
Innspillskonferansen 

 

Viktige punkt for oss:  

• Fritidsaktiviteter for barn og unge 

o Askøy Ung FACT – kulturtilbudet er koblet mer på 

o Benytte allerede eksisterende tilbud i idrett og frivillighet 

o Personavhengig hvilke tiltak vi tar inn i tjenestene 

o Kvam: Ung Fritid og Ung Jobb – fritidstilbud, fritidskortet, 

mentorordninger, fritidsmesse, etter korona  

o Unngå profesjonstenking – jobbe på tvers av skole, frivillighet, helse 

o Flyktninger – god helse å få de raskt inn i fritid 

o Når blir de frivillige en naturlig samarbeidspartner i strategiplaner?  

o Også sentralt for barnevernet 

o Samarbeid med det frivillige bør settes mer i system 

o Fritidsarena nyttig for å fange opp barn og unge som trenger ekstra 

hjelp  

o Kompetanseheving blant trenere/voksenpersoner viktig – heller det enn 

særtilbud for  

o Fritidskortet (bufetat)  

• Unngå henvisnings»maset» - heller at mange møter barnet/ungdommer 

samtidig (Tjenester på tvers) 

o Finansieringsmodell er hinder 

▪ Rammetilskudd?  

▪ Eller er det kapasiteten som er utfordringen?  

• Skole 

o Bør inkluderes i større grad også i strategi 

• Geografi en utfordring?  

o Ta fri fra skole og jobb for å få behandling 

o Utekontor – være mer tilgjengelig der barn og ungdom er 

o Ambulante tjenester fungerer godt – ønsker mer av dette 

o Helse(foretakene) bør være synlig ute i kommunene 

• Bør unngå innleggelse fra institusjon og til sengepost – kompetansen som er 

på sengepostene bør vøre tilgjengelig begge steder  

o Legevaktstjeneste for barnevernsinstutsjoner?  

▪ Viktig at det i så fall er en lik forventning fra begge sider hva en 

slik legevaktstjeneste skal handle om 

o Kompetanseutvikling på tvers, spille hverandre gode 

o  «Når det lyser rødt kan vi ikke vente – da må det skje noe med en 

gang» 

• Psykisk helse må rigges for å ta imot enda sykere barn og ungdom 

• Psykososiale belastningsfaktorerer kan bety mye for symptomtrykket.  

o Vi må bli bedre til å fange opp risikofaktorer:  

▪ Utbrente omsorgspersoner: Vanskelig å «orke» ta behandling) 



▪ Barn som pårørende: Veldig tærende, stor fallering i psykisk 

helse ofte etter 2-3 år etter livskrise («pårørendeeffekt»).  

• Kunnskap fra spesialisthelsetjenesten må over til kommunene, og 

barn/ungdom av foreldre som har gått på en smell.  

Hvem ser disse barna? Skole, lege, voksenpsykiatri, NAV, alle som har 

kontakt med voksne som sliter – disse må spørre om barna.  

• Fange opp barna tidligere. Kartlegge tidligere. Få frem barna/ungdommene sitt 

behov for hjelp – fra deres perspektiv. Primærforebygging.  

• Kroppsøvingslæreren er den som først fanger opp om et barn/ungdom har det 

bra eller ikke (nonverbale signaler) 

• Hvordan finne de som har behov for lavterskeltilbudene? Hvorfor klarer vi ikke 

identifisere de bedre?  

• Det må skje noe på toppen (BUFDIR, Utdanningsdir og Helsedir) – de må 

også snakke sammen og på tvers av ansvarsoråder og fagmiljø!  

• Barn i skolen 

o Barn sin helse er blitt en «bestillingsvare»  

o Det er alltid barnet som tilpasse seg skolen, og ikke omvendt 

o Flere tiltak kan/bør igangsettes i skolen – både helse-skole og skole-

fritidsaktiviteter 

o Mer kultur og nærmiljøtiltak i skolearealene etter skoletid – stort 

utviklingspotensiale  

▪ Måltid på skolen 

▪ Møteplasser  

o Livsmestringsfag på skolen – hva er det? Bør helse kobles mer på her?  

• Sosial deltagelse og sosial mestring er det som bør ha status og få midler – 

ikke helsetjenestene i seg selv  

• Mange gode tiltak blir bygd opp som prosjekt, vanskelig å få gode tiltak til å 

leve meir enn 2 år, satse på gode tiltak 

• Gode rutiner må følges opp og hjelpes til å implementeres i livet etter å ha 

vært innlagt i en institusjon.  

• Digitale platformer (TikTok): Anerkjent for å være syk. Det er kult å ha en 

psykisk lidelse. Prestasjon å være så syk at en trenger hjelp.  

o Hva er skillet mellom psykiske lidelser og psykiske vansker? 

Undervisning? Det er vanlig å ha utfordringer, men det betyr ikke at du 

har en diagnose.  

o Sosiale medier er en veldig stor utfordring. Hvordan møte dette?  

 

Hva kan vi gjøre?  

• Kan helse være med å styrke livsmestringsfaget?  

• Skolen viktig – den arenaen som barn og unge bruker mest tid på. 

• Snakke med ungdommen på en god måte – ikke gjøre det så komplisert.  

• Vanskelig å snakke med ungdommen når en ikke kjenner til arenaene til 

ungdommene så godt.  

• Helse ++ bør være mer aktive på digitale arenaer/sosiale medier 



• Mange private/ideelle tjenester blir brukt mye på digitale arenaer, her bør det 

offentlige også mer inn 

• Sosiale medier er lavterskel 

• Sosiale medier burde være et viktig fag i skolen.  

• Helse bør ha mer kunnskap om sosiale medier 

• Utfordring: Sosiale medier er basert på algoritmer for å tjene penger, målrettet 

reklame. 

• Henvisningsvelde – kan ikke vi komme til ungdommene vs motsatt?  

heller tur enn kontor, konsultasjon med venn, hvordan bruke sosiale medier, 

fange opp i kroppsøving/lek, kroppsøvingslærer må jobbe tettere med 

helsesykepleier,  

• Energikonsulenter – modell for andre overganger 

• Enklere overganger mellom trinn i helsetjenestene – unngå alle 

«mellomstasjoner» mellom legevakt, post, institusjon  

o Ambulerende vakttjeneste for institusjoner og omsorgsboliger? Se til 

avansert hjemmesykehus?  

• Ressurser og kompetanse på hjemstedet – bidra med kunnskap og veiledning  

• Felleskonsultasjoner – jobbe smartere  

• Må kjenne hverandre for å unngå ansvarsfraskrivelse 

• Alle som behandler foreldre (NAV, psykiatri osv) har også et ansvar for barnet. 

Må være enklere for barne/ungdpsyk å samarbeide med voksenpsyk.  

• Være obs på de som har risikofaktorene, men som (enda) ikke har fått 

symptomene. 

 

 


