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Forord 
 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård 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 mars og april 2013. Follo distriktsrevisjon 

vil benytte anledningen til å takke ansatte i Oppegård kommune som har bistått revisjonen i 

forbindelse med gjennomføringen av undersøkelsen. En spesiell takk til rådgiver Trond 

Therkelsen som har vært vår kontaktperson og som har bistått og tilrettelagt for revisjonens 

arbeid på en utmerket måte. 

 

 

 
 

Steinar Neby      Bjørn Tore Nedregård 

Revisonssjef      Avdelingsleder 
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1 Sammendrag 
Follo distriktsrevisjon har etter bestilling fra kontrollutvalget i Oppegård 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 Oppegård kommune med vurderinger og 

anbefalinger i ulike fag- og forskningsrapporter som omhandler psykisk helsearbeid. 

 

Rapporten peker bl.a. på at Oppegård kommune driver et omfattende generelt forebyggende 

arbeid for barn og unge, og at dokumentasjon rundt tiltak og tilbud, samarbeid og individuelle 

planer, er omfattende.  

 

Behovene for ulike tjenester innen psykisk helsearbeid for barn og unge er økende. 

Revisjonen finner det positivt at det planlegges å gjøre en vurdering av kompetansebehovet 

innen psykisk helse, og har også registrert det som positivt at kommunen er i ferd med å 

tilsette en ny psykolog. Kommunen har etter revisjonens vurdering også lagt godt tilrette for 

at individuell plan blir utarbeidet i tråd med de krav som gjelder. 

 

Psykisk helsearbeid for barn og unge er i liten grad omhandlet 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. 

 

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 kan etter 

revisjonens mening stilles spørsmål ved om samarbeidet blir godt nok koordinert over 

virksomhetsnivå.  

 

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

mange som har oppfølging gjennom individuell plan. Revisjonen mener kommunen bør ha en 

slik oversikt. 

 

Kommunens hovedutfordringer i forhold til psykisk helsearbeid for barn og unge kan etter 

revisjonens mening oppsummeres slik: 

 

 Kommunen har ingen samlet oversikt over hvem som er risikoutsatt. 

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

 Kommunen har ingen samlet oversikt over forebyggende tiltak. 

 Kommunen har liten overordnet styring av samarbeidstiltak. 

 Kommunen har ingen oppdatert oversikt over hvor mange som har individuell plan. 

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

 Kommunen har ingen kunnskap om hvor godt de individuelle planene virker. 
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Kommunen bør etter revisjonens mening 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. Revisjonens syn er at denne situasjonen krever en sterkere overordnet 

styring.  
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2 Problemstillinger 

2.1 Bakgrunn 

 

I kontrollutvalgsmøte 13. desember, jf sak 34/12 ble ”Psykisk helsearbeid for unge” valgt som 

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

prosjektplan til møtet 14. februar 2013. I sin behandling av saken pekte utvalget på at skolens 

medvirking bør inngå i undersøkelsen.  

 

2.2 Formål og problemstillinger 

 

Kontrollutvalget har vedtatt følgende formål og problemstillinger for prosjektet: 

 

Vurdere om Oppegård kommunes tilbud til barn og unge innenfor psykisk helsearbeid 

er i tråd med sentrale og lokale myndighetskrav. 

 

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

 Er kapasitet og kompetanse tilpasset behovene? 

 

2. Hvilket samarbeid er etablert mellom ulike enheter med ansvar for psykisk helsearbeid 

for unge? 

 Hvordan legger helsestasjonen og skolehelsetjenesten til rette for et tverrfaglig 

samarbeid? 

 

3. 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: 

 

 Lov om helse- og omsorgstjenester 

 Folkehelseloven 

 Opplæringslova 

 Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator 

 Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten 
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 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 Oppegård kommune. 

 

Det vises til vedlegg 1 for utledning av kriterier. 

 

3 Metodisk gjennomføring 
 

Problemstillinger og kriterier ble innledningsvis diskutert på oppstartsmøtet der kommunen 

var representert med kontaktpersonen for prosjektet. Kontaktpersonen har deretter vært i 

inngrep med berørte virksomheter og innhentet planer, avtaler, rutiner mm. som kommunen 

har utviklet og som retter seg mot prosjektets problemstillinger. Totalt gjelder dette ca 70 

dokumenter. Disse danner grunnlaget for faktabeskrivelsen. Deretter er det gjennomført 

intervjuer av til sammen 11 personer. 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, 

bestillerkontor/ressursteam for individuell plan, psykisk helsetjeneste, barneverntjenesten, 

KFFA
1
 og nærmiljøvirksomheten.  Faktarapporten er deretter sendt til kommunen for 

verifisering. 

 

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

SSB/Kostra. Revisjonen har også sammenholdt situasjonsbeskrivelsen fra Oppegård 

kommune med vurderinger og anbefalinger i ulike fag- og forskningsrapporter som 

omhandler psykisk helsearbeid. 

 

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

hvoretter hele rapporten er sendt til rådmannen på høring. 

 

  

                                                 
1
 Koordinerende Forum for ForebyggendeArbeid. 
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4 Forebyggende arbeid 

4.1 Kriterier
2
 

 

 Kommunen skal sikre tidlig hjelp for barn og unge som har behov for det gjennom tiltak 

som er målrettet ift. risikogruppene. 

 Kommunen skal tilby helsefremmende og forebyggende tjenester som dekker området 

psykisk helse for barn og unge, herunder: 

o Helsetjeneste i skoler. 

o Helsestasjonstjenester. 

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

utføre.  

 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. 

 

 Kommunen skal ha fulgt opp kommunestyrets vedtak etter behandlingen av rapporten om 

forebyggende tiltak for barn og unge. 

4.2  Faktabeskrivelse 

 

Innledning 

 

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

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. 

 

Kommuneplanen i Oppegård for 2011-2022 peker på frafall fra videregående skole som en 

stor folkehelseutfordring. Det å gjennomføre skole og utdanning er også av stor betydning for 

psykisk helse. Kommunen ønsker derfor å styrke arbeidet innenfor psykisk helse på 

ungdomsskolene. Kommuneplanen trekker også frem at ”en økning i nye brukere med mer 

sammensatt problematikk (psykiske lidelser, rusvansker og psykososial funksjonssvikt) stiller 

større krav til samhandling mellom tjenester. Det stiller også større krav til personalets 

kompetanse. Dette er et satsningsområde.” 

 

Det heter videre at: 

”Satsning på lavterskeltilbud som bidrar til å forebygge helseplager, blir viktig fremover. I 

aldersgruppen 16 – 19 år er det en økning i mer sammensatte problemer med for eksempel 

rus og psykisk helse. Det er derfor behov for åpenhet, tverrfaglig samarbeid og tettere 

samarbeid med foresatte for å oppnå resultater.” 

                                                 
2
 Jfr. vedlegg 1. 
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Strategien til kommunen er bl.a. og ”å øke kunnskapene om sammenhengen mellom god 

fysisk og psykisk helse og å sette inn tiltak for barn i familier som sliter med psykisk sykdom”. 

 

Handlingsprogrammet for 2013-2016 viser også til at ”psykososialt stress i barne- og 

ungdomsår som følge av mobbing, manglende trygghet og omsorgssvikt kan danne grunnlag 

for psykiske plager senere i livet.”  Det underbygges med at ”skolehelsetjenesten og 

helsestasjon for ungdom ser en vesentlig økning i henvendelser vedrørende psykisk helse”.  

Det er derfor viktig å ”fremme sunn livsstil, gode læringsmiljøer og utvikle god psykisk helse 

hos barn og unge”. Det skal settes inn ”tiltak for barn i familier som sliter med psykisk 

sykdom” og arbeidet innenfor psykisk helse på ungdomsskolene skal styrkes. Videre pekes 

det på viktigheten av ”å forebygge rus og vold, og videreutvikle kompetansefeltet mellom 

psykisk helse og vold”. 

 

Handlingsprogrammet 2013-2016 beskriver at noen av utfordringene kommunen har, er å: 

 

 gjennomføre tiltak som bidrar til åpenhet og kunnskap om psykiske lidelser 

 opprettholde nulltoleranse for mobbing i barnehager og skoler 

 forebygge rus og vold 

 videreutvikle kompetansefeltet mellom psykisk helse og vold  

 Sørge for Helsestasjons- og skolehelsetjeneste som når alle barn og unge 

 Øke kunnskapene om sammenhengen mellom god fysisk og psykisk helse. 

Organisering 

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. I Oppegård 

kommune vil dette ansvaret bl.a. kunne gjenkjennes innenfor disse tjenesteområdene: 

 

Tjenesteområdet ”Helse” i Oppegård kommune omfatter i flg. handlingsprogrammet 2013-

2016: 

Jordmortjeneste 

Helsestasjonstjeneste 

Skolehelsetjeneste 

Helsetjeneste til ungdom 

Helsetjeneste til flyktninger 

Smittevern 

Fysioterapi 

Ergoterapi 

Lokalt hjelpemiddellager 

Fastlegeordning 

Legevakt (daglegevakt og 

interkommunal legevaktordning) 

Medisinsk nødmeldetjeneste 

Tårnåsen aktivitetssenter 

Overgrepsmottak 

 
Tjenesteområdet ”Sosial” omfatter virksomhetene: 

 Psykisk helsetjeneste 

 NAV 

 TILFU. 
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Tjenesteområdet ”Skole, kvalifisering og barnevern” omfatter: 

 

 Fem barneskoler 

 Tre ungdomsskoler 

 En kombinert skole (1-10), inkl avdeling for funksjonshemmede elever 

 Seks skolefritidsordninger 

 Kvalifiseringssenter for voksenopplæring 

 Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)  

 Barneverntjenesten, inklusive bolig for enslige mindreårige flyktninger. 

 

Tjenesteområdet ”Kultur og fritid” omfatter: 

 Kulturhus  

 Bibliotek 

 Kulturskole 

 Nærmiljø, med fritidssentre, frivillighetssentral, medvirkningstiltak for barn og unge 

og miljøarbeiderfunksjon i skolen. 

