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«Samarbeid om bedre koordinerte tjenester for 

utsatte barn og unge 0 – 24 år»

OPPDRAGET: Direktoratene skal etablere et forpliktende 

samarbeid om utsatte barn og unge under 24 år

 flere skal lykkes i skolen og fullføre videregående opplæring, 

som grunnlag for en varig tilknytning til arbeidslivet. 

Justis- og 

beredskapsdept



Samordning i staten - 0-24 samarbeidet

Samarbeid om bedre koordinerte tjenester 
for utsatte barn og unge under 24 år

• Målet er å samordne STATENS virkemiddelbruk, 
der det er hensiktsmessig.

• 5-årsperspektiv (2015-2020)

• I alt 25 tiltak nå, nye oppdrag kan komme

• Udir har det koordinerende ansvaret









Barn og unges psykiske helse 
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Hva er psykiske plager og lidelser?

Plager
• Ikke krav om å tilfredsstille 

bestemte diagnostiske kriterier

• Oppleves som belastende

• Påvirker ofte – men ikke alltid -
tanker, følelser, atferd og væremåte

• Kan ofte medføre redusert 
livskvalitet og gå utover fungering i 
hverdagen

• Måles ofte ved bruk av 
spørreskjema

Lidelser
• Må tilfredsstille bestemte 

diagnostiske kriterier

• Er som regel mer belastende enn 
psykiske plager

• Påvirker ofte tanker, følelser, 
atferd og væremåte mer enn ved 
psykiske plager

• Kan ofte medføre redusert 
livskvalitet og gå utover fungering 
i hverdagen

• Registreres av klinikere og/eller 
ved hjelp av strukturert klinisk 
intervju



Hvor vanlig er psykiske plager 
og lidelser?

• 15-20 prosent av barn og unge har nedsatt 
funksjon på grunn av psykiske plager

• Cirka 8 % har en psykisk lidelse (25-40 % har 
symptomer som varer i mange år)

• Vanligst: angst, depresjon og atferdsproblemer

Kilde: Folkehelserapporten (2014:4) - Helsetilstanden i Norge www.fhi.no

http://www.fhi.no/




Psykisk helse i barnehagen

• Høykvalitets-barnehager virker forebyggende og helsefremmende
– Den norske mor- og barn-undersøkelsen (MoBa) har undersøkt effekten av å 

gå i barnehage (N= 75 000)
– Barn fra lavinntektsfamilier er mest sårbare for å utvikle symptomer på 

depresjon og angst – men å gå i barnehage virker beskyttende

• Gode barnehager virker helsefremmende gjennom å styrke barnas 
kognitive utvikling – de motvirker utenforskap
– Barn som har gått i barnehage i Norge, tar i større grad høyere utdanning 

som voksne, de er oftere sysselsatt og de bruker i mindre grad sosiale 
tjenester

• En  avgjørende faktor er samhandlingen mellom voksne og barn
– God relasjon gir mindre psykiske symptomer, mindre adferdsvansker og 

bedre språkutviklingmestring

Kilde: «Sats bredt på psykisk helse i barnehagen og skolen!». Arne Holte 
(2016). Psykologisk.no – Scandinavian Psychologist

https://psykologisk.no/2016/06/sats-bredt-pa-psykisk-helse-i-barnehage-og-skole/


Psykisk helse i skolen

• I skolen er mobbing, manglende mestring og 
manglende tilhørighet blant de mest alvorlige 
risikofaktorene for dårlig psykisk helse

• Viktig med innsats på ulike nivåer:

– Tiltak rettet mot alle elever på skolen (universelle)

– Tiltak rettet mot utsatte grupper

– Tiltak rettet mot enkeltindivider – koble inn fastlegen!

Kilde: Psykisk helse og livsmestring i skolen. Helsedirektoratet 2017

https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/psykisk-helse-i-skolen/psykisk-helse-og-livsmestring-i-skolen




Psykisk helse i barnevernet

• Barn og unge i barnevernet har høy 
forekomst av både somatiske og psykiske 
helseproblemer – men benytter i liten grad 
helsetilbud som finnes

• Flere tilsynssaker har avdekket svikt i 
samarbeid mellom barnevern og helsetjeneste

• Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet har utarbeidet ti 
anbefalinger for å sikre at disse barna får 
bedre helsehjelp



Anbefalinger fra Helse- og BUF-dir. for å 
sikre helsehjelp til barn i barnevernet

1. Samarbeid om tidlig avdekking og utredning av hjelpebehov
2. Styrke allmennlegetjenester – etablere «barnevernslege»
3. Etablere «barnevernansvarlig» i psykisk helsevern for barn og 

unge
4. Økt bruk av digitale verktøy i behandlingen
5. Styrking av barnevernsinstitusjoner og samarbeid om barn med 

behov for døgnopphold i psykisk helsevern barn og unge
6. Bedre tilgjengelighet til psykisk helsetjenester for barn og unge i 

kommunen
7. Samordne og styrke rustilbud for barn og unge
8. Mer forpliktende samarbeidsavtaler
9. Styrke bruken av individuell plan
10. Avklare juridiske problemstillinger, og vurdere behov for 

lovendringer

Kilde: «Oppsummering og anbefalinger fra arbeidet med helsehjelp til 
barn i barnevernet». Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet, 2017.

https://www.bufdir.no/Global/Aktuelt/Barnevern/Oppsummering og anbefalinger fra arbeidet med helsehjelp til barn i barnevernet.pdf


Takk for oppmerksomheten!


