
«Det barn og unge er oppta. av må ikke tjenestene gå glipp 
av»,
Trondheim, 8. mai 2019
Kari Skullerud Ugland

«En selvstendig og nyskapende kommunesektor»



Folkehelseprogrammet

0-24 samarbeidet 

Pakkeforløpet

BTI

«Læringsne@verk for God 
samhandling» i tre regioner



• Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet

• Sammenhengende og koordinerte pasientforløp

• Unngå unødig ventetid

• Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig
hvor i landet de bor

• Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner

Pakkeforløpet´s fem hovedmål



Noen kommuners utfordringer så langt 

1. Forløpskoordinator
2. Koordinerte og fullstendige henvisninger
3. Retten og muligheten for å komme frem til, og 

gjennom et pakkeforløp
4. Tidsfrister, ikke nødvendigvis den «riktige» hjelpen
5. Å finne og gi rett hjelp til rett tid



Barn og unge blir ikke sykmeldte
For barn og unge er det stor variasjon og betydning hvordan tjenestene er 
organisert i kommunen

1. Arbeidet ivaretas av eksisterende tjenester (helsestasjon, PPT, barnevern, skole og barnehager)
2. Barne- og familiens hus
3. Delt mellom helse og oppvekst
4. Helsestasjonstjeneste 
5. Forebyggingstjeneste 

Det krever stor samhandlingskompetanse da alle (de fleste) går i barnehage og skole



0-24 samarbeidet  
Pilot for programfinansiering i tre regioner, 2020-2022
• Trøndelag
• Innlandet 
• Ves9old / Telemark

• 0-24-samarbeidet er et samarbeid om å gi bedre koordinerte tjenester og en mer helhetlig innsats for 
utsaBe barn og unge under 24 år. Et mål med 0-24-samarbeidet er å finne løsninger som bidrar Fl å bryte 
med «silotenkning» på alle nivåer i forvaltningen. 

• Et vikFg mål er å øke det lokale handlingsrommet i kommunene. Kommunene i piloten gis lokal frihet som 
skal sFmulere Fl utviklingsarbeid og fremme samarbeid mellom tjenestene i kommunen slik at utsaBe 
barn og unge får bedre tjenester.

• Fra 2020 og ut pilotperioden Fldeles pilotkommunene et samlet årlig beløp bestående av midler fra 5 ulike 
Flskuddsordninger fra de fire departementene som står bak 0-24-samarbeidet. I utmålingen av midler Fl 
den enkelte kommune legges det Fl grunn at kommunen skal moBa hva den ellers kunne fåB giB at 
kriteriene for den enkelte av de 5 Flskuddsordningene var oppfylt. Ingen kommune skal komme dårligere 
ut økonomisk ved å være pilotkommune.



Utenfor-regnskapet
«Vi håper at Utenfor-regnskapet vil bidra
til et skifte slik at det som i dag blir sett 
på som en utgift heller ses som en 
investering i mennesker «

Gunn Marit Helgesen

Det lønner seg å investere i mennesker
For aller første gang får kommunesektoren et verktøy som gjør det mulig å beregne hvor mye det lønner seg 
å forebygge utenforskap. KS har utviklet verktøyet for å gi flere mennesker et godt liv, og å gi barn og unge 
den innsatsen de fortjener.

https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og-utvikling-fou/forskning-og-utvikling/fou-rapporter/utenfor-regnskapet-er-lansert/

https://www.ks.no/fagomrader/forskning-og-utvikling-fou/forskning-og-utvikling/fou-rapporter/utenfor-regnskapet-er-lansert/