 

Tjenesteområdet ”Barnehage” omfatter: 

 22 kommunale barnehager 

 En åpen barnehage 

 Fem private barnehager (inklusiv to familiebarnehager). 

 

Virksomhet Psykisk helsetjeneste har ansvar for voksne over 18 år. Kommunen har ikke en 

egen tilsvarende virksomhet med et særskilt ansvar for barn og unge under 18 år. 

 

Oppegård kommune har organisert seg slik at skole, barnevern og PPT er innenfor 

styringslinjen til samme kommunalsjef, barnehager og kultur er under styringslinjen til en 

annen kommunalsjef, mens en tredje kommunalsjef har ansvar for tjenesteområdene Helse, 

Sosial og Pleie og omsorg. 

 

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.  

 

På denne bakgrunn har kommunen utarbeidet en oversikt over helsetilstanden i kommunen. 

Fremstillingen har et overordnet preg. I forhold til psykiske lidelser blant barn, viser 

statusrapporten til at det finnes lite oppdatert informasjon om dette på kommunenivå. På 

landsbasis, sies det, har mellom 15 og 20 % av alle barn og unge psykiske plager som 

påvirker deres funksjonsnivå. Blant 15-16-åringene har rundt 17 % psykiske plager (25 % av 

jentene og 9 % av guttene).  

 

Oversikten sier derfor lite om psykisk helse hos barn og unge i kommunen eller risikogrupper 

for dette. 

 

For å møte utfordringene fremover peker rapporten bl.a. på at det legges vekt på tiltak som 

legger til rette for god psykisk og fysisk helse blant barn, og bidrar til å hjelpe ungdom 
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gjennom utdanningsløpet og ut i arbeidslivet. Oversikten ble behandlet i kommunestyret 10. 

september 2012. Kommunestyret vedtok at den største folkehelseutfordringen i Oppegård er å 

utjevne sosiale helseforskjeller. Den andre av to hovedutfordringer er å sikre tidlig hjelp for 

barn og unge som har behov for det og det ble vedtatt at videre arbeid må være målrettet ift 

risikogruppene. Dokumentet inngår som grunnlagsdokument for kommunens styringssystem. 

 

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

symptomer og lidelser i Oppegård lavere enn i landet som helhet (ikke begrenset til barn og 

unge). 

 

Overordnede planer 

 

Kommunen har flere plan- og grunnlagsdokumenter av generell forebyggende karakter. Disse 

er relevante for kommunens arbeid med psykisk helse hos barn og unge, men har også et 

siktemål videre enn dette. 

 

Forebyggende tiltak for barn og unge – evaluering og tiltaksutvikling. På bakgrunn av 

politiske vedtak i kommunestyret og formannskap, ble det i 2007 ferdigstilt en prosjektrapport 

om forebyggende tiltak for barn og unge. Rapporten redegjør bl.a. for eksisterende tilbud fra 

virksomheter og tjenester i kommunen, og gir også en oversikt over forebyggende tiltak i regi 

av tjenestene, herunder også de samarbeidsordninger og avtaler som var etablert på det 

tidspunkt. Det ble også foreslått tiltak for det videre arbeidet. Vedtakene ligger 6 år tilbake i 

tid, noe som kan bety at enkelte elementer kan være ”gått ut på dato”. Revisjonen er informert 

om at kommunen i tilknytning til kommunestyrets vedtak, har: 

 

 Revidert mandatet til KFFA (Koordineringsforum for forebyggende arbeid) 

 Vurdert et distriktsvis samarbeid på tvers av virksomheter, noe som har ført til 

opprettelsen og driften av områdemøter med fokus på forebyggende tiltak. Det ble 

også opprettet et politiråd i 2009. 

 Fulgt opp kravet om å samle og analysere relevant kartleggingsverktøy, særlig ved 

PPT. PPT har flere standardiserte og normerte kartleggingsverktøy som brukes på de 

henviste barna for å få et bilde av barns atferd og sosiale utvikling/vansker. PPT har 

også foreslått for barnehagene noen verktøy de kan bruke og som benyttes i ulik grad.  

 Avklart miljøteamets (nå miljøarbeiderne i ungdomsskolen) oppgaver, organisering og 

bemanning. Det er utarbeidet rollebeskrivelse og tjenesten er organisert under 

Nærmiljøvirksomheten. 

 

Av tiltak som ikke er fulgt opp, nevnes en utvidelse av ordningen med åpne konsultasjoner til 

å omfatte barn i skolealder. Tiltaket krevde at PPT fikk økte ressurser. PPT har ikke fått økte 

ressurser til dette, og revisjonen er meddelt at tjenesten derfor ikke har hatt kapasitet til denne 

utvidelsen. 

 

Kommunen viser også til det ikke ble opprettet en stilling som koordinator av forebyggende 

arbeid for barn og unge. Det førte til at følgende tiltak ikke ble gjennomført: 

 

 Utarbeide plan for å heve kompetanse hos ansatte på tvers av tjenester.  

 Lage en samlet oversikt over forebyggende tilbud/tiltak i kommunen hvor aktuelle 

kontaktpersoner fremgår. Kommunen mener imidlertid  at oversikten over deltagere i 

KFFA gir en oversikt over forebyggende tiltak og kontaktpersoner. 
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 Revidere tidligere utarbeidet plan for temamøter for foreldre i skoler og utarbeide 

tilsvarende for barnehager.  

 Lage en samlet oversikt over aktivitetstilbudet for barn og unge på kommunens 

internettsider. Kommunen mener likevel at informasjonen om de ulike tilbudene er til 

stede på kommunens internettsider.  Det vises også til at dette nå er under utarbeidelse 

iht. demokratiprogrammet. 

 Det ble også vedtatt å utarbeide en egen håndbok med beskrivelse av tiltak, 

kontaktrutiner og prosedyrer. Revisjonen har fått tilbakemelding om at 

kommuneadministrasjonen vurderte at denne type informasjon krever mye 

oppdateringer. Siden koordinatorstillingen ikke ble opprettet, er kapasiteten til dette 

ikke tilstede. 

 

Revisjonen har ikke mottatt noe avklarende svar på vedtaket om videre oppfølging politisk. 

 

Rusforebyggende plan 2012-2015. En undersøkelse fra 2005 viste at Oppegårds ungdommer 

drakk mer enn gjennomsnittet i Akershus både på ungdomstrinnet og i videregående skole. 

Tallene for ungdom som har forsøkt hasj og andre illegale rusmidler lå på 

fylkesgjennomsnittet. Det finnes lite oversikt over hvem disse ungdommene er og i hvor stor 

grad de ruser seg og på hvilke stoffer. Planen viser til at det er behov for bedre strategier og 

rutiner for å kartlegge og fange opp denne gruppen.  

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Planen, som er gjeldende for perioden 2010-2013, 

skal styrke det helhetlige perspektivet og sikre samvirke og kompetanse på tvers av 

virksomheter og instanser. Planen involverer mange av de samme virksomhetene som har et 

ansvar for psykisk helse for barn og unge. 

Helsetjenesten 

 

Virksomhet helsetjenesten treffer barn og unge gjennom skolehelsetjeneste (6-20 

år), Helsestasjon for ungdom og helsestasjonstjeneste for barn 0-5 år. Området ”Helse” har 

samlet stor kontaktflate mot kommunens innbyggere, og har på et eller annet tidspunkt 

kontakt med nær 100 % av innbyggerne i kommunen. Tjenesten mener den gjennom dette har 

gode muligheter for å identifisere hvem som trenger hjelp. Behovet for tjenestene blant unge, 

oppleves som økende. Tjenesten har blant annet registrert en økning av unge menn (20-24) 

som har behov for hjelp. Tjenesten har ingen dokumentert analyse over hvilke utsatte 

risikogrupper innenfor psykiske helse for barn og unge som tiltak bør rettes mot. 

 

Helsestasjonen er bl. a. engasjert i følgende aktiviteter: 

 

 Deltar i tverrfaglig samarbeid med PPT, barnehager, barnevern, skoler, psykisk 

helsetjeneste for voksne, fastleger for å øke forståelse av og kompetanse på 

fysisk og psykisk helse for tjenestens målgruppe. Samarbeider med 

spesialisthelsetjenesten, BUP Follo med å spe og småbarnsteamet 

 Helseopplysningsarbeid gjennom veiledning og rådgivning. 

 Veileder innvandrerfamilier i samarbeid med flyktningehelsetjenesten og 

kvalifiseringssenter for flyktninger. 

 Foreldreveiledning.  

 Undervisning i barnehager med helsesøster og fysioterapeut, tema etter hva 

som opptar barnehagen. 
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 Utdanner terapeuter som kan veilede familier med barn mellom 4 og 12 år som 

har eller er i ferd med å utvikle adferdsvansker. 

 Følge opp flyktning - innvandrerfamilier, fra mottak i kommunen til de er godt 

selvhjulpne (4 helsesøstre). 

 Habilitering/rehabilitering; helsetjenesten samarbeider med AHUS som også 

tilbyr veiledning og oppfølging som pålagt spesialisthelsetjenesten. I 

samarbeid med kommunens Bestillerkontor igangsettes individuell plan hvis 

det er ønskelig. 

 

Skolehelsetjenestens aktiviteter inkluderer bl.a.: 

 

 Tilbud om individuelle konsultasjoner/grupper. 

 Tilbud om skilsmissegrupper i skolen til alle barn på 5. og 9. trinn med 2 hjem. 

 Deltar i tverrfaglige grupper på barneskolen om kroppen, sammenheng fysisk 

aktivitet/psykisk helse. 

 Foreldremøter. 

 Underviser i temaet psykisk helse i ungdomsskolen. 

 Helsesamtale – med 8. trinn. Gir direkte kontakt med alle elevene, og et 

grunnlag for å vurdere helsetilstanden, fysisk og psykisk, og hva som må 

jobbes med på den enkelte skole for å gjøre skoledagen god. 

 Bra mat-kurs for elever og foresatte, tilbud om trening, samt samarbeid med 

Kolbotn idrettslag, brytegruppen, for elever på barne- og ungdomsskolen. 

