»
- Helsesøster
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”Holdningen kan være litt vi venter 
litt å ser om barnet modnes. Tida går
og plutselig er barnet i 5 klasse og
sliter fortsatt med det samme.

38
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Tidlig innsats er vanskelig 
å få til i praksis

• Det er krevende å få på plass samhandling og de 
riktige tiltakene, og det tar tid å få de riktige 
personene / tjenestene påkoblet.  

• De uklare sakene kan ha veldig lang 
utredningstid, en uavklart situasjon kan vedvare i 
årevis.

• Det ble også nevnt at det kan være vanskelig å 
få til tidlig innsats fordi foreldre kan være i en 
sorg og fornektelse den første tiden som kan 
gjøre det vanskelig for tjenesten som er tettest på 
å «komme i en posisjon» for å få til tidlig innsats.

• Tidlig innsats peker seg spesielt ut i skolen siden 
dette er en av de viktigste arenaene for 
barn/ungdom. Det kan starte med en liten 
bekymring fra en lærer, men det er gjerne lettere 
å vente enn å sette i gang en stor operasjon. 
Skolen peker på at for å få til tidlig innsats krever 
det god nok voksentetthet, riktig kompetanse, 
kunnskap om å kjennetegn og tid til å følge opp 
og koble på de riktige personene. 

«Vi ser en stor endring de siste årene. Så 
mange flere som sliter psykisk… »

«Det er veldig forskjellig når man oppdager noe, 
man kan fange opp at et barn trenger hjelp hos 
fastlegen, i barnehagen eller på skolen»

”Det kan være vanskelig å komme i posisjon til å hjelpe. 
Når familie/barn sier nei, gir man seg fort i stedet for å
bygge relasjon. Men problemet er jo ikke borte, men 
da er det ingen som følger opp.”

-Koordinator

-PPT

-Skole
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Skolen en viktig arena 

• Tidlig innstas peker seg spesielt ut. Skolen er en av de 
viktigste arenaene for å få til tidlig innsats, fordi det er 
her mye av hverdagen til barn og unge er. Her skal de 
føle seg trygge og ivaretatt. Lærene og helsesøstrene 
som følger elevene er i god posisjon til å oppdage 
utfordringer tidlig og ta tak i dem før de blir store.

• Det er vanskelig å sikre god overgang fra barnehage til 
skole. Foreldre vil gjerne ha oversikt over tilrettelegging 
før sommerferien, men skolen har ofte ingen plan før 
etter sommerferien. Det er utfordrende for skolens 
ressurser å komme på besøk i barnehagen på forhånd.

• Lærerne er presset på tid og må undervise 20 til 30 barn 
samtidig som de fanger og følger opp barn med 
utfordringer. I tillegg til den krevende situasjonen i 
klasserommet må lærerne være med på møte med andre 
faggrupper når det er barn med spesielle behov i 
klassen

• Ekstra assistenter følger ikke barnet, men klassen og hvis 
et barn krever ekstra oppfølging må man ta de timene 
fra et annet barn.

"Vi må være der barna er. Vi har vært ute på
skoler og forsøkt å gi veiledning og dele vår
kompetanse til de som er tettest på barna”

"Vi trenger flere støttespiller til lærerne! Lærene 
sitter alt for alene, klarer ikke å se fra 1.til 10. 
alene.»

-HABU

-Koordinator

40

«Vi står med vann over hodet med 23 
elever, du kan ikke få gjort så mye, armer 
og bein overalt. Tidlig innsats høres veldig 
fint ut, men du trenger voksentetthet for å 
hjelpe barna som trenger det.»
- Skole



Manglende kompetanse 

• Flere elever sliter med psykiske problemer og 
lærerne etterlyse et kompetanseløft innen psykisk 
helse slik at de bedre kan håndtere og være 
oppmerksom på utfordringer på dette området. 

• Flere gir positiv tilbakemeldinger om kurs og 
kompetanse-heving innen kognitiv terapi og 
samtaleteknikker. Det har gjort samtaler og 
oppfølging av barna mer treffsikkert og strukturert. 
Psykiske helse er en stor utfordring for mange unge i 
dag og flere mener at tjenestene som møter barna 
og ungdommene derfor trenger kompetanseheving 
for å bli tryggere på hvordan håndtere og komme i 
posisjon til å hjelpe de som sliter. 

• PPT og HABU har begynt å veilede lærerne slik at 
de som er tetteste på elevene kan følge opp tettere, 
raskere og mer riktig. Ofte handler det om å komme 
i posisjon til å hjelpe barna, og den som er nærmest 
og tettest på barnet er ofte den beste, men de 
trenger kompetanse og ressurser for å kunne følge 
opp riktig. 

«Jeg skulle gjerne hatt en psykologi 
utdanning.»

- Lærer

«Vi kan overføre kompetanse til 
lærerne, det er best å løse problemer i 
den situasjonen barnet befinner seg 
(på skolen).»

- HABU
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"Det er veldig skille mellom helse 
og utdanning. Helse har hele 
bildet, skulle ønske vi hadde mer 
innsikt."

42

- Skole

«Ingen vil ta ansvar. Vi trenger 
fleksibilitet begge veier. Holdninger er 
viktig. Insentiver som gjør at alle ønsker 
å ta vare på svarte-per og at det er en 
gode fremfor at alle skyver det fra seg.» 

- HABU



Manglende samhandling og 
utfordrende med god 
samhandling
• De fleste tjenesteyterne opplever at samhandling er 

nøkkelen og en av de sterkeste virkemidlene for å få 
til gode brukeropplevelser. 

• Det oppleves som utfordrende å få til god 
samhandling med alle aktører. Det er ofte en aktør 
som oppleves mer utfordrende enn andre. Men det 
er også noen som får til gode relasjoner med alle de 
samhandler med. 

• Desto større avstand desto vanskeligere blir 
samhandlingen i overgangene, for eksempel fra 
første til andre linje, fra kommune til 
spesialisthelsetjenesten, fra skole til PPT, fra helse til 
utdanning. Det er vanskelig med samhandling når 
det er flere involvert og når det går på tvers av 
nivåer der ulike insentiver, strukturer, kompetanse 
mandat og mål blir mer synlig. 

• Det er alltid rom for forbedring, særlig når det 
gjelder samhandlingen med instanser utenfor egen 
kommune. 

«Med noen aktører er det vanskelig: Der har 
vi ikke fått til et godt samarbeid. .»

- Koordinator

«Når vi fokuserer på 24 t menneske, sier det 
noe om hvor viktig tverrfaglig samarbeid er 
for å få det til .»
- Barnehage

«Det er veldig mye personavhengighet. Synd
det skal være sånn.»

- Barnehage

"Skille mellom kommune og spesialist er 
ganske skarpt. Det trenger ikke være slik."



For lite tid & kapasitet til 
oppfølging

• For alle tjenesteytere er det tidskrevende 
med oppfølging, og det er vanskelig å 
forutse hvor mye oppfølging en sak krever. 
Dette er også uavklart når man går inn i noe 
og dermed vanskelig å planlegge. 

• Å svare på henvendelser fra foreldre og 
følge opp enkelte familie som trenger det 
kan være utfordrende når det er såpass mye 
tidspress.

«Vi vet jo at den dager kommer, så da 
kan kommunen begynner å planlegge. 
Når den dagen kommer så er 
foreldrene på felgen og klarer ikke mer, 
så den boligen skulle har vært der i går, 
men så kommer den først om 4 år.»
-HABU
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«Man vet jo aldri hvor mye tid en
«familie» vil ta når man begynner….»
- Koordinator

«Noen må trekke i tråden hele veien 
og sørge for at familien blir invovert. 
Dette krever tid.»
- Barnehage



Uklar ansvarsplassering

• Uklar ansvarsplassering ble nevnt som en årsak 
til at prosesser går feil vei eller stopper opp.

