
Stillasbyggerne er et prosjekt som har som formål å lage skreddersydde helse- og omsorgstjenester for 
barn og unge med psykiske problemer under barnevernstjenestens omsorg. I denne artikkelen beskriver 
vi det praktiske arbeidet i Stillasbyggerne – som er en hybrid mellom barnevernstjenesten og psykisk 
helsevern for barn og unge (heretter kalt BUP). Prosjekteier er avdeling BUP Akershus Universitets-
sykehus, ved avdelingsleder Morten Grøvli. Styringsgruppen består av avdelingslederen, to bruker-
representanter, enhetsledere og seksjonssjef fra BUP Øvre Romerike samt lederen i Nannestad 
 barnevernstjeneste og lederen i Stiftelsen Milepælen ungdomshjem.

Artikkelen beskriver hvordan Stillasbyggerne kartlegger, 
analyserer, bygger og vedlikeholder «stillas», det vil si nettverk 
rundt målgruppa: barn og ungdom fra 0 til 23  år som bor i 
fosterhjem eller på en barnevernsinstitusjon. Stillasbyggerne 
skreddersyr alle tiltak ut fra behov og ønske. Stillasmodellen 
håper å fange opp de som «faller mellom alle stoler», og barn 
som alle har gitt opp. Alle kasus, tiltak og beskrivelser er sanne, 
men de er anonymisert av hensyn til barnas sikkerhet og for å 
ivareta taushetsplikten. Målet med artikkelen er å vise at 
«stillasbygging» kan være en nytenkende og virksom måte å 
hjelpe barnevernsbarn på.

PROLOG: 
Vi leser i en barnevernsmappe
«Kim» bor i et beredskapshjem og blir henvist til BUP fordi han 
har blitt utsatt for vold av foreldrene sine. Fastlegen som 
henviser, kjenner ikke Kims bakgrunn. Han har bodd i 

beredskapshjemmet i kort tid, og det finnes få opplysninger fra 
den opprinnelige hjemstedskommunen. Saksbehandleren i 
barnevernstjenesten har lite førstehåndskunnskap på grunn av 
nylig saksbehandlerbytte og stort arbeidspress. Kvaliteten på 
henvisningen er dermed lav og blir avvist av BUP. Samarbeidet 
mellom skolen, beredskapshjemmet og barnevernstjenesten er 
dårlig. Alle mener at BUP burde behandle Kim.

Det blir oppdaget at Kim blir utsatt for vold i beredskapshjemmet 
fra en eldre bror, og han flyttes til nytt beredskapshjem i en 
annen kommune. Han ønsker å snakke med noen og blir 
henvist til en ny BUP av den kommunale helsetjenesten, som 
ikke har kompetanse til å behandle traumer. Saken blir avvist 
på BUP med begrunnelse i at omsorgsbasen ikke er stabil nok 
til å igangsette behandling.

 Saksbehandler kan ikke følge opp Kim like tett som hun ønsker 
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på grunn av sykemeldinger på kontoret. Kim flytter i fosterhjem 
og blir på nytt henvist til BUP. BUP tar en vurderingssamtale, 
men Kim er irritert og umotivert og vil ikke snakke. BUP 
avslutter saken. Barnevernstjenesten har ikke økonomi til å leie 
inn tilstrekkelig veiledning til fosterforeldrene. Fosterhjemmet 
sprekker fordi Kim var mer utfordrende enn de var forberedt 
på. Kim flytter til et beredskapshjem. Barnevernstjenesten ber 
om overføring til nærmeste BUP. Det tar lang tid å få time på 
BUP fordi tiltenkt behandler blir syk og en stilling står vakant. 
I mellomtiden vurderer de biologiske foreldrene å kreve 
tilbakeføring.

Kim flytter inn i fosterhjem, den femte flyttingen på halvannet 
år. Han er ti år. Nå vil han ikke snakke med noen lenger. Alle 
er enige om at noen burde gjort noe.

VÅREN 2015: 
Statsråd Solveig Horne åpner lanseringsseminar for viktig 
rapport om den psykiske helsetilstanden til barn på barneverns-
institusjoner

Rapporten «Psykisk helse hos barn i barnevernsinstitusjoner» 
fikk stor oppmerksomhet og avdekket at 76 prosent av barn og 
unge i barnevernsinstitusjoner har psykiske lidelser (Kayed og 
medarbeidere, 2015). Barna rapporterte dårligere livskvalitet, 
fysisk helse og forhold til venner enn befolkningen for øvrig. 
Selv om 80 prosent hadde fått psykisk helsehjelp i løpet av livet, 
oppgav 30 prosent at de ikke mottok hjelp på tidspunktet da de 
ble spurt (Kayed og medarbeidere, 2015).