 Deltar i KFFA – koordinerende forum forebyggende arbeid. 

 Helsestasjon for ungdom inviterer 10. klassene for info om tilbudet og 

undervisning om seksualitet, grenser, prevensjon, kjønnssykdommer. 

 FRI – undervisningsopplegg i regi av skolen med tema røyk/snus. 

Skolehelsetjenesten deltar etter ønske fra skolen. 

 ANT- alkohol, narkotika og tobakk, temadager på ungdomsskolene hvor 

helsesøster deltar i opplegget med undervisning og diskusjonsgrupper. 

 Videregående skole – helsesøster og fysioterapeut tilstede 5 dager i uken. 

Deltar på foreldremøter, undervisning etter behov og russens dag. 

  

Helsestasjon for ungdom består av helsesøstre, leger og psykolog. Disse arbeider 

på ungdomskolene, videregående skole og helsestasjon. Dette er et tilbud til 

ungdom opp til 20 år. Det er ingen grense nedad, men majoriteten av ungdom som 

bruker tjenesten er mellom 15 og 18 år. 

 

Målsettingen for tjenesten er å bevisstgjøre ungdom til å ta vare på egen helse 

gjennom samtaler, råd og veiledning, herunder bl.a. å gi ungdom et godt grunnlag 

for god fysisk og psykisk helse og bidra til at ungdom med psykososiale problemer 

får hjelp i rett tid. I tillegg til dette er det fokus på å øke den enkeltes 

mestringsevne for å ivareta egen helse, samt gi en god start på voksenlivet, blant 

annet ved å forebygge rusproblematikk og forhindre røykestart og snusbruk hos 

ungdom. 

 

De fleste ungdommene psykologen har snakket med er mellom 15 og 18 år. 

Majoriteten av de som kommer, oppgir at de sliter med blant annet dårlig selvbilde 

og selvfølelse, depresjonsfølelse, angstproblematikk, søvnproblematikk, 

spiseforstyrrelser, selvskading og problemer knyttet til relasjoner. Mange unge 
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opplever at det kan være vanskelig å ha skilte foreldre og ha to hjem. Det er også 

en økning av ungdom som føler seg mobbet og ekskludert. Dette gjelder særlig 

jenter og denne typen mobbing og bruk av hersketeknikker er ofte skjult og 

vanskelig å få øye på. Det er også flere unge som opplever seg uthengt og mobbet 

på nettet og via mobiltelefon. 

 

Tjenesten har også utfordringer med å nå ungdom med minoritetsbakgrunn og har 

innledet et samarbeid med helsesøstre for flyktninger og grunnskolen for å gjøre 

tilbudet kjent blant denne gruppen. 

 

PPT 

 

PPT skal bidra til at barn, ungdom og voksne får gode utviklings- og læringsvilkår og 

opplever mestring. 

 

Tjenesten mener den har gode samarbeidsrutiner og har jevnlige møter i skoler og barnehager. 

Det gis råd til skolene og barnehagene slik at de tidligst mulig kan igangsette tiltak overfor 

barna. PPT er ønsket som rådgivere og holder kurs for lærere, SFO, barnehager og foreldre. 

Den har et høyt, stabilt antall saker som henvises hvert år. Ventetiden har gått ned hvert år 

siden målingene begynte for mange år siden.   

 

Det er en utfordring å komme tidlig nok inn, gi riktig info/kurs til riktig tid og nå flere  

medarbeidere i barnehager, skoler og foreldre.  

 

PPT anser at tjenesten har en viktig funksjon i arbeidet med å bistå skoler og barnehager i å 

utvikle gode miljøer som fremmer god psykisk helse for barn og unge. Arbeidet utføres bl.a. 

gjennom råd og veiledning på rutinemøter, gjennom direkte kontakt med de ansatte og 

gjennom kursing og informasjonsarbeid. 

 
Nærmiljø 
 

Nærmiljøvirksomheten arbeider på ulike felter innen ungdom, fritid og forebyggende arbeid, 

medvirkningstiltak for barn og ungdom, arbeid rettet mot miljøskapende virksomhet i 

ungdomsskolen og frivillighet. Virksomheten forvalter tilskuddsordninger til frivillig 

organisasjoner, lokale kulturbygg og andre trossamfunn.  

 

Barne- og ungdomskonsulenten arbeider med medvirkning- og demokratiopplæring for barn 

og unge. Konsulenten har en bred kontaktflate mot skolene og kommunale planleggere. En 

del av stillingen innbefatter arbeid innenfor forebyggende psykisk helse for ungdom slik som 

tilrettelegging av arrangement for 10. trinn under verdensuka for psykisk helse. 

 

Virksomheten driver tre kommunale fritidssentre som tilbyr et bredt fritidstilbud til barn og 

unge i alderen 10-18 år, med hovedvekt på 13-16 åringer. Tilbudet representerer et kulturelt 

og forebyggende barne- og ungdomsarbeid i kommunen. Tjenestene organiserer ferietilbud, 

holder større arrangementer og har ulike aktiviteter og grupper på sentrene. Fritidssentrene har 

en særskilt innsats ovenfor unge og grupper som viser ulik asosial adferd. De er også viktige 

initiativtagere og samarbeidspartnere i det tverrfaglige forebyggende arbeidet om barn og 

unge i kommunen. Det samarbeides blant annet tett med utekontakten, forebyggende politi, 

rådgivere/sosiallærere og miljøarbeiderne i ungdomsskolen. Fritidssenterlederne trekkes ofte 
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inn som ressurspersoner i saker hvor de kjenner ungdommen eller i saker hvor de kan bidra 

med positive aktiviteter, konflikthåndtering og lignende. 

 

Frivillighetssentralen er en sektorovergripende nærmiljøsentral, som skal bidra til å styrke det 

sosiale nettverket i nærmiljøet. Sentralen skal fungere som møteplass og brobygger mellom 

frivillige organisasjoner, offentlige tjenester og brukere.  

 

Miljøarbeiderne i ungdomsskolen arbeider primærforebyggende og skal bidra til et trygt og 

godt skole- og nærmiljø. De er aktivt tilstede ute blant elevene gjennom skolehverdagen og 

søker å bidra til elevers trivsel og skolefaglig mestring. Arbeidet varierer fra oppfølging av 

enkeltindivider til gruppebaserte aktiviteter. To miljøarbeidere dekker fire ungdomsskoler og 

er til stede ulike dager på de ulike skolene. Miljøarbeiderne i skolen arbeider med mange 

saker innen psykisk helse og i følge virksomhetsplanen for 2013 oppleves det ”utfordrende at 

systemer som skal ta i mot dette ikke er kapable av ulik årsaker.” Revisjonen får opplyst at 

det med dette menes blant annet for lange ventetider hos blant annet psykolog og PPT, 

manglende kapasitet til oppfølging på et tidlig tidspunkt i saker som kan utvikle seg negativt 

og at ungdom må være svært syke for å få tilgang på hjelp hos BUP. 

 

 

TILFU 

 

Tiltak for funksjonshemmede yter tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne og deres 

familier. Hovedtiltakene er boliger med bistand, støttekontakt, avlastningstilbud, opplæring, 

veiledning, dagtilbud, miljøarbeidertjeneste og omsorgslønn. TILFU rapporterte om følgende 

antall som mottar støttekontakter og avlastingstiltak fordelt etter diagnosegrupper: 

 

A. Støttekontakter 

 

 Psyk. diagnoser Øvrige diagnoser 

Under 18 år 9 17 

Over 18 år 37 27 

Totalt 46 44 

 

B. Avlastning 

 

 Psyk. diagnoser Øvrige diagnoser 

Under 18 år 6 24 

Over 18 år 4 10 

Totalt 10 34 

 

 

Psykisk helsetjeneste 

 

Virksomheten psykisk helsetjeneste har innbyggere over 18 år med psykisk lidelse som 

målgruppe. Psykisk helsetjeneste har som hovedoppgave å yte bistand til mennesker med 

psykiske lidelser, deres familier og nettverk gjennom rehabilitering og aktivisering, ved 

dagtilbud og boligtiltak. Sentralt står mestring av hverdagsliv, muligheter og forebygging. 

Virksomheten har eget brukerråd. Tjenesten omfatter også forebygging og opplysningsarbeid. 
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Virksomhet psykisk helsetjenestes utfordring i forhold til barn og unge, er i første rekke der 

disse er pårørende til voksne som er psykisk syke. Dernest registrerer tjenesten at organisering 

og ansvar for denne gruppen, kan trenge avklaringer. Slik kommunen har organisert seg, er 

det er viktig å ha gode strukturer for samarbeid. 

 

Tjenesten bidrar med undervisning for 10. klasse i forbindelse med verdensuken for psykisk 

helse hver høst. 

 

Barnevern 

 

Virksomhetsplanen for 2013 viser til at det forebyggende arbeidet særlig handler om tidlig 

intervensjon. Sentralt for å lykkes med dette er gode samarbeidsrelasjoner med helsestasjoner, 

barnehager, skoler osv. Utvikling av tillit til barneverntjenesten generelt, bl.a. gjennom 

informasjon til lokalsamfunnet om barnevernets rolle er også sentralt for at barneverntjenesten 

skal ivareta sitt mandat på best mulig måte. 

 

Barneverntjenesten viser til at den i dag har utekontakt og SLT
3
-koordinator som er godt 

etablert, og som driver utstrakt forebyggende arbeid. Virksomheten har hatt god erfaring med 

kurs og informasjonsarbeid opp i mot barnehager og andre samarbeidspartnere i kommunen. 

Virksomheten har gode erfaringer med tverrfaglig/tverretatlig samarbeid i enkeltsaker, og 

bruker i økende grad individuelle planer i dette samarbeidet. I 2012 er samarbeidsavtale med 

skoler og barnehager revidert, og man har etablert samarbeidsfora med formål om tettere 

samhandling. 