• Det må være tydelig hvem som holder 
«stafettpinnen» hele tiden og koordinator må til 
en hver tid fange opp hvor prosessen ev. stopper 
opp.

• Flere påpeker at oppgavene ofte kommer på 
toppen av alt annet og at det er få insentiver for 
å «ta saken og oppfølgingen». Da gjør man det 
ut fra eget personlig initiativ eller at du tar en for 
laget.

• Når det er mange involvert og saken er 
vanskelig opplever en del at det ofte blir en 
kamp for å unngå å sitte igjen med «svarte-per» 
(den vanskelige saken). 

«Det skulle ha vært en stafettpinne, som 
man fysisk hadde. Det er viktig at 
koordinatoren er med i de 
overgangene. Den som er tettest på bør ta 
over stafettpinnen.»
- Barnehageleder
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«Plutselig kan du familien falle mellom to 
stoler der ingen har ansvaret. Spesielt i 
uklare saker. 
- Koordinator



Jeg ser at de har 
disse behovene…

Jeg ser at de har 
disse behovene…

Jeg ser at de har 
disse behovene…

«Det dreier seg om å kjenne 
hverandres hverdag, holdninger, 
respekt og insentiver som dytter 
i riktig retning.»

46



Koordinatorrollen 
er tidkrevende

• Det trengs en koordinator som ikke bare er sekretær, 
men en pådriver for hele prosessen. En som står på, 
som tar den ekstra telefonen og som gjør at ballen 
ruller videre ifølge tjenesteyterne og behandlerne vi 
har snakket med.

• Koordinatoren må også være godt kjent med 
regelverket og tilgjengelige ytelser som kan være 
aktuelle, samtidig som hen er kreativ til å finne en 
løsning som kanskje ligger utenfor det vanlige 
tjenestetilbudet.

• Flere opplever at det er ulikt hvor mye rollen krever. 
I noen saker kan det være lite og i 
andre saker veldig mye arbeid.

• De som jobber som heltidskoordinatorer virker å 
kunne ta sakene et steg videre, har bedre tid til å 
følge opp sakene – og mer kjennskap til «systemet». 

• De som har koordinatorrollen på toppen av alt 
annet opplever at dette er tidskrevende, og noe du 
må gjøre i tillegg til de andre oppgavene.

«Redd for at det lukter mer av det samme, bare en 
sekretær til. Koordinator må ha mer makt, som 
holder oss i HABU i ørene. En slags advokat til 
familien, som kan presse oss.»

- HABU

««Ikke noe problem å fylle opp en 100% stilling med 
bare koordinator saker, mange som trenger hjelp.
I koordinator teamet lærer vi av hverandre, og vi 
deler kunnskap når det trengs..»

- Heltidskoordinator

«Koordinatorrollen er bare er  på toppen 
av alt annet du skal gjøre… så du vet at du 
ikke vil klare å følge godt nok opp.»  
- Deltidskoordinator



Ikke levende IP

• Alle som har behov for langvarige og koordinerte 
tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell 
plan, men planen gir ikke automatisk rettigheter 
til helse- og omsorgstjenester som legges inn i 
planen. Tjenestene i kommunene opplever ofte 
planen som problematisk fordi det ofte legges inn 
ting som kommunene ikke klarer å imøtekomme, 
og den forventingsstyrer dermed dårlig. 

• Intensjonen med IP er at det skal være et levende 
dokument som skal sikre medvirkning fra bruker. 
De fleste individuelle planer er på papirformat, 
eller eget system som ikke er integrert med andre 
fagsystemer som gjør det tungvint å bruke når 
flere er involvert og skal bidra.

• Barn og unge med sammensatte behov har 
mange ulike planer som ikke ses i sammenheng. 
Planene har ulike innfallsvinkler avhengig av 
hvilken tjeneste som er ansvarlig for planen for 
eksempel er behandlingsplaner, delplaner, IP 
(helse) og IOP (utdanning.) 

"Det er ikke min plan, det er brukeres plan. De skal 
være hovedpersoner. En app, at man kunne bruke 
den mer aktivt»

- Lærer

«(IP) er ikke et åpent document. Jeg kan skrive det ut, 
fylle det ut, scanne det og så må jeg skrive det ut på
nytt om jeg vil endre noe. Kan ikke åpnes hos
foreldrene, må fylles ut og scannes. Bufetat har 
handlingsplan, skole har opplæringsplaner, NAV har 
sine, det er veldig mange planer."

- Koordinator

«IP - dette blir fort Helse sin plan med konkrete
øvelser som vi ikke klarer å følge opp".»

.

- Koordinator
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Krevende søknadsprosesser

• En utfordring for mange familier er 
ventetiden i saksbehandlingsprosesser og 
mengden dokumentasjon man ofte må 
sette seg inn i. For familier som står i en 
vanskelig situasjon er dette ekstra 
krevende, og ressurssterke familier 
kommer lengre enn ressurssvake fordi de 
har ressurser til å ta «kampen» mot 
systemet. Eks. Koordinator kan bruke mye 
tid på hjelpe familier med søknader og 
finne ut hvilke rettigheter familien har.

• Tjenesteytere, spesielt koordinatorene 
opplever at de må hjelpe foreldre med 
dette fordi foreldre er en sorg, er utmattet, 
ikke har kapasitet til å gjøre dette, eller 
ikke har kunnskap om hvordan de skal 
skrive søknaden.  «Heltids»-
koordinatorene beskriver at dette er en av 
de tingene de gjøre som tar mye tid. 

«Det er vanskelig å skrive søknader, man må 
«henge» ut sitt eget barn, det trenger man hjelp 
til det (..) Det er veldig mye kaos i hodet, de har 
veldig mye å tenke på.»

«Det er ikke vårt mandat til å skrive 
søknader, men hvis ikke vi gjør det, hvem 
gjør det?" … fordi mange mødre er så slitne 
og klarer ikke lese eller skrive søknad.»  

- Koordinator

- Koordinator
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«Noen faller mellom to stoler, den 
tjenesten som det er behov for, 
finnes ikke. Det er ingen tjenester 
som passer og de blir kasteball i 
systemet»
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Mangel på riktig tilbud, 
fleksibilitet & kontinuitet

• Det å faktisk finne/lage individuelt tilpassede 
tjenester er krevende

• En del faller mellom to stoler (to tjenestetilbud 
fordi det er ingen sitt ansvar, eller har ikke 
diagnose som utløser rettigheter osv.) 

• Flere sier at det ikke er rom eller fleksibilitet nok i 
tjenestetilbudet, og selve utforming av 
kommunens og spesialisthelsetjenestens tilbud 
dekker ikke behovene til hvert enkelt individ. 

• Kan være at det er tilbud som ikke eksisterer, 
mangel på kreative tilbud, ressurskabal eller tid. 

• Mye av det som prøves ut prøves ut,  fungerer 
ikke. Dette koster mye på sikt, og kunne i noen 
tilfeller vært avverget med bedre 
brukermedvirkning.

• Viktigheten av kontinuitet i personer og tilbudet 
blir nevnt fra brukerne som en viktig del av å få 
til gode tjenester, samt treffe med «riktig tilbud til 
riktig tid», samt mulighet til å kunne justere 
underveis. 

«Man må slutte å tenke år til år, barna 
trenger stabilitet og trygghet.»

«Barn som dropper ut fra skolen, for syke til å gå på 
skolen, men ikke syke nok for å havne på helse. 
Skolen var ikke ansvarlig lenger og barnevernet ville 
ikke gjøre noe siden det ikke var noe problem med 
foreldrene.»

