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Forord 
 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Frogn kommune etter kommuneloven av 25. 

september 1992 med endringene tilføyd ved lov av 12. desember 2003. Formålet med 

forvaltningsrevisjon er nedfelt i lovens § 77 nr. 4 som har følgende ordlyd: 

 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert 

på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den 

økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at 

det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 

virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger 

(forvaltningsrevisjon). 

 

I denne undersøkelsen har Follo distriktsrevisjon vurdert psykisk helsearbeid for unge i 

kommunen.  Innhenting av data er gjort i perioden april til juni 2013. Follo distriktsrevisjon 

vil benytte anledningen til å takke ledelse og ansatte i Frogn kommune som har lagt til rette 

og bistått revisjonen i forbindelse med gjennomføringen av undersøkelsen. 

 

 

 

 
Steinar Neby      Bjørn Tore Nedregård 

Revisonssjef      Avdelingsleder 
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1 Sammendrag 
 

Follo distriktsrevisjon har etter bestilling fra kontrollutvalget i Frogn kommune gjennomført 

en forvaltningsrevisjon av kommunens psykiske helsearbeid for barn og unge.  

 

Undersøkelsen er gjennomført i form av analyse av planer, avtaler, rutiner mm., som 

kommunen har utviklet og som retter seg mot prosjektets problemstillinger. Deretter er det 

gjennomført intervjuer av ansatte innenfor berørte tjenesteområder. Revisjonen har også 

sammenholdt situasjonsbeskrivelsen for Frogn kommune med vurderinger og anbefalinger i 

ulike fag- og forskningsrapporter som omhandler psykisk helsearbeid. 

 

Rapporten peker bl.a. på at Frogn kommune tilbyr en rekke forebyggende tjenester for barn 

og unge. Dokumentasjonen som er utviklet i form av tiltak, planer, avtaler, rutiner mv, 

etterlater et inntrykk av en betydelig forebyggende innsats. Kommunen har en rekke 

samarbeidsavtaler og etablerte samarbeidsordinger mellom ulike tjenester. 

 

Rapporten trekker også frem at: 

 

 Psykisk helsearbeid for barn og unge fremheves i liten grad i kommunens 

grunnlagsdokumenter.  

 Kommunen har ingen samlet oversikt over hvilke grupper som er risikoutsatt. 

 Kommunen har ingen samlet oversikt over forebyggende tiltak.  

 Det er risiko for at forebyggende tiltak ikke målrettes godt nok. 

 Kommunen kan synliggjøre ansvaret for målgruppen bedre innenfor eksisterende 

organisasjon, og tydeliggjøre ansvar og fullmakter. 

 Kommunen har ingen oppdatert oversikt over hvor mange av målgruppen som har 

individuell plan. 

 Kommunen driver ikke opplæring av koordinatorer for individuell plan. 

 Kommunen har ingen formening om hvor stort behovet for individuell plan er. 

 Kommunen har liten kunnskap om hvor godt de individuelle planene virker. 

 Det er feil i kommunen rapportering til SSB/Kostra av netto driftskostnader til 

forebygging. 

 Frogn kommune er lavest i sammenligningsgruppen når det gjelder åpningstider i 

helsestasjon for ungdom og timeforbruk til forebygging. 

 

Revisjonen mener videre at det er grunn til en viss bekymring, både når det gjelder budsjett- 

og produksjonsnivå for enkelte tjenester og for kompetansenivået ved særlig skole og 

barnehager.  

 

Revisjonen mener det er viktig at et helhetlig ansvar er tydelig plassert og at dette er 

synliggjort. Slik revisjonen oppfatter den måten Frogn kommune har organisert seg på, ligger 

det til rette for å samle det helhetlige ansvaret i BUF. I så tilfelle handler det om å synliggjøre 

dette på en bedre måte, og tydeliggjøre ansvar og fullmakter.  

 

Revisjonen mener også at Frogn kommune har et forbedringspotensiale når det gjelder 

opplæring av koordinatorer, utvikling av veiledere, maler og annet støttemateriell for 

koordinator og for utvikling av individuell plan.  
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2 Problemstillinger 

2.1 Bakgrunn 

 

I kontrollutvalgsmøte 21. januar, jf sak 03/13, ble ”Psykisk helsearbeid” valgt som tema for 

forvaltningsrevisjon i 2013.  Revisjonen ble bedt om å legge frem et forslag til prosjektplan til 

møtet 4. mars 2013. Av innstillingen følger at fokuset for prosjektet skal rettes mot barn og 

unge.  

2.2 Formål og problemstillinger 

 

Kontrollutvalget har vedtatt følgende formål og problemstillinger for prosjektet: 

 

Formål: 

 

Vurdere om Frogn kommune har et tjenestetilbud innenfor psykisk helse rettet mot barn 

og ungdom som er i tråd med de forventninger til tjenestenes innhold og kvalitet som 

følger av sentrale og lokale myndighetskrav. 

 

Problemstillinger: 

 

1. Hvilke tiltak er iverksatt for å ivareta helsefremmende og forebyggende arbeid? 

 

2. Hva er ressursbruken sammenlignet med andre kommuner? 

 

3. Hvordan fungerer samarbeidet mellom ulike enheter med ansvar for psykisk helse for 

unge? 

 Hvordan legger helsestasjonen og skolehelsetjenesten til rette for et tverrfaglig 

samarbeid? 

 Særlig fokus mot skoler og barnehagers ressurser og kompetanse. 

 

4. Hvordan ivaretar kommunen krav til utforming og oppfølging av individuell plan? 

 

2.3 Avgrensninger og presiseringer 

 

Målgruppen for undersøkelsen er barn og unge under 20 år. Unntatt fra dette er de som er 

over 18 år og som har oppfølging fra virksomhet for psykisk helse. 

2.4 Revisjonskriterier 

 

Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de kravene og forventningene som brukes i den 

enkelte forvaltningsrevisjon. Disse kriteriene benyttes som grunnlag for å vurdere om 

virksomheten drives i samsvar med krav og forventninger. Revisjonskriteriene er et viktig 

grunnlag for å kunne dokumentere avvik/svakheter. Kriteriene holdt sammen med 

faktagrunnlaget danner basis for de analyser og vurderinger som kan foretas, og de 

konklusjoner som trekkes i en forvaltningsrevisjon. I denne rapporten vil kriteriene finnes 

blant: 
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 Lov om helse- og omsorgstjenester 

 Folkehelseloven 

 Opplæringslova 

 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 

 Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten 

 Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten 

 Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene. Veileder IS- 1405, Sosial- og 

helsedirektoratet 

 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154, Sosial- og helsedirektoratet. 

 Planer og retningslinjer for Frogn kommune. 

 

Det vises til vedlegg 1 for utledning av kriterier. 

 

3 Metodisk gjennomføring 
 

Problemstillinger og kriterier ble innledningsvis diskutert på oppstartsmøte der kommunen 

var representert med kommunalsjef som kontaktpersonen for prosjektet, og leder for enhet for 

barn, unge og familie (BUF).  Enhetsleder BUF har deretter forestått innsamling og 

oversendelse av planer, avtaler, rutiner m.m. som kommunen har utviklet og som retter seg 

mot prosjektets problemstillinger. Totalt gjelder dette ca. 55 dokumenter. Det bemerkes at 

flere av disse dokumentene fremsto med et uoffisielt preg ved at de ikke var datert, 

underskrevet eller var skrevet på kommunens offisielle brevark. Dokumentene danner 

hovedgrunnlaget for faktabeskrivelsen. Deretter er det gjennomført intervjuer av tilsammen 6 

personer med lederansvar innen sine felt. Hensikten med intervjuene har vært å få mer innsikt 

i problemstillingene, samt avklare mangler og uklarheter i dokumentasjonen. Intervjuene 

omfatter tjenesteområdene helse/helsestasjon/ helsestasjon for ungdom, skole, familieteam, 

søknadskontor, PPT, samt enhetsleder BUF. Faktarapporten er deretter sendt til kommunen 

for verifisering. Det har også vært avholdt et møte mellom kommunalsjefer, enhetsleder BUF 

og revisjonen for å avklare uklarheter i faktabeskrivelsen. 

 

De opplysninger kommunen har gitt, er i noen grad utfylt gjennom statistikk innhentet fra 

SSB/Kostra. 

 

Revisjonen har på bakgrunn av verifisert faktadel, utarbeidet vurderinger og anbefalinger, 

hvoretter hele rapporten er sendt til rådmannen på høring. 
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4 Forebyggende arbeid 

4.1 Kriterier
1
 

 

 Kommunen skal tilby helsefremmende og forebyggende tjenester som dekker området 

psykisk helse for barn og unge, herunder: 

o Helsetjeneste i skoler. 

o Helsestasjonstjenester. 

 Helsetjenestene bør i samarbeid med psykisk helsevern, forebygge psykiske plager og 

lidelser, rusbruk, spiseforstyrrelser, utvikling av overvekt og fange opp tidlige signaler på 

omsorgssvikt, mistrivsel og utviklingsavvik mv. 

 Helsetjenestene bør rette særlig oppmerksomhet mot barn og ungdom med spesielle 

behov, som for eksempel barn og ungdom med liten sosial støtte, kronisk sykdom eller 

funksjonshemming og barn og unge med risiko for å utvikle psykiske plager/sykdom mv. 

 

4.2 Faktabeskrivelse 

4.2.1 Innledning 

Helsedirektoratet viser i sin veileder ”Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene” til 

at det psykiske helsearbeidet for barn og unge er et ansvar for kommunen som helhet og 

involverer alle kommunale tjenester som er i kontakt med barn og unge. Videre heter det at 

kommunen bør ha særlig oppmerksomhet rettet mot barn og unge som lever med risiko eller 

er i ferd med å utvikle psykiske vansker eller lidelser. Det forebyggende arbeidet i skoler, 

barnehager og andre oppvekstarenaer er særlig sentralt. 

 

Frogn kommunes overordnete mål for oppvekst og læringsvilkår fremkommer i 

kommuneplanen for 2013-2025: 

 

 Alle barn og unge i Frogn får kvalitativt gode oppvekst- og læringsvilkår. 

 

Kommuneplanen vektlegger dessuten følgende mål: 

 

 Frogn-skolene er blant de 10 beste i landet faglig og sosialt. 

 Barn som trenger spesiell hjelp eller oppfølging blir fanget opp tidligst mulig og senest 

før barneskolealder. 

 Andelen unge uføre i befolkningen er redusert med 20 % i 2020 sammenlignet med 

2010. 

 Alle elever som starter i videregående skole forutsettes å fullføre. 

 Nulltoleranse mot mobbing. 

Frogn kommune skal ihht. kommuneplanen særlig rette oppmerksomhet på utfordringene ved 

at flere barn og unge har sammensatte behov, et økende antall barn og unge har psykiske 

                                                 
1
 Jfr. vedlegg 1. 
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vansker, unge uføre, mobbing via digitale medier, skolevegring, ”dropout” på videregående 

skole og større fokus på integrering. 

I valg av strategi for arbeid med barn og unge, skal det legges vekt på tidlig innsats, 

brukermedvirkning/familie/nettverk og tverrfaglig samarbeid mellom enhetene for barn, unge, 

familier, kultur, skole og barnehage. 

Handlingsprogrammet for 2013-2016 legger stor vekt på forebyggende helsearbeid. 

Betydningen av tidlig intervensjon fremheves i flere sammenhenger, særlig på førskolestadiet.  

Handlingsprogrammet fremhever at kommunen også bl.a. fokuserer på: 

 

 Nulltoleranse mot mobbing i skolen. Frognskolen opplever lite mobbing, men har 

likevel stort fokus på temaet.  

 Ungdomstrinnet må ha en spesiell oppmerksomhet de nærmeste årene. Her fremheves 

blant annet manglende motivasjon, skolevegring, teoritrøtte elever og ungdommer som 

strever med sine liv. 

 

Handlingsprogrammet sier ellers lite spesifikt om psykisk helsearbeid for unge i kommunen. 

4.2.2 Organisering 

Kommunen er organisert i to nivåer. Øverste nivå består av rådmannen og to kommunalsjefer. 

Deretter danner 18 enhetsledere neste nivå. Enhetene har ulike virksomheter knyttet til sitt 

område.  

 

Handlingsprogrammet redegjør for enhetenes oppgaver. Ansvar for  psykisk helse relatert til 

barn og unge, fremkommer bl.a. ved følgende enheter og tjenester: 

 

 Innenfor rådmannsgruppen med stab finner vi bl.a. søknadskontor for behandling og 

vedtak av søknader til tjenester innenfor pleie og omsorg, rehabilitering, 

hjemmebaserte tjenester og psykiatri. (Kontoret vil bli organisert i ny enhet fra 1. 

januar 2014.) 

 

 Barnehagene og grunnskolene har en viktig rolle i det forebyggende arbeidet. 

 

 Hjemmebaserte tjenester har ansvar for psykiatrisk sykepleie og psykisk helsetjeneste 

for voksne, ressurssenter for psykisk helse (dagsenter/miljøarbeidertjeneste) og 

bofellesskap for personer med rus og psykiske lidelser (Hegreveien bofellesskap). 

(Psykisk helsetjeneste for voksne og rusomsorg blir organisert i en egen tjeneste fra 1. 

april 2014.) 

 

 Kultur og fritid har oppgaver som angår mange arenaer hvor barn og unge opptrer, og 

har også et ansvar for samarbeid med frivillige lag og foreninger. 