I 2016 var 15 861 barn og unge plassert utenfor hjemmet. Av 
disse var 9  080 under barnevernets omsorg, 11  058 bodde i 
fosterhjem/beredskapshjem og 1 210 på barnevernsinstitusjoner 
(Statistisk sentralbyrås og Barne- og familiedirektoratets 

hjemmesider). Med dette som bakteppe søkte BUP Øvre 
Romerike i 2015 om prosjektmidler fra Helsedirektoratet og 
Helse Sør Øst for å lage en modell som kunne hjelpe disse 
barna.

En litteraturgjennomgang før prosjektoppstart avdekket 
følgende hovedutfordringer:

 › Barn og ungdom under omsorg av barnevernstjenesten får 
ofte ikke tilstrekkelig psykisk helsehjelp, og samarbeidet 
mellom BUP og barnevernet er ofte ikke godt nok (Kayed 
og medarbeidere, 2015, Granli Aamodt, 2012).

 › Det synes å mangle en modell for hvordan man kan foreta 
helhetlige og samtidige vurderinger av hva slags 
utviklingsstøtte barna trenger når det gjelder både helse og 
omsorgstiltak.

 › Det synes å mangle en systematisk kartlegging av barnas 
helse, selv om barnevernstjenesten etter loven skal kjenne 
til dette.

Det er verken overraskende eller nytt at samarbeid på tvers av 
tjenestene er vanskelig (Granli Aamodt, 2012). Organisatorisk 
er helsetjenestene og barnevernstjenestene forankret i hvert sitt 
departement, henholdsvis Helse- og omsorgsdepartementet og 
Barne- og likestillingsdepartementet, med dertil hørende lov-
verk. Lovverkene speiler heller ikke hverandre: I helse lov-
givningen er det for eksempel slik at helsepersonellets plikter er 
pasientenes rettigheter (Ohnstad, 2002). Noe lignende finnes 
ikke på tvers av helselovene og barnevernslovene. Det finnes 
blant annet utfordringer knyttet til barnevernets ansvarsområde 
og grenseoppgang mot andre instanser, for eksempel mellom 
barnevern og BUP (NOU: 16: ny barnevernslov).

SEPTEMBER 2015: 
prosjektstart – om å unngå å tråkke i grøfter

Vi satte sammen et ekspertteam bestående av både psykologer 
fra BUP og barnevernsfaglige rådgivere fra en kommunal 
barnevernstjeneste og en barnevernsinstitusjon. Vi ønsket å 
teste ut hvordan det ville være å jobbe sammen i stedet for 
parallelt. Deretter besøkte vi Forandringsfabrikken. De sa:

«Vis kjærlighet, hør på oss, lag noe som er utenfor boksen, 
involver ungdommene i utarbeiding av hjelpetiltak, ikke bruk 
tvang, vær opptatt av oss som mennesker, ikke pasienter. Sørg 
for at samarbeidet mellom alle er bra, så vi slipper å fortelle 
historien vår på nytt og på nytt og på nytt.»

Vi bestemte oss for følgende prinsipper som skulle ligge til 
grunn for alt arbeid:

 › Til forskjell fra den ordinære driften for både 
spesialisthelsetjenesten og barnevernstjenesten ønsket vi 
ansatte fra begge tjenester i samme team for å kunne gjøre 
helse- og omsorgsvurderinger samtidig. Altså en «hybrid» 
mellom barnevernstjeneste og BUP.

 › Vi ville jobbe ambulant og arenafleksibelt, altså jobbe der 
barna/ungdommene og samarbeidspartnerne oppholder 
seg, og ta utgangspunkt i ungdommenes ønsker og behov. 
Vi ville både lage utviklingsstøttende tiltak og samtidig 
fange opp de som har psykiske lidelser.

 › Vi ville forankre modellen både i psykologiske, 
barnevernsfaglige og organisasjonsfaglige teorier for å sikre 
en bredest mulig kunnskapsplattform.

 › Vi ville jobbe etter LEON-prinsippet (lavest mulige 
effektive omsorgsnivå) for å styrke nettverket/personene 
rundt ungdommene og sikre kunnskapsoverføring. På den 
måten kunne vi unngå fellen vi alle hadde gått i før: å gjøre 

en omfattende jobb bare for å oppdage at når man trekker 
seg ut, faller alt sammen.