- Lærer

- Lærer

«Man må kunne tenke kreativt: mange som 
faller mellom to stoler, man må prøve å 
finne ut hvilke tjenester de kan få.»
- Koordinator
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Mangel på effektmåling 
& tiltak som virker

• Hva gir egentlig effekt? Per i dag er det lite 
effektmåling og kommuner har lite oversikt over 
hva som fungerer godt eller mindre godt. Når 
kommunen ikke måler effekten eller evaluere 
tiltakene, går man glipp av viktig læring og 
klarer ikke å definere hva som bør være beste 
praksis for fremtidige tiltak. 

• Det finnes ulike verktøy (F.eks. FIT) der man 
forsøker å måle effekten av samtaler. Der 
sluttbruker i etterkant av en samtale kan gi 
tilbakemelding om bruker opplever å få fortalt 
det de er opptatt av, om relasjonen til hjelperen 
osv. Det gir informasjon tilbake til tjenesten om 
hvordan tilpasse og justere fra gang til gang 
(samtale til samtale).

«Vi kunne evaluert og snakket med høre hva som 
virker. Nå vet vi ikke hva som skjer senere.» 

«Vi har hatt interkommunale tjenester i 10 år, men 
det er ingen som evaluerer hvordan det er effektivt. 
Det er bare forventet at når vi har gjort det sånn så 
må vi ha det sånn.»

“Det blir satt i gang veldig mang gode tiltak, men de 
blir ikke fulgt opp. Eller de blir overlatt til kommunen
og kommunene klarer det ikke"

- Koordinator

- Skole

- HABU
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Økonomi og knappe 
ressurser som bremser

• Flere snakker om ressursknapphet og mangel på 
tid som bunner i økonomi og begrensende 
midler. 

• Pengene og ressursene er ofte er låst til 
fagsiloene og lovpålagte tjenester. Dette påvirker 
fleksibiliteten og mulighetsrommet for å gi 
individuell tilpasning og løse behovene som 
kanskje ligger i mellom tjenestene, men som kan 
være viktig for helheten.

• Når man vil gi litt ekstra til den ene, må man 
først ta fra noen andre. Balansen mellom likhet 
og individuell tilpasning er krevende.  

• Årlige budsjetter til skolen som gjør det vanskelig 
å planlegge langsiktig, og dermed sikre 
kontinuitet i oppfølging

«Pengepotten styrer mye. Du må avgjøre 
om hvem som veier tyngst, det er ikke en 
god følelse.»
- Skole

«Det er ikke en god følelse, man vet at hvis 
den ene eleven skal få hjelp, må man ta fra 
en annen.»
- Lærer

«Tenker at min tjeneste nok er en 
litt umettelig tjeneste, desto mer man er til 
stede, desto mer bruk.»
- Helsesøster
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Loven/regler setter rammer 
og påvirker det opplevde 
handlingsrommet

• Faste rammer gjør at man velger ut i fra satte 
alternativer, og i mindre grad ut i fra hvilke 
behov barnet/familien har. 

• Det meste er rettighetsstyrt og kan oppleves rigid 
og lite fleksibilitet for tjenesteytere. Hva med de 
behovene som de ser at brukeren trenger, men 
som brukeren kanskje ikke har «rett» på. 

• De mest utfordrende sakene er de komplekse 
med mange aktører, eller de «diffuse sakene» –
der man ikke vet helt hva problemet er. De har 
heller ikke rettighetene på sin side (ikke definert 
diagnose) til å få satt i gang riktige og tidlig nok 
tiltak. 

• Taushetsplikt opplever de fleste ikke er et så stort 
problem, dette kommer de seg ofte rundt med 
samtykke og god dialog. 

«Vi gjør som vi alltid har gjort. Og så 
slipper vi unna med det.»

«Mye lover og regler å forholde seg til og 
som er et hinder på veien. Dette er 
vanskelig for familiene» 

«Det er noen paragrafer i barnehageloven 
(#19 og #37) som er utløsende for hvilken 
hjelp barnet får. »

- Barnehage

- Koordinator

- Koordinator
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5. Eksempelhistorier
– fra dette prosjektet og 
andre prosjekter

55

Dette er historier fra virkeligheten, som vi har hørt 
i dette prosjektet eller hentet fra andre prosjekt 
som eksemplifiserer utfordringer eller kreative 
måter å løse problemer på. 
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Et par ganger stod hun hele veien i 
taxi’n. Det var jo ikke forsvarlig, så 

nå må vi kjøre henne.  

Hick-ups i hverdagen, som gjør at 
tjenestene/tiltakene ikke fungerer 
optimalt

For at hun skal komme seg på skolen med taxi nå, så må 
det være fast sjåfør og bare henne i bilen. Skolen sa at den 
avtalen har vi ikke. Hvis hun skal ha fast sjåfør, da må det være 
andre i taxien med henne. Hvis hun skal være alene da må det 
være ny sjåfør. Vi prøvde å ta taxi med henne, og det gikk hvis vi 
var med til en hvis grad, men vi ønsket jo å gå tilbake til jobb og 
få den avlastningen vi kunne.
Det er skolens ansvar å få transportert elevene, mellom 8-14 får 
dere ikke noe fra bydelen. Skolen har ikke anledning til å følge.

Hovedutfordringer: 
• Mangel på tilrettelegging så tildelt tjeneste faktisk fungerer
• Ansvar plasseres for deler av en løsning, dermed har ingen 

ansvar for helheten
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En historie fra velferdslab’n

«Den første kvinnen jeg fulgte opp i Velferdslab hadde aldri vært i jobb og 
snakket lite norsk. Da jeg kom inn var hun veldig sliten, ingen ting fungerte 
hjemme. Det kom mange saker fra mannen også, men vi lot dem ligge. Jeg 
ble med henne til fastlegen, og skjønte at hun hadde hatt alvorlig sykdom 
og skulle opereres.
Jeg så at det var naturlig å søke AAP, og gjennom Velferdslab fikk vi en 
strukturert samlet måte å gjøre det på. Det hadde aldri blitt gjort uten 
prosjektet. 

Vi fant også ut at de bodde fire stykker i leilighet med ett soverom. Alle 
fire sov i én seng, to barn fast og en var der annenhver uke.. Jeg kartla at 
hvis vi flyttet et skap ut av soverommet så kunne vi sette inn køyeseng. Jeg 
måtte dra hjem til dem for å oppdage dette. Det krevde nytenkning å 
tenke sånn. De kunne ikke flytte skapet selv, så jeg fikk en som jobber for 
Arbeid for sosialhjelp til å gjøre det. Jeg var der mens det skjedde for å 
støtte henne og å gi henne trygghet.»

https://www.imdi.no/contentassets/585fc16c565148a0a45078246100
6d95/proba-rapport-2018-01-erfaringer-fra-forsok-med-velferdslab-i-
asker-kommune.pdf

Eksempelet er fra Asker Velferdslab og viser behovet for tett 
brukermedvirkning og samarbeid med sluttbruker for å fange opp 
hva de virkelige behovene som.
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Fleksibilitet i tjenestetilbudet
«Førerkortet»

En alenemor med tre barn klarte ikke å begynne i jobb 
fordi jobben var for langt unna hjemmet, og de tre 
barna skulle leveres til ulike aktiviteter. Hun fikk støtte til 
førerkort.

Støtte til førerkort er ikke en tjeneste som en kommune 
vanligvis tilbyr, men i dette tilfelle var det dette denne 
moren trengte og det som løste en rekke med problemer.

Fra utsiden virket det kanskje om hun manglet 
arbeidsvilje, men gjennom flere samtaler ble det kartlagt 
at logistikken var rotårsaken. 