 

 Personal, organisasjon og politiske tjenester med arkiv som bl.a. er tillagt ansvaret for 

allmennlegetjeneste (fastleger) og allmennmedisinske offentlige legeoppgaver. 

  

http://www.frogn.kommune.no/kommunen/virksomheter/
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 Enhet for rehabilitering har bl.a. som oppgave å ivareta privat og kommunal 

avlastning for barn og unge med fysisk og /eller psykisk funksjonshemming i Tranevn. 

20, støttekontakttjeneste og personlig assistentordning samt kjøp av SFO-plass til 

brukere over 12 år. 

 

 Enhet for Barn, unge og familier (jfr. pkt 5.2.4.). 

Listen er neppe uttømmende, men underbygger at ansvaret for psykisk helse for barn og unge, 

er et ansvar som favner bredt i kommunens organisasjon. 

Kommunen utarbeidet i 2012 en helse og omsorgsmelding. I tilknytning til omtalen av Frogn 

kommunes nye rolle som følge av samhandlingsreformen, peker meldingen bl.a. på at Frogn 

kommune har mange fragmenterte tjenester innen forebyggende helsearbeid og at disse må 

systematiseres og koordineres. Det sies ikke noe om i hvilken grad dette gjelder barn eller 

voksne. 

 

4.2.3 Oversikt over helsetilstanden 

Folkehelseloven krever at kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden og de 

positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Dette inkluderer kunnskap om 

faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens 

helse. Kommunen har etter eget utsagn ikke en slik oversikt
2
. Kommunen har heller ingen 

samlet oversikt over grupper av barn og unge som er risikoutsatt i forhold til psykisk helse. 

Revisjonen får opplyst at BUF samarbeider med psykisk helsetjeneste for voksne for å få en 

oversikt over barn av psykisk syke som trenger forebyggende oppfølging, barn som 

pårørende. 

 

I følge Folkehelseinstituttets ”Folkehelseprofil 2013” fra januar 2013, er andelen psykiske 

symptomer og lidelser i Frogn høyere enn i landet som helhet, vurdert etter data fra fastlege 

og legevakt.  

 

Videre fremgår at andelen 10.-klassinger som trives på skolen er høyere enn i landet som 

helhet.  Andelen 5.-klassinger på laveste mestringsnivå i lesing er lavere enn i landet som 

helhet. Frafallet i videregående skole er ikke entydig forskjellig fra andelen i landet som 

helhet. 

4.2.4 Overordnede planer 

Bakgrunnen for Helse og omsorgsmeldingen av 2012 var krav i nytt lovverk og 

samhandlingsreformen. I forordet pekes det på at meldingen vil ta for seg hva 

samhandlingsreformen vil si for den nye kommunerollen til Frogn kommune og gi ”retning 

og forslag til den nye helse- og omsorgstjenesten i Frogn kommune”. Meldingen angir mål og 

tiltak/strategier innenfor de tjenester kommunen skal tilby. Som vedlegg til meldingen følger 

en beskrivelse av dagens helse- og omsorgstjenester. Meldingen beskriver kommunens 

overordnede mål for forebyggende helsearbeid slik:  

 

 Kommunen har en forebyggende helsetjeneste som ivaretar generelle forebyggende tiltak 

som er evidensbasert og som er med på å bedre helsen i befolkningen.  

                                                 
2
 Organisering av helse- og omsorgstjenestene i Frogn kommune, mars 2013, side 13 
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Som mål er det angitt:  

 

 Forebygge uheldige levevaner samt å sette inn tiltak ved tegn på skjevutvikling og 

risikoatferd.  

 Reduksjon av overvekt/fedme hos barn etter gjennomføring av lokale tiltak. 

 Tidlig satsing ved tegn på psykiske vansker. Redusere antall elever som ikke fullfører 

videregående opplæring. 

 

Strategiene for å møte dette, er bl.a.: 

 

 Tidlig intervensjon overfor barn som viser tegn til risikoutvikling eller lever i en 

bekymringsfull omsorgssituasjon.  

 Ha fokus på forebyggende tilbud som er med på å redusere muskel-, skjelett- og psykiske 

lidelser.  

Meldingen ble behandlet i kommunestyret 10. september 2012. Kommunestyret vedtok bl.a. 

at: 

 Meldingen legges til grunn for det videre arbeidet med helse- og omsorgsfeltet. 

 Rådmannen fremmer sak for administrasjonsutvalget om eventuelle organisatoriske 

konsekvenser av meldingens konklusjoner. 

 Rådmannen skal i 2013 konkretisere meldingens punkt om rus- og psykiatritjenester for 

klarere å gi uttrykk for hvordan Frogn kommune skal ivareta denne pasientgruppen på en 

best mulig måte. 

 

Planen ”Strategiske satsingsområder for forebyggende helsearbeid i Frogn kommune”, datert 

3. nov 2010, ble utviklet for å klarlegge hvordan kommunen skulle møte tre store 

utfordringer: 

 

 Den økende statistikken på personer med muskel- og skjelettlidelser 

 Det økende antallet mennesker som sliter med psykiske lidelser og  

 Barn og unge som er i risikogruppen for ikke å komme gjennom barne- og 

ungdomstiden på en positiv måte og ender som ufør i ung alder. 

 

En av strategiene for å møte dette er tidlig innsats (intervensjon), som vil si å sette inn tiltak 

hos risikogrupper før vansker utvikles. Planen viser til at for å redusere misbruk av rusmidler, 

avverge at barn/unge utvikler alvorlige atferdsvansker, redusere dropout i videregående skoler 

samt redusere forekomsten av psykiske lidelser hos barn, er det av avgjørende betydning at de 

som arbeider med barn/unge/familier har kompetanse til å oppdage risikogrupper. Videre at 

kommunen kan tilby tiltak som er rettet mot disse risikogruppene før vansker utvikles, eller i 

en tidlig fase av en slik utvikling. 

4.2.5 Vedtak om forebyggende tiltak 

Kommunestyret i Frogn behandlet i sitt møte 20. september 2010 (sak 84/10) et forslag om 

forebyggende tiltak for barn og unge. Det ble fattet et enstemmig vedtak om å: 

 

 Etablere tverrfaglige ressursteam i barnehager, skoler og fritidssektor. Teamene skal 

bestå av personer som har gjennomført tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid 

med barn/unge. 
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 Iverksette kompetansehevingstiltak i barnehage, helsestasjon, skole og utekontakt. Andre 

deler av tiltaksapparatet deltar ved behov.  

Tiltakene var forutsatt finansiert gjennom tilskudd fra fylkesmannen. 

Også i saksutredningen ble det pekt på at svært mange vansker starter tidlig, eller at man ser 

indikasjoner tidlig i barns liv.  Dersom det skal være mulig bl.a. å redusere forekomsten av 

psykiske lidelser hos barn og unge er det av avgjørende betydning at de som arbeider med 

barn/unge/familier har kompetanse til å oppdage risikogrupper og at kommunen kan tilby 

tiltak som er rettet mot disse risikogruppene før vansker utvikles eller i en tidlig fase av en 

vanskeutvikling. 

Saksutredningen viste og så til at Frogn kommune har en utfordring i forhold til arbeidet med 

barn og unge som sliter med psykiske lidelser, utagering mm. Utredningen viste til at det er 

behov for ansatte i skolen som har spesiell kompetanse for å håndtere elevene på en god måte. 

Det er et økende behov for psykologtjenester i skoler og barnehager. 

 

Rådmannen foreslo å ha økt fokus på iverksetting av tiltak i forhold til tidlig intervensjon og å 

etablere ressursteam i barnehage, skole og fritidssektor, kompetansehevingstiltak i forhold til 

tidlig intervensjon i de samme tjenestene samt opprettelse av en 80 % psykologstilling 

øremerket arbeid med barn/unge med begynnende psykiske vansker. 

Det ble også vist til at det med utgangspunkt i samhandlingsreformen er opprettet en 

tverrfaglig prosjektgruppe som skal komme med forslag til strategi i forhold til det 

forebyggende arbeidet rettet mot bl.a. unge uføre og mennesker med psykiske vansker. 

Rådmannen pekte videre på viktigheten av å opprette et tverrfaglig ressursteam bestående av 

5 personer fra oppvekstenhetene(barnehage, skole, barnevern og helse), med høy faglig 

kompetanse på saksområdet og i utøvelse av tverrfaglig samarbeid. 

På samme møte (sak 85/10) vedtok kommunestyret også iverksettelse av tiltak i ruspolitisk 

handlingsplan (RUSH) innenfor følgende områder: 

 

 Tidlig intervensjon: 

- Kompetansehevingstiltak for å avdekke risikogrupper (Kvello) 

- Opprettelse av tverrfaglig sammensatte ressursteam 

- Opprettelse av 100% stilling som ruskonsulent øremerket tidlig 

intervensjon/forebyggende arbeid 

- Innføring av felles metodesystem jordmor og fastleger i 

svangerskapsomsorgen(kartleggingsverktøy Tweak og audit-C screening) 

 

 Allment forebyggende tiltak: 

- Implementering og gjennomføring av Ørebro Prevention program (ØPP) på 

ungdomsskolen  

 

Saksutredningen viste til at RUSH har vært gjennomført som et tverrfaglig prosjekt med fokus 

mot 3 stadier i et problemutviklingsløp;     

 

 Allment forebyggende tiltak (universelle tiltak rettet mot hele befolkningen), 
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 Tidlig intervensjon  

 Rehabilitering/omsorg/ettervern. 

 

Tidlig intervensjonsarbeid på rusfeltet har fellestrekk med, og til dels overlapper, tidlig 

intervensjonsarbeid for å hindre utvikling av f. eks. psykiske lidelser, adferdsvansker og 

kriminalitet. Derfor må tidlig intervensjon på rusområdet ses i sammenheng med satsinger 

som i dag foregår på andre og tilgrensende områder. Et vellykket tidlig intervensjonsarbeid 

fordrer samordnet innsats fra de involverte enheter og andre aktuelle samarbeidspartnere 

internt og eksternt.  

 

Saksutredningen viste til at tre elementer er sentrale for å få til tidlig intervensjon i praksis: 

 

 Kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer, signaler og kjennskap til kritiske faser i 

barns/unges utvikling og i voksnes liv. 

 Forståelse av egen rolle i arbeidet med å oppdage, gripe inn og handle på grunnlag av 

en bekymring. 

 Tilgang på relevante tiltak kommunalt samt kjennskap til rutiner og prosedyrer på eget 

arbeidssted og i det øvrige tjenesteapparatet. 

 

Revisjonen merker seg at kommunen har vært konsekvent i sin argumentasjon når det gjelder 

betydningen av tidlig intervensjon, kompetanse og effektive tiltak. Revisjonen får opplyst at 

vedtakene er iverksatt med unntak av det som gjelder ressursteam. Dette er avviklet pga 

manglende tilskudd fra Fylkesmannen. 

 

4.2.6 Forebyggende og helsefremmende tilbud og tjenester 

Enhet for Barn, unge og  familier 

Enhet for Barn, unge og familier ble opprettet januar 2011 og  består av tjenester som tidligere 

var organisert i enhet for sosial- og barnevern, enhet for  kultur og fritid, enhet for 

barnehagefaglige tjenester og enhet for helse. Ansvarsområdene er: 

 
 Helsestasjon for unge 

 Svangerskapsomsorg 

 Skolehelsetjenesten 

 Familieteam 

 PP-Tjeneste 

 Utekontakt 

 Bolig for mindreårige asylsøkere 

 Barnevern 

 Oppgaver innenfor smittevern, delegert fra kommunelegen. 

 

Ansvarsoppgaver knyttet til arbeidet med barn og unge ble dermed samlet i en felles enhet.  

Organiseringen har i følge BUF- enheten som hensikt å bidra til at disse områdene jobber 

samordnet og helhetlig i forhold til brukergruppene. Fra 1.2.2011 rapporterer alle enhetsledere 

som arbeider med barn og unge til samme kommunalsjef.  I tillegg ble grunnskolekoordinator 
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plassert i stab hos kommunalsjef. Dette mener kommunen gir en mulighet for i enda større 

grad å samorganisere ulike tiltak for barn og unge som skal bidra til å styrke tjenestetilbudet.  

 

Revisjonen får videre opplyst at alle tjenestene i BUF  har gjennomført brukerundersøkelser i 

2013. Barneverntjenesten er med i et evalueringsnettverk som omhandler kvaliteten på 

hjelpetiltak. 
 

I følge dokumentet ”barn og unge først”(datert 21.06.11), er formålet at barn, unge og familier 

skal oppleve et styrket/forbedret tjenestetilbud. Ansatte i enheter som arbeider for barn, unge 

og familier opplever et fleksibelt samarbeidsmiljø som har fokus på at Frogn kommune skal 

gi et helhetlig tjenestetilbud og ha et systematisk fokus på kunnskapsoverføring. 

Enheten har bl.a. som oppgave å ha kunnskap om de forhold barn og unge lever under i 

kommunen og sørge for at det planlegges og iverksettes tiltak som bidrar til en god oppvekst  

og forebygge problemutvikling blant risikoutsatte barn og unge. 

Enheten legger bl.a. vekt på å utvikle tiltak som sikrer tidlig intervensjon – både ift. alder og i 

et problemutviklingsforløp, etablering av tiltak på tvers av tjenester og enheter og bedre 

rutiner for oppfølging av barn/unge med spesielle behov. 