Vi satte følgende formelle mål for prosjektet:
 › Barn og ungdom under omsorg av barnevernstjenesten i 

fire samarbeidskommuner og én institusjon på Øvre 
Romerike skal fanges opp og følges opp, og skal selv delta i 
utforming av tilbudet. Barna/ungdommene skal ha høyere 
livskvalitet ved avslutning enn før prosjektoppstart.

 › BUP, barnevernstjenesten og institusjonsansatte skal 
samarbeide bedre etter prosjektperioden.

 › Omsorgspersoner (fosterforeldre og/eller ansatte på 
institusjonen) skal oppleve større grad av involvering, 
lykkes bedre i oppgaven som omsorgspersoner og få økt 
kunnskap om hvordan man fanger opp og følger opp barn 
og ungdom i fosterhjem og institusjoner.

NOVEMBER 2015: 
faglig forankring og valg av verktøy

Med utgangspunkt i beste tilgjengelige forskning, klinisk 
ekspertise, kjennetegn ved målgruppen (traumatiserte barn 
under omsorg av barnevernstjenesten) og en gjennomgang av 
beste praksis på ulike fagfelt landet vi på følgende tredeling av 
den faglige forankringen:

Den psykologfaglige forankringen er hovedsakelig utviklings-
psykologi, økologisk psykologi og tilknytningspsykologi (Smith, 
2011 og 2010, Bronfenbrenner, 1979, Brandtzæg, Smith, 
Torsteinson, 2011). Dette fordi vi mener at kunnskap om 
utviklingstraumer, tilknytning og nettverksarbeid er det mest 
relevante for å utvikle tiltak for barnevernsbarn.

Vi valgte verktøyet «Strength and difficulties questionnaire» 

22 BARN I NORGE 2018 UNG OG PSYKISK SYK 23  



VÆR OPPTATT AV OSS SOM 
 MENNESKER, IKKE PASIENTER. 

UNG OG PSYKISK SYK 25  24 BARN I NORGE 2017



(SDQ) til å kartlegge den psykiske helsetilstanden. SDQ er et 
utbredt, validert og enkelt verktøy som brukes både i 
kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenester.

Å kartlegge livskvalitet er imidlertid uvanlig, både i helse- og 
omsorgstjenestene. Selv om Helsedirektoratet i rapporten 
«Gode liv i Norge, utredning om måling av befolkningens livs-
kvalitet» anbefaler dette (Barstad og medarbeidere, 2016), er 
det så vidt vi vet uvanlig å kartlegge livskvalitet i helsetjenestene. 
Vi valgte verktøyet KINDL (måling av barn og unges 
helserelaterte livskvalitet), som er det samme verktøyet som ble 
brukt i den nevnte rapporten til Kayed og medarbeidere 
(2015). SDQ og KINDL ble valgt fordi de er brukervennlige, 
korte og enkle å fylle ut, samtidig som de henter informasjon 
både fra barnet/ungdommen selv og fra deres omsorgspersoner.

Den barnevernsfaglige forankringen har vi i Øyvind Kvellos 
modell, som er basert på kartlegging av risikofaktorer og 
beskyttende faktorer i barns liv og tiltak for å styrke de 
beskyttende faktorene (Kvello, 2015), og i barnevernsloven, 
barnekonvensjonen og ulike sosiologiske teorier (Giddens, 
1994, Bandura, 1986).

Organisasjonsteoretisk forankring har vi i psykolog og økonom 
Henning Bangs forskning på hva som kjennetegner effektive 
team (Bang, 2008), og 5R-modellen (Mc Closkey, 2015). Dette 
har vi brukt som ramme for alt samarbeid i prosjektet, både 
innad i prosjektgruppa, med ungdommene og med samarbeids-
aktører.

Hovedprinsippet er at for å få et godt samarbeid, må måten 
man samarbeider på føre til et ønske om å samarbeide mer. 
Merverdien av samarbeidet fører til at neste samarbeid får et 
bedre utgangspunkt enn det forrige (Bang, 2008). 5R-avtalen 

omfatter rammer for samarbeid, arbeidets retning, regler for 
kommunikasjon, rollefordeling og håndtering av relasjonelle 
utfordringer som kan være til hinder for samarbeidet.
  