Eksempelet er også hentet fra Asker Velferslab. Eksempelet er viktig 
fordi det understreker behovet for fleksibilitet fra tjenestenes side, 
og at dersom man samarbeider tett med bruker og prioriterer 
sammen hva som er viktigst, så ender man kanskje opp med litt 
andre tiltak, men tiltak som er mer treffsikre og gir større effekt for 
familien. 
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Behov for fleksibilitet ‒ «Hjelpeseng» 

«En kollega av meg fikk svulst i ryggraden. Svulsten var potensielt dødelig. 
Hjemme hadde hun en gutt med autisme/aspergers. Hun fikk fjernet en del av 
ryggraden og svulsten, og så ble hun sendt hjem, FØR svulst og ev. kreft ble 
avklart. Hun var selvsagt svært redusert, og nektet å reise hjem i sin tilstand 
med meromsorgen hjemme. Hun søkte NAV HMS om seng (for døende 
pasienter, hvilket hun potensielt var med ryggmargsvulst). Grunnet 
saksbehandlingstid hos NAV fikk jeg omdirigert tilsvarende seng fra 
kommunalt hjelpemiddellager (sykehjemseng) for levering hjem FØR 
utskrivelse. Etter en uke kommer samme hjelpemiddeltekniker (kommunal) med 
ny seng fra NAV HMS. Slike senger er store, tunge og et lite helvete å få opp 
i andre etasje, uten heis, hvor familien bor. 

I og med at NAVs seng var samme type, bare annen årgang pirket man av 
lappen fra NAV på den kommunale sengen og limte på den som allerede var 
plassert i leiligheten i andre etasje. NAV-sengen befinner seg nå et eller annet 
sted.»

Eksempel som er hentet fra NAV. 
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Rigide regler og manglende tilpasning

«Sønnen min bruker skinner på føttene for å holde de i riktig 
posisjon. Det er styggkaldt på vinteren. Derfor får han 
utlevert varmesokker fra NAV HMS (batteridrevne). Disse 
slites fort, da de brukes rett på huden. Skinnene er 
spesialstøpte av ortopedisk verksted, men det må søkes 
spesielt om å få lagt inn varmekabler (egentlig samme 
prinsipp som nevnte sokker), det utgår fordi sokkene leveres 
av NAV HMS. 

I stedet for å finne løsninger som snakker sammen, blir det to 
ulike siloer, og vi sitter igjen med sokker som slites fortere og 
koster mer.»

Eksempel fra NAV og det viser hvor lite fleksibelt og hensiktsmessig 
hjelpemidler og tildeling kan være. Det holder ikke å bare å få «ett 
hjelpemiddel» dersom innretning på hjelpemiddelet ikke fungerer, 
og når man ser løsninger og kombinasjoner som ville vært til det 
beste for alle, så har man ikke fleksibilitet eller rammer til å løse 
det. 
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NAV hjelpemiddel

Noen foreldre som søker om «kreative» hjelpemidler fra 
NAV opplever dessverre at de får avslag fordi produktet 
ikke er laget for barn med funksjonsnedsettelse. En mor til 
en gutt med autisme ville gjerne bruke et «ballbasseng» 
uten baller som lekegrind. Sønnen slo seg mye, særlig i 
hodet og vanlige lekegrinder som enten er laget av tre 
eller metall passet ikke for ham. Dette fikk hun avslag på 
med argumentasjon om det var lagt for barn med andre 
utfordringer enn det sønnen hadde. 

Eksempel fra NAV fra dette prosjektet som viser 
hvordan firkantede regler og/eller tolkning av 
regelverk hindrer at familien får tilgang til 
hjelpemidler som de opplever og tror at deres 
barn kunne hatt god nytte og effekt av. 
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6. Innsikt fra 
ledere  
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Hvilke temaer har vi gjort i dypdykk 
i når vi snakket med ledere? 

I intervjuene med ledere har vi fokusert på 
temaene:

§ Samhandling og hva som hemmer og 
fremmer samhandling

§ Økonomi og fleksibilitet til å levere 
tjenester og tilpasning til målgruppen 

§ Felles planer og strategier
§ Ledelse og målstyring 
§ Statlige virkemidler 
§ Erfaringer med koordinatorrollen, 

tidlig innsats og overganger

I det følgende presenterer vi en oppsummering 
av noen av hovedtingene som
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Ikke fungerende 
koordinator og IP

Manglende kultur for og evne 
til samhandling på alle nivå

Strategi og
lederforankring

Mandat, virksomhets-
mål og KPIer

Ressurser, økonomisk 
handlingsrom

Situasjon A: 
Fokus på tidlig 

fase – når 
behovene oppstår

Situasjon B: 
Overganger 

(f.eks. fra barnehage til 
skole)

Organisering og 
ansvarsdeling 

Pedagogiske 
virkemidler: Instrukser & 

veiledere
Budsjettføringer, finansiering 

og incentiver

Kompetanse og verktøy 
for samhandling

Lovverk og 
implementering av dette
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Trenger arenaer, felles 
møteplasser og systemer for 

å styrke kjennskap og 
samhandling

Fastlege og 
spesialisthelsetjenesten 
mangler insentiver til 

samhandling med kommune

Brukermedvirkningen er 
ikke god nok

Hovedutfordringer som lederne peker på:

Mer krevende med samhandling 
når avstanden øker – finner ikke 

frem og ulike forventninger

Vurdere effekten av tiltak og 
manglende oppfølgning med 

sluttbruker

Økonomiske og juridiske 
rammer begrenser 

fleksibiliteten

Profesjonskamper, 
ulik informasjon og 
ulike perspektiver  

Svak samordning på statlig nivå, 
manglende tilbakemeldingssløyfer 
og støtte i systemet for samskaping 

mellom sektorer 

Organisering av 
tjenestene, insentiver og 
ledelse er viktig

Koordinatorrollen 
og individuell plan 

fungerer ikke 

Manglende 
systemstøtte til 

informasjonsdeling, 
kommunikasjon og 

overganger
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«…vi opplever ofte at foreldre har mest bruk 
for en banal ting som husmorvikar, 
må få noe som kan komme hjem å hjelpe til 
med å få lagt barn, gitt de mat og fulgt de 
opp… noen er så nedkjørt at de ikke får til de 
enkleste tingene. Vi må være 
veldig basic på hva de trenger. De trenger 
hjelp til å få hverdagen til å henge sammen.»

- Leder i kommune 
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Brukermedvirkningen

• Å involvere foresatte og barna selv kan være 
krevende. Det er krevende å adressere «elefanten i 
rommet» og man må ofte bruke tid på å komme i 
posisjon til å hjelpe.

• Flere mener at tjenestene har mer å gå på når det 
gjelder brukermedvirkning og at de kan bli mye 
bedre her. De blir fort løsningsorienterte og vil 
gjerne ha løsningene klare før de møter brukerne, 
fremfor å lytte ut og finne løsninger sammen.  

• Når det blir krevende, opplever lederne ofte at det 
handler om forventninger og at sluttbrukerne kan ha 
«urealistiske» forventinger.  

• Det finnes ingen helhetlig eller felles tilnærming til 
brukermedvirkning i kommunen. Det gjøres ingen 
tverrgående målinger av brukeropplevelsen, 
målingen gjøres primært i «siloene».

• Dersom brukerne trenger noe som ikke ligger i 
«tjenesteviften» stopper det gjerne opp. Systemet er 
i liten grad rigget for at man kan imøtekomme små 
individuelle behov som kanskje befinner seg mellom 
tjenester eller ikke er en del av kommunenes sitt 
tjenestetilbud i det hele tatt. 

«BTI er et GPS-verktøy for å finne ut hvilken vei 
man skal gå. BTI jobber ikke med kvaliteten og 
samhandlingen mellom aktører. Foreldredeltakelse 
og elefanten i rommet er vanskelig. Hva betyr det 
egentlig å involvere foreldre tidlig i samarbeidet? 
(...)»