 

Under samtaler med enhetsleder ble det i tillegg pekt på utfordringene ved at de samme 

risikofaktorene kan føre til ulike typer vansker. Hva som avgjør hvilke vansker som utvikles 

bestemmes av mange faktorer både på skolen, i hjemmet og på fritiden. 

 

Underliggende tjenester i BUF 

 

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud til alle barn, unge og deres 

foresatte. Tilbudet innbefatter svangerskapsomsorgen, helsestasjon 0-5 år, 

skolehelsetjenesten 6-20 år og helsestasjon for ungdom.  

  

Tjenestene arbeider helsefremmende og forebyggende, både med psykisk og fysisk 

helse og sosiale forhold. Arbeidet innebærer veiledning, helseundersøkelser, 

vaksinering, tverrfaglig samarbeid, ulike gruppesamtaler, undervisning og 

støttesamtaler.Det er stor grad av «frisk- og mestringsfokus» i veiledningstilbudet 

både på helsestasjon og i skolehelsetjenesten. Det vises til vedlegg 2 for en nærmere 

opplisting av tiltak. 

 

Helsestasjon for ungdom er et lavterskeltilbud uten timeavtale. Her kan ungdom ta opp 

spørsmål de selv oppfatter som helseproblemer. For eks. seksuell helse, 

samlivsproblematikk, rus, psykososiale utfordringer/vansker/lidelser, spiseforstyrrelser 

m.m 

Tilbudet er tilgjengelig en fast kveld i uken, og tjenesten betjenes av lege, helsesøstre 

og psykolog. 

Kommunen har også en rekke prosedyrer til hjelp ved håndteringen av spesielle saker. 

Eksempler på dette er: 

 

 Prosedyre i møte med ungdom som har vært utsatt for seksuelle overgrep. 
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 Akutt innleggelse, psykisk helsevern. 

 Prosedyre i møte med ungdom med psykiske vansker, ved symptomer på angst og 

depresjon. 

 Ruskontrakt:  

 Rutiner for bekymrings-/kontraktssamtaler. 

 Rutiner for urinprøvetaking. 

 Rutiner for å redusere umiddelbar selvmordsfare (videregående skole). 

 Diskusjonsutkast – retningslinjer for arbeid med konfliktfamilier 

 

I tillegg finnes det diverse maler og støtteark til bruk ved ulike samtaler. 

 

Helsesøster er tilgjengelig faste dager på skolenes helsesøsterkontor. Tilbudet varierer 

skolene imellom, fra en halv til tre dager pr skole. Videregående skole har 4 dager, 

med støtte fra fylkeskommunen. 

 

Familieteamet tar imot familier med barn og unge som opplever at de strever i 

hverdagen. Tilbudet er et lavterskeltilbud som gir hjelp uten direkte henvisning og 

uten lang saksbehandlingstid. Tjenesten kan opprette fleksible team med 

ressurspersoner ut fra vurdering av kompetanse og behov. Utekontakten arbeider med 

oppsøkende sosialt arbeid med barn og unge. 

 

Oppgavene inkluderer bl.a.: 

 

 Videreformidling til andre tjenester ut fra ønsker og behov hos bruker. 

 Samarbeid med andre tjenester i samråd med bruker. 

 Forebygge problemutvikling blant risikoutsatte barn og unge. 

 Tiltak i samarbeid med barnevernstjenesten og NAV. 

 

Familieteamet er sammensatt av 2 familieterapeuter, 1 psykolog, 1 psykiatrisk 

sykepleier/helsesøster og  2 utekontakter. Teamet har oppgaver i hovedsak knyttet til 

råd/veiledning samtaler til barn, unge og familier. 

 

Familieteamet gjennomfører: 

 

 Undervisning 7. trinn – nettbruk. 

 Rusundervisning. 9  trinn. 

 Ettervern/oppfølging i egen bolig i overgangperioder (utekontakten). 

 Ungdata undersøkelse. Utført av NOVA
3
 

 Brukerundersøkelse blant familieteamets brukere (familier) 

 

Pedagogisk- Psykologisk Tjeneste (PPT) har fem fagstillinger og er kommunens 

lovpålagte rådgivende og sakkyndige instans på Opplæringslova i forhold til personer 

som har særlige utfordringer og behov. Særlige utfordringer kan f.eks være knyttet til 

funksjonsområder som språk, motorikk, konsentrasjon, trivsel, følelser og sosial 

samhandling. PP-tjenestens målgruppe: 

 

                                                 
3
 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. 
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 Barn i barnehagealder (0-5 år) og deres foreldre. 

 Barn i grunnskolealder (6-16 år, 1.-10.trinn) og deres foreldre. 

 Voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område 

 Skoler og barnehager som ber om veiledning/kompetanseheving. 

 Andre kommunale instanser som trenger råd om forebygging og tilrettelegging for 

barn med særlige behov. 

 Elever i den videregående skole får hjelp av fylkeskommunens egen PP-tjeneste.   

 

PPT har to hovedroller:  

1. Sakkyndig instans i enkeltindividsaker som vurderes å ha særlige utfordringer i en 

slik grad at det påvirker deres utvikling, læring og tilpasning i barnehagealder, 

grunnskolealder eller voksen alder.  

2. Rådgivende og veiledende tjeneste til systemene rundt barn, unge eller voksne med 

særlige utfordringer. Tjenesten skal arbeide forebyggende og bidra til tidlig innsats 

i barnehage og skole: 

 Initiere og følge opp planer, organisering og metoder som gjør at flest mulig 

får god tilpasset opplæring og utvikling i samsvar med sine evner og 

forutsetninger.  

 Rutinebesøk i barnehagene 2 ganger per halvår. 

 Deltar med fast kontaktperson i Tilpasset Opplæringsteam på skolene 1-2 

ganger pr. mnd.  

 Deltakelse i Kvello observasjonskorps i barnehagen. 

 Deltakelse i prosjektet «Vurdering for læring» på skolene. 

 

4.2.7 Barnehage og skole 

 

Barnehagene vektlegger tidlig intervensjon. Kommunen benytter Kvello-modellen, som er en 

modell for tverrfaglig tidlig innsats overfor barn i barnehage. Metoden er utviklet av 

førsteamanuensis Øyvind Kvello ved Psykologisk institutt, NTNU, Trondheim. 

Tverrfaglige team bestående av ansatte fra ulike tjenester (PPT, barnevern, fysio- og 

ergoterapeut) observerer barn i samarbeid med barnehagen for å finne barn i gråsonen med 

fysiske, psykiske, kognitive eller sosiale vansker. Ut fra dette drøftes muligheten for å 

iverksette systemtiltak/endring av praksis i barnehagen som ivaretar barnets behov og om 

barn kan ha nytte av eller rett til tjenester ut over det barnehagen kan gi. Metoden innebærer 

også samarbeid med foreldrene der dette er aktuelt.  

 

Kommunens handlingsprogram peker på at barnehage en svært viktig oppvekstarena siden 90 

prosent av alle barn i alderen 1–5 år har barnehageplass. Barnehagene i Frogn har tidligere 

hatt lavere pedagogdekning enn andre kommuner i Akershus og landet for øvrig.  Revisjonen 

er informert om at det nå er en sterk økning i pedagogtilsettingene og at det fra januar 2013 er 

hundre prosent pedagogdekning i de kommunale barnehagene. Spesialpedagogisk team 

utvides dessuten med 3 støttepedagoger fra høsten 2013. 

 

Handlingsprogrammet klargjør at det fortsatt må være søkelys på overgangene mellom 

barnehage, barneskole, ungdomsskole og videregående opplæring. Sammenheng skal sikres 

gjennom gode overgangsrutiner og et samarbeid på ledernivå og på utføringsnivå, heter det.  
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Frogn kommune satser spesielt på å utvikle en pedagogisk overbygning for de kommunale 

barnehagene, og implementere denne. Kommunen har også et spesialpedagogisk team (SPT) 

bestående av tre spesialpedagoger, en støttepedagog, en musikkterapeut og en logoped. Med 

unntak av logopeden arbeider SPT med arbeid knyttet til barn med spesielle behov i 

barnehager.  

 

Skole. I intervju med en av rektorene gis det uttrykk for at skolene generelt er gode på 

forebygging. Det ble samtidig fremhevet at skolene er avhengige av fagkompetansen i 

skolehelsetjenesten. Revisjonen er også blitt orientert om at mange elever opplever det som et 

press å skulle tilfredsstille de krav som de opplever å være utsatt for. Dette gjelder resultater, 

idrett, utseende, foreldres forventninger og generell ”vellykkethet”. 

 

Følgende tiltak i skolen blir fremhevet som viktig i forebyggingsarbeidet: 

 

 Godt foreldresamarbeid 

 Fysisk trening og kroppsøving 

 Tilpasset undervisning - mestring av prestasjoner.  

 Program for overgangen barne- til ungdomsskoler. 

 Anti mobbeplan (Zero). 

 Elevundersøkelse (5-7). 

 Trivselsundersøkelse (1-4). 

 

Overfor revisjonen er det også vektlagt at fysisk aktivitet og kosthold anses som viktig, også i 

forebyggingssammenheng. I den sammenheng blir det vist til en rekke tiltak omkring fysisk 

aktivitet, kroppsøving og utendørstilbud. 

 

Skolene har også utviklet forebyggende tiltak for å ivareta opplæringslovas krav til et godt 

fysisk og psykososialt miljø. Sentrale tiltak er: 

 Tilpasset Opplæringsteam  

 Helsefaglige møter. 

 Skolemiljøutvalg. 

 Elevråd. 

 Trivselsprogram. 

 Aktivitetsdag. 

 Samarbeidsmøter kontaktlærere – foreldre. 

 Elevundersøkelser. 

 Elevsamtale. 

 Utviklingssamtaler. 

 

Revisjonen får opplyst at tilbudet er noe ulikt på de ulike grunnskolene i kommunen. 

Skolene i Frogn har ulik størrelse og kan ha ulik organisering. Dette ble forklart med at på 

ungdomsskolene er sosiallærer lovpålagt, mens dette ikke er tilfelle på barneskolene. Noen av 

barneskolene har funnet rom for å ha egen sosiallæreressurs, mens andre skoler for eksempel 

kan ivareta de samme behovene gjennom stillinger som miljøterapeut. 

 

Kommunen har som mål at alle grunnskolene er mobbefrie. Frognskolen har en felles plan for 

det psykososiale miljøet og felles rutiner hvor målet er trivsel og trygghet for alle.  
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Det er nulltoleranse mot mobbing. Tilbakemeldningene ift. mobbing viser 1,2-1,3 på en skala 

der 1 er lav og 5 er høy forekomst av mobbing. Det er også vedtatt en veileder for arbeid med 

skolevegring. 

 

4.3 Vurdering 

Undersøkelsen viser til at Frogn kommune tilbyr en rekke forebyggende tjenester som er rettet 

mot barn og unge. Dette arbeidet favner bredt og omfatter også det psykiske helsearbeidet for 

barn og unge. Ulike virksomheter og tjenester er engasjert i dette, herunder Helsestasjonen, 

Skolehelsetjenesten, Helsestasjon for ungdom, PPT, Familieteam, Barnevern og Skole. 

Revisjonen registrerer også at kommunen i denne forbindelse legger stor vekt på tidlig 

avdekking og tidlig intervensjon. 

 

Dokumentasjonen som er utviklet i form av tiltak, planer, avtaler, rutiner mv, etterlater et 

inntrykk av en betydelig forebyggende innsats. Revisjonen bemerker dog at mye av denne 

dokumentasjonen er u-autorisert, dvs. det fremkommer ikke hvor dokumentene hører hjemme, 

hvem som har utgitt det og når.  

 

Når det gjelder psykisk helsearbeid for barn og unge mer spesielt, fremheves dette i liten grad 

i kommunens grunnlagsdokumenter. Revisjonen registrerer at kommunen ikke har definert 

hvilke grupper av barn og unge som er risikoutsatt ift. psykisk helse. Revisjonen har heller 

ikke funnet at kommunen har noen form for samlet oversikt over tiltak. 

 

Det fremgår av lovgrunnlaget at psykiske plager og lidelser bør forebygges og at barn og unge 

med risiko for å utvikle psykiske plager/sykdom, er en av gruppene det særlig skal rettes 

oppmerksomhet mot. Veilederen i psykisk helsearbeid for barn og unge
4
 poengterer også at 

kommunene i det forebyggende arbeidet bør ha særlig oppmerksomhet rettet mot barn og 

unge som lever med risiko for eller er i ferd med å utvikle psykiske vansker eller lidelser. 

Behov bør avdekkes og hjelp tilbys så tidlig som mulig for at problemene ikke utvikler seg. 

Revisjonen vil peke på kommunestyremeldingen om helse og omsorg der det fremheves at 

forebyggende tiltak i kommunen skal være ”evidensbasert”. Revisjonen oppfatter 

evidensbaserte tiltak som tiltak/metoder som er vitenskapelig dokumentert som effektive.
5
 

Kommunen uttrykker derfor en betydelig ambisjon gjennom denne formuleringen. Det må 

etter vår vurdering bety at kommunen må ha kunnskap om både målgruppe og tiltak. 