 

Virksomhetsplanen nevner ikke psykisk helse spesielt. Under intervju, blir det vist til at det er 

enkelte som faller igjennom det hjelpeapparatet kommunen har. Barnevernets bekymring 

gjelder derfor de som faller igjennom og ikke fanges opp tidlig nok. Det kan være en 

utfordring å få koordinert alle tiltakene slik at disse trekker i samme retning når mange ulike 

virksomheter er involvert i en sak. Det kan derfor være grunn til å se på hvordan kommunen 

har organisert seg mot denne gruppen.  

 

Familieteam er et tverrfaglig samarbeid mellom barneverntjenesten, PP- tjenesten, NAV, 

helsetjenesten og psykisk helsetjeneste. Familieteam tilbyr hjelp til familier i en vanskelig 

livssituasjon med en sammensatt problematikk; herunder kommunikasjons- og 

relasjonsproblematikk, fysisk/psykisk sykdom, økonomiske problemer. 

 

For å motta tjenester fra familieteam må familien ha barn under 18 år. Det tilbys inntil 5 

samtaler pr. familie. 59 familier (89 barn) fikk tilbud  i 2011. Psykiske vansker hos 

barn/foreldre var tema for 19 barn. 

 

Utekontakten har 3 ansatte med sosialfaglig utdanning og lang erfaring fra arbeid med 

ungdom. Utekontakten jobber forebyggende, gjennom bl.a. samarbeid med skoler, 

fritidssentere, politi, helse, kirke, NAV og SLT. Utekontakten driver utstrakt oppsøkende 

arbeid blant unge, og deltar i planlegging, gjennomføring og evaluering av 

fellesarrangementer for barn og unge i kommunen. I tillegg gis tilbud til foreldre gjennom 

bl.a. informasjon på skolene om rusforebyggende temaer.  

 

                                                 
3
 Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak 
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Boligen for enslige mindreårige flyktninger (EMF) gir bo- og oppfølgingstilbud til flyktninger 

i aldersgruppen 15-18 (23) år. Boligen er organisert som en del av Barneverntjenesten, og skal 

i samarbeid med BUFetat tilrettelegge helhetlige, individuelle tiltak for ungdommene. I tillegg 

til oppfølging av 5 ungdommer i boligen, følger EMF opp ytterligere 4 barn/ungdommer 

utenfor boligen. 

 

Skole 

 

Det er en alvorlig utvikling at noen ungdommer (< 1%) har svært stort fravær gjennom 

ungdomsskoletiden. Gjennom intervju av en rektor, ble det vist til flere typer årsaker til det; 

psykiske problemer, motivasjonsproblemer og foresattes holdning til hvor lett barnet får lov å 

bli hjemme i stedet for å møte opp på skolen. Revisjonene får opplyst at 

motivasjonsproblemer ofte  kommer av at elever blir trøtte av å spille dataspill og lignende 

utover kveld og natt. Flere av disse klarer ikke å fullføre et normert videregående løp.  

 

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”. 

 

Ungdomsskolene har en sosiallærer/rådgiver som både driver forebyggende og akutt 

håndtering av psykiske vansker hos enkeltelever og i grupper. Det er også etablert tilbud om 

alternativ opplæring. 8 ungdommer får nå et heltidstilbud i tillegg til at flere elever fra 

barnetrinn og ungdomstrinn får alternativt opplæringstilbud en dag pr. uke.  

 

Elevene fra 6. til 10. trinn gjennomfører årlig ”elevundersøkelsen” der det kommer fram om 

de trives på skolen, blir mobbet, er mobbere osv. Skolene bruker i tillegg ulike programmer 

mot mobbing (Zero, Kjetil og Kjartan …), noen med tilhørende undersøkelser. 

Tilbakemeldingene ift. mobbing, viser 1,4 på en skala der 1 er liten og 5 er høy forekomst av 

mobbing. 

 

Det finnes planer og rutiner som bl.a. dekker akutt håndtering av mobbing, kriser, utvikling av 

et godt og inkluderende læringsmiljø, oppfølging av fravær, oppfølging av skolevegrere og 

samarbeidsrutiner med barneverntjenesten. 

 

Skolen viser til at både lærere, sosiallærere og spesialpedagoger har kompetanse på området 

psykisk helse. 

 

Kommunens plan mot mobbing (2006-2009) ga rektor ved den enkelte skole ansvar for å 

tilrettelegge for forebyggingstiltak, tiltak når elever blir utsatt for vold eller mobbing, og tiltak 

for elever som utøver vold eller mobber. 

 

Skolene har videre utarbeidet en egen rutinebeskrivelse som dekker håndtering av 

opplæringsloven § 9a-3, 3. ledd (tiltak som angår det psykososiale miljøet), veileder til denne, 

rapportskjema ved bruk av vold (også grove trusler) mot elever eller ansatte 

observasjonsskjema til bruk i frikvarteret avviksrapport til kommunalsjef. 

 
Det er etablert en egen rutine for ungdomsskolene med tiltak for hvordan skolevegring skal 

håndteres. I første omgang er dette et ansvar for kontaktlærer og foreldre, men dersom dette 

ikke gir positiv endring skal et eget skolevegringsteam koples inn og følge opp saken. 
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skolevegringsteam som består av rådgiver, helsesøster, PPT-kontakt, representant fra 

barnevernet og utekontakten. 

 

Nærmiljøvirksomheten har også etablert en miljøarbeiderfunksjon på alle ungdomsskolene. 

Denne skal være aktivt ute blant elevene gjennom skoledagen, ta initiativ til og gjennomføre 

aktiviteter i midttimen og til andre tider i egen arbeidstid, gjennomføre tiltak som kan bidra til 

elevers trivsel og mestring, ha kjennskap til hele skolemiljøet og ivareta eleven samt bistå 

skolen med informasjon som kan hjelpe skolen til å nå enkeltelever og grupper med positive 

tiltak. Miljøarbeideren har faste møter med rådgiver/sosiallærer (eventuelt også helsesøster) 

på den enkelte ungdomsskole, og jobber sammen om et målrettet tilbud ovenfor flere elever. 

 

Det finnes også rutinebeskrivelse for overgangen barnehage – skole med bl.a. registrering av 

sterke sider og utfordringer hos barnet. 

 

Kapasitet, kompetanse og ressursbruk  

 

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

unge. Dette inkluderer også enkelte sammenligninger mot andre kommuner, noe revisjonen er 

oppmerksom på kan være beheftet med usikkerhet. Det kan dessuten hevdes at det er 

behovene i den enkelte kommune som er viktigst for ressursbruken mer enn hva andre 

kommuner gjør. 

 

Behov 

 

Revisjonen har registrert at kommunen i 2013 har rapportert at den har 9 barn og unge med 

psykiske vansker og som har støttekontakt. 

 

I handlingsplanen 2013 – 2016 og i årsberetningen 2012 for kommunen rapporteres dessuten 

følgende nøkkeltall: 

 

 2009 2010 2011 2012 

Konsultasjoner helsestasjon for ungdom, psykolog 95 100 81 
4
 

Antall besøkende på helsestasjon for ungdom 802 710 825 672 

Antall besøkende gutter på helsestasjon for ungdom 95 90 145 82 

 

Årsmeldingen for 2011 viser til at ungdomshelsetjenesten, helsesøstre på ungdomsskolene og 

videregående skole i økende grad bruker tid på oppfølging av ungdom som sliter med 

psykiske problemer. Helsesøstrene ser en utvikling med sammensatte problemstillinger som 

krever tettere og mer langvarig oppfølging. Ventetid for å få samtale med psykolog på 

Helsestasjon for ungdom er fra seks til syv uker. Tilbakemeldingene er gode, men 

ungdommene ønsker hyppigere samtaler og en del ungdommer takker nei på grunn av 

ventetiden.  

 

Skolehelsetjenesten for ungdomsskolene, videregående skole og helsestasjon for ungdom ser i 

følge handlingsprogrammet, en vesentlig økning i henvendelser vedrørende psykisk helse.  

 

                                                 
4
 intet tall for 2012 pga periodevis vakanse i stillingen 

 



Forvaltningsrevisjon                   Psykisk helsearbeid for unge 

__________________________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 20  OPPEGÅRD KOMMUNE 

 

Helsetjenesten samarbeider med BUP (Barne- og ungdomspsykiatri) og VOP 

(Voksenpsykiatri) ved Follo DPS, men lang ventetid på behandling, eller avslag på 

behandling, fører til at ungdommene trenger tett oppfølging av skolehelsetjenesten og 

psykolog på helsestasjon for ungdom. 

 

Antall brukere hos psykisk helsetjeneste (voksne) har økt. Flere yngre brukere henvender seg 

og behovene er mer sammensatte, knyttet til psykiske lidelser, rusvansker og psykososial 

funksjonssvikt. 

 

PPT mener det er for lang ventetid og for mange som må vente for å få sine rettigheter vurdert 

eller vanskene utredet innen rimelig tid. Virksomhetsplanen for 2013 peker på at tjenesten har 

for få ansatte i forhold til saksmengde både i førskoleteam og PPT. 

 

PPT mener at mange burde vært fulgt opp tettere enn tjenesten mener den har kapasitet til.  

Kapasiteten ved PPT er ikke tilpasset behovene.  PPT har ventetid for så godt som alle barn 

som henvises. Ventetiden har gradvis gått ned, men er vurdert som alt for lang for de fleste 

barn og unge.  

 

I 2012 ble det henvist 198 nye personer til PPT og totalt 737 saker. Det en tendens til at 

tjenesten får flere henviste i de yngste aldersgruppene. Flere av de yngste anbefales 

spesialpedagogisk hjelp eller tiltak i form av veiledning til barnehager. Dette er en utfordring 

for førskoleteamet der PPT vurderer at kapasiteten er sprengt  

 

Ca. 40 % av barn og unge som henvises til PPT har psykososiale vansker i en viss grad. 

 

Ressursbruk 

 

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

iflg. SSB/Kostra som følger: 
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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 nivå (ca. 1700 – 1800 kr). Oppegård lå 

lavest av disse med 1669 kr pr barn i 2012. 