«Vi bør møte foreldre før vi har svaret. Vi fagfolk 
er veldig løsningsorientert og vil gjerne møte de 
når vi har løsninger, noen ganger må vi kanskje 
lytte mer og ikke ha løsningene klare. Tror vi har 
litt å gå på der.»
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Alvorlig sykdom versus mer 
diffuse og somatiske plager 
• Diffuse plager, somatiske plager og skolevegring 

kan være krevende å håndtere og samarbeide 
om. Krevende fordi det er vanskelig å 
plassere ansvar tydelig og det kan være krevende 
for tjenestene å komme «i posisjon» til å hjelpe 

• Sjeldne diagnoser er også krevende. Det kan falle 
mellom stoler og det er vanskelig å vite hvem som 
har ansvar, kompetanse og kan svare på konkrete 
spørsmål. Tjenestene i kommunen opplever at de må 
være detektiver og lete seg frem til svar hos en rekke 
ulike aktører, og de opplever at få kan gi helhetlige 
vurderinger og svar. 

• Når antall personer involvert øker, så øker 
muligheten for å fraskrive seg ansvar og kasteball-
problematikk kan oppstå. Det er mer krevende og 
større sannsynlighet for dette dersom 
utfordringsbildet er komplisert og «ullent».

• Tilstrekkelig kompetanse og trygghet om at man kan 
få støtte dersom noe blir krevende, er viktig for at 
tjenestene skal tørre å ta «vanskelig saker»

«Vi har også barn der ingen vet hva man skal 
gjøre. Barn som har sjeldne diagnoser. De er 
innom mange ulike personer i spesialist-
helsetjenesten. Ingen holder i helheten eller kan 
svare for helheten, og det gjør jobben vår 
vanskelig. »

«... Med alvorlig diagnose ved fødsel er ting mer 
avklart og tjenester tydeligere rigget og 
ansvaret mer plassert. Det er fortsatt tøft, men 
tjenestemessige er kanskje ansvarsdelingen 
tydeligere.»

«Tror at det å gi kompetansestøtte er viktig, slik at 
ikke saken blir en varm potet eller håndgrat som 
kastes rundt som noen er redd for å få i fanget 
dersom det går galt. Det er viktig å ha eierskap til 
behovet og oppleve støtte til å gjennomføre.»

- Leder

- Leder

- Leder
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Tidlig innsats, effekten av 
tiltak og oppfølgning
• Lederne opplever at det ofte tar for lang tid før 

man kommer i gang med utredninger og hjelp til 
barna. Hjelpen blir for sekvensiell og problemet  
kan bli større når hjelpen kommer for sent. 

• Spesialisthelsetjenesten kommer ofte for sent på, 
det blir for lang ventetid og det skjer ikke alltid 
noe i ventetiden. Lederne opplever at tilbudet blir 
for fragmentert. For å kompensere for dette 
opplever kommunene at de må «dekke opp» 
med et tilbud som setter i gang ting tidligere 

• Det mye fokus på tiltak man har rett på, men 
altfor lite fokus på effekten av tiltakene man får. 
Hjelper tiltaket og blir det bedre? Det er kostbart  
å levere en rekke tjenester som ikke har gir 
ønsket effekt. Vi må prioritere det som virker, for 
å vite om det virker må vi følge opp og evaluere 
sammen med sluttbrukeren. 

• Ikke bare fokus på rettigheter, men på gjensidige 
forventninger mellom offentlig sektor og 
innbygger. Forventinger kan gi forutsigbarhet. 
Viktig å velge og løse ut utfordringer sammen 
med brukerne. 

«Vi er ofte uenig i deres prioriteringer
(barnevern, abup og spesialisthelsetjenesten) –
hjelpetiltakene blir ofte fragmenterte. For å 
kompensere for dette skal vi nå opprette et 
ressursteam som skal koordinere og sørge for tidlig 
innsats, ta tak i den negative utvikling tidligere.»

«Vi bruker mye penger på «reaktive» tjenester som 
man har rett på. Men vi er ikke flinke til å følge opp 
om det fungerer. Det koster ganske mye penger å 
levere masse tjenester som ikke gir effekt.»  

«Snakker mye om hva man rett på og krav på. Er vi 
tydelig nok fra staten sin side på hvilke forventinger har 
vi til foreldre? Vi har familier som har så mye 
avlastning at de nesten ikke ser barna sine. Tror det er 
litt av utfordringer,  at vi bare snakker bare om 
rettigheter og ikke krav og hva man kan bidra med.»
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Ulike forventninger og oppfatninger gir en 
krevende inngang på dialogen mellom 
tjenesteyter og sluttbrukeren.
Relasjoner, god dialog og samarbeid blir derfor 
viktig for å finne gode og riktige løsninger

"Vi blir fort møtt med motgang. 
og det oppleves som en kamp. 
Plutselig er man i en eller annen
kompleks dialog, der vi blir
problemet.”

«Familiene er redde for å ikke bli 
sett og ikke få hjelp. De har lest 
ulike steder, blant annet på 
sosiale medier, at man må kjempe 
mot kommunen om man skal få 
noe. Avstanden inn i samtalen om 
tiltak kan derfor være stor.»
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Samhandling internt 
i kommunen

• Samhandling og koordinering foregår i 
hovedsak gjennom fysisk møter, arenaer og felles 
treffpunkter i kommunen. Disse arenaene og 
treffpunktene gir oppdatert kjennskap til andre 
tjenester og kontaktpunkter. 

• Kontinuitet i hvem som jobber hvor og at den fysiske 
avstanden mellom tjenestene er 
kort, oppleves også som positivt for samarbeidet. I 
en liten kommune er det lettere å holde oversikt.

• Når tjenestene ligger utenfor linjen eller kommunen, 
er det ikke gitt at man har samme prioriteringer, 
insentiver, mål eller fleksibilitet til å allokere 
om ressurser slik at man lykkes med et tverrfaglig 
arbeid der alle kan og vil bidra.

• Fastlegen har ikke insentiver og kapasitet til å delta 
på felles arenaer i kommunen, det er uheldig når 
fastlegen er en gatekeeper for andre tjenester. 

• Viktig å utvikle en kultur som understøtter et felles 
«vi» som bidrar til at alle tar tak i problemer og 
løser det mer helhetlig. Lederne er sentrale for å 
utvikle en slik kultur.

«Fastlegeordningen gjør det vanskelig for legene å 
delta i det tverrfaglige samarbeidet i kommunen. 
Har ikke tid til å delta på felles arenaer. De har en 
nøkkelrolle i å ha relasjon og trygge familien.»

- Leder

«Vi ser ikke NAV noe sted lengre. Kort telefontid 
per dag. Vet ikke hvem man skal ringe til. De 
oppleves som vanskelig tilgjengelige for 
kommunen.»

- Leder

«Helse og Oppvekst sitter rett over gangen for 
hverandre – lett å snakke sammen om det er noe. 
Etablerte lederfora bidrar til at vi jobber godt 
sammen og det forplanter seg nedover i 
tjenestene...»

- Leder
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Samhandling mellom kommune, 
spesialisthelsetjeneste og 
interkommunale samarbeid 

• Samarbeidet og samhandlingen blir mer krevende 
når 2. og 3. linje kommer inn i bildet. Det finnes 
ikke samme prioriteringer, rammer og insentiver 
for samarbeid. Ulike mål og fokus, ulike «briller» 
som man ser utfordringene med og ulike 
blindsoner.

• Når alle er opptatt av sine områder er det mer 
krevende å få til helhet og oppdage det som ligger 
mellom områdene.

• Spesialisthelsetjenesten har ikke insentiver til å 
delta på kommunale arenaer og har ofte for lite 
innsikt i kommunens mulighetsrom og tjenester og 
kan skape urealistiske forventinger for familiene. 