Revisjonen vil i tillegg vise til saksutredningen til vedtaksforslaget om forebyggende tiltak i 

2010, hvor rådmannen klargjorde at det er avgjørende at de som jobber med barn og unge har 

kompetanse til å oppdage risikogrupper og at kommunen kan tilby tiltak før vansker utvikles. 

Dernest ble det i saksutredningen for RUSH i 2010 understreket at betingelsene for å lykkes 

med tidlig intervensjon, bl.a. var å ha kunnskap om risiko og tilgang på relevante tiltak. 

Gjennom intervjuer fremkommer det oppfatninger fra ulike fagmiljøer omkring hvem som er 

risikoutsatt og hvilke tiltak som derfor settes inn. Revisjonen har stor respekt for den innsikt 

som dette representerer, men mener det ville være en fordel om det forelå en analyse for 

kommunen som helhet som redegjør for risikoutsatte grupper og tiltak rettet mot disse. Når 

man ikke vet hvem som er målgruppene, eller hvilke tiltak som samlet sett gjennomføres, 

                                                 
4
 Psykisk helsearbeid for barn og unge, Sosial- og helsedirektoratet, 2007, s.12. 

5
 Se for eksempel forebygging.no 
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mener revisjonen dette øker risikoen for at tiltak verken blir målrettet eller har optimal effekt, 

og neppe kan kalles evidensbaserte. 

 

Slik revisjonen vurderer dette, ligger det dermed klare føringer i retning av å klarlegge 

risikogrupper for å sørge for målretting av tiltak. 
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5 Ressurser og kompetanse 

5.1 Kriterier 

 Kommunen skal sørge for å ha tilgang på nødvendig personell for de oppgavene den skal 

utføre.  

5.2 Fakta 

Revisjonen registrerer at ressurssituasjonen fremheves som en utfordring for flere tjenester. 

Dette kommer frem både i handlingsprogram, virksomhetsplaner og i intervjuer. Eksempler 

på dette er: 

 BUF viser generelt til at begrensede ressurser/økonomi setter rammer som begrenser  

tilbudene. Som eksempel nevnes at SLT
6
-koordinator nå er borte av økonomiske grunner. 

Følgende områder vil derfor bli nedprioritert i 2013:  

 Utvikling og oppfølging av tiltak på systemnivå  

 Plan- og utredningsarbeid (rullering av RUSH-planen, utarbeidelse av handlingsplan 

mot vold i nære relasjoner) 

 Oppfølging av store satsninger som kompetansehevingsprogram i barnehager og 

skoler (Kvello).  

 Behov for økt bemanning i barnevernet. Det er søkt midler hos fylkesmannen til 

opprettelse av 2 saksbehandlerstillinger og en merkantil stilling. Kommunen har fått 

midler til en ny saksbehandlerstilling. 

 PPT opplyser
7
 i intervju at de har 418 aktive saker. 69 barn står på venteliste. I følge 

handlingsplanen var ventelisten på 34 barn ved begynnelsen av august 2012, av et  totalt 

antall saker på 353 ved oppstart av skole- og barnehageåret 2012/13. Ventelistene har 

mao. økt. 

21 av de 34 som står på venteliste hadde ventet i mer enn to måneder, de som har ventet 

lengst hadde ventet fra slutten av februar (6 mnd.). PPT har 5 fagstillinger. 

 Skole: I forhold til det ansvar skolene har mht. både forebygging og håndtering av barn og 

unge som sliter, er skolene i Frogn i stor grad avhengige av de ressursene som helse og 

PPT kan tilby. Skolenes fagkompetanse og kapasitet på området psykisk helse er 

begrenset. Den skolen revisjonen intervjuet, hadde ikke egenkompetanse innen feltet. 

Sosiallærertimene forsvant i vinter som en del av budsjettprosessen. Revisjonen får 

opplyst at ved enkelte skoler, er det funnet rom til å beholde en slik ressurs.  

 Det har ikke vært økonomi til at alle skolene kan tilby en sosiallærer som både driver 

forebyggende og akutt håndtering av psykiske vansker hos enkeltelever og i grupper. 

 Helseområdet: Det er ventelister for å få snakke med psykiatrisk sykepleier i 

skolehelsetjenesten. Det er behov for mer tilgjengelighet av psykolog i 

skolehelsetjenesten. Helsesøster er tilgjengelig på skolen i begrenset tid, fra en halv til et 

par dager pr skole. Videregående skole har helsesøster 4 dager pr uke. (Fylkesmannen 

bidrar med lønnsmidler). Fordelingen av årsverk-helsesøster pr. skoletrinn, er: 

 Barneskolen (2,5 årsverk på 1310 elever) 

 Ungdomsskolen (1,1 årsverk på 605 elever) 

 Videregående skole (0,9 årsverk på 700 elever). 

                                                 
6
 Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak 

7
 21.06.2013 
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 Barnehage. Behovet for kompetanseheving i barnehagene er stort som følge av bl.a. 

Kvellometoden. Det har vært iverksatt opplæring for ansatte i barnehagen og andre 

samarbeidspartnere i to omganger. 

 

Kommunen har informert om at  det er psykiatrisk sykepleier på videregående skole og på 

ungdommens helsestasjon hvor det også er 20% psykologressurs. To av helsesøstrene i 

skolehelsetjenesten  og en lærer har videreutdanning i tverrfaglig psykososialt arbeid med 

barn og unge. Det samme har en av de ansatte i barneverntjenesten. Ytterligere to ansatte i 

barneverntjenesten, en ansatt i boligene for enslige mindreårige flyktninger og en helsesøster 

begynner høsten 2013 på den samme videreutdanningen. 

 

Revisjonen har søkt å innhente data som kan belyse ressursbruken innen psykisk helse for 

unge. Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste pr. innb 0-20 år, 

er iflg. SSB/Kostra som følger: 

 

 

 

Ut fra disse tallene, er det Ski og Frogn som brukte mest penger, relativt sett (ca 2300-2400 kr 

pr.barn). De andre kommunene ligger omtrent samme på nivå (ca. 1700 – 1800 kr). Oppegård 

ligger lavest av disse med 1669 kr pr barn i 2012. 

 

Etter dette har Frogn kommune økt ressursbruken betydelig i perioden, fra 1149 kr pr. 

innbygger 0-20 år i 2010 til 2424 kr i 2012. 
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Gjennom SSB/Kostra kan antall personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per    

10 000 innbyggere, sammenlignes slik: 

 

 

  (Gjelder både kommunehelsetjeneste og pleie og omsorg. Inkluderer ikke  de i 

 familieteam, barnevern, boliger som har videreutdanning i psykisk helsearbeid) 

 

I sammenligningsgruppen plasserer Frogn seg omtrent på midten. 

 

 

 

(Gjelder både kommunehelsetjeneste og pleie og omsorg) 

 

Når det gjelder psykiatriske sykepleiere, er det registrerte antallet i Frogn relativt sett lavt 

sammenlignet med de andre Follokommunene. 
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Det er sparsomt med statistikk som sier noe om hva som produseres for de ressursene 

kommunen legger inn. Revisjonen har registrert følgende åpningstider for helsestasjon for 

ungdom i 2012: 

 

 

 

 

Dernest har vi også registrert timeressursene som rapporteres brukt til forebygging: 

 

 

Til tross for at Frogn ligger øverst i pengebruk, er åpningstiden for helsestasjonen for ungdom 

kun 3 timer pr. uke i Frogn, mens Oppegård, som har lavest netto driftsutgifter, tilbyr denne 

tjenesten 10 timer pr uke. Frogn bruker dessuten færrest timer pr. uke i 

sammenligningsgruppen til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste. (2011-tall). 

 

Revisjonen har bedt kommunen om en forklaring på det tilsynelatende misforholdet mellom 

ressursinnsats og leverte tjenester. Tilbakemeldingen sier at det har vært en feilføring i 

regnskapet som blir rettet opp i 2013 fordi nesten alle utgifter, inkl. lønnsutgifter, i PPT er 
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blitt ført på kostrafunksjon 232 som er forebygging, helsestasjon og skolehelsetjeneste i stedet 

for 202 som er grunnskole.  

 

Revisjonen kan ikke ut fra Kostra anta hvor mye denne feilen utgjør og hvor mye lavere de 

reelle netto driftsutgiftene er. 

 

I følge en Kostra-analyse av Agenda Kaupang i 2012, har Frogn kommune lagt seg på et 

gjennomsnittlig kostnadsnivå for ulike helsetjenester målt mot sammenligningsgruppene. 

Agenda Kaupang mener Frogn kommune prioriterer forebyggende arbeid høyt. Ut fra de tall 

og forklaringer revisjonen har fremlagt, er det grunn til å se nærmere på hvordan dette henger 

sammen for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

5.3 Vurdering 

Revisjonen er ikke overrasket over at ressurssituasjonen oppleves som anstrengt på flere 

områder. Dette en del av den kommunale virkeligheten, og i så måte en situasjon som kunne 

gjenkjennes også på andre områder enn de som er beskrevet i rapporten.  

 

Samtidig fremkommer det at enkelte forhold utvikler seg i gal retning: SLT - koordinator er 

fjernet, barnevernet har behov for flere folk, ventelistene til PPT har økt, det er ventelister for 

å få snakke med psykiatrisk sykepleier og skolene mangler kompetanse på området. 

 

Sammenlignet med andre kommuner viser Kostra et utgiftsnivå som plasserer Frogn på topp i 

Follo når det gjelder prioritering av midler til forebyggingsarbeidet for unge. Kommunen har 

etter spørsmål fra revisjonen vist til at rapporteringen til Kostra er feil og at tallene skal 

reduseres. Det er uvisst hvor mye dette utgjør, og det er derfor vanskelig å vurdere 

ressursforbruket i Frogn sammenlignet med andre kommuner. Revisjonen mener kommunen 

bør undersøke sammenhengen mellom ressursforbruk og leveranser når justerte Kostra-tall 

foreligger. Aktivitetsdataene for åpningstider i helsestasjon for ungdom og timeforbruk til 

forebygging, plasserer Frogn kommune lavest i sammenligningsgruppen. Om det er et riktig 

nivå, må kommunen selv ta stilling til. 

 

Revisjonen har også merket seg tilbakemeldingen om at skolene i liten grad har kompetanse 

på feltet psykisk helse, og er avhengige av helsetjenestene. Dette står i noe kontrast at 

kommunen tidligere har understreket viktighetene av å ha riktig kompetanse på skolene og i 

barnehagene av hensyn til tidlig intervensjon, som kommunen fremhever som viktig.  

 

Med utgangspunkt i det press som er påvist for enkelte tjenester, sammenholdt med at 

kommunen erkjenner at et økende antall barn og unge har psykiske vansker, mener revisjonen 

at det er grunn til en viss bekymring, både når det gjelder budsjett- og produksjonsnivå for 

enkelte tjenester, og for kompetansenivået ved særlig skole og barnehager. Hva som er riktig 

nivå, er imidlertid et spørsmål om politisk prioritering. 
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6 Samarbeid mellom ulike enheter med ansvar for 
psykisk helsevern for unge 

6.1 Kriterier 

 

 Kommunen skal samarbeide ved å legge til rette for samhandling mellom ulike 

deltjenester innad i kommunen og med andre tjenesteytere der dette er nødvendig for å 

tilby tjenester omfattet av loven. 

 

 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal ha rutiner for samarbeid med fastlegene, med 

andre kommunale tjenester, med tannhelsetjenesten, med fylkeskommunen og med 

spesialisthelsetjenesten. 

 

 Skolehelsetjenesten skal i samarbeid med elever, foreldre, skolens personell og øvrige 

samarbeidspartnere arbeide for å identifisere elever med helsemessige problemer som har 

sammenheng med skolesituasjonen. 

 

6.2 Faktabeskrivelse 

 

I følge Handlingsprogrammet for 2013-2016 er det utfordringer knyttet til alle tjenester som 

berører barns oppvekst fra fødsel til nesten voksen. Dette gjelder særlig overgangene, for 

eksempel fra barnehage til grunnskole og fra grunnskole og over til videregående skole. 

Samhandling innenfor alt forebyggende barne- og ungdomsarbeid, arbeid mot rus, mobbing, 

psykisk helse osv, er utfordrende.  I intervju er det opplyst at organiseringen av tjenestene i 

BUF er et svar på en erkjennelse av at samarbeidet og samordningen av tjenestetilbudet ikke 

var godt nok. Organiseringen er dermed også et tiltak for å gjøre noe med dette.  

 

For å møte utfordringene har kommunen utarbeidet forpliktende samarbeidsavtaler og faste 

møter mellom sentrale instanser.  

 

Revisjonen er gjort kjent med samarbeidsavtaler mellom følgende instanser/enheter: 

 Enhet for kultur og fritid og barneverntjenesten, mai 2012. 

 Barneverntjenesten og skolene, 1. okt 2011. 

 Barneverntjenesten og barnehagene, udatert. 

 Helsesøstertjenesten, jordmortjenesten og skolene, udatert. 

 Enhet for helse, enhet for barneverntjeneste og barnehagene. 

 Helsesøstertjenesten, jordmortjenesten og barneverntjenesten, udatert. 

 

Enkelte av avtalene er udaterte og ikke underskrevet.  

 

Revisjonen kan ikke se at avtalene dekker samarbeid med fastlegene, tannhelsetjenesten, 

fylkeskommune og spesialisthelsetjensten. 

