
Gruppe 2 
I gruppen var følgende representert: Bup, kommuner, (store og små), fastlege, spesialisthelsetj.  

 

Utviklingsforstyrrelser (grenser mot utviklingshemming, asberger mv). Hvordan samhandle bedre 

om disse pasientene?  

- spesialisthelsetjenesten etterspør kontaktpunkt med kommunene utenom skole.  

- Vanskelig å få til helheten – overgangen til hjem og fritid er ofte vanskeligere. Hvem skal 

spesialisthelsetjenesten være i dialog med å gi veiledning til? Ansvarsgruppene kan tenkes å 

brukes men fungere ikke alltid godt til formålet.  

Spesialisthelsetjenesten har veiledningsplikt. Hvem, når tid mv trenger veiledning (gi verktøy, 

utredning mv)? Forslag om at de som står nærmest beholder ansvaret. 

 

«Behandlingstrøtte» ungdommer er en utfordring («ungdommene har gjerne snakket med mange i 

mange år»). Ungdommen opplever å måtte fortelle «alt» mange ganger. En gruppe som samsnakket 

rundt ungdommene hadde vært fint. Det å vite om hva den ene og andre gjøre slik at vi er gjensidig 

oppdatert. Da slipper kanskje barnet/ungdommen og oppdatere de ulike hjelpetjenestene. 

Flere erfarer at andre enn ungdommen selv ønsker at det blir gjennomført en samtale (foreldre, 

lærere mv). Forventninger og et ønske om hjelp ligger ofte til grunn for dette.  

En helhetlig behandling krever mange aktører og aktører som kjenner til hverandre og som snakker 

sammen.  

 

Ungdom og rus 

Det er en opplevelse av at det er behov for kompetanseheving omkring rus hos flere aktører (bup, 

bufetat, kommuner mv). Det er en opplevelse av at mange ungdommer er redde for å fortelle at de 

ruser seg (tabu).  

Behandlingstrøtte ungdommer ses ofte i denne gruppen 

Helhetlige forløp er viktig. 

 

Folkehelseperspektivet  

- Fremme de beskyttende faktorene (trygge voksne, aktiv fritid, tilhørighet i lokalmiljøet mv) 

- Samarbeid og samhandling med aktører utenfor helsetjenesten.  

- Lavterskeltilbud – samt kjenne til hverandre sine tilbud. Å gjøre dem synlige og kjent for 

hverandre. 

- Hvilken betydning har det at svømmehallen er stengt, ungdomsklubben har mindre 

åpningstid, fritidsaktiviteter blir dyrere mv? 

 

 



Felles utviklingsarbeid? 

- Helsefellesskapet blir snart innført. Barn og unge er et satsingsområde i Helsefellesskapene. 

Har vi behov for felles planer inne barn, unge og psykisk helse? Har vi behov for å felles 

beslutninger?? 

 

Annet 

- Kommunene ønsker økt kompetanse omkring skolevegring 

- Helsetilbud tilgjengelig også utenom «kontortid» 

- Bruk av digitale verktøy og det å være lett tilgjengelige for spørsmål og svar er kanskje et 

både og. Tilgjengelighet er bra men kanskje ikke alltid tilgjengelig med det samme. Det å «stå 

i det» en stund kan kanskje føre til at en erfarer at det går over…... 

 

 

Kort oppsummert 

- Behov for mer tverretatlig arbeid og tverrfaglig arbeid 

- Lavterskeltiltak 

- Folkehelseperspektivet 

- Unngå behandlingstrøtt ungdom 