• Interkommunale samarbeid (IKS) skaper en 
ny grenseflate for samhandling. De som kjenner 
noen og har faste kontaktpunkter opplever det som 
lettere enn de som må ta kontakt første gang når 
de har en spesifikk situasjon eller et behov. Da er 
det ikke enkelt å vite hvem man skal ta kontakt 
med.

«Vi bruker mest tid på spesialisthelsetjenesten. 
Må være etterforsker i det systemet. Må få tak i 
epikriser. Vanskelig å få helheten, vanskelig å få 
tak i helsepersonell som kan gi en helhetlig 
vurderinger og svar.»
- Leder

«Med Barnevernet opplever vi at det kommer 
meldinger der man må lese gjennom linjene. Vi 
fagfolk må bli bedre bestillere av andre tjenester, 
vi må klare å formidle godt hva det handler om 
og hva vi trenger og forventer av andre tjenester. 
»

- Leder
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Ulik kompetanse og 
profesjonskamper

• Ulike fagkompetanse og erfaring gir ulike 
perspektiver og påvirker hva man fokuserer på 
når man møter og hjelper sluttbruker. 

• Ulike prioriteringer, mandat, insentiver og 
«fagbriller» kan skape utfordringer og uenighet 
når tjenestene skal samarbeide på tvers av 
sektorene sine. 

• Flere understreker viktigheten av å jobbe med 
relasjoner og at gode relasjoner krever felles 
innsats av de involverte. Dette blir enda viktigere 
dersom avstanden mellom de som samarbeider 
øker og kompetansen og fagene deres er ulike. 

• Det er viktig at tjenestene har tillit til hverandre 
og kan stole på informasjon og vurderinger som 
er gjort av andre. Det er også viktig å være mer 
eksplisitt i kommunikasjonen og ikke la for mye 
informasjon «ligge mellom linjen» når man 
kommuniserer og deler informasjon på tvers av 
tjenester og fagområder.

«... Har leger, sykepleiere, 
psykologer, pedagoger og opplever at når det er 
utfordringer med samarbeid så handler det litt 
om ulike perspektiver og at man er mer opptatt av 
å få frem sitt eget fag i stedet for å lytte. Man ser 
ikke gull i andres fag...»
- Leder

«Vi er gode innenfor hvert kompetanseområde. 
Men vi har fortsatt litt å gå på når det gjelder 
samkjøring av helhetsforståelse – det som ikke 
faller naturlig inn under ett ansvarsområde.»

- Leder
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Koordinatorrollen og 
individuell plan

• Når oppgaven med å være koordinator legges på 
toppen av de vanlige oppgavene opplever mange at 
de ikke strekker til eller klarer å imøtekomme de 
forventingene som brukerne og andre tjenester har til 
rollen.

• Det fremstår som uklart hva som egentlig ligger i denne 
rollen og hvordan den skal utøves, men flere trekker 
frem at personlig egnethet og erfaring som viktig.

• Flere opplever i tillegg at det er ulikt hvor mye rollen 
krever, i noen saker kan det være lite og i 
andre saker veldig mye arbeid. Det finnes ikke 
styringsdata på hvor mye tid rollen faktisk krever og 
samsvar mellom ev. avsatt tid og tid som benyttes. 

• Flere kommuner sliter med å finne medarbeidere som 
er villige til å ta på seg rollen, fordi de opplever at den 
krever for mye og man har ikke kapasitet og 
ressurser til å levere på den.

• Individuell plan funger i liten grad som et levende 
dokumentet som sikrer brukerinvolveringen. Planen er 
stort sett på papir og den bidrar ofte til dårlig 
forventingsstyring mellom bruker, spesialist- og 
primærhelsetjenesten. 

«Koordinatorrollen kan i enkelte tilfeller være mye 
arbeid. Vi prøver å selge inn at det ikke er så 
mye, men så viser det seg at det er mer krevende 
enn vi trodde. Overganger kan være mer 
krevende enn vi tror. Tidsbruken er veldig ulikt.»

- Tildelingskontor

«Det er mye motstand mot å ta 
koordinatorjobben i dag. Det skyldes status og 
arbeidsforhold som lite tid og at den kommer på 
toppen av andre oppgaver. Er laget noen 
retningslinjer, men det er en krevende jobb og 
den varierer mye fra sak til sak.»
- Leder

«Det er få ting som skaper så mange forventninger 
som ikke innfris, som IP. Krav til IP, men ikke til 
tjenester som følger med. »
- Leder
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«Det er ting man skulle ønske at familien kunne fått og 
som vi ser de kunne hatt god nytte av, men dersom 
det ikke er lovfestet rettighet så kan vi ikke gi dette av 
økonomiske årsaker. Må da satse på frivilligheten. 
Ganske små ting som vi ser at kunne hjulpet mye, men 
ikke rom for slikt i våre budsjetter dessverre.»
-Leder
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Økonomiske og juridiske 
rammer begrenser fleksibilitet 
• Lederne opplever at pengene er låst til det 

lovpålagte og primært reaktivt arbeid (når 
utfordringen allerede har oppstått)

• Når man må prioritere eller kutte, så kuttes det 
typisk i de forebyggende aktivitetene og det som 
ikke er lovpålagt, men som kanskje kunne bidratt til 
at man unngikk «dyre» problemer og tiltak senere.

• Flere ledere ønsker at tjenestene har 
større fleksibilitet til å gi lavterskel og rask støtte når 
de ser at familiene har behov for det. Veien om 
tildelingskontoret og dokumentasjon av behov blir 
ofte for lang og kronglete. 

• Når man skal gi tjenester på tvers av sektorer kan de 
ulike lovene til sektorene gjøre det komplisert. 
Støtte/tiltak et sted kan føre til at man ikke kan få 
tjenester av andre (f.eks. institusjonsplass og tiltak i 
barnevernet versus hjelp fra 3. linjetjenesten)

• Både de juridiske og økonomiske rammer påvirker 
hvordan tjenestene vurderer og levere tjenester til 
familiene, og det er krevende balanse mellom likhet 
og rettferdighet på den ene siden og individuell 
tilpasning på den andre siden. 

«Lovpålagte tjenester er førende for 
prioriteringene og det forebyggende kommer i 
andre rekke. Det er dumt at vi alltid må kutte og 
nedprioritere dette.»

- Leder

«Helse har veldig tydelige regler for hva de skal levere 
av tjenester og hva de ikke skal levere. Oppvekst: 
Regler her også, men vi ser at personene trenger 
tjenester utover oppvekst. Menneskene er 24-timers 
mennesker. Fagfolk blir avgrenset pga. regelverk og 
økonomi. Ingen økonomisk post som sier «hjelpe 
barnet til å få nok søvn». Dette påvirker hva vi holder 
på med og hvordan vi jobber.»
- Leder

«Man sitter med familier som bruker flere år på å finne 
ut at man har rettigheter. Kommunene har ikke oversikt 
over hvilke rettigheter man har.»

- Leder
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Manglende systemstøtte til 
informasjonsdeling, 
kommunikasjon og overganger

• Det er i liten grad digital systemstøtte til utveksling 
og deling av informasjon på tvers av tjenestene. 

• Informasjonene lever i ulike fagsystemer og i hodet 
til de ulike aktørene.  

• En del mener at man har mer å gå på når det 
gjelder digitalisering og mulighetsrommet det kan 
gi,. Samtidig er mange redd for at digitalisering 
innebærer at det lages nye løsninger som er 
dekoblet fra systemene som tjenestene bruker mest i 
sine arbeidsprosesser og at det ender opp med 
være en rekke ulike systemer der samme 
informasjon må registreres. 

• I overganger og vekslinger, der informasjon er et 
viktig element, kan denne mangelen på systemstøtte 
være uheldig, både for kvalitet og effektivitet.

• Når avstanden blir større og antall aktører som er 
involvert øker, blir behovet for mer effektiv 
samhandlingsmøter, bedre flyt og transparens i 
informasjon viktig. 