 

Kommunen har utarbeidet et forslag til avtale for enhet for helse, enhet for barneverntjeneste, 

fastlegene, sosialtjenesten NAV(målgruppe: barn av psykisk syke foreldre og barn av 

rusmisbrukere). Dette ble gjort i 2010, men det ble ikke oppnådd enighet mellom 
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barneverntjenesten, fastlegene og psykiatritjenesten. Enhetsleder BUF har opplyst til 

revisjonen at hun kommer til å ta et nytt initiativ til høsten i forhold til fastlegene og 

tannhelsetjenesten. Dette omfatter ikke bare barn av psykisk syke men også forebyggende og 

kurativt arbeid i fht. barn og unge. 

 

I følge handlingsprogrammet har barneverntjenesten forpliktende avtaler med barnehagene, 

helsestasjonen og sosialtjenesten. I tillegg er barneverntjenesten i ferd med å utarbeide 

samarbeidsavtale med kultur og psykiatritjenesten i kommunen. 

 

Enhetsleder for BUF opplyser til revisjonen at kommunen også har etablert samarbeidsavtaler 

med eksterne samarbeidsaktører. Hun viser til at det foreligger en rekke samarbeidsavtaler 

mellom Follo-kommunene og A-hus. Samarbeidsavtale mellom Follo-kommunene og A-

hus/BUP er under utarbeidelse og vil være ferdig i 2013. 

 

Arbeid med å samordne alle samarbeidsavtalene er i følge handlingsprogrammet igangsatt og 

vil bli sluttført i 2013. 

 

Ut over de avtaleregulerte samarbeidsformene, har kommunen også en omfattende 

samarbeidspraksis. BUF har oppsummert dette slik for egen del
8
: 

 

Samarbeid / prosjekt / 

berøringspunkter 

Hvem er med? Hvem bør med? 

RUSH-planen 

 ØPP
9
 

 Kvello 

 Skolehelseteam 

 Psykolog + ruskonsulent 

 

 

Skole, BV, helse, ruskons. 

BUF, fysioterapeut 

BUF, skole 

BUF, NAV, skole, bhg, 

klubbene 

 

Fritidsklubbene 

 

Kultur (tidl. intervensjon) 

Matematikk-plan Barnehage, skole, PPT  

Språkplanen Skole, bhg, helse, PPT  

Ingen ut av rekka går Skole, bhg, helse, PPT  

Skolehelseteam Skole, BUF  

Samarbeidsavtaler bhg-skole, skole-BUF skole-kultur; bhg- BUF 

m.fl 

Sex og samliv + rus BUF, skole, politi  

Den kulturelle skolesekken Skole, kultur  

Kultur/ skole/ SFO Kultur, skole, SFO  

Div. opplegg skolevegring BUF, skole kultur 

 

I tillegg til overnevnte områder, etableres det ifølge BUF en møtearena for alle enhetsledere 

som jobber med barn og unge, og med grunnskolekoordinator. Disse møtes 2 ganger i 

halvåret. Kommunalsjef innkaller og leder møtet. Agendaen på møtet skal ta opp overordnede 

felles fokus områder. Videre kan det ved behov også inviteres øvrige fagpersoner som er 

sentrale i det felles arbeidet. Enhetsleder BUF deltar på møtene i helsenettverket. 

 

                                                 
8
 Området – Barn og unge i Frogn kommune. Barn og unge først. 

9
 Ørebro Preventionsprogram (ØPP) er en foreldremøtemetode som har til hensikt å forebygge tidlig  

alkoholdebut og redusere alkoholbruk og normbrudd hos ungdommer 
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Øvrig samarbeidspraksis 

 

Skolen samarbeider med PPT, barnevernet, BUP, AHUS og Familieteamet. Det er faste møter 

med Helse, PPT og Barnevern ca hver 6 uke.  

 

Helse. Revisjonen har fått opplyst at skolehelsetjenesten har et tett samarbeid med skolene. 

Skolehelsetjenesten er stasjonert på skolene og derfor lett tilgjengelig. Det er imidlertid ulike 

samarbeidsfora på de ulike skolene. Revisjonen har fått opplyst at det mellom skole og 

helsetjenestene kan være samarbeidsutfordringer. Dette forklares med at hver skole er 

organisert ulikt, noe som kan komplisere samarbeidsrutinene. 

 

Helsestasjonen viser i intervju til at det er etablert samarbeidsmøter med psykisk helsetjeneste 

for å utvikle bedre samarbeidsrutiner for barn med psykisk syke foreldre. Helsetjenestene 

samarbeider også tett med barnehagene, jfr. spesielt KVELLO – modellen.  

 

BUF. Revisjonen registrerer at det innenfor BUF kan være utfordringer for tjenestene å 

avgrense hvem som gjør hva. Det blir opplyst at det arbeides med å utvikle mer tydelige 

ansvarsonråder for de ulike målgruppene for å hindre usikkerhet hos brukere og overlappende 

tjenestetilbud. 

 

Familieteam. Leder av Familieteamet peker på at en av utfordringene er avgrensning mot 

andre tjenester og samtidig stadig utvikle bedre og bedre tjenestetilbud. Det arbeides med å 

videreutvikle gode samarbeidsrutiner når det gjelder tjenestene innenfor BUF, men også i 

kommunen generelt og med eksterne samarbeidspartnere. For øvrig oppleves samarbeidet 

med andre tjenester som godt. Familieteamet har møter med psykisk helse og ledende 

helsesøster en gang pr måned. Det er også etablert faste samarbeidsmøter med BUP to ganger 

i året (gjelder hele BUF). 

 

PPT viser også til avgrensningsproblematikk. Det pekes på behov for tydeligere avgrensning 

mot andre tjenester og avklaring av hvem som koordinerer hvilke saker. 

 

6.3 Vurdering 

 

Revisjonen registrerer at det er etablert en rekke samarbeidsordninger mellom ulike enheter. 

For noen ordninger er det utviklet egne formelle avtaler, mens andre er et resultat av praksis. 

Dels dekker disse ordningene hvordan tjenester og virksomheter skal samarbeide seg 

imellom, og dels er samarbeidet av mer koordinerende og tverretatlig art. Enkelte av avtalene 

er ikke formalisert gjennom underskrift, arkivreferanse eller lignende.  

 

Forskriften om helsefremmende og forebyggende arbeid krever bl.a. at helsestasjon- og 

skolehelsetjenesten skal ha ”rutiner for samarbeid” med fastlegene, med andre kommunale 

tjenester, med tannhelsetjenesten, med fylkeskommunen og med spesialisthelsetjenesten. 

Revisjonen tolker formuleringen ”rutiner for samarbeid” som krav til en viss skriftlighet. 

Revisjonen kan ikke se at dette er på plass for de nevnte gruppene. 

 

På den annen side uttrykker kommunen at alle avtaler skal være samordnet og sluttført i 2013. 

Revisjonen ser på dette som en positiv opprydding, og legger til grunn at disse forholdene 

allerede er under oppfølging. 
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Revisjonen ser også et poeng i at de ulike enhetene samarbeider ut fra litt ulikt perspektiv og 

lovgrunnlag. Dette gjør at fokus kan være litt ulikt og at de tiltak som ulike enheter iverksetter 

ikke nødvendigvis er godt nok koordinerte og trekker i samme retning. 

 

Når det gjelder samarbeid mellom tjenester og virksomheter, er det liten tvil om at det gjøres 

mye i Frogn. Veilederen for psykisk helsearbeid for barn og unge peker også på at gode 

resultater krever at tjenestene utnytter den styrke som ligger i å arbeide tverrfaglig. Men det 

kan etter revisjonens mening stilles spørsmål ved om dette samarbeidet blir godt nok 

koordinert over tjenestenivå. Revisjonens betenkning knytter seg til at kommunen ikke 

synliggjør et helhetlig ansvar for aktiviteter og tiltak. Ingen ser ut til å ha et grep om helheten i 

tiltakene. Hvem påser at målgruppen har kontinuerlig fokus, hvem påser at ulike tiltak er 

målrettet, hvem stiller spørsmål ved om innsatsen er god nok og om at det sikres ressurser, 

hvem skal sørge for at dette feltet har et virksomhetsovergripende fokus osv.  

 

Organiseringen av ansvaret for psykisk helsearbeid for barn og unge er fragmentert i den 

forstand at det er mange virksomheter og tjenester som har et ansvar. Slik må det 

nødvendigvis være fordi dette er et ansvar for kommunen som helhet som krever 

tverrfaglighet. Men dette reduserer ikke behovet for at et helhetlig ansvar er tydelig plassert.  

 

Revisjonen viser til at det finnes en rekke rapporter fra forskningsinstitusjoner og utredninger 

fra faglige kompetansemiljøer som omhandler hvordan kommunene organiserer og ivaretar 

forebygging og oppfølging av psykiske helsearbeid for barn og unge.  

 

Veilederen for psykisk helsearbeid understreker at det er viktig med en tydelig 

forankring av det psykiske helsearbeidet for barn og unge i kommunens faglige, 

administrative og politiske ledelse (s.12). 

 

NIBR 2005:108
10

 pekte i sitt notat 2005/108, på at det psykiske helsearbeidet har 

bedre vilkår i kommuner der det har en egen faglig leder, gjerne plassert innenfor en 

større enhet med andre relaterte tjenester (s. 95).  

 

I følge denne rapporten er det viktig med en klar adresse for psykisk helsearbeid – 

både for brukere og pårørende, for instanser utenfor kommunen og for andre tjenester 

internt i kommunen. 

 

NIBR 2009:4
11

 (s 21-22) trakk frem at kommunene organiserer i stadig større grad sitt 

psykiske helsearbeid rettet mot barn og unge i en egen tjeneste plassert innenfor en 

større enhet med et bredere ansvarsområde. En av åtte kommuner har en egen enhet 

som yter tjenester til barn og unge med psykiske problemer og lidelser. Så å si alle 

disse kommunene har arbeidet for barn og unge organisert i samme enhet som arbeidet 

for voksne. Bare én av ti kommuner oppgir nå å ha en integrert modell for psykiske 

helsearbeid rettet mot barn og unge. 

 

                                                 
10

 Norsk institutt for by og regionforskning, 2005:108: Psykisk helsearbeid for barn og unge. 
11

 Norsk institutt for by og regionforskning, 2009:4:Kommunalt psykisk helsearbeid. Organisering, samarbeid og 

samordning. 
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Mens helsestasjonstjenesten tidligere utgjorde et helt sentralt tilknytningspunkt for det 

psykiske helsearbeidet for barn og unge, går utviklingen nå i retning av større 

variasjon i tilknytningen. 

 

NOU 2009:22
12

 pekte på (s.71) at det har vært en kraftig økning i brukere av tjenester 

rettet mot utsatte barn og unge. Samtidig er det flere av disse som har sammensatte 

problemer. Dette forsterker behovet for å koordinere tjenestene.  

 

Utvalget gjorde imidlertid oppmerksom på at de var kjent med at det i kommunene 

finnes mange ulike organisatoriske løsninger på de utfordringene samordning av 

tjenester representerer. Dette utvalget fant imidlertid ikke grunnlag for å fremheve en 

bestemt organisatorisk løsning, delvis på bakgrunn av det kommunale selvstyret med 

utstrakt frihet for kommuner til å bestemme egen intern organisering. 

 

Revisjonen vil fremheve at det i styringssammenheng gjerne er slik at det som gis 

oppmerksomhet blir viktig. Det er derfor et poeng å synliggjøre det man mener et viktig 

dersom utviklingen av et område skal få strategisk kraft og retning. 

 

Revisjonen kan ut fra objektive kriterier vanskelig konkludere med hva som er den riktige 

måten å organisere psykiske helsearbeid for barn og unge. Revisjonen mener derfor at 

kommunen selv bør vurdere om den måten psykisk helsearbeid for barn og unge er organisert 

på er tilfredsstillende i forhold til den viktighet kommunen erkjenner at dette arbeidet har.  

 

Slik vi oppfatter den måten Frogn kommune har organisert seg på, ligger det til rette for å 

samle det helhetlige ansvaret i BUF. Revisjonen får dessuten tilbakemeldinger fra flere om at 

de oppfatter at det er slik det er. I så tilfelle handler det om å synliggjøre dette på en bedre 

måte, og tydeliggjøre ansvar og fullmakter. 

 

  

                                                 
12

 Norges offentlige utredninger, NOU:22 – Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av tjenester for barn og 

unge. 



Forvaltningsrevisjon                   Psykisk helsearbeid for unge 

__________________________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 31  FROGN KOMMUNE 

 

 

7 Hvordan ivaretar kommunen krav til utforming og 
oppfølging av individuell plan? 

7.1 Kriterier 

 Kommunen skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og 

rehabiliteringsvirksomhet. Denne enheten skal ha overordnet ansvar for arbeidet med 

individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator. 

 

 Kommunen skal sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeid med 

individuell plan. 

 

 Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller 

bruker. Koordinator skal også sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i 

arbeidet med individuell plan. 

 

 Kommunen skal utarbeide en individuell plan for pasienter og brukere med behov for 

langvarige og koordinerte tjenester. 

 

 Det skal legges til rette for at pasient og bruker kan delta i arbeidet med sin 

individuelle plan. 

7.2 Fakta 

Individuell plan er hjemlet i en rekke lover. I følge forskrift om individuelle planer § 6, har 

den del av helsetjenesten som pasienten henvender seg til plikt til å sørge for at arbeidet 

igangsettes. 

 

Organiseringen av individuelt planarbeid i Frogn er beskrevet i kvalitetslosen. Funksjonen 

som hovedkoordinator for individuelle planer er lagt til søknadskontoret. Søknadskontoret er 

pr. 24. juni 2013, oppsatt med 1 leder og 2 saksbehandlere. I tillegg er det 1 saksbehandler 

som har permisjon frem til 1. oktober 2013. Kontorets leder ivaretar også  

saksbehandlingsoppgaver. 

 

Kontoret skal ha oversikt over hvem som har og hvem som skal ha en individuell plan, 

oversikt over hvem som er gruppekoordinator og hvem som kan være gruppekoordinator for 

nye planer. Søknadskontoret har myndighet til å tildele en slik rolle etter en vurdering 

sammen med enhetsleder og bruker. 

 

Søknadskontoret tar imot henvendelser, registrerer og behandler søknader om individuell 

plan. Tilbud om individuell plan gis som enkeltvedtak. Revisjonen får i intervju opplyst at 

kommunen har som rutine at individuell plan  tildeles som vedtak etter forvaltningsloven. 

Vedtaket inneholder bl. a. hvem som skal være koordinator, eller i det minste hvilken enhet 

som har dette ansvaret. 

 

Søknadskontoret skal også ivareta veiledningsbehovet til gruppekoordinatorene. 

 

Gruppekoordinator velges i samarbeid med bruker og aktuell instans. Gruppekoordinator skal: 

 Melde start av planen til søknadskontoret. 
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 Kalle inn til første møte, lede møtet, fordele ansvar og delegere oppgaver. 

 Samle informasjon til planen og sikre at bruker har full innflytelse i prosessen. 

 Sette evalueringsdatoer og oppdaterer planen. 

 Dokumenterer under individuelle planer på lukket nett. 

 Melde fra til søknadskontoret dersom han/hun ikke lenger kan ta ansvar for arbeidet. 

 

Søknadskontoret opplever det generelt som en utfordring å skaffe personer som er villige til å 

ta på seg rollen som koordinator. En begrunnelse som gjerne benyttes, er at denne rollen ikke 

følger av det lovverket som gjelder for den enhet eller tjeneste som den aktuelle kandidaten 

tilhører. Kommunen har ikke gitt føringer om hvem som plikter å ta denne rollen. Generelt 

har skoler og barnehager i liten grad tatt på seg ansvaret som koordinator.  

 

Praksis er at helsesøster på helsestasjonen tar koordinatoransvaret for barn under skolealder 

og som har vært fulgt opp på helsestasjon. 

 

Søknadskontoret sitter med oversikt over antall individuelle planer, navn på de som har plan, 

og navn på koordinatorer. Kontoret kan imidlertid ikke trekke ut hva som er årsaken til 

planen, og vet derfor ikke hvem som f.eks gjelder for barn og unge med psykiske vansker. 

Kontoret har heller ingen formening om hvor mange som burde ha individuell plan. 

 

Når det gjelder å fange opp de som vil kunne ha behov for individuell plan, vises til møter i 

helsefaglig nettverk hver 2. uke hvor hjemmetjenesten, psykisk helsetjeneste, pleie og 

omsorg, BUF, NAV, kommunalsjef og søknadskontoret deltar. Søknadskontoret mener selv at 

de fleste som har behov for det, blir fanget opp gjennom møter i dette nettverket, og at 

individuell plan som verktøy, er godt kjent i kommunen. Det blir opplyst at alle berettigede, 

får individuell plan. Det er imidlertid mer usikkert om brukere og pårørende blir informert om 

denne retten. 

 

Revisjonen får også opplyst at kommunen ikke har drevet noen form for systematisk 

opplæring av koordinatorer i kommunen. Det er heller ikke etablert noen form for 

erfaringsinnhenting fra brukerne. 

 

Revisjonen har blitt forevist en beskrivelse som kort oppsummerer prosessen rundt 

individuelle planer. Det er også utviklet en mal for planen som omfatter relevante forhold 

ihht. forskriften.  

 

Leder av helsetjenesten viser i intervju til at individuell plan brukes som et koordinerende 

arbeidsredskap som fungerer godt for mange men ikke like godt for alle. Når det gjelder barn 

fra skolealder tar familiens helsesøster normalt koordineringsoppgaven da hun som regel 

kjenner familien godt. Normalt har helsesøster også vært tungt inne i saken i 

utredningsperioden. 

 

Spesialisthelsetjenesten ved Follo BUP har uttrykt at de ikke har anledning til å sitte som faste 

deltagere i IP møter eller ansvarsgruppemøter over flere år/lengre tid etter at saken er avsluttet 

hos dem. Dette begrunnes med at de ikke kan ha behandlingsansvar for et barn som de ikke 

behandler. Follo BUP anbefaler derfor at saken rehenvises med en ny bestilling dersom 

kommunen ønsker Follo BUP inn i saken, for eksempel foreldreveiledning. De langvarige 

koordinerte tjenestene mener Follo BUP vi hører til kommunenes ansvarsområde. 
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7.3  Vurdering 

Kommunen har lagt koordineringsansvaret for individuelle planer til søknadskontoret, som 

også har ansvar for at koordinator blir oppnevnt. 

 

Det blir bekreftet at søknadskontoret har oversikt over antall med individuell plan, navn og 

hvem som er koordinator. Kommunen har imidlertid ikke oversikt over hvor mange barn og 

unge med psykiske plager som har individuell plan, oversikt over hvor mange det er som har 

slike lidelser og heller ingen formening om hvor mange som evt. burde hatt individuell plan. 

Kommunen har heller ingen kunnskap om hvor godt de individuelle planene virker for de det 

gjelder. Revisjonen mener dette er oppgaver som bør adresseres i kommunens ledelse, og 

være lagt som et ansvar til den som har helhetsansvaret for området. 

 

Revisjonen vil også henvise til NOU 2009:22.  Utvalget pekte (s.71 - Ingen har 

koordineringsansvar overfor brukerne) på at det har vært en kraftig økning i brukere av 

tjenester rettet mot utsatte barn og unge. Samtidig er det flere av disse som har sammensatte 

problemer. Dette forsterker behovet for å koordinere tjenestene. Utvalget har erfart at foreldre 

opplever det som krevende å måtte forholde seg til ulike deler av hjelpeapparatet, og å måtte 

gjenta sin historie og sine behov for stadig nye hjelpere. De opplever at de selv må ta ansvaret 

for å skaffe riktig hjelp fra flere tjenestetilbydere til sitt barn. Brukerorganisasjonene har uttalt 

at utfordringene for foreldrene består i å skaffe seg informasjon om hjelpeapparatet, om å 

komme i kontakt med riktig instans på riktig nivå, om å oppnå kontinuitet i tjenesten, om å 

sikre kvalitet over tid, og om å sikre koordinering av tjenester. Noen sentrale 

problemstillinger var: 

 

 Informasjon om tjenester og tiltak er vanskelig tilgjengelige.  

 Tjenestene er i stor grad fragmentert (ulike etater og forvaltningsnivåer), og det kan 

lett oppstå brudd i overgangssituasjoner (barnehage – skole – arbeidsliv, ved 

myndighetsalder, mv.).  

 Hjelpen ofte er personavhengig, og ikke et resultat av et velfungerende system.  

 

Utvalget så det forhold at tjenestemottakere har mange instanser å forholde seg til, og at disse 

er dårlig koordinert seg imellom, som en hovedutfordring (s.75).  

 

Utvalget foresto analyser som viste at bruk av individuell plan bidrar til at barn og foreldre 

blir mer tilfredse med samordningen av tjenestene (s. 44). Utvalget foreslo også at den enkelte 

med individuell plan skulle ha rett til å få oppnevnt en personlig koordinator. 

 

Revisjonen registrerer også utfordringene med å skaffe koordinatorer og at det ikke drives 

systematisk opplæring av koordinatorer. Kommunen har imidlertid utviklet en 

rutinebeskrivelse samt mal for individuell plan. Revisjonens vurdering er imidlertid at rutine 

og mal med fordel kunne vært betydelig mer forklarende, ikke minst for å veilede nye 

koordinatorer. 

 

Revisjonen mener Frogn kommune har et forbedringspotensiale på dette punkt. Opplæring og 

støttemateriell vil kunne gjøre det lettere å påta seg ansvaret som koordinator. Det er også 

mulig å etablere ordninger som om nødvendig gir pålegg om å ta et slikt ansvar. Revisjonen 

vil vise til at kommunen ihht. forskriften for individuell plan, har ansvar for bl.a. oppnevning, 

opplæring og veiledning av koordinator. Dette er forhold som kommunen bør følge opp. 
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8 Konklusjon 
 

Undersøkelsen viser at Frogn kommune tilbyr en rekke forebyggende tjenester for barn og 

unge. Dokumentasjonen som er utviklet i form av tiltak, planer, avtaler, rutiner mv, etterlater 

et inntrykk av en betydelig forebyggende innsats. 

 

Et økende antall barn og unge har psykiske vansker. Psykisk helsearbeid for barn og unge 

fremheves i liten grad i kommunens grunnlagsdokumenter. Revisjonen registrerer at 

kommunen ikke har definert hvilke grupper av barn og unge som er risikoutsatt ift. psykisk 

helse og heller ikke har samlet oversikt over tiltak. Gjennom intervjuer blir det riktignok 

redegjort for hvordan dette er vurdert i ulike fagmiljøer i kommunen, og det finnes også 

skriftlige tiltaksoversikter på virksomhetsnivå. Revisjonen mener det ville være en fordel om 

det forelå en analyse for kommunen som helhet som redegjør for risikoutsatte grupper og 

tiltak rettet mot disse. 

 

Sammenlignet med andre kommuner viser Kostra et utgiftsnivå som plasserer Frogn på topp i 

Follo når det gjelder prioritering av midler til forebyggingsarbeidet for unge. Feil i 

innrapporteringen gjør imidlertid at disse tallene skal reduseres. Det er uvisst hvor mye dette 

utgjør og det er derfor vanskelig å vurdere ressursforbruket i Frogn sammenlignet med andre 

kommuner. Dataene for åpningstider i helsestasjon for ungdom og timeforbruk til 

forebygging, plasserer Frogn kommune lavest i sammenligningsgruppen. 

 

Revisjonen har også merket seg tilbakemeldingen om at skolene i liten grad har kompetanse 

på feltet psykisk helse, og er avhengige av helsetjenestene. Dette står i noe kontrast til at 

kommunen tidligere har understreket viktighetene av å ha riktig kompetanse på skolene og i 

barnehagene av hensyn til tidlig intervensjon, som kommunen fremhever som viktig.  

 

Med utgangspunkt i det press som er påvist for enkelte tjenester, sammenholdt med at 

kommunen erkjenner at et økende antall barn og unge har psykiske vansker, mener revisjonen 

at det er grunn til en viss bekymring, både når det gjelder budsjett- og produksjonsnivå for 

enkelte tjenester, og for kompetansenivået ved særlig skole og barnehager. 

 

Organiseringen av ansvaret for psykisk helsearbeid for barn og unge er fragmentert i den 

forstand at det er mange virksomheter og tjenester som har et ansvar. Det eksisterer en rekke 

samarbeidsavtaler og etablerte samarbeidsordinger mellom ulike tjenester. Fagområdet krever 

da også flerfaglighet. Revisjonen mener likevel at det er viktig at et helhetlig ansvar er tydelig 

plassert og at dette er synliggjort. 

  

Slik revisjonen oppfatter den måten Frogn kommune har organisert seg på, ligger det til rette 

for å samle det helhetlige ansvaret i BUF. Revisjonen får dessuten tilbakemeldinger fra flere 

om at de oppfatter at det er slik det er. I så tilfelle handler det om å synliggjøre dette på en 

bedre måte, og tydeliggjøre ansvar og fullmakter. 

 

Revisjonen har også registrert at kommunen ikke har noen samlet oversikt over hvor mange 

av målgruppen som har oppfølging gjennom individuell plan. Revisjonen mener kommunen 

bør ha en slik oversikt på et nivå med et definert ansvar for området. 
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Revisjonen mener også at Frogn kommune har et forbedringspotensiale når det gjelder 

opplæring av koordinatorer, utvikling av veiledere, maler og annet støttemateriell for 

koordinator og for utvikling av individuell plan.  

 

Revisjonens vurdering er at det gjøres en betydelig forebyggende innsats for barn og unge i 

Frogn kommune, og at det er lagt til rette for samarbeid og koordinering mellom ulike 

tjenester som har ansvar for psykisk helsearbeid for barn og unge. 

 

Revisjonen mener samtidig at kommunen har en del utfordringer i forhold til psykisk 

helsearbeid for barn og unge som kan forbedres. Disse utfordringene kan etter revisjonens 

mening oppsummeres slik: 

 

 Kommunen har ingen samlet oversikt over hvilke grupper som er risikoutsatt. 

 Det er risiko for at forebyggende tiltak ikke målrettes godt nok. 

 Kommunen har ingen samlet oversikt over forebyggende tiltak. 

 Kommunen kan synliggjøre ansvaret for målgruppen bedre innenfor eksisterende 

organisasjon, og tydeliggjøre ansvar og fullmakter. 

 Kommunen har ingen oppdatert oversikt over hvor mange av målgruppen som har 

individuell plan. 

 Kommunen driver ikke opplæring av koordinatorer for individuell plan. 

