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Seniorrådgiver Jørgen Blom

Covid-19

Koordineringsgruppen for tjenester til sårbare barn og unge

• Vurdere tjenestetilbudet til barn og unge under covid-19 pandemien og 
rapportering til BFD. Aktuelle direktorater deltar og arbeidet ledes av Bufdir.

• Utviklet 14 rapporter, så langt…

• Helsedirektoratet rapporterer på helsestasjons- og skolehelsetjeneste og 
Helsestasjon for ungdom, fastleger og psykisk helsevern for barn og unge

• Aktivitetsdata og beskrivelser fra NPR for psykisk helsevern for barn og unge

• NBUP viktig kilde til informasjon. Tusen takk for innspill til 14 rapporter!

Helsedirektoratet 2

Kapittel om utredning av ADHD og 
andre nevroutviklingsforstyrrelse

• Lage et pakkeforløp for utredning av 
ADHD hos barn og unge

• Spørsmål 

• Bør nasjonal faglig retningslinje 
revideres i forbindelse med 
oppdraget?

• Eget pakkeforløp eller kapittel i det 
generelle pakkeforløpet for barn og 
unge?

Vårt oppdrag

• Det som omhandler utredning av 
barn og unge i nasjonal faglig 
retningslinje revideres

• Pakkeforløpet inkluderes som et 
kapittel i det generelle pakkeforløpet 
for barn og unge

• Kapittelet vil omhandle ADHD og 
andre nevroutviklingsforstyrrelser

Konklusjoner

• Tre representanter fra ADHD-Norge 

• En representant fra hvert 
helseforetak

• Fastlege

• Helsesykepleier

• Representant fra PPT

• En representant fra FHI

Arbeidsgruppen
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• FHI utarbeidet forenklet 
kunnskapsoppsummering om 
teambasert og intensivert utredning

• Ikke kunnskapsgrunnlag for at 
teambasert og intensivert utredning 
er bedre enn andre modeller for 
utredning

Relatert arbeid

• Vekt på 

• Klarere føringer
• Helhetlige utredninger
• Samsvar mellom retningslinje og 

pakkeforløp, for eksempel ved 
henvisning

Retningslinje

Helsedirektoratet

• Blir et «alternativ» til utvidet 
utredning med samme forløpstider

• IKKE en fullstendig «oppskrift» på 
utredning av alle 
nevroutviklingsforstyrrelser, men 
felles grunnprinsipper

• Inneholder lenker til deler av det som 
er revidert i ADHD-retningslinjen (der 
hvor innholdet også er dekkende for 
andre nevroutviklingsforstyrrelser)

• Bygger på retningslinjen

Kapittel i pakkeforløp

Kapittel i pakkeforløp (høringsutkast)

• Redusert til et minimum

• Kode for å gå inn i forløpet (utfall av 
klinisk beslutning etter 
basisutredning)

• Innebærer ikke mer koding enn i dag

• Gjør det mulig å måle hvor mange 
som går inn i forløpet

Koding
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• Økt fokus på gruppen med ADHD og 
andre nevroutviklingsforstyrrelser?

• Raskere avklaring av diagnose(r)?

• Likere praksis på tvers av klinikere 
og regioner?

• At retningslinjen blir mer brukt?

Hva kan kapittelet i 
pakkeforløp bidra til?

• Klarere føringer for hva som 
minimum bør inngå i utredning

• Trolig stort sett i tråd med dagens 
praksis de fleste steder

• Utvidet utredning for alle når det er 
mistanke om 
nevroutviklingsforstyrrelse (12 uker)

• Ikke økte ressurser til koding

Implikasjoner for BUP-
feltet

Tidslinje

Helsedirektoratet 15

JAN FEB MAR APR MAI JUN

2020 2021

Arbeidsgruppe

JUL AUG SEP OKT DESNOV JAN FEB MAR APR MAI JUN

Retningslinje

Kapittel

Samling 2 (1.uke i 

mars)
Samling 3 (digital)

Ekstern 

høring

Intern 

høring

Ekstern 

høring

Intern 

høring

Ferdigstilling

Samling 4 (digital) Samling 5 (digital)

JUL AUG SEP OKT DESNOV

Ferdigstilling

Publisering?