«Vi har ulike fagsystemer som ikke snakker 
sammen. Hvor mye skal vi egentlig dokumentere 
dobbel?»

- Leder

«Det siste vi trenger er et nytt system som ikke 
snakker sammen med det vi har. Håper ikke det 
blir det eneste svaret på dette prosjektet. Alt kan 
ikke løses med en app.» 

- Leder

«Jeg tror vi har mer å hente på det digitale. Vi 
har f.eks. ingen digital stafettlogg, vet om andre 
som har dette. Vi har bare papir.» 
- Leder
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«Dette er samfunnsfloker der løsningen ikke ligger i 
en sektor. Løsningen ligger også hos familiene selv. 
Hvordan få frem deres ressurser og eierskap til 
eget liv. Vi må samskape om løsningene og 
systemet må tilrettelegge for dette.»

- Leder i kommune
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Organisering av tjenestene, 
insentiver og ledelse er viktig
• Flere ledere trekker frem grepet med å organisere 

helsestasjonen sammen med oppvekstområdet som 
et svært godt og vellykket grep. 

• Det er viktig å organisere tjenestene rundt barna 
og der barna er, det bidrar til at man kan lykkes 
bedre med helhet og felles prioriteringer og tiltak.

• Noen faste tverrgående strukturer/arenaer som 
bidrar til kjennskap og innsikt på tvers er også 
viktig.  

• Hva lederne er opptatt av og tilrettelegger for er 
en viktig faktor for medarbeidernes prioriteringer 
og kulturen. 

• Flere mener det er behov for sterke ledere som 
støtter medarbeidere og motiverer til at de skal ta 
handlingsrommet for gjøre tilpasninger i tjenestene 
som de ser kan være viktige og relevante. 

• Viktig å bygge en «vi»-kultur der alle føler et 
ansvar for hele barnet og familien, ikke bare deler 
av problemet etter utfordringen. Må tenke på 24-
timersmenneske.

• Lederne har ikke utelukkende tro på at 
kvantitative målinger er det som skal til for å løse 
utfordringene, men de er opptatt av å finne 
riktige ting å måle og hvordan måle kvalitet og 
helhet på en god måte. Å måle antall 
koordinatorer gir f.eks. lite mening og nytte. 

• Måling kan gi insentiver for adferd, men desto 
viktigere å måle og fokusere på de tingene som 
faktisk betyr nye og at målingen følges opp mer 
helhetlig på tvers av linjer, fag og tjenester 

« Lederstøtte er en viktig fremmer - at ledelsen 
viser at dette er viktig. Det er ikke enhetens og 
den enkeltes oppgave og ansvar som er viktig, 
men hvordan vi får det til å fungere for 
sluttbrukerne. Det er det viktigste.»

- Leder
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• Det utarbeides mange veiledere som kommunen skal 
forholde seg til. 

• Veiledere som er gode blir implementert og brukt mye 
av tjenestene. De som er mer virkelighetsfjerne settes i 
«hyllen». Noen veileder oppleves mer som at staten 
ønsker å «ha ryggen klar»

• Det er ingen feedback-loop der staten får 
tilbakemelding på om veilederne faktisk lar seg 
gjennomføre i en praktisk kommune-hverdag. Små 
kommuner har i liten grad ressurser eller tid til å melde 
tilbake til staten om veilederne fungerer eller ikke. 
Staten etterspør i liten grad tilbakemelding. 

• Krevende for kommunen å lage helhet og flette sammen 
trådene når staten er lite koordinert. 

• Løsningene til ASB ligger ikke i én sektor eller én løsning 
– det ligger i samhandlingen og samskapingen mellom 
de involverte aktørene. Systemet må derfor i større grad 
tilrettelegge for nettopp denne samskapingen. 

«Noen veiledere er kompetansekartaloger som vi 
legger stor vekt på å innarbeide. De er åpenbart til 
stor nytte for tjenestene. Andre ganger blir de mer 
virkelighetsfjerne og formalistiske. Kanskje handler 
det om at staten er mer opptatt av å ha ryggen fri 
enn å løse oppgaven best mulig.»

«(...) Det er liksom to svar staten kommer opp 
med: nasjonalt kompetansesenter og koordinator. 
Det er litt for billig. Kommunen skal forsøke å 
flette disse trådene sammen og det er ikke alltid 
vi føler vi får den drahjelpen som vi trenger fra 
staten.»
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7. Samlet 
oppsummering
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Hovedoppsummering

Tjenesteytere har utfordringer med: 

Ledelse og organisering har utfordringer med:

Brukere har utfordringer med:

Trenger arenaer, felles 
møteplasser og systemer for 

å styrke kjennskap og 
samhandling

Fastlege og 
spesialisthelsetjenesten 
mangler insentiver til 

samhandling med 
kommune

Brukermedvirkningen er ikke 
god nok

Mer krevende med samhandling 
når avstanden øker – finner ikke 

frem og ulike forventninger

Vurdere effekten av tiltak og 
manglende oppfølgning med 

sluttbruker

Økonomiske og juridiske 
rammer begrenser 

fleksibiliteten

Profesjonskamper, ulik 
informasjon og ulike 

perspektiver  

Svak samordning på statlig nivå, 
manglende 

tilbakemeldingssløyfer og støtte i 
systemet for samskaping mellom 

sektorer 

Organisering av tjenestene, 
insentiver og ledelse er 

viktig Koordinatorrollen og 
individuell plan fungerer 

ikke 

Manglende systemstøtte til 
informasjonsdeling, 
kommunikasjon og 

overganger

Samhandling er 
utfordrende pga tid, 

kapasitet, kompetanse, 
ulike profesjoner/ kulturer 

møtes.

Ansvarsfraskrivelse og 
ikke gode nok insentiver 

til å ha ansvar for 
helheten, oppfølging og 

sikre kontinuitet

Mangel på reell 
brukerinvolvering og 
involvering av barna

Oppfølging og tilpassing i 
skolen er vanskelig å få til

Vanskelig å få individuell 
tilpassing av tjenester pga 

av økonomiske og juridiske 
barrier og sektorinndelt 

organisering

Mangel involvering av 
brukeren på hva som faktisk 
fungerer, evaluere, justere 
og få ønsket effekt

Koordinatorrollen er 
tidskrevende og individuell 
plan fungerer ikke slik den 

er tenkt

Ikke stor nok fleksibilitet og 
handlingsrom for 

tjenesteytere

Lite digital støtte underveis i 
prosessen, mye manuelt og 

personavhengighet
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Involvering og 
brukermedvirkning er 
ikke-eksisterende eller 

ikke god nok 

Får ikke tilpasset og 
riktig hjelp, til riktig tid 

En kamp i systemet
(saksbehandling)

Finne informasjon
og støtte

Overganger blir ekstra 
utfordrende pga. mangel på 

kontinuitet

Tilrettelegging og oppfølging 
i skole fungerer ikke

IP skaper feil forventinger

Behov for mer kontinuitet i 
koordinatorrollen



8. Systemkart
og systemnivå
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Innsikt på systemnivået 

I lys av rapporten «Hvor skal vi begynne» og 
erfaringen fra 0-24 samarbeidet, der man la 
hovedfokuset på systemlaget (staten), valgte 
prosjektet å dykke spesifikt ned i bruker- og 
tjenestelaget for å forstå rotårsaker og 
årsakskomplekser. Selv om prosjektet i hovedsak 
har gjort innsikt på bruker- og tjenestenivå, er 
det tydelig at flere av utfordringene som både 
brukerne og tjenestene opplever har 
sammensatte systemiske årsaker. For eksempel 
hvordan lover og regler, finansieringsmodeller, 
veiledere, tilskuddsordninger påvirker nedover i 
«systemlagene». 
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Helse og 
omsorgsdepartementet Kunnskapsdepartementet