DESEMBER 2015: 
stillasmodellen versjon 1 – å skreddersy tiltak

Vi ønsket å basere tiltakene på grundige analyser av det som 
var gjort tidligere. Nesten alle barna/ungdommene hadde fått 
mange ulike tjenestetilbud, så vi antok at det var gjort mye godt 
arbeid, men også at noen tiltak av en eller annen grunn ikke 
traff på tidspunktet da de ble prøvd ut.

Komponentene i den første versjonen av stillasmodellen var 
som følger:
Fase 1: analysere

 › Lese bakgrunnsdokumenter (helsejournal og 
barnevernsmappe)

 › Kartlegge barnets/ungdommens interesser og ressurser
 › Undersøke psykisk helsetilstand og kvaliteten på relasjoner
 › Undersøke kvaliteten på nettverk (både private og 

profesjonelle) – hva består stillaset av, hvem er 
nøkkelpersoner, og hvem/hva mangler i stillaset?

 › Historikk på hjelpetiltakene og effekten av disse
 › Finne ungdommens prosjekt og aktuelle 

utviklingsoppgaver
 › Avgjøre hvilke elementer i stillaset som skal styrkes

Fase 2: styrke
 › Sikre godt samarbeid og eierskap i prosessen rundt 

ungdommen gjennom bruk av 5R
 › Bestemme tiltak for de ulike delene av stillaset som skal 

styrkes, og koble på private og profesjonelle nettverk
 › Tydeliggjøre mål og bestemme sjekkpunkter underveis

 › Vurdere viderehenvisning og/eller behandling hvis 
indikasjon i fase 1

Fase 3: vedlikeholde
 › Vurdere antatte kritiske faktorer og suksessfaktorer for 

videre utvikling
 › Sikre at ungdommen har innsikt i eget stillas
 › Forankre videre ansvar og lage sikkerhetsnett
 › Evaluere samarbeidsprosessen, forankre ansvar og sikre 

videreføring av stillaset, identifisere sårbare punkter og 
bærebjelker

 › Måle SDQ og KINDL

Innsatsmøte som ramme for felles valg av hjelpetiltak

Innsatsmøtet er et fast møte med deltakere som sammen 
bestemmer innsatsen rundt ungdommen. På innsatsmøtet 
deltar barnet/ungdommen, fosterforeldrene eller kontakt-
personen på institusjonen, saksbehandleren i barneverns-
tjenesten og to stillasbyggere (en psykolog og en barnevernsfaglig 
rådgiver). Under møtet bestemmer vi hvor «skoen trykker» og 
setter inn tiltak der det behøves. Det kan være barnet selv som 
ønsker hjelp, eller det kan være ulike tiltak i stillaset.

Et eksempel på et stillastiltak er å veilede saksbehandleren i 
hvordan vedkommende kan lede ansvarsgruppemøter som 
anses som ineffektive, eller jobbe med relasjonelle utfordringer 
mellom skole og hjem. Vi vil understreke at det her er viktig 
ikke å ta oppgaver fra andre faggrupper, men heller bidra til å 
øke mestringen hos dem som står barna nærmest, i tråd med 
LEON-prinsippet.

I starten av første innsatsmøte settes det opp en 5R- avtale.

Rammer
 › Bestemme organisering og hvem som skal være involvert i 

samarbeidet
 › Avtale tid, sted, møtehyppighet og varighet på samarbeidet

Retning
 › Avklare målet for samarbeidet: Hva er det viktigste 

utviklingsmålet til barnet/ungdommen, og hva er han/hun 
opptatt av i livet sitt?

 › Lage en plan for hvordan vi kan oppdage at vi trekker i 
forskjellig retning

Roller
 › Fastsette de enkeltes oppgaver og ansvar
 › Snakke om ambivalens og uklare forventninger

Regler
 › Avklare kommunikasjonslinjer og kommunikasjonskanaler
 › Avtale en åpen tone og oppfordre til å ta opp vanskelige 

temaer

Relasjoner
 › Avdekke hvilke bånd, styrker og utfordringer som finnes i 

relasjonene mellom de ulike aktørene
 › Avtale hvordan vi skal styrke relasjonene og passe på at 

utfordringer blir løst og ikke er til hinder for videre 
samarbeid

VINTER 2016: 
«Emma», fase 1 – hvordan forstår vi Emma?

Vi inngikk en samarbeidsavtale med en kommunal barneverns-
tjeneste på Øvre Romerike. Vi ønsket å pilotere modellen i liten 
skala for å teste hvordan fase 1–3 fungerte, før vi eventuelt gikk 
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i gang med å kartlