
 

Forebygging  

- med et spesielt fokus rettet mot  

   barn og unge 

 
Vårt mål er å forebygge mer, for å reparere 

mindre. Tidlig innsats i et utvidet perspektiv. 
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Hva er forebygging ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 2012-07-693-01-b.jpg Figur 1. Begrepene forebygging, behandling og tilbakefallsbehandling. Oversatt fra Mrazek & Haggerty 
(1994) og gjengitt med tillatelse fra National Academy of Sciences, Courtesy of the National Academies Press, Washington, D.C. 
© (2010). 

 



Hva er situasjonen slik den er i dag? 
Arenaer som svangerskapsomsorg, helsestasjon ,familieteam, barnehage, skole, SFO, 
skolehelsetjeneste og Helsestasjon for Ungdom er alle viktige universelle arenaer for å 
forebygge og fange opp barn og unge med et utvidet fokus på tidlig innsats. 

 

Vi har en god oppslutning om de universelle arenaene for forebygging i vår kommune. 

• Bruken av kommunejordmor er stor - 86% av alle gravide velger å få oppfølging av 
jordmor i svangerskap, og det var en 25% økning av konsultasjoner hos jordmor i 2016. 

• 97,3% av barn i alderen 1-5 år går i barnehage. 

• Helsestasjon 0-5 år hadde 1036 faste konsultasjoner i 2016, med 414 
ekstrakonsultasjoner. Det var 67 fødsler i 2016. 

• Antall henvendelser til familieteam har økt med 40% sammenlignet med samme tid i 
2016. 

• I skolehelsetjenesten er det en økning på 13% (323 flere henvendelser) fra barn\ungdom 
og foreldre i 2016. 

• Det er registrert en økning i antall konsultasjoner med 27 % ved Helsestasjon for ungdom 

 



Hva rapporterer tjenestene ? 
• Helsestasjonen melder om foreldre som hyppigere tar kontakt for veiledning, 

familier med komplekse behov og at behovet for lavterskeltilbud er merkbart. 

• Barnehager melder om flere barn med komplekse behov, behovet for 
spesialpedagog i barnehager er økende. 

• Barnehagene melder om et økt behov for veiledning av foreldre i oppdragerrolle 
og grensesetting. 

• Skolene melder om flere komplekse enkeltsaker, som krever mye ressurser. Det 
er stadig flere saker hvor en tverrfaglig tilnærming er nødvendig for å møte barns 
behov. 

• Skolene melder om ‘krevende årskull’ knyttet til adferd og klassemiljø. 

• Skolehelsetjenesten melder om stadig mer alvorlige saker med behov for 
oppfølging, knyttet til psykisk helse hos barn og unge. 

• Familieteam melder om en økt pågang, ventelister og alvorlige saker som krever 
oppfølging over tid. 

• PPT melder om et økt antall i sakkyndige vurderinger med 50% i 2016, og en 
tilsvarende tendens i 2017. Det betyr at det meste av tiden i PP-tjenesten går 
med til å utføre individrettet arbeid .Det er et ønskelig med en dreining til mer 
systemrettet arbeid.  

 



Hva er situasjonen slik den er i dag? 

• Det har vært en betydelig økning  (137 %) i antall meldinger til barnevernet 
hittil i år. Meldingenes har generelt vært av en mer alvorlig karakter enn på 
samme tid i fjor.  

• Pågangen i tjenesten gjør det krevende å gjennomføre gode 
undersøkelser innenfor gitte frister, saksbehandlingskapasiteten er for 
øyeblikket svært sårbar. 

• Barnevernet opplever å bli koblet inn for sent, endringsarbeid blir mer 
krevende og belastningene for barna og deres familier blir større. 

• Det er et behov for å fortsatt jobbe aktivt med den forebyggende profilen 
barnevernet etterstreber, hvor målet er å komme tidlig inn i familier som 
trenger veiledning og støtte. 

• Det er nødvendig å se tjenester som jobber med barn og unge i en 
sammenheng for å lykkes med forebygging og tidlig innsats. Systemrettet 
innsats på tvers av tjenester er viktig. 

 



Tverrfaglig samarbeid -  
felles forståelse, samme mål  
• Viktig med godt tverrfaglig samarbeid på tvers av sektorer for å fange opp 

de sårbare barna tidlig. 

• Viktig med en felles tilnærming, en felles forståelse av ansvar og 
prioriteringer knyttet til kommunens oppfølging i de krevende 
enkeltsakene, som f.eks ved skolevegringsutfordringer . 

• Med en ressursknapphet i tjenester, er det krevende å prioritere saker som 
ikke ligger innenfor kjerneoppgavene. 

• Hvordan kan vi organisere tjenestene annerledes, for å lykkes bedre med 
tidlig innsats når vi oppdager barn og unge med en risiko for å falle 
utenfor? 