Barne og 
likestillings-

departementet

Arbeids og 
sosial-

departementet

Justis og 
beredskapsdepartementet

Hdir

HDIR
+ Regionale 

helse-
foretakene

FM Spesialisthels
etjenesten
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Kommunale 
tjenester

Skolehelse-
tjenesten

OT-
rådgiving

Barnehage, 
skole, SFO PPT Barnevernet/ 

Familievernet
Lokalt NAV-

kontor
Politiråd, 

politikontakt
SLT-

samarbeid

UDIR

FM

Folkehelse

UDRI UDIR BUFDIR

FM
Bufetat

Familievernet

AVDIR

FM

POD

Politi-
distriktene

Sfk

Konfliktrådene

VGO, 
Karrieresent

er,
OT

Videre-
gående 

opplæring
PPT fylke NAV Fylke
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Vi utarbeidet også en mer 
detaljert visualisering av de 
ulike aktørene, inndelt i den 
samme strukturen. I dette la 
vi også inn et lag for å 
visuelt kunne se de viktigste 
sektorområdene. Denne 
visualiseringen ønsker vi å 
benytte videre inn i arbeidet 
med scenariotesting senere i 
løpet. 
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Bearbeiding 
av materialet



9.Hovedinnsikter
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Medvirkning og involvering 
i prosessen

Hva ønsker vi å oppnå:

BARN, UNGE OG PÅRØRENDE
I SENTRUM

Riktig hjelp til riktig tid 
Sikre gode 

overganger og 
oppfølging

Oppleve helhetlige og 
sammenhengende 

tjenester

Individuell tilpasning og 
behovsdreven støtte
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Hovedutfordringer

Vi blir ikke hørt, spurt og hjelpen 
kommer for sent og ofte med hjelp 

som ikke passer. 

Vi har ikke tid, samhandling er 
utfordrende, og vanskelig med 
tidlig innsats. Vi må sy sammen 
et lappeteppe av tjenester.

Vanskelig å definere hvem har 
ansvaret, lett å falle mellom to 
stoler. Økonomi og jus kan 
være begrensende og 
styrende. 

I D
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Sektorenes retningslinjer er ikke 
samkjørte. Vanskelig å ha oversikt 

over totalen tjenestene må 
manøvrere i og brukerne møter.
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Transformasjon og et skifte 
må til på alle nivå

Det må en transformasjon til

der brukeren og familien må stå i 

sentrum. Kultur for samhandling, 

fleksibilitet og brukerinvolvering er 

fundamentet og nøkkelen til å levere 

på alt det andre. Behov for 

transformasjon og en forskyvning i 

vektskålen, slik at brukeren vekter mer. 

SAMSPILL

Styrke reell brukermedvirkning 
og oppfølging

Styrke samhandling, kultur 
og kompetanse for å klare å 
se helheten og gi riktig hjelp 
til riktig tid

Øke fleksibilitet og 
handlingsrom i systemet

Styrke verdibasert ledelse 
og skape gode insentiver
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10. Fra rotårsaker 
til et samspill i et  
årsakskompleks
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Fra rotårsaker til sammensatte 
årsakskomplekser
En rotårsak henviser til roten av et problem - den utløsende faktoren. Om man 
løser problemet høyere opp enn i rotårsaken, vil man i realiteten bare fikse et 
symptom. For å finne fram til disse rotårsakene har vi forsøkt å nøste oss fra 
konkrete problemstillinger og nedover i utfordringslagene gjennom å tegne ut 
årsakskjeder. 

Bildet som tegnet seg basert på innsiktsarbeidet er komplekst og sammensatt. 
Det er tydelig at det ikke er én årsak som peker seg ut, men det er mange 
årsaker som spiller sammen på en slik måte at det ikke er mulig å peke på én 
underliggende, utløsende faktoren (rotårsaken). I tillegg ser vi at årsaker og 
utfordringer går både på tvers og gjennom forvaltningsnivåene, det er ikke 
utelukkende en lineær sammenheng. Vi har både lineære og vertikale 
utfordringer og sammenhenger. Vi så også at mange av de samme årsakene 
gikk igjen på ulike utfordringer, men at hierarkiet i årsakskjeden – og dermed 
rotårsaken - endret seg avhengig av hvilket problem vi kikket etter årsakene 
på når vi laget logiske kjeder. Vi har derfor gått bort fra begrepet rotårsaker
i denne overordnede modellen. Vi oppfatter at det blir mer riktig å heller se 
det som et sammensatt årsakskompleks, hvor det ligger noen hovedbarrierer.

Gjennom å se etter gjengangere og avhengigheter har vi definert fem 
hovedtema eller hovedbarrierer. Hver hovedbarriere har en rekke 
underpunkter, som peker på faktorer som spiller sammen og resulterer i 
hovedbarrieren. Vi har konsentrert oss om de årsakene og barrierene der vi 
tror systemisk endring er påkrevd for å løse utfordringene. 
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Organisering og 
styringsmekanismer fra 
sentralforvaltningen har 
over tid vokst til et 
komplekst system, som 
er vanskelig å holde 
oversikt over.

Kontroll på 
enkeltpunkter (lover, 
rettigheter, mm.) og 
stramme styringslinjer 
og hierarki, skaper lite 
kultur og praksis for å 
tenke helhetlig kvalitets-
utvikling rundt bruker 
basert på lokale 
forhold, og å målstyre 
langsiktig og 
samfunnsøkonomisk 
fornuftig.

Tjenestene benytter ikke 
det handlingsrommet de 
faktisk har, og er med 
på å opprettholde en 
lite helhets tenkende og 
brukerorientert praksis.

2. Ledelse, organisering, 
insentiver

og kompetanseutvikling 
tilrettelegger ikke tilstrekkelig 

5. Sentralforvaltningen skaper utfordringer som forplanter seg nedover i systemet:
Mandat, sektorinndeling, samordning av virkemidler, svak tilbakemeldingssløyfe fra borger og tjenester, 

lite samhandling på toppnivå, ingen som har ansvar for mellomrommene

1A.  Manglende brukermedvirkning og 
individuelt tilpasset tjenesteutforming

1B.Manglende samhandling
og manglende helhet

3. Det økonomiske 
handlingsrommet 

er for lite fleksibelt

4. Universelle arenaer som 
barnehage og skole fungerer 

ikke optimalt for alle

Årsakskompleks

Styrking av brukerinvolvering og bedre samhandling er en av de 
viktigste faktorene for at barn, unge og familiene skal kunne 
oppleve mer sømløse og persontilpassede tjenester. Utfordringene 
rundt samhandling og brukerinvolvering lever i et samspill mellom 
sentralforvaltningen og tjenestene. 

For å endre det, er det nødvendig med både en bottom-up og 
top-down tilnærming. Endring kun i sentralforvaltningen vil 
ikke kunne endre kultur og tradisjoner på arbeidsplassene. 
Arbeid med kultur og praksis på tjenestestedene vil kunne 
flytte bildet et stykke, men for det store løftet kreves det også 
endringer i sentralforvaltningen og alle strukturene nedover. 

Manglende 
informasjon til 

brukere og tjenester

Hjelpen kommer ikke 
til riktig tid og det i 
svikter overgangene

Ikke fungerende 
koordinator og IP Lang saksbehandlingRiktig hjelp blir

ikke alltid gitt
Svak digital
systemstøtte

Arbeid på 1A/1B - 5 skal løse disse problemområdene
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Vedlegg 1: Forkortelser

PPT - pedagogiske psykologisk tjeneste
HABU – habilitering barn og unge
IP – individuell plan
IOP – individuell opplærings plan
BUP - Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
BUPA/ABUP - Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
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Se eget dokument for: 
- Årsakskompleks og mulighetsrom
- Metode 



TAKK

94