 

Når det gjelder årsverk pr 10 000 innbyggere i helsestasjon og skolehelsetjenesten, viste 

SSB/Kostra følgende ressursforbruk i 2009: 

 

Oppegård 6,9 

Ski 7,7 

 Ås 8,6 

Frogn 7,6 

Nesodden 9,2 

Asker 7,2 

 

I denne sammenligningen ligger Oppegård lavest. Statistikk fra senere år, eller fra 

kommunegruppe, fylket eller landsgjennomsnitt, er imidlertid ikke tilgjengelig via 

SSB/Kostra. 

 

Kommunen har i mars 2013 rapportert følgende om antall årsverk brukt til tjenester for barn 

og unge med psykiske vansker: 

 

Helsestasjon og skolehelsetjeneste 3 

Behandling, oppfølging, rehabilitering og miljøarbeid  11,7 

Aktiviteter, kultur og fritidstiltak 2,6 

 

Kompetanse 

 

Fordelt etter utdanning fordeler årsverkene til tiltak for barn og unge seg slik: 

 

 2013 

Helse- og sosialfag fra videregående med videreutdanning i psykisk helsearbeid 0 

Helse- og sosiafag fra videregående uten videreutdanning i psykisk helsearbeid 0,7 

Helse- og sosialfag fra høgskole med videreutdanning i psykisk helsearbeid 2,2 

Helse- og sosialfag fra høgskole uten videreutdanning i psykisk helsearbeid 4 

Psykologer 3 

Psykologspesialister 0 

Annen høgskole/universitetsutdanning med videreutdanning i psykisk helsearbeid 1,3 

Annen høgskole/universitetsutdanning uten videreutdanning i psykisk helsearbeid 4,8 

Annen utdanning enn spesifisert over eller personell uten formell  utdanning 1 

Sum 17 

 

Forenklet sier denne oversikten at kommunen har 3,5 årsverk med videreutdanning, 10,5 uten 

videreutdanning foruten 3 psykologer. 15,3 av 17 årsverk har utdanning fra høgskole eller 

høyere. 

 

Kommunen rapporterer dessuten at den ikke har gjort en vurdering av kompetansebehovet 

knyttet til forsvarlig utøvelse av området psykisk helse, men at dette planlegges. 
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Revisjonen har også mottatt synspunkter som understreker at  kommunens psykiske 

helsearbeid skal være et lavterskeltilbud. Det er derfor et poeng å ikke undervurdere egen 

kompetanse ift. å kunne bidra positivt, selv om andelen med videreutdanning innen feltet ikke 

er høy. 

 

Gjennom SSB/Kostra kan antall personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 

000 innbyggere, sammenlignes slik: 

 

 

 

 

Spesifisert på årsverk av psykiatriske sykepleiere pr. 10 000 innbyggere, blir bildet dette: 

 

 

  (Gjelder både kommunehelsetjeneste og pleie og omsorg) 

 

Begge tabellene over indikerer at kompetansenivået i Oppegård ikke står tilbake for hva det er 

i andre kommuner. 

4.3 Vurdering 

 

Undersøkelsen viser til at Oppegård kommune tilbyr en rekke tjenester som er rettet mot barn 

og unge. Dette arbeider 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, Nærmiljøvirksomheten, TILFU, Psykisk 

helsetjeneste, Barnevern og Skole. 
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Dokumentasjonen som er utviklet i form av planer, avtaler, rutiner mv, er omfattende og 

etterlater et inntrykk av en betydelig forebyggende innsats. Revisjonens registrerer at 

forebyggende tjenester er vektlagt på ulike arenaer der unge opptrer, og at det er få, om noen, 

avvik fra regelverket i så henseende. Revisjonens inntrykk er derfor at kommunen driver et 

omfattende forebyggende arbeid for barn og unge, og at dokumentasjon rundt tiltak og tilbud, 

samarbeid og individuelle planer, er omfattende.  Etter revisjonens mening ligger derfor ikke 

kommunens utfordringer på disse områdene. 

 

Når det gjelder psykisk helsearbeidet for barn og unge mer spesielt, er dette i liten grad 

omhandlet 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 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. 

 

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
5
 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 også vise til behandlingen av rapporten om helsetilstanden i kommunen i 2012, 

der kommunestyret vedtok at tidlig hjelp til barn og unge er den ene av to hovedutfordringer, 

og at videre arbeid må være målrettet ift. risikogruppene. Slik revisjonen vurderer dette, ligger 

det dermed føringer i retning av å klarlegge risikogrupper for å sørge for målretting av tiltak. 

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

mener revisjonen dette øker risikoen for at tiltak verken er målrettet eller har optimal effekt. 

 

Revisjonen vil også vise til kommunens egen rapport om forebyggende tiltak for barn og unge 

fra 2007. Denne foreslo bl.a. at det skulle opprettes en koordinatorstilling for forebyggende 

arbeid for barn og unge, samt at en samlet oversikt over forebyggende tiltak skulle lages. 

Ressurshensyn førte til at dette og enkelte andre forhold ikke ble fulgt opp. Vedtaket ligger 6 

år tilbake i tid, og revisjonen er derfor varsom med å legge stor vekt på dette i dag som 

manglende oppfølging av et politisk vedtak. Når vi likevel trekker det frem, er det fordi 

rapporten og vedtaket fra den gang pekte på et behov for bedre oversikt og sterkere styring av 

kommunens forebyggende tiltak for barn og unge. Etter revisjonens vurdering er ikke dette 

behovet fulgt opp slik kommunen selv ønsket, uten at vi kan se at behovet for en slik 

forsterket innsats er falt bort. 

 

Behovene for ulike tjenester innen psykisk helsearbeid er økende. Dette beskrives i 

kommuneplan, handlingsprogram og årsmelding, samt er uttrykt fra enkelte tjenester, bl.a. 

helsetjenesten. Samtidig registrerer revisjonen at driftsutgiftene til kommunen ikke har økt 

vesentlig de siste årene. Kommunens utgifter ligger i det nedre sjiktet sammenlignet med 

andre kommuner. Dette er likevel ikke markant og revisjonens vurdering er derfor at 

driftsutgiftene til Oppegård kommune ikke er veldig forskjellig fra andre kommuner.  

                                                 
5
 Psykisk helsearbeid for barn og unge, Sosial- og helsedirektoratet, 2007, s.12. 
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Det samme gjelder for antall årsverk og kompetansenivå, hvor det heller ikke er markante 

avvik sammenlignet med andre.  

 

På den annen side viser denne statistikken også at kommunen heller ikke har gjort psykisk 

helsearbeid til et satsingsområde ved at den bruker mye ressurser, relativt sett. Slik behov og 

ressursbruk er fremstilt, har kommunen derfor et økende behov innen området psykisk 

helsearbeid for barn og unge uten at ressursbruken ser ut til å ha økt vesentlig.  

 

Revisjonen finner det for øvrig positivt at det planlegges å gjøre en vurdering av 

kompetansebehovet innen psykisk helse, jfr. også rapporten om forebyggende tiltak for barn 

og unge fra 2007 som foreslo å utarbeide en plan for å heve kompetansen. Revisjonen har 

også registrert det som positivt at kommunen er i ferd med å tilsette en psykolog slik at 

ventetiden for samtale med psykolog ved helsestasjon for ungdom vil kunne reduseres. 

 

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 kan ikke se at KFFA har en slik rolle. 

 

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

fra faglige kompetansemiljøer som omhandler hvordan kommunene har organiserer og 

ivaretar forebygging og oppfølging av psykiske helsearbeidet 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
6
 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 er 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
7
 (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. 

 

                                                 
6
 Norsk institutt for by og regionforskning, 2005:108: Psykisk helsearbeid for barn og unge. 

7
 Norsk institutt for by og regionforskning, 2009:4:Kommunalt psykisk helsearbeid. Organisering, samarbeid og 

samordning. 



Forvaltningsrevisjon                   Psykisk helsearbeid for unge 

__________________________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 25  OPPEGÅRD KOMMUNE 

 

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
8
 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. 

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. 

 

Det organisatoriske ansvaret for psykisk helsearbeid for voksne er tillagt én virksomhet. Flere 

av disse vil også trenge bistand fra andre virksomheter og tjenester. Det er et tankekors at 

ansvaret for psykisk helse for barn og unge i liten grad er synliggjort, samtidig som dette er et 

viktig område. Når alle har ansvar kan det fort bli slik at ingen tar ansvar. 

  

                                                 
8
 Norges offentlige utredninger, NOU:22 – Det du gjør, gjør det helt. Bedre samordning av tjenester for barn og 

unge. 
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5 Samarbeid mellom ulike enheter med ansvar for psykisk 
helsevern for unge 

5.1 Kriterier 

 

 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. 

 

5.2 Faktabeskrivelse 

 

Revisjonen er gjort kjent med at kommunen har en rekke samarbeidsavtaler mellom ulike 

virksomheter internt og med eksterne ledd: 
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Barnevern   x x   x x    x x       

Skole    x                  

Barnehage      x  x      x        

Kommuneledelse                x x     

Helsetjenesten         x    x x 

Helsestasjon         x  x x        

Skolehelsetjenesten                    

Tannhelsetjenesten                      

Psykisk helsetjeneste                      

 

Oversikten viser hvor det er inngått formelle avtaler. 
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Organisatorisk omfatter Helsetjenesten både helsestasjonen, skolehelsetjenesten og 

helsestasjon for ungdom. Kommunen viser derfor til at når Helsetjenesten har en 

samarbeidsavtale, dekker dette alle de tre undernivåene. Fremstillingen over tar imidlertid 

utgangspunkt i hvem som har inngått avtalene. 

Kommunen viser til at den har individuelle avtaler med alle fastlegene gjennom 

standardavtale fremforhandlet mellom KS og Den norske Legeforening.  Oppegård kommune 

har flere samarbeidsavtaler med AHUS, der avtalen i forhold til psykisk syke pasienter, er en 

av delavtalene (BUP inngår i denne). I forhold til stillinger som helsetjenesten har på 

videregående skole, er disse finansiert og øremerket fra Fylkeskommunen gjennom en avtale. 