Publisering?

FACT Ung

• Tjenestemodell til ungdom 12-25 år med sammensatte problemer på flere 

livsområder kombinert med moderate til alvorlige psykiske 

problemer/rus/avhengighet

• Samordning av alle tjenester i et oppsøkende, tverrfaglig behandlings og 

oppfølgingsteam

• Kombinerer kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester.

• Skal legge til rette for positive endringer i hverdagssituasjoner.

• Ungdommen definerer egne problemstillinger og styrker sammen med 

teamet

Kort om  FACT ung?

• Arbeidsgruppen jobbet  med 
utredningen: 

• Unge og medvirkning
• Målgruppe og 

befolkningsgrunnlag
• Fidelity-evaluering
• Samarbeid med kommunalt 

barnevern

Om 
utredningsrapporten 
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Opplæring og 
implementering

• Helsedirektoratet utarbeider sammen 
med NAPHA og NKROP en helhetlig 
plan for opplæring, 
implementering/forprosjekt, 
veiledning og nettverkssamlinger og 
kostnader.

• Det etableres et implementerings- og 
opplæringsteam/program.

• Jobber med å ferdigstille:
• Inklusjonskriterier
• Fidelityevaluering 
• Opplæring- og implementeringsopplegg

• Elektronisk tavle
• Evaluering av piloter og første team 
• Håndbok for FACT ung team
• Må på sikt gjøres en effektevaluering når flere team 

er oppe. 

• Nettverksmøte for teamene den 26. november, 
09.00- 12.00. Send e-post til 
olav.oxholm@helsedir.no om du ønsker å lytte inn. 

Fremover FACT 
ung

Nasjonal tverrsektoriell veileder for 
psykisk helsearbeid for barn og unge 

Nasjonal
tverrsektoriell
veileder for 
psykisk
helsearbeid for 
barn og unge 
skal

beskrive et helhetlig og samordnet psykisk 
helsearbeid for barn og unge, fra 
helsefremmende og forebyggende arbeid til 
oppfølging og behandling

tydeliggjøre forventninger til samarbeid og 
samhandling på tvers av tjenester, nivåer og 
sektorer

inkludere arbeidet med rusproblematikk, vold og 
overgrep

være nyttig for barn og unge og rette seg mot de 
arenaene som barn og unge oppholder seg 

ferdigstilles høsten 2022

Mandatet
• Helsedirektoratet skal i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet, Husbanken, Landbruksdirektoratet og Utdanningsdirektoratet utarbeide en 
tverrsektoriell veileder for psykisk helsearbeid for barn og unge. Veilederen skal inkludere 
arbeidet med rusproblematikk, vold og overgrep

• Veilederen skal beskrive et helhetlig og samordnet psykisk helsearbeid for barn og unge, fra 
helsefremmende og forebyggende arbeid til oppfølging, behandling og samhandling om barn og 
unge som står i fare for, eller har utviklet, psykiske plager av ulik alvorlighetsgrad, og skal videre 
gi anbefalinger til helse- og omsorgstjenestene om roller, ansvar og samhandling i psykisk 
helsearbeid. 

• Veilederen bør også inneholde råd rettet mot ansatte som arbeider der barn og unge tilbringer 
størstedelen av dagen, som i barnehage og skole, og mot andre tjenester som har oppfølging av 
barnefamilier og foreldre som barnevern, politi og NAV. 

• Også råd og informasjon rettet mot frivillige i fritidssektoren bør vurderes inkludert. 

Innsiktsarbeid-
behov og 
utfordringer sett 
fra målgruppens 
ståsted

• Samlet innsikt gjennom intervjuer ( 10 
kommuner/bydeler, 6 BUP, 5 
brukerorganisasjoner og ungdomsråd), 
møter med sentrale aktører og 
dokumentgjennomgang 

• Innsikten vil være en del av  
beslutningsgrunnlaget for videre retning på 
veilederen

• Målsettingen med innsiktsarbeidet var å få 
tak i det bærende prinsipp for psykisk 
helsearbeid i kommunen; hvem har ansvar, 
hvordan er samarbeidet internt og hvordan 
er samhandlingen mellom kommune og 
spesialisthelsetjenesten(BUP)