 Kommunen har ingen formening om hvor stort behovet for individuell plan er. 

 Kommunen har liten kunnskap om hvor godt de individuelle planene virker. 

 

Revisjonen mener at denne situasjonen krever en sterkere overordnet styring.  Revisjonen kan 

ut fra objektive kriterier vanskelig konkludere med hva som er den riktige måten å organisere 

dette på. Men løsningen bør sikre en sterkere forankring i kommunens ledelse, både faglig og 

administrativt. En mulig modell kan være å samle det helhetlige ansvaret i BUF. 
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9 Anbefalinger 
 

Revisjonen anbefaler følgende tiltak: 

 

 Kommunen bør vurdere om organiseringen av det psykiske helsearbeidet for barn og 

unge er tilfredsstillende i forhold til den viktighet dette arbeidet har, eller om det er 

behov for en sterkere forankring i kommunens ledelse, både faglig og administrativt. 

 

 Kommunen bør ha oversikt over barn og unge som er risikoutsatt i forhold til utvikling 

av psykiske vansker eller lidelser. 

 

 Kommunen bør ha en samlet oversikt over individuelle planer og bruken av disse. 

 

 Kommunen bør iverksette opplæring av koordinatorer for individuell plan, og utvikle 

veiledere og annet materiell til støtte for koordinator og utviklingen av individuelle 

planer. 
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10 Rådmannens uttalelse 
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11 Revisjonens kommentarer til rådmannens uttalelse 
 

Revisjonen viser til at rådmannen mener rapporten inneholder gode og konkrete forslag til 

forbedringer og ser positivt på de tiltak som rådmannen vil iverksette på bakgrunn av 

rapportens konklusjoner og anbefalinger. 

  



Forvaltningsrevisjon                   Psykisk helsearbeid for unge 

__________________________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 40  FROGN KOMMUNE 

 

 

12 Litteraturliste 
 

Lov: 

 

 LOV 2011-06-24 nr 29: Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 

 LOV-1998-07-17-61 Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa 

(opplæringslova). 

 LOV 2011-06-24 nr 30: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- 

og omsorgstjenesteloven). 

 

Forskrift: 

 

 FOR 2012-06-28 nr 692: Forskrift om oversikt over folkehelsen. 

 FOR 2003 -04-03 nr 450:Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende 

arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. 

 2011-12.16 nr 1256: Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og 

koordinator. 

Veileder: 

 

 Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene, Veileder IS - 1405, Sosial- og 

helsedirektoratet. 

 Kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten. Veileder IS-1154 sosial og helsedirektoratet. 

 

Annet: 

 

 Statistikk fra Statistisk sentralbyrå. 

 NOU 2009:22, Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av tjenester for utsatte 

barn og unge.  

 NIBR 2009:4:Kommunalt psykisk helsearbeid. Norsk institutt for by og 

regionforskning,  

 NIBR:2005:108: Psykisk helsearbeid for barn og unge. Norsk institutt for by og 

regionforskning,  

 Planer og retningslinjer for Frogn kommune. 

 

  

http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-20111216-1256.html


Forvaltningsrevisjon                   Psykisk helsearbeid for unge 

__________________________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 41  FROGN KOMMUNE 

 

 

Vedlegg 1   Revisjonskriterier 

 

Forebyggende arbeid 

 

Folkehelselovens § 5 pålegger kommunen å ha ”nødvendig oversikt over helsetilstanden i 

befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal 

blant annet baseres på:  

a) opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig etter §§ 

20 og 25,  

b) kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, jf. helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3-3 og  

c) kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning 

på befolkningens helse.  

Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder 

vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk 

ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller 

sosiale helseforskjeller.” 

 

Forskriften om oversikt over folkehelsen sier i § 3 hva denne oversikten skal inneholde, 

herunder helsetilstand, som i henhold til merknadene til forskriften i hovedsak vil være 

”informasjon om forekomst av forebyggbare sykdommer som psykiske lidelser, hjerte- 

karsykdommer, type 2-diabetes, kreft, kroniske smerter og belastningssykdommer, karies og 

ulykkesskader." 

Det heter videre at ”oversikten skal gi en faglig vurdering av årsaksforhold og konsekvenser, 

og identifisere folkehelseutfordringer og ressurser. Oversikten skal gi det faglige grunnlaget 

for politiske beslutninger og prioriteringer. Med faglighet menes både krav til nødvendig 

kompetanse til å vurdere årsaker og konsekvenser, og at vurderingene er uavhengige med 

hensyn til for eksempel politikk og økonomi.” 

Merknadene viser også til at ”i vurderingen av årsaksforhold og konsekvenser skal kommunen 

og fylkeskommunen være spesielt oppmerksomme på trekk ved utviklingen som kan skape 

eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller.” 

Kommunen skal også vurdere om det er grupper i befolkningen som står overfor spesielle 

folkehelseutfordringer. Slike utfordringer kan være knyttet til sosial ulikhet i helse, eller 

enkelte befolkningsgrupper med spesielle behov.  

 

Når det gjelder kommunens oversikt over helsetilstanden og de faktorer som kan virke inn på 

helsen til barn og ungdom, vises også vise til ”Forskrift om kommunens helsefremmende 

og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten”. Merknadene til § 2-2 

klargjør at helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bidra til en slik oversikt over sine 

brukere på gruppenivå gjennom tilgjengelig statistikk om helsetilstand og lokale erfaringer fra 

tjenesten. ”Det bør legges vekt på å få frem særskilte gruppers behov. ” 
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Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 sier at kommunens helse- og omsorgstjeneste omfatter 

offentlig organiserte helse- og omsorgstjenester som ikke hører under stat eller 

fylkeskommune.  Ansvaret omfatter: 

 

 ”alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller psykisk 

 sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt 

 funksjonsevne.”  

 

I følge helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 skal kommunen bl.a. tilby: 

 ”Helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder 

o Helsetjeneste i skoler 

o Helsestasjonstjenester” 

 

I merknadene til ”Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i 

helsestasjons- og skolehelsetjenesten”, er helsefremmende og forebyggende tiltak definert 

slik: 

Helsefremmende arbeid: 

”Tiltak som skal bedre forutsetningene for god helse og ta sikte på å fremme 

trivsel, velvære og mulighetene til å mestre de utfordringer og belastninger 

mennesker utsettes for i dagliglivet.” 

Forebyggende arbeid: 

”Tiltak som rettes mot å redusere sykdom eller skader, og/eller risikofaktorer som 

bidrar til sykdom, skader eller for tidlig død.” 

       

Forskriftens § 2-3 omfatter bl.a. tilbud til barn og ungdom 0 – 20 år. Tilbudet skal omfatte: 

- helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging/henvisning ved behov  

- forebyggende psykososialt arbeid  

- opplysningsvirksomhet og veiledning individuelt og i grupper  

- hjemmebesøk/oppsøkende virksomhet  

- samarbeid med skole om tiltak som fremmer godt psykososialt og fysisk lærings- og 

arbeidsmiljø for elever  

- bistand og undervisning i gruppe/klasse/foreldremøter i den utstrekning skolen ønsker det  

- samarbeid om habilitering av barn og ungdom med spesielle behov, herunder kronisk 

syke og funksjonshemmede  

 

 

Ressursbruk 

 

Forskriftens § 2-1 gjør klart at kommunen skal sørge for å ha tilgang på nødvendig personell 

for de oppgavene de skal utføre og ha en hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom disse.  
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Samarbeid mellom enheter med ansvar for psykisk helsearbeid for unge 

 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-4 pålegger kommunen plikt til samhandling og 

samarbeid ved å ”legge til rette for samhandling mellom ulike deltjenester innad i kommunen 

og med andre tjenesteytere der dette er nødvendig for å tilby tjenester omfattet av loven her.” 

Videre pålegger forskriften § 2-1 at helsestasjons- og skolehelsetjenesten ”skal ha rutiner for 

samarbeid med fastlegene, med andre kommunale tjenester, med tannhelsetjenesten, med 

fylkeskommunen og med spesialisthelsetjenesten.” 

 

Merknadene til forskriften klargjør at ”skolehelsetjenesten i samarbeide med skolens 

personale, skal skape en helsefremmende skole gjennom å fremme godt lærings- og 

arbeidsmiljø med hensyn til helse, trivsel og sikkerhet. Tiltakene gjelder hele skolemiljøet – 

fysisk og psykososialt, innendørs og utendørs. Skolehelsetjenesten skal i samarbeid med 

skolens personell, elever og foreldre. Skolehelsetjenesten må være kjent med opplæringsloven 

kapittel 9a Elevane sitt skolemiljø og med kravene i forskrift av 1. desember 1995 nr. 928 om 

miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v 

Skolehelsetjenesten skal i samarbeid med elever, foreldre, skolens personell og øvrige 

samarbeidspartnere arbeide for å identifisere elever med helsemessige problemer som har 

sammenheng med skolesituasjonen.” 

 

Merknadene til §2-3 i forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid, 

viser til at ”tjenestene har en viktig rolle i samarbeid med psykisk helsevern for å forebygge 

psykiske plager og lidelser, rusbruk, spiseforstyrrelser, utvikling av overvekt og å fange opp 

tidlige signaler på omsorgssvikt, mistrivsel og utviklingsavvik mv. Videre bør tjenesten rette 

særlig oppmerksomhet mot barn og ungdom med spesielle behov, som for eksempel barn og 

ungdom med liten sosial støtte, kronisk sykdom og funksjonshemming, risiko for å utvikle 

psykiske plager/sykdom, ved mobbing, overgrep og annen vold og ved problemer knyttet til 

kjønnsidentitet og seksualitet” 

 

Utforming og oppfølging av individuell plan 

Ihht. helse og omsorgstjenesteloven § 7-1 skal kommunen skal utarbeide en individuell plan 

for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester etter loven her. 

Kommunen skal samarbeide med andre tjenesteytere om planen for å bidra til et helhetlig 

tilbud for den enkelte. Kommunen skal også tilby koordinator som  skal sørge for nødvendig 

oppfølging av den enkelte pasient eller bruker, samt sikre samordning av tjenestetilbudet og 

fremdrift i arbeidet med individuell plan.  

Lovens § 7-3 krever videre at kommunen skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og 

rehabiliteringsvirksomhet. Denne enheten skal ha overordnet ansvar for arbeidet med 

individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator. 

 

Av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator, § 6, 

følger at koordinerende enhet skal ha overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og 

for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator. Overordnet ansvar for individuell 

plan innebærer at enheten blant annet skal:  

 

a) motta meldinger om behov for individuell plan, jf. § 23  
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b) sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeid med individuell plan.  

 

Pasient og bruker har rett til å delta i arbeidet med sin individuelle plan, og det skal legges til 

rette for dette, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1. Pårørende skal trekkes inn i arbeidet 

i den utstrekning pasienten og brukeren og pårørende ønsker det. (§ 16) 

 

Forskriftens § 19 omhandler den individuelle planens innhold og omfang. Planen skal 

tilpasses behovene til den enkelte pasient eller bruker. Det skal under utarbeidelsen av planen 

tas hensyn til vedkommendes etniske, kulturelle og språklige forutsetninger. Planen skal 

inneholde følgende hovedpunkter: 

a) en oversikt over pasientens og brukerens mål, ressurser og behov for tjenester  

b) en oversikt over hvem som deltar i arbeidet med planen  

c) en angivelse av hvem som er koordinator  

d) en oversikt over hva pasient og bruker, tjeneste- og bidragsyterne og eventuelt pårørende 

vil bidra med i planarbeidet  

e) en oversikt over hvilke tiltak som er aktuelle og omfanget av dem, og hvem som skal ha 

ansvaret for disse  

f) en beskrivelse av hvordan tiltakene skal gjennomføres  

g) en angivelse av planperioden og tidspunkt for eventuelle justeringer og revisjoner av 

planen  

h) pasientens og brukerens samtykke til at planen utarbeides og eventuelt samtykke til at 

deltakere i planleggingen gis tilgang til taushetsbelagte opplysninger  

i) en oversikt over nødvendig eller ønskeligs samarbeid med andre tjenesteytere, 

institusjoner og etater.  

Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker. 

Koordinator skal også sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med 

individuell plan.  

 

Revisjonen har på bakgrunn av ovenstående lagt følgende kriterier til grunn: 

 

Forebygging 

 Kommunen skal tilby helsefremmende og forebyggende tjenester som dekker området 

psykisk helse for barn og unge, herunder: 

o Helsetjeneste i skoler. 

o Helsestasjonstjenester. 

 Helsetjenestene bør i samarbeid med psykisk helsevern, forebygge psykiske plager og 

lidelser, rusbruk, spiseforstyrrelser, utvikling av overvekt og å fange opp tidlige signaler 

på omsorgssvikt, mistrivsel og utviklingsavvik mv. 

 

 Helsetjenestene bør rette særlig oppmerksomhet mot barn og ungdom med spesielle 

behov, som for eksempel barn og ungdom med liten sosial støtte, kronisk sykdom og 

funksjonshemming, risiko for å utvikle psykiske plager/sykdom mv. 

 



Forvaltningsrevisjon                   Psykisk helsearbeid for unge 

__________________________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 45  FROGN KOMMUNE 

 

 

Ressurser og kompetanse 

 

 Kommunen skal sørge for å ha tilgang på nødvendig personell for de oppgavene de skal 

utføre.  

 

Samarbeid 

 

 Kommunen skal samhandle og samarbeide ved å legge til rette for samhandling mellom 

ulike deltjenester innad i kommunen og med andre tjenesteytere der dette er nødvendig for 

å tilby tjenester omfattet av loven. 

 

 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal ha rutiner for samarbeid med fastlegene, med 

andre kommunale tjenester, med tannhelsetjenesten, med fylkeskommunen og med 

spesialisthelsetjenesten. 

 

 Skolehelsetjenesten skal i samarbeid med elever, foreldre, skolens personell og øvrige 

samarbeidspartnere arbeide for å identifisere elever med helsemessige problemer som har 

sammenheng med skolesituasjonen. 

 

Individuell plan 

 Kommunen skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og 

rehabiliteringsvirksomhet. Denne enheten skal ha overordnet ansvar for arbeidet med 

individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinator. 

 Kommunen skal sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeid med 

individuell plan 

 Koordinatoren skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient eller bruker. 

Koordinator skal også sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med 

individuell plan.  

 Kommunen skal utarbeide en individuell plan for pasienter og brukere med behov for 

langvarige og koordinerte tjenester.  

 Det skal legges til rette for at pasient og bruker kan delta i arbeidet med sin individuelle 

plan.  
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Vedlegg 2 – Tiltak - Helsestasjon og skolehelsetjenesten 

 

Helsestasjon og skolehelsetjenesten er bl.a  engasjert i følgende aktiviteter: 

 

 Foreldreveiledning/helse-opplysning for familier med barn i alderen 0-5 år,  

 Hjemmebesøk etter fødsel og nyfødtgruppe, tilbud til alle 

 Helseundersøkelse og oppfølging av alle barn. 

 Individuell rådgivning, og veiledning, basert på behov, observasjon og aktuelle 

opplysninger fra eleven/foreldre/lærer 

 Oppfølging av barnevaksinasjonsprogrammet. 

 Viderehenvisning til 2.linjetjtenesten og samarbeid med fastlegen dere det er 

aktuelt. 

 Samarbeid med barnevern, PPT, psykisk helsetjeneste, 2.linjetjenesten, skole , 

barnehage, fastleger på individnivå etter samtykke fra foreldre og samarbeid på 

systemnivå. 

 Tilbakemeldinger fra brukerne gjennom brukerundersøkelser.  

 

 

Deltakelse på møte med barna:  

 

 Informasjon om BUF sine tjenester i 3. klasse, på høsten 

 I 3.klassetrinn har skolehelsetjenesten samtalegrupper med tema : egenomsorg, 

kost /fysisk aktivitet, hygiene, skolemiljø/trivsel 

 Ulike temagr. med fokus på kost, fysisk aktivitet, tobakk og pubertet i barnesk.  

 Pubertetsundervisning (5. klasse) Skolehelsetjenesten 

 Gruppesamtale i 5.trinn medfokus på psykisk helse helse/livstil, tobakk/rus og 

egne valg. 

 Incestforebygging i 7.kl i samarb. med Incestsenteret.  

 Tilbud om PIS gruppe i skolen (barn m/ to hjem). 

 Sosiale medier (7.trinn). Utekontakten. 

 8.klassegr. Tema: Psykisk- og fysisk helse. Helsesamtale om fysisk og psykisk 

helse, tobakk og rus. 

 Undervisning 9.trinn Ungdom, seksualitet og rus.  

 Satsing på psykososialt arbeid i v.g skole, øket tilgjengelighet i 

skolehelsetjenesten. 

 VIP eget program om psykisk helse i vgs. 

 Temadag for russen. 

 Tilbud om tobakkavvenning for ungdom  

 Godt samliv 2 kurs pr år. 

 

Deltakelse på foreldremøter:   

 

 første foreldremøte i 1. klasse 20 – 30 min. Info om BUF. En representant fra BUF 

møter. Informasjon om skolehelsetjenesten til klasseforeldre og deres barn i 

forbindelse med skolestart. 

 trinn, hva kjennetegner 10 – 12 –åringene som gruppe PPT/familieteam 
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 2. trinn, hva kjennetegner 6 – 8 åringene som gruppe PPT/familieteam 

 7. trinn, sosiale medier Utekontakten 

 9. trinn, Effekt
13

 Utvidelse til andre trinn på ungdomsskoletrinnene vurderes. 

 

 

 

  

                                                 
13

 EFFEKT er en kunnskapsbasert foreldremøtemetode, med formål å forebygge tidlig alkoholdebut og 

normbrudd. Grunntanken er å minske ungdommers alkoholforbruk gjennom og henvende seg til deres foreldre. I 

Frogn kommune er EFFEKT-instruktører inne på foreldremøter på 8., 9. og 10. trinn og gjennomfører dette 

programmet.  

 

Programmet består av kort informasjon på 15 - 20 min, der foreldrene blir presentert forskningsbaserte 

argumenter som viser at barn som blir tilbydd alkohol av sine foreldre drikker mer alkohol i ungdomsårene.  
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PLAN FOR SKOLEHELSETJENESTEN 2013/2014. 

 
        
LOVGRUNNLAG 

 

 

 

 

 
Veileder for tjenesten: 

1. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m 

(kommunehelsetjenesteloven). LOV-2011-06-24-30  

2.  Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) LOV-2011-06-24-29  

3. Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven). 
LOV-1994-08-05-55 

4. Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) LOV-1999-07-

02-64. 

5. Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasientrettighetsloven) 
LOV-1999-07-02-63 

   

Forskrifter av 3. april 2003 nr. 450 om kommunens 

helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og 

skolehelsetjenesten. Veileder til forskriften. 

MÅLSETTING 

 

 

Skolehelsetjenesten skal arbeide for: 

- å forebygge sykdom og fremme god fysisk og psykisk helse hos 

alle skolebarn. 

Tilbudet består av: 

 Helseundersøkelser og rådgivning. 

 Forebyggende psykososial arbeid. 

 Opplysningsvirksomhet og veiledning. 

 Oppsøkende virksomhet. 

 Samarbeid med skolen om elevenes arbeids- og 

læringsmiljø. 

 Habilitering og individuelle planer. 

 Veiledning i samliv, seksualitet og prevensjon. 

 Strukturert tverrfaglig samarbeid, spesielt med skolen, 

pedagogisk-psykologisk tjeneste, fastlegen og sosialtjenesten. 

 Rådgivning til skolens personale vedrørende hygieniske forhold 

og arbeidsmiljø for øvrig og vedrørende tilrettelegging for 

integrering av funksjonshemmede barn. 

 Bistand med undervisning i samarbeid med skolen.  

 

Frogns 8 skoler er som følger, hvor helsesøster leder og planlegger skolehelsetjenesten: 

Drøbak skole    Sogsti skole 

Heer skole    Dal skole 

Seiersten ungdomsskole  Drøbak Montessori barne- /u.skole 

Dyrløkkeåsen b.og u.skole  Frogn videregående skole 

 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20110624-030.html&emne=hele*%20%2b%20og*%20%2b%20omsorgstjenestelov*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-20110624-029.html&emne=folkehelseloven*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19940805-055.html&emne=lov*%20%2b%20om*%20%2b%20vern*%20%2b%20om*%20%2b%20smittsomme*%20%2b%20sykdommer*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19990702-064.html&emne=lov*%20%2b%20om*%20%2b%20helsepersonell*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/nl-19990702-064.html&emne=lov*%20%2b%20om*%20%2b%20helsepersonell*&&
http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/app/gratis/www/docroot/all/tl-19990702-063-002.html&emne=lov*%20%2b%20om*%20%2b%20pasientrettigheter*&&
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    ARBEIDSOPPGAVER FOR SKOLEHELSETJENESTEN 
 
1. klasse  Informasjon til foresatte (plan for skolehelsetjeneste, 

opplysningsskjema fra hjemmet, timeavtale for 

skolestartundersøkelse. Presentasjon av skolehelsetjenesten i et 

foreldremøte før skolestart.  

 Skolestartundersøkelse/ helseundersøkelse.  

2. klasse  Selektive undersøkelser. 

 Vaksinasjon mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio.  

3. klasse  Selektive undersøkelser. 

 Samtalegrupper med tema: egenomsorg, kost/fysisk aktivitet, 

hygiene, skolemiljø/trivsel. 

 Høyde/ vekt. 

 Helseopplysningsskjema til alle elever. Selektiv undersøkelse 

4.klasse  Selektive undersøkelse. 

5.klasse  Samtalegrupper med tema: helse/livsstil, tobakk/rus, psykisk helse, 

egne valg. 

 Undervisning/samtalegrupper om puberteten. 

6. klasse  Selektive undersøkelser. 

 Vaksinasjon mot meslinger/ kusma/ røde hunder (MMR) 

 Seksuell overgrep og vold. Sette egne grenser. Bruk av internett og 

mobiltelefon. Undervisning i samarbeid med Incestsenteret. 

7. klasse  Selektive undersøkelser. 

 HPV-vaksinasjon tilbud til alle jenter. 

8. klasse  Målrettede undersøkelser. 

 Undervisning i fysisk og psysisk helse. 

 Høyde/vekt 

9. klasse  Individuelle samtaler ut fra selektive behov. 

 Undervisning: ungdom, seksualitet og rus. 

10. klasse  Individuelle samtaler ut fra selektive behov. 

 Vaksinasjon mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio. 

 Utlevering av vaksinasjonskort. 

Barneskolene har tilbud om PIS-gruppe (tilbud til barn av skilte foreldre) 

Helsesøster deltar i tverrfaglig samarbeid med skolen, foreldre og andre aktuelle 

samarbeidspartnere. Lærer, fysioterapeut og foreldre kan kontakte helsesøster ved skolen når 

det er spørsmålsstillinger som har betydning for elevens skolesituasjon. Helsesøster kan nås 

enten via skolen eller helsestasjonen.  

                                                                                   

Allis Preus 

Gruppeleder for helsesøstertjenesten i Frogn. 
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HELSESØSTERS TREFFTID VED SKOLEN 

SKOLE DAG/ KONTORTID TELEFON 

Drøbak skole  

Helsesøster: Ingrid Retvedt 
 ingrid.retvedt@frogn.kommune.no          
Skolefysioterapeut Anne Teigen 

Myklebust 

 
Tirsd. torsdag kl 9-13 

Hv.2. onsd.lik uke kl. 9-13 

 

64 90 66 07 

 

64 90 65 12 

Sogsti skole Helsesøster Vibeke Stokke 
vibeke.stokke@frogn.kommune.no  

Skolefysioterapeut Anne Teigen 

Myklebust 

Tirsd. kl. 9-14 

Hv.2. onsd.lik uke kl. 9-14 

Torsd.kl.9 -13 

64 90 63 50  

 

64 90 65 12 

Heer skole Helsesøster Anna Auråen 
anna.auraen@frogn.kommune.no  

Skolefysioterapeut Anne Teigen 

Myklebust 

Tirsd. onsd. kl.9 -14 

Torsdag kl. 9-13 

 

64 90 52 54 

 

64 90 65 12 

Dal skole Helses. Elisabeth Ihlebæk 
elisabeth.ihlebak@frogn.kommune.no  

Skolefysioterapeut Anne Teigen 

Myklebust 

 

Tirsdag kl. 9-14 

 

 

        64 90 59 50 

 64 90 65 12 

Seiersten U.skole Helses.: Kristin Køhn 
kristin.kohn@frogn.kommune.no  

Skolefysioterapeut Anne Teigen 

Myklebust 

Mand. Onsd. kl 9- 11 

Tirsd. torsd. kl. 9-14 

 

64 90 58 78/97188217 

       

       64 90 65 12 

Montessori b. sk. Helses.: Mette H. Aulie 
mette.aulie@frogn.kommune.no  

Skolefysioterapeut Anne Teigen 

Myklebust 

 

Tirsdag kl. 8.30-13 

 

 
64 93 05 23/64 90 62 62 

       64 90 65 12 

Montesorri u. sk. Helses. Mariann Hansen 
mariann.hansen@frogn.kommune.no    
Skolefysioterapeut  

 

Onsdag kl 8.30-13 

 

 
64 93 33 11/98245581 

64 90 65 12 

Dyrløkkeåsen b.sk. Helses.: Kristin E. 

Thomassen 
kristin.thomassen@frogn.kommune.no  

Ungd. trinnet Helses.: Trine Thomassen  
trine.thomassen@frogn.kommune.no  

Skolefysioterapeut Anne Teigen 

Myklebust 

Tirsd. onsd. torsd. 

kl 8.30-13.30 

 

Tirsd. onsd. kl. 9-14 

Torsd. kl 9-13.30  

 

 

64 90 68 69 

 

 
64 90 68 67/97185057 

       64 90 65 12 

Frogn videregående 

Helsesøster: Gro Abrahamsen 
g.abrahamsen@frogn.kommune.no  

 

Tirsd. onsd, fred. kl 9-15 

Torsdag kl 9. – 13.30 

 
64 93 75 24/41531336 

Andre dager er det mulig å nå helsesøster på rådhuset tlf.: 64 90 62 62/64 90 60 00 

Har dere behov for helseundersøkelse eller en samtale med helsesøster, ta kontakt med 

helsesøster ved skolen.  Skolefysioterapeuten er tilgjengelig på telefon 64 90 65 12.  

Drøbak juni  2013. 

Allis Preus                                                                

Gruppeleder for helsesøstertjenesten i Frogn. 
Forbehold om endringer. 
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