Kommunen har også en generell samarbeidsavtale med Tannhelsetjenesten 

(Fylkeskommunen) og vedtekter for Oppegård Politiråd, som er et samarbeidsorgan mellom 

kommunen og politiet, og hvor det blant annet er et stort fokus på ungdom med utfordringer.  

Virksomheten Nærmiljø fremhever også at miljøarbeidernes rollebeskrivelse er å regne som 

en samarbeidsavtale mellom Nærmiljøvirksomheten og ungdomsskolene. 

Helsetjenesten viser dessuten til at tjenesten har samarbeidsmøter med psykisk helsetjeneste 

hver 6. uke med utgangspunkt i helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn 

som pårørende. Målsettingen er at helsesøster på skolen er informert om barn som er 

pårørende og prøver å hjelpe dem.  

 

PPT viser til at tjenesten ikke har hovedansvar for psykisk helse, men er en medspiller og 

samarbeider mye med andre instanser i de saker der barn og unge har psykiske vansker. Den 

viktigste samarbeidspartneren er Follo BUP som tjenesten samarbeider med i enkeltsaker. Det 

er utviklet en samarbeidsavtale med Follo BUP og kommunen, og det gjennomføres faste 

møter to ganger i året for å sikre gode rutiner.  Skoler og barnehager er PPT sine nærmeste 

samarbeidspartnere. Andre samarbeidsinstanser er barnevern, helsetjeneste og TILFU.  PPT 

deltar i samarbeid i enkeltsaker etter behov. 

 

Helsestasjon for ungdom viser til at ungdomsteamet er med i kommunens samarbeidsorgan 

KFFA, og blir gjennom det godt kjent med alle faglige instanser som arbeider med ungdom i 

kommunen, samt at tjenesten får en ganske god oversikt over de forskjellige 

ungdomsmiljøene. Tjenesten viser til at den også deltar i faste samtykkemøter med barnevern, 

politi og utekontakt omkring samarbeid rundt ungdom med marginale problemer. 

 

SLT er en en modell for tverretatlig samarbeid som blir benyttet i mer enn hundre kommuner, 

deriblant Oppegård. SLT- koordinator skal være et bindeledd mellom kommunens 

virksomheter og politiet når det gjelder rus og kriminalitetsforebyggende arbeid blant ungdom 

i Oppegård kommune. SLT har igangsatt samarbeidsprosjektet ”Karusellen” mellom 

utekontakten og fritidssenterlederne, som har som mål å iverksette positiv aktivitet for 

ungdom i risikosonen. Fokus er rask handling når behovene melder seg. 

 

Koordinerende forum for forebyggende arbeid (KFFA) er en tverrfaglig koordineringsgruppe 

for det forebyggende ungdomsarbeidet i Oppegård kommune. Forumet skal gjennom felles 

informasjons- og kompetansedeling bidra til koordinert innsats ovenfor ungdomsmiljøet. For 

å følge opp KFFA arbeidet og sikre rapportering til kommunens ledelse er det etablert en 

styringsgruppe. Målgruppen er ungdom mellom 12-23 år, med vekt på de under 20.  
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KFFA skal bl.a. koordinere forebyggende aktiviteter. Skole, helse, barnevern nærmiljø, 

kulturhus, politi og kirke deltar. KFFA ledes av SLT-koordinator. Mandatet for KFFA peker 

på følgende strategier for å bidra til en positiv utvikling i det forebyggende arbeidet: 

 

 Koordinere forebyggende aktiviteter og arrangementer som kan bidra til et trivelig  

tryggere, deltagende og sosialt liv for unge i Oppegård. 

 Sørge for en gjensidig informasjonsutveksling og kompetansedeling i gruppen. 

 Være et faglig organ som kan ta initiativ til, gi råd og uttale seg til kommunens 

administrasjon i kommunale saker. 

 

I årsmeldingen til KFFA for 2012 presiseres det at ”KFFA har en koordinerende funksjon, 

hvilket betyr at de forskjellige aktivitetene hører hjemme hos en eller flere virksomheter.  

KFFA eier ikke aktivitetene.” 

 

Styringsgruppen skal følge opp at KFFA arbeider etter intensjonen, samt bidra til forankring 

av KFFA sitt arbeid gjennom kommunens administrative ledernettverk. 

Foruten de formelle avtalene, viser helsetjenesten til en omfattende samarbeidspraksis: 

 Et tett samarbeid med legene. Representanter for fastlegene møter ledelsen i 

helsetjenesten i samarbeidsutvalg, 4-6 ganger pr år. Helsetjenesten viser til at 

fastlegene i kommunen er behjelpelig når ansatte i helsetjenesten ber om råd og 

veiledning. 

 Samarbeid med BUP, Folloklinikken. Leder av helsetjenesten møter jevnlig med leder 

av BUP, ansvarlig for Oppegård, lederne av PPT, barnevern, psykisk helsetjeneste for 

voksne.  

 Leder av helsetjenesten er i nettverk med ledere av andre tjenester i kommunen hvor 

blant annet samarbeid og felles utfordringer er tema. 

 Leder av helsetjenesten møter i utvalg for helse og omsorg. Helsesøstre/jordmødre 

møter etter ønske fra politikere, da helst som informant om faglige utfordringer. 

 Helsesøstrene blir ofte bedt om å delta på foreldremøter både i barnehagen og i skolen, 

tema som ønskes er grensesetting, kost/fysisk aktivitet, utfordringer i ungdomsmiljøet 

for eksempel, barselgrupper med jordmor/fysioterapeut/helsesøster. 

 Det legges til rette for tverrfaglig samarbeid, det er stor forståelse for viktigheten av 

det for å kunne se helheten i hjelpearbeidet. 

 Tiltaksmøter/ansvarsgruppemøter med PPT, barnevern, barnehager/skole. 

 Helsesøstrene har et tett samarbeid med skoleledelse og lærere. På ungdomsskolen 

Deltar dei teamet rundt eleven og foresatte ved oppfølging av skolevegring, grupper 

som startes rundt enkeltelever og  veileder lærere ved behov og underviser i psykisk 

helse. 

 

Under intervju med en rektor på en ungdomsskole, ble det også gitt uttrykk for at skolen var 

veldig fornøyd med samarbeid og bistand fra helsetjenestene.  

 

Et annet poeng som er nevnt, er at de samarbeidende virksomhetene deltar med tiltak ut fra 

det ansvar de har i egen virksomhet. I dette ligger også at de har forskjellig lovgrunnlag for 

sin virksomhet. For skolen er det opplæringslova som er sentralt, barneverntjenesten forholder 

seg i første rekke til barnevernloven mens helse har flere lover og forskrifter å forholde seg til. 

Perspektivene kan derfor være litt ulike når tjenestene skal koordinere og samordne. 
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5.3 Vurdering 

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

Noen er formalisert gjennom egne 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. I forhold til formelle krav og kriterier, 

finner revisjonen lite å bemerke til hvordan kommunen har lagt til rette for samhandling. 

 

Etter hva revisjonen kan se, er det virksomhetene selv som i stor grad utvikler og 

gjennomfører disse tiltakene. Tiltakene er i mindre grad styrt fra ut fra et helhetlig ansvar 

tillagt et sentralt plassert organisatorisk ledd i kommunen. KFFA har som koordineringsorgan, 

ikke et eierforhold til aktivitetene
9
 og er etter revisjonens vurdering ikke et styringsledd. 

 

Det er også et poeng 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 ingen tvil om at det gjøres 

mye i Oppegård. 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 virksomhetsnivå. Revisjonens betenkning knytter seg til at kommunen 

mangler et ledd som har et helhetlig ansvar for aktiviteter og tiltak. Ingen ser ut til å ha et grep 

om helheten i tiltakene. KFFA presiserer at de ikke eier aktivitetene. Dermed er det opp til 

virksomhetene selv, som kan ha litt ulike interesser i dette arbeidet. 

  

                                                 
9
 Jfr. Årsmelding 2012 for KFFA. 
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6 Hvordan ivaretar kommunen krav til utforming og 
oppfølging av individuell plan? 

6.1 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. 

 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. 

 Den individuelle planens innhold og omfang skal tilpasses behovene til den enkelte 

pasient eller bruker.  

 

6.2 Faktabeskrivelse 

 

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. 

 

I Oppegård kommune er det nedfelt fra rådmannen at alle ansatte i kommunen skal kunne ta 

på seg koordinatoransvar. Ansvaret for å utnevne koordinator ligger hos bestillerkontoret.  

 

Koordinerende enhet skal være et felles henvendelsessted for brukere og samarbeidspartnere. 

Kontoret har generell oversikt over re- og habiliteringstilbudet i kommunen og i 

helseregionen. 

 

Koordinerende enhet er kontaktpunkt for sykehus, andre eksterne samarbeidspartnere og 

enkeltpersoner med behov for tjenester.  

 

Koordinerende enhet mottar henvendelser om behov for individuell plan. Kontoret foretar 

oppstartsmøter, utnevner koordinatorer og veileder disse. Av det skriftlige materialet 

revisjonen har fått tilsendt, fremgår det at bestillerkontoret har oversikt over samtlige 

individuelle planer og koordinatorer i kommunen
10

. I følge veilederen til utarbeidelsen av 

individuell plan, skal originalplanen oppbevares av bruker/pårørende/verge/hjelpeverge, mens 

kopier oppbevares i de enkelte fagpersoners/virksomheters arkiv. 

 

Bestillerkontoret samarbeider med Ressursteam for individuell Plan. Teamet  er sammensatt 

av representanter fra Fysio -, ergoterapi- og legetjenester, TILFU, Pleie- og omsorgstjenestene 

og PPT. Teamet er senere utvidet med representanter fra Psykisk helsetjeneste, 

Bestillerkontoret, Skole, Barnehage, NAV kvalifisering, NAV sosial og Barnevern. 