• Fokus på helsefremming, forebygging, 
oppfølging og behandling
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Hovedfunn - utfordringsområder
• Tydeliggjøre hva som er barn og unges behov
• Tydeliggjøre det helsefremmende og forebyggende 

perspektiv 
• Utvikle et felles begrepsapparat på tvers av tjenestene
• Tydeliggjøre de ulike tjenestenes roller og oppgavefordeling 

og forventninger til tverrsektorielt samarbeid 
• Avklare hva som er et lavterskel helsetilbud
• Tydeliggjøre hva som er kommunens ansvar for oppfølging 

og behandling ved psykiske helseplager, herunder også 
fastlegens rolle

• Tydeliggjøre forventninger til samarbeid mellom kommune og 
spesialisthelsetjeneste

• Tydeliggjøre koordineringsansvaret på tvers av sektorer og 
nivåer

SYSTEMATISK SAMARBEID

FELLES BEGREPER

ANSVAR

FORVENTNINGER

Tre hovedområder for 
veilederen:
1. Det helsefremmende og forebyggende 

fundamentet

2. Den tidlige innsatsen - når det oppstår 

bekymring for et barn eller ungdom

3. Barn og unges behov for oppfølging og 

behandling

Oppfølgin
g og 

behandlin

g

Den tidlige innsatsen 

Det helsefremmende og 
forebyggende fundamentet

Den tidlige innsatsen - når det oppstår bekymring for et barn, en ungdom 

eller for familien

Hva er problemet/utfordringsbildet for arbeidet med veilederen?
• Behov for tilgang på kompetanse på de universelle arenaene og god flyt mellom 

tjenester/fagkompetanse. 
• Behov for at hjelp gis nærmest mulig barnet/familien på lavest mulig nivå – LEON prinsippet.
• Hvordan bygge system og struktur for samarbeid mellom barnehage, skole, PPT, 

helsestasjon/skolehelsetjeneste, fastlege, kommunal psykisk helse/rus, kommunepsykolog og 
barnevern? 

• Behov for klare mandater, ansvarsdelinger og forventninger til hverandre. 
• Behov for styrket innsats for barn og unge som er utsatt for forhold som gjør dem særlig sårbare 

for psykiske plager og lidelser

Hva er målet/fremtidsbildet som ønskes oppnådd med veilederen?
• Barn og unge får hjelp på lavest mulig nivå, både på helsefremmende arenaer og i tjenestene
• Barnehagen og skolen har kompetanse i å se og handle tidlig. Bygge på retningslinjen tidlig 

oppdagelse av utsatte barn og unge
• De kommunale tjenestene har system og struktur for å følge opp og samarbeide rundt  barn og 

unge som har utfordringer (i barnehage, skole eller på andre områder).
• Barn og unge og foresatte opplever at det er god oversikt over kommunens tjenester og de vet 

hvor de kan ta kontakt ( en instans) ved bekymring for et barn/ungdom (én dør inn). 

3. Barn og unges behov for oppfølging og behandling

Hva er problemet/utfordringsbildet for arbeidet med veilederen?

• Hjelpen må være basert på barn og unges behov for oppfølging og behandling.

• Hvilket ansvar har kommune for psykisk helsetilbud til barn og unge, deres foresatt og 
pårørende? Det er behov for en normering av nivået mellom helsestasjon og BUP.

• Hvilke tjenester i kommunen bør ha ansvar for utredning og behandling av psykiske 
helseplager hos barn og unge og hvilken kompetanse bør tjenestene ha?

• Hvordan sørge for et godt samarbeid mellom fastlegen og psykisk helsetilbud for barn og unge 
i kommunen ?

• Hvordan tydeliggjøre ansvarsfordeling for barn og unge med langvarige og sammensatte 
tilstander?

• Hvordan få til bedre koordinering og samordning i tilbudet til barn og unge som trenger 
oppfølging og behandling?

Hva er målet/fremtidsbildet som ønskes oppnådd med 
veilederen mht behandling og oppfølging

• Barn og unge med psykiske plager og lidelser mottar hjelp som er tilpasset deres behov 
og ønsker

• Barn og unge med psykiske plager og lidelser får rask og riktig hjelp på riktig sted, og 
hjelpen er sammenhengende på tvers av tjenester og nivåer

• Kommunen har en tjeneste som tilbyr lavterskel psykisk helsehjelp til barn, unge og 
familier som er lett tilgjengelig og uten ventetid, hvor foreldre får råd og veiledning

• Det er en tydelig ansvarsdeling mellom kommune og spesialisthelsetjeneste når det 
gjelder oppfølging og behandling av psykiske helseplager hos barn og unge og et tett 
samarbeid om henvisninger og oppfølging.

• Barn og unge med langvarige og alvorlige vansker får helhetlig og koordinert hjelp på 
tvers av kommune og spesialisthelsetjeneste. 

Helsedirektoratet 29

Hvor er vi i prosessen 

Innsiktsarbeid -Hva er behovet 
og utfordringene sett fra 
målgruppens ståsted? 

Mål: Hva vil vi oppnå? Hva er 
ønsket situasjon for 

målgruppen? 

På hvilke områder er det behov 
for normerende anbefalinger? 

Hvilke anbefalinger er relevante 
og hvorfor?

Hva er kunnskapsgrunnlaget for 
anbefalingene?
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Nasjonal tverrsektoriell veileder for psykisk
helsearbeid for barn og unge 

Utfordringer –

kunnskaps-

grunnlag -

anbefalinger

Utvidelse av Pakkeforløp Barnevern –
kartlegging og utredning av psykisk 
helse og rus hos barn og unge

Helsedirektoratet

Utvidelse av pakkeforløpet

• https://www.helsedirektoratet.no/pakkeforlop/barnevern-kartlegging-og-utredning-av-
psykisk-helse-og-rus-hos-barn-og-unge

• Pakkeforløpet, som nå skal utvides, ble publisert sommeren 2020. 

• I tildelingsbrevet for 2020 fikk Hdir i oppdrag, sammen med BUFdir, å utvide Pakkeforløp 
for kartlegging og utreding av psykisk helse og rus hos barn og unge i barnevernet, med 
utredning og behandling somatisk helse og tannhelse. 

• Hdir hadde ikke ressurser til å igangsette arbeidet i 2020 og fikk i møte med HOD utsatt 
dette oppdraget til 2022.

• I tråd med rapporten om helsekartlegging av barn i barnevernet, anbefaler Hdir at 
seksuell helse også inkluderes i utvidelsen.

• Det skal videre vurderes å innlemme helsekartlegging av alle barn som plasseres utenfor 
hjemmet i pakkeforløpet

Helsedirektoratet 34

• Forskning viser at det er stor forekomst av både somatiske og psykiske helsevansker hos 
barn i barnevernet, og at helseutfordringene ofte forekommer i større grad sammenliknet 
med barn som ikke får oppfølging av barnevernet. 

• Det er godt dokumentert at barn som har vanskelige oppvekstsvilkår ofte får dårlig generell 
helseoppfølging både for somatiske og psykiske helseplager, og for tannhelseplager.

• Arbeid med utvidelse starter nå med mål om publisering etter sommer 2022

• Det er imidlertid gjort begrenset med implementeringsarbeid, utover informasjon om at 
pakkeforløpet er publisert, på aktuelle arenaer. 

• Hdir har avklart med Bufdir at det er lite hensiktsmessig å benytte mye ressurser på 
implementering av det eksisterende pakkeforløpet, ettersom det vil kreve en ny runde til 
mange av de samme aktørene når det utvidede pakkeforløpet er ferdigstilt.

• Det legges opp til omfattende implementering i 2022

Helsedirektoratet 35

Utprøving av tverrfaglig helsekartlegging 
i barnevernet 2021/2022
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Prosjektkontor

• Styringsgruppen ledes av 
prosjekteier i Bufdir og består av 
representanter fra både 
Helsedirektoratet, RHF og Bufetat

• Referansegruppen består av 
fageksperter innen relevante områder

• Prosjektgruppe og prosjektkontor 
ledes av prosjektleder i Bufdir

• Ledere for lokale team utgjør, 
sammen med prosjektleder, 
prosjektgruppen

Organisering

Prosjektgruppe

Team Sør Team Midt Team Nord Team OsloTeam Sør

Styringsgruppe

Referansegruppe

• Tverrfaglig helsekartlegging skal bidra til at kommunal barnevernstjeneste, fosterhjem og 
institusjon settes bedre i stand til å gi barn som plasseres utenfor hjemmet forsvarlig omsorg 
og oppfølging

