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Hva virker best når ungdom trenger hjelp?
På oppdrag fra Helsedirektoratet har forskere ved SINTEF evaluert fem forskjellige 
samhandlingstiltak som retter seg mot utsatte barn og unge. Det er viktig at funnene 
i denne studien kommer fram både til de som tar beslutninger og offentligheten, sier 
lederen ved Vårressenteret for ungdom i Kristiansund.
• Av Åse L. Larsen, redaktør

Bakgrunn
Barn og unge som sliter med livet sitt, 
har krav på å få hjelp for sine problemer 
fra sin hjemkommune. De blir ofte om - 
talt som utsatte barn og unge fordi de, 
på grunn av sine problemer, risi ker - 
er å falle ut av samfunnet seinere i livet.

Til sammen 55 norske kommuner 
fikk i 2016 statlig støtte til samhand-
lingstiltak for utsatte barn og unge. Disse 
tiltakene er veldig forskjellige, og 
Helsedirektoratet ønsket derfor å finne ut 
hvilke som virker best for denne mål-
gruppe. Gjennom forskning ønsket 
direktoratet å finne den beste praksisen.

Forskere ved SINTEF Teknologi og 
samfunn fikk oppdraget fra Helsedirek-
toratet, og nylig er dette forskningspro-
sjektet avsluttet. Rapporten som evalu-
erer fem ulike tiltak som retter seg mot 
utsatte barn og unge, ble ferdigstilt på 
slutten av 2017. 

Om studieobjektene
De fem tiltakene som er evaluert 
gjennom studien, ble nøye valgt ut i et 
samarbeid mellom Helsedirektoratet og 
SINTEF. Ett av kriteriene for valg av 
tiltak var at det skulle rette seg bredt 
mot en generell målgruppe av barn og 
unge. Ett annet kriterium var at tiltaket 
skulle innbefatte mange ulike ansatte-
grupper, for eksempel psykolog, 
helsesøster, ansatt i NAV, ansatt i 
barne- og familievernet. 

De fem tiltakene som til slutt ble valgt 
som studieobjekter, var disse:
•  Familiens hus og samhandlingsteam, 

Nøtterøy kommune
•  Når bekymringsfullt skolefravær blir 

alvorlig funksjonsteam, Trondheim 
kommune

•  Lavterskelteam, Tromsø kommune
•  Ungdomshjelpa, Lier kommune
•  UngArena i Bydel Gamle Oslo, Oslo 

kommune

Tre av de valgte tiltakene var såkalte 
lavterskeltilbud. Det som blant annet 
kjennetegner slike tilbud, er at medbe-
stemmelse er viktig og at man kan 
møte opp og få hjelp uten nødvendigvis 
å ha avtale.

De to siste tiltakene som var med i 
evalueringen, var mer langvarige og 
omfattende tiltak med fast oppfølgings-
forløp.  

Gjennomføringen av studien
Den nylig framlagte forskningsrappor-
ten handler om barn og unge med 
problemer som rus og psykisk sykdom 
hos foreldre, egen rusproblematikk eller 
sosiale problemer, lærevansker, skole-
vegring eller sykdom. Disse forskjellige 
tilstandene kan ha ført ungdommene 
inn i NAV-systemet.

Det er gjennomført kvalitative 
intervjuer både med barn og unge, deres 
foresatte samt ansatte gjennom tiltakene 
som målgruppen har fått tilbud om. 
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Forskning

Hva virker best når ungdom trenger hjelp?
Hva viser forskningen?
Forskningsrapporten til SINTEF viser 
at det er tre helt tydelige suksesskrite-
rier for de tiltakene som har best effekt.

For det første var tiltakene med best 
effekt, åpne for at barnet eller ungdom-
men skulle bli hørt. Det er dette som 
kalles brukermedvirkning, og dette var 
det aller viktigste suksesskriteriet ifølge 
forskningen fra SINTEF. Det kommer 
videre fra av rapporten at når barn og 
unge blir lyttet til, så blir de flinke til å 
fortelle hva de trenger av de voksne. 

Den andre faktoren som førte til 
suksess, var at tiltaket representerte en 
«en åpen dør» for målgruppen. Åpen dør 
betyr lav terskel, som også gir suksess, 
men bare når ungdommene blir hørt når 
det gjelder veien videre. Altså en kombi-
nasjon av det første og andre sukesskrite-
riet. I praksis betyr det at det er en 
voksen der som de kan stole på og som 
de kan komme til for å prate om sine 
problemer og muligheter, uten å ha gjort 
en avtale på forhånd. 

Det tredje suksesskriteriet for tiltakene 
var kontinuitet i tilbudet. Det betyr at 
det ikke er et prosjekt som avsluttes etter 
en tid, men at det tilbys som et fast tiltak 
som kan holdes oppe av engasjement og 
forutsigbarhet hos de ansatte. 

Hva bremser?
Det var også interessant for forskerne å 
finne ut hva som gjør at tilbud for barn 
og unge som sliter, ikke fungerer slik 
man ønsker at de skal fungere. En slik 
bremsekloss er at det ikke samarbeides 
mellom ulike etater, som for eksempel 
NAV og barnevernet. I den forbindelse 
ble også manglende felles IKT-systemer 
trukket fram som en brems. Det er 
vanskelig å samarbeide på tvers av 
tjenester når informasjonsflyten ikke 
går smidig mellom tjenestene, viser 
forskningen.

Gjenkjennbart  
Vårres er et aktivitets- og ressurssenter 
for barn, unge og voksne med psykiske 
utfordringer. Senteret ligger i Kristian-
sund. Leder, Rigmor Dyrnes, kjenner 

seg igjen i studien til SINTEF om hva 
som virker og ikke virker ved lavterskel-
tilbud for barn og unge. På et generelt 
grunnlag sier hun dette om hva som 
kan hjelpe når ungdom sliter:

– Vi vet at for eksempel samtaler med 
helsesøster kan være viktig for ungdommer.  
Det samme med psykiatriske sykepleiere og 
kommunepsykologer.  Av og til kan det være 
tilstrekkelig med en voksen person som for 
eksempel en ansatt i skolen. En åpen dør 
bør alltid være tilgjengelig for ungdom, ikke 
bare en eller to dager i uken. Vi vet også at 
samtaler som kan finne sted akkurat når 
behovet er der, er det ultimate. 

Hun forteller videre om sine erfaringer 
gjennom arbeidet som leder ved Vårres: 

–  Gjennom vårt arbeide ved Vårres-
senteret i Kristiansund ser vi at rammene 
rundt en åpen dør er viktige. Trygghet, tillit 
og ikke minst det å bli hørt og sett. 
Kvalitetssikring av tilbudene og at ung-
dommene har et sted de trygt kan si ifra hvis 
dette ikke er tilstrekkelig, er også viktig. Vi 
møter mange som ikke vil prate med noen 
fordi de har erfaring med å bli oversett og 
overkjørt. Dermed blir det viktig at vi 
hever kompetansen og at vi lytter til 
ungdommens egen vurdering av tilbudene.

Hun understreker videre viktigheten 
av riktig innstilling og riktige verktøy for 
samtalene:

– Vårres understreker viktigheten av 
riktig samtaleverktøy og bruken av 
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«du-fokus» og at voksne «lyttere», likeperso-
ner, fagpersoner og behandlere er åpne for 
kritikk og villig til tilrettelegging for hver 
enkelt sitt behov.

Dyrnes vil slå et slag for noe annet 
som utgjør en styrke for en møteplass for 
ungdom:

– Ved senteret i Kristiansund ser vi styr - 
ken ungdommen finner i hverandre også, 
Vi gir ungdommene en arena hvor de kan 
utveksle erfaringer og gi hverandre råd. 
Ung dom finner styrke på slike åpne treff og 
aktiviteter uavhengig av utfordringer og 
diagnoser. Ofte er det en fordel at vi er 
mange forskjellige under samme tak.

– Samtidig treffer de voksne som de kan 
snakke med på en annen måte enn med 
pårørende. Vi vet også at barn og unge sitter 
med mye kunnskap om seg selv. Hva som 
skal til for at de skal ha det bra, hva som 
trigger, hva som forstyrrer osv. De har behov 
for personer og arenaer for å få fram dette. I 
praksis, er tid viktig. Ungdom trenger tid og 
ro, sammen med kontinuitet i tilbudet.

Ved Vårres-senteret ha de funnet ut at 
samtalene rundt måltider er en trygg 
arena. De avslutter derfor nesten alle 
aktiviteter med å spise sammen. Gjerne 
smøremåltid. Det tar tid og gir ro.

Lederen på Vårres mener at det des s - 
uten er viktig at det ikke bare lyttes til de 
unge, men at ting blir tatt tak i.  Hun 
forteller at de voksne på senteret gir 
veiledning til hvor og hvordan veien går 
videre for de unge og eventuelt hvor de 
får hjelp - hjelp til å gå hele veien om de 
trenger det. Alt som snakkes om er 
brukerstemmer. Dette samles inn. Alle 
som arbeider med ungdom bør samle 
sammen og sammenfatte brukerstem-
mene, understreker hun.

En av utfordringene i studiet er at det 
ikke samarbeides mellom etatene. 
Hvordan kan vi få til dette?

– Vårres har jevnlige samtalegrupper for 
oss som er med som ledere og likepersoner. 
Det er viktig at ungdommenes stemme blir 
hørt, at vi samler sammen og tar det poli - 
t isk. Vi er også i gang med å jobbe frem 
aktiviteter og arenaer for å fremme samar - 
beid. Flere av organisasjonene i Vårres og 
ungdomsgruppa jobber også med hvordan 
organisasjonene og ungdom lettere kan 
samar beide og treffes gjennom felles 
ikt-system. 

– Samarbeid gir styrke, mer åpenhet og 
et nødvendig kompetanseløft men det har i 
tillegg en forebyggende effekt på alle plan. 
Ikke oss og dem, men Vårres avslutter 
Rigmor Dyrnes.

Forebygging som prinsipp
Studien ved SINTEF viser på nytt 
gjennom forskning at forebygging er et 
viktig prinsipp å følge når tiltak skal 
velges. Lederen ved Vårres framhever 
også den forebyggende effekten av deres 
tiltak for ungdom. Det er imidlertid 
slik at forebygging i for sjelden grad 
blir framhevet som et viktig prinsipp i 
valg av tiltak. Om dette sier en av 

forskerne ved studien ved SINTEF, 
Line Melby:

– Vi ser generelt at forebyggende tiltak 
ikke får så stor prioritet som de burde hatt. 
Pengene går lett til akutte tiltak for de som 
har utviklet store problemer. Mye tyder på 
at slike tiltak forhindrer større problemer og 
bruk av masse tjenester senere.

Hun sier videre: – Vi ser at det er behov 
for mer langsiktig tankegang i kommunene.  
Det er kritisk at hjelpeapparatet kommer 
tidlig på banen og at det deretter kan tilby 
kontinuitet i arbeidet med barnet eller 
ungdommen, ofte over flere år.

FAKTA OM PROSJEKTET:
•  Prosjektet er gjennomført av SINTEF Teknologi og samfunn på oppdrag 

fra Helsedirektoratet
•  Gjennom prosjektet er fem samhandlingstiltak for ungdom med sammen-

satte behov og med psykiske vansker, evaluert
•  Gjennom rapporten «Evaluering av samhandlingstiltak rettet mot utsatte 

barn og unge» presenteres prosjektets funn.
•  Rapporten fremhever tre tydelige suksesskriterier for tiltakene med best 

effekt: Brukermedvirkning, lav terskel, kontinuitet.

Rapporten kan leses på våre nettsider www.fosterhjemsforening.no