                                                 
10

 Beskrivelse av koordinerende enhet i Oppegård kommune, datert 18. oktober 2012. 
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Ressursteamet er et koordinerende og rådgivende organ som skal: 

 utvikle egen spisskompetanse for å kunne gi råd og veiledning, spesielt i forhold til 

koordinatorene for individuell plan i samarbeid med bestillerkontoret som er kommunens 

koordinerende enhet.  

 utgjøre en fagkompetanse og avklarende instans når det gjelder fordeling av saker hvor det 

er uavklart hvilken virksomhet som skal koordinere tjenestene, og bidra til å sikre rett 

tjeneste til rett tid på rett sted. Dersom det er uenighet er kommunalsjef avgjørende 

instans.  

 være et rådgivende fagteam med spesiell fokus på sammensatte saker. 

 

Det er også utarbeidet et forslag til rutinebeskrivelse for oppstart av individuell plan ved 

bestillerkontoret/koordinerende enhet. 

 

Oppegård kommune har også utarbeidet en egen veileder som skal være til hjelp ved 

utarbeidelsen av individuell plan. Denne viser til at formålet med planen er tredelt:  

 

 Den skal bidra til at tjenestemottakeren får et helhetlig, koordinert og individuelt 

tilpasset tjenestetilbud. Det skal sikres at det til en hver tid er en tjenesteyter som har 

hovedansvaret for oppfølgingen av tjenestemottakeren.  

 Tjenestemottakerens mål, ressurser og behov for tjenester skal avklares. Videre skal 

det foretas en vurdering og tiltak som kan bidra til å dekke tjenestemottakers 

bistandsbehov skal koordineres.  

 Den skal styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og tjenestemottaker og eventuelt 

pårørende, og etater innen et forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivåene.  

Det heter videre at planen skal være en helhetlig, overordnet plan for personer med 

omfattende bistandsbehov, hvor alle viktige arenaer og livsområder inkluderes. Planen skal 

sikre brukermedvirkning og styrke samhandlingen mellom tjenesteyter og pasient og evt. 

pårørende. Den skal være realistisk og handlingsrettet. Planen skal sikre ansvarsfordelingen 

mellom tjenesteyterne, og at det til enhver tid er én tjenesteyter som har ansvaret for 

koordineringen og framdriften.  

Den enkelte tjeneste kan starte opp arbeidet med planen selv og melde oppstarten til 

bestillerkontoret. 

 

Hvis kriteriene for å få en plan er oppfylt, skal det innhentes samtykkeerklæring, personlige 

data, en statusrapport og oversikt over hvilke tjenester og deltakere som skal kobles inn av 

den som tar førstegangssamtalen. 

 

Det fremgår også at mal til individuell plan og veileder skal brukes i sin helhet, dvs. at det er 

ikke mulighet til å ta ut og bruke deler av malen eller veilederen. Dette betyr ikke at alle 

feltene i den enkelte individuelle plan skal fylles ut. Dette må vurderes i forhold til hva som er 

relevant for den enkelte. 

 

Malen som skal brukes inneholder følgende hovedområder: 

 Hvilke kontaktpersoner brukeren har kontakt med. 

 Hvem som er koordinator. 
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 Samtykkeerklæring for tverrfaglig samarbeid. 

 Overordnet målsetting. 

 Delmål med status, tiltak og hyppighet, dato for oppstart, ansvarlig instans/person og 

dato for evaluering. 

 Situasjonsbeskrivelse. 

 

Kommunens veileder inneholder utfyllende informasjon til hva som skal eller kan inngå på de 

enkelte områdene i planen. 

 

Ressursteamet for individuell plan har årlige fellessamlinger for opplæring og veiledning av 

alle koordinatorene for Individuell plan. Teammedlemmene oppfordres til å ha møter med 

koordinatorer i eget tjenesteområde 1-2 ganger per år. De skal være bindeledd mellom 

Ressursteamet og sine virksomheter.  

 
Årsrapporten for ressursteamet peker på følgende målsettinger for videre arbeid: 

 

 Lage rutiner for kommunikasjon med teamets medlem fra skole og ledernettverket for 

skole. 

 Lage og godkjenne nye rutiner for oppstart av IP. 

 Evaluere plan og veileder. 

 Få en avgjørelse på koordinatorspørsmålet der bruker ikke har kommunale tjenester, 

men likevel har behov for en IP. 

 Øke kompetansen blant teamets medlemmer og sikre en god ansvars- og 

oppgavedeling. 

 Sette av kursmidler til videre opplæring, både for teamet og for arrangementene for 

samtlige koordinatorer. 

 Arrangere to årlige samlinger for koordinatorene – en grunnleggende og en 

motiverende for ”påfyll”. Gjerne hente inn gode forelesere med brukererfaring. 

 Gjøre informasjon om Koordinerende Enhet, Ressursteamet for individuell plan synlig 

og lett tilgjengelig for både brukere, ansatte og eksterne samarbeidspartnere. 

 Jobbe for en web basert løsning for Individuell Plan. Dette vil sikre nødvendig tilgang 

via passord, og gi anledning til direkte kommunikasjon mellom tjenesteytere og med 

bruker. 

 Jobbe videre med brukermedvirkning. 

 Årsrapport sendes aktuelle virksomhetsledere og kommunalsjefer. 

 
Årsrapporten peker også på noen utfordringer: 

 
 Gråsoner - Noen brukere har tjenester kun fra statlige institusjoner samtidig som de 

har en IP. Dette gjelder spesielt i overgangen fra videregående skole til andre 

ordninger. I disse tilfellene er det vanskelig å finne koordinator. Bør det opprettes egne 

koordinatorstillinger? 

 Kommunen mangler tilbud til brukerne som har behov for personlig assistent, men 

som ikke klarer å administrere en Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA). Opprette 

tjenestetilbud? 

 Budsjett til opplæring mangler – implementeres i kommunens opplæringsplan? 

Tildeles opplæringsmidler? 
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 Bruken av IP som verktøy øker, og det er bra, men flere tjenesteområder har behov for 

økte stillingsressurser for å ivareta oppgavene.  

 Webløsning. Mange kommuner har tatt i bruk webløsning for å bedre kommunikasjon 

og samarbeid på tvers av virksomheter og ikke minst for å sikre brukermedvirkning. 

Budsjett? 

 

Under revisjonens samtaler med bestillerkontor og ressursteam, ble det pekt på at planen i 

første rekke er verktøy for bruker og koordinator. Revisjonen er også informert om at planen 

utarbeides i ulike fagsystemer avhengig av hvilken virksomhet som har koordinatoren. Dette 

er en utfordring fordi planen dermed blir utilgjengelig for andre virksomheter og for 

kommunen som helhet. Ingen sitter dermed med en god samlet oversikt over individuelle 

planer og bruken av disse. 

 

Kommunen viser til at av de aktuelle barn og unge som har individuelle planer, er det både 

personer med bakgrunn i somatiske og psykiatriske diagnoser. Enkelte har kombinasjoner av 

dette. Det føres ikke statistikk over årsakene til opprettelsene av individuell plan, men det vil 

gå fram av den enkelte plan hvilke diagnoser og/eller utfordringer som ligger til grunn for 

utarbeidelsen av planene. Jfr. også tiltak som støttekontakt og avlastning for ulike diagnoser 

på side 16. 

 

Den enkelte individuelle plan evalueres, men kommunen har ikke systematisk evaluering av 

hvor godt de individuelle planene virker for de det gjelder. Flere av virksomhetene har 

imidlertid generelle brukerundersøkelser. Det oppleves også som usikkert hvorvidt behovet 

for individuell plan blir meldt til bestillerkontoret, bl.a. fra skoler, barnehager, videregående 

skoler og de som har statlige tiltak. 

 

Fra skolesiden er det uttrykt at individuell plan er et bra hjelpemiddel når mange 

virksomheter, skal inn, men at det ikke nødvendig ved få aktører, for eks. skole, barnevern og 

PPT. Psykisk helsetjeneste har uttrykt at individuell plan kan være hensiktsmessig, men 

understreket at det betinger at brukeren eier planen selv.  

 

Fra barnevern er det uttrykt at individuell plan i første rekke må sees på som en prosess, og 

ikke et teknisk hjelpemiddel. Det er viktig å ha fokus mot formålet i planen slik at tiltakene 

virker i samme retning.  I noen grad kan det stilles spørsmål om kvaliteten i de planer 

kommunen har etablert og de kan til tider derfor fremstå som byråkratiske. 

 

6.3 Vurdering 

 

Kommunen har lagt koordineringsansvaret for individuelle planer til bestillerkontoret, som 

også har ansvar for at koordinator blir oppnevnt. Revisjonen mener at den mal som 

kommunen har utviklet, støttet av en egen veileder til hjelp for utarbeidelsen av individuell 

plan legger til rette for at forskriftens krav til planen etterkommes.  I tillegg bidrar 

samarbeidet med ressursteamet for individuell plan til å gi faglig styrke til koordinerende 

enhets ansvar. Revisjonens vurdering er at dette støtter opp om at planen blir utarbeidet i tråd 

med de krav som gjelder. 

 

Revisjonen har også registrert at koordinerende enhet skal ha oversikt over samtlige 

individuelle planer og koordinatorer i kommunen. Revisjonen kan ikke se at dette er fulgt 

opp. Dernest kommer at kommunen ikke har oversikt over hvor mange barn og unge med 
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psykisk 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. Det vises til at planene utarbeides i ulike fagsystemer og at dette gjør at de ikke er 

tilgjengelige for andre. Revisjonen mener kommunen bør ha en slik oversikt, og at det bør 

finnes en løsning på hvordan dette teknisk kan gjøres. 

 

Revisjonen vil også henvise til at NOU 2009:22.  Utvalgets 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. 
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7 Konklusjon 
Revisjonens inntrykk er at kommunen driver et omfattende generelt forebyggende arbeid for 

barn og unge, og at dokumentasjon rundt tiltak og tilbud, samarbeid og individuelle planer, er 

omfattende.  

 

Det psykiske helsearbeidet for barn og unge mer spesielt, er i liten grad omhandlet i 

kommunens grunnlagsdokumenter. Kommunen har ikke definert hvilke grupper av barn og 

unge som er risikoutsatt ift. psykisk helse og har heller ingen samlet oversikt over tiltak.  