- Prop 222L under behandling på stortinget

• Det skal prøves ut en modell som tar utgangspunkt i CARE, og som følger 
stortingsproposisjonen

• Tverrfaglig helsekartlegging er spesialisert andrelinjetjeneste. Helsepersonells bidrag fra 
helseforetakene anses som sakkyndigoppdrag og ikke helsehjelp

• Utprøvingen skal inngå i grunnlaget for utarbeiding av nasjonale anbefalinger

• Egen kartleggingsdag med informasjonsgjennomgang i forkant av kartleggingsdagen, 
tverrfaglig og samtidig møte med barnevernfaglig, psykolog og lege på selve 
kartleggingsdagen og utarbeidelse av rapport i etterkant av kartleggingsdagen

• Rapport med anbefalinger og barnevern sørger for eventuelle henvisninger til helsehjelp

Helsedirektoratet 38

Hdir og Bufdir skal utarbeide nasjonale 
anbefalinger

• Det skal utarbeides nasjonale anbefalinger som beskriver innholdet i tilbudet og hvilken 
kompetanse som er forventet i kartleggingsteamene. 

• Det skal utvikles retningslinjer for Bufetats vurderinger av om kartlegging skal tilbys i det 
konkrete tilfellet eller ikke. 

• Felles anbefalinger for innhold i tilbudet og forventet kompetanse, samt retningslinjer for 
Bufetats vurderinger av når kartlegging tilbys skal utarbeides av Hdir og Bufdir. 

• Anbefalingene skal gis innenfor rammene i Prop. 222 L (2020-2021), bygge på forskning på 
området, og så langt som mulig innenfor evidensbasert kunnskap, samt erfaring fra 
utprøvingen av helsekartlegging som starter opp i 2021. 
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Henvisningsmulighet for 
helsesykepleiere til BUP?

To deloppdrag knyttet til oppfølging av 
anmodningsvedtak i Stortinget om prøveprosjekt

• (1) Antatte konsekvenser av å innføre en henvisningsmulighet skal vurderes. 
Det skal også hentes inn erfaringer fra innføring av slik mulighet for andre 
faggrupper. 

Frist for deloppdrag 1 er 30.06.22

• (2) Basert på vurderingen i deloppdrag (1) bes direktoratet om å utarbeide 
forslag til innretning på en pilot for å legge til rette for henvisningsmulighet for 
helse-sykepleiere. Pilotprosjektet, og en eventuell permanent 
henvisningsmulighet, begrenses til helsesykepleiere ansatt i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten. Departementet vil basert på vurdering av svar på 
deloppdrag (1) komme tilbake til direktoratet med detaljering av deloppdrag (2). 
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• Det overordnede målet med anmodningsvedtaket er bedre oppfølging og behandling av barn 
og unge med psykiske plager/lidelser/tilstander. 

• Formålet med arbeidet er å vurdere om henvisning til BUP for helsesykepleiere gir lettere 
tilgang til BUP for de barna som har behov for dette, samt riktigere bruke av 
helsepersonellets og helse-tjenestens ressurser.

Utredningen for deloppdrag skal som et minimum vurdere: 

• Vurdering av somatisk helsetilstand før henvisning. 

• Involvering av fastlege og ivaretakelse av fastlegens medisinfaglige koordineringsansvar og 
at andre relevante aktører er koblet på. 

• Det skal også vurderes om helsesykepleier har tilstrekkelig kompetanse til å skrive 
henvisninger, og vurdere eventuell obligatoriske krav for å kunne henvise.

• Behov for regelverksendringer skal vurderes. 

• Innhenting av erfaring fra innføring av henvisningsmulighet for andre faggrupper.

• Eventuelle andre løsninger for bedre samarbeid om henvisninger.

Helsedirektoratet 42
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Eventuelle spørsmål kan sendes til Jørgen Blom

jorgen.blom@helsedir.no
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Takk for 
oppmerksomheten!