Revisjonen mener det ville være en fordel om det forelå en slik analyse for kommunen som 

helhet og viser til at kommunestyret også har vedtatt at en tiltaksoversikt skulle utarbeides. 

 

Behovene for ulike tjenester innen psykisk helsearbeid for barn og unge er økende uten at 

ressursbruken ser ut til å ha økt vesentlig.  Revisjonen finner det derfor positivt at det 

planlegges å gjøre en vurdering av kompetansebehovet innen psykisk helse, og har også 

registrert det som positivt at kommunen er i ferd med å tilsette en psykolog slik at ventetiden 

for samtale med psykolog ved helsestasjon for ungdom vil kunne reduseres. 

 

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

Noen er formalisert gjennom egne avtaler, mens andre er et resultat av praksis. I forhold til 

formelle krav og kriterier, finner revisjonen lite å bemerke til hvordan kommunen har lagt til 

rette for samhandling. Når det gjelder samarbeid mellom tjenester og virksomheter, er det 

ingen tvil om at det gjøres mye i Oppegård. Men det kan etter revisjonens mening stilles 

spørsmål ved om dette samarbeidet blir godt nok koordinert over virksomhetsnivå.  

 

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. Revisjonen vil 

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

 

Etter hva revisjonen kan se, er det virksomhetene selv som i stor grad utvikler og 

gjennomfører tiltakene. Tiltakene er i mindre grad styrt fra ut fra et helhetlig ansvar tillagt et 

sentralt plassert organisatorisk ledd i kommunen. Det er også et poeng 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 iversksetter ikke nødvendigvis er godt nok koordinerte og 

trekker i samme retning. 

 

Kommunen har etter revisjonens vurdering lagt godt tilrette for at individuell plan blir 

utarbeidet i tråd med de krav som gjelder. Revisjonen har også registrert at koordinerende 

enhet skal ha oversikt over samtlige individuelle planer og koordinatorer i kommunen. 

Revisjonen kan ikke se at dette er fulgt opp. Dernest kommer at kommunen ikke har noen 

samlet oversikt over hvem og hvor mange som har oppfølging gjennom individuell plan, og 

hva som er resultatet av dette.  

 

Det vises til at planene utarbeides i ulike fagsystemer og at dette gjør at de ikke er 

tilgjengelige for andre. Revisjonen mener kommunen bør ha en slik oversikt, og at det bør 

finnes en løsning på hvordan dette teknisk kan gjøres. 

 

Utfordringene i forhold til psykisk helsearbeid for barn og unge kan etter revisjonens mening 

oppsummeres slik: 
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 Kommunen har ingen samlet oversikt over hvem som er risikoutsatt. 

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

 Kommunen har ingen samlet oversikt over forebyggende tiltak. 

 Kommunen har liten overordnet styring av samarbeidstiltak. 

 Kommunen har ingen oppdatert oversikt over hvor mange som har individuell plan. 

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

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

 

Revisjonen mener at denne situasjonen krever en sterkere overordnet styring.  Det vil da være 

viktig å sørge for at det psykiske helsearbeidet for barn og unge er forankret på en klar og 

entydig måte. Revisjonen kan ut fra objektive kriterier vanskelig konkludere med hva som er 

den riktige måten å organisere dette på. Kommunen bør etter revisjonens mening selv 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. Men løsningen bør sikre 

en sterkere forankring i kommunens ledelse, både faglig og administrativt. 
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8 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. 
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9 Rådmannens uttalelse 
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10 Revisjonens kommentarer til rådmannens uttalelse 
 

Revisjonen viser til at rådmannen vurderer at nåværende organisering innenfor arbeidet med 

ungdom er hensiktsmessig. 

 

Revisjonen ser behov for å knytte kommentarer til enkelte av de forholdene som rådmannen 

tar opp i sin uttalelse. Det påpekes at revisjonen ikke har bedt om intervjuer med noen på 

kommunalsjef/rådmannsnivå. Vi antar Rådmannen mener at dette burde vært gjennomført. 

Revisjonen viser til at vi i oppstartsbrevet for revisjonen ba om et oppstartsmøte der et av 

agendapunktene var å ”avklare hvem revisjonen bør snakke med”.  Dernest har faktadelen av 

rapporten vært på høring/verifikasjon hos kommunen. Revisjonen mener vi gjennom dette 

også har lagt til rette for å innhente informasjon fra kommunalsjef/rådmannsnivå, men 

beklager hvis det er slik at kommunalsjef/rådmann likevel mener seg forbigått i prosessen. 

 

Rådmannens kommenterer revisjonens påpekning av mangel på oversikt over forebyggende 

tiltak ved å vise til at planen ”Forebyggende tiltak for barn og unge – evaluering og 

tiltaksutvikling” inneholder en god oversikt over tiltak. Revisjonen viser til, som det også 

fremgår av rapporten, at samme plan som et av tiltakene nettopp foreslår å ”lage en samlet 

oversikt over forebyggende tiltak/tilbud i  kommunen hvor aktuelle kontaktpersoner 

fremgår”
11

, og at kommunestyret bl.a. vedtok at mål og forslag til tiltak i rapporten legges til 

grunn for det videre arbeidet med å utvikle forebyggende tiltak rette mot barn og unge. 

Revisjonen ser det derfor som positivt at Rådmannen vil ta et initiativ til å utarbeide en 

oversikt i løpet av høsten 2013. 

  

Når det gjelder rådmannens vurdering av at det er lite relevant at bestillerkontoret skal ha 

oversikt over hvor mange i kommunen av barn og unge som har en psykisk lidelse, eller ha en 

formening om hvor mange som eventuelt burde hatt en individuell plan, vil revisjonen påpeke 

at rapporten heller ikke foreslår at bestillerkontoret bør ha en slik oversikt. Det som rapporten 

peker på og stiller spørsmål ved, er at ingen har denne typen informasjon. 

 

Revisjonen er for øvrig enig med Rådmannen i at formuleringen på side 8 burde presisert at 

det i forhold til å ha oversikt over hvem som er risikoutsatt, menes risikoutsatte ”grupper av 

ungdom” og ikke enkeltindivider. Vi registrerer også at Rådmannen mener vår oppsummering 

av utfordringene i flere av tilfellene kunne vært mer nyansert. 

  

                                                 
11

 Forebyggende tiltak for barn og unge,  side 31, tiltak 7. 



Forvaltningsrevisjon                   Psykisk helsearbeid for unge 

__________________________________________________________________________________________ 

FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 43  OPPEGÅRD KOMMUNE 
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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 § 2-1 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.  

       

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  
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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 mv. 

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 

 

I henhold tilhelse 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.  

 

Lokale myndighetskrav 

 

Kommunestyret har ved behandlingen av rapporten om helsetilstanden i Oppegård 10. 

september 2012, vedtatt at: 

 

a) Den største folkehelseutfordringen i Oppegård er å utjevne sosiale helseforskjeller i den 

forstand at de som har helsemessige og sosiale problemer må få bedre helse og levekår 

b) Den andre hovedutfordringen er å sikre tidlig hjelp for barn og unge som har behov for 

det, for å forhindre frafall fra skole samt forebygge helsemessige og sosiale problemer 

 

Videre arbeid med plan og strategier må presisere:  

a) det personlige ansvaret den enkelte innbygger har 

b) at frivillige organisasjoner og tilbud blir tatt med 

c) At videre arbeid må være målrettet ift risikogruppene. 

 

Oppegård kommune utarbeidet i 2007 en rapport om forebyggende tiltak for barn og unge.  

Rapporten foreslo også tiltak for det videre arbeidet: 
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1. Utarbeide plan for å heve kompetanse hos ansatte på tvers av tjenester.  

2. Samle og analysere relevant kartleggingsverktøy for tidlig avdekking av 

atferdsforstyrrelser og psykososiale vansker hos barn 0-5 år.  

3. Utvide ordning med åpne konsultasjoner til å omfatte barn i skolealder  

4. Opprette stilling som koordinator av forebyggende arbeid for barn og unge  

5. Revidere mandatet til KFFA(Koordinerende forum for forebyggende arbeid)  

6. Vurdere et distriktsvis samarbeid på tvers av tjenester  

7. Lage en samlet oversikt over forebyggende tilbud/tiltak i kommunen hvor aktuelle 

kontaktpersoner fremgår.  

8. Revidere tidligere utarbeidet plan for temamøter for foreldre i skoler og utarbeide 

tilsvarende for barnehager.  

9. Lage en samlet oversikt over aktivitetstilbudet for barn og unge på kommunens 

internettsider. 

 

Rapporten ble behandlet i kommunestyret 28. mars 2007, som vedtok: 

 

 Mål og forslag til tiltak i rapporten legges til grunn for videre arbeid med å utvikle 

forebyggende tiltak rettet mot barn og unge.  

 Tiltak som betinger ressurstilførsel vurderes innarbeidet i forbindelse med utarbeidelse 

av budsjett og handlingsprogram 2008 – 2011.  

 Det utarbeides håndbok eller tilsvarende for barne- og ungdomsarbeid i Oppegård. 

Håndboken beskriver tiltak, kontaktrutiner og prosedyrer for håndtering av typiske 

problemer.  

 Notat om tiltaksutvikling i prosjektet forelegges utvalget til orientering, eventuelt 

behandling. 

 Tilbakemelding om oppfølging av rapporten og implementering av tiltakene 

forelegges utvalgene innen juni 2008. Utvalgene (UKO og UHO) tar løpende del i 

prosessen. 

 

Revisjonen har fått informasjon fra kommunen om at tiltakene 5, 6, og 2 er utført, mens status 

for håndbok og behandling i politiske utvalg er uklar. 

 

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. 

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

utføre.  

 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. 
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 Kommunen skal sikre tidlig hjelp for barn og unge som har behov for det gjennom tiltak 

som er målrettet ift. risikogruppene. 

 

 Kommunen skal ha fulgt opp kommunestyrets vedtak etter behandlingen av rapporten om 

forebyggende tiltak for barn og unge. 

 

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. 

 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.  

 Den individuelle planens innhold og omfang skal tilpasses behovene til den enkelte 

pasient eller bruker. 

 

 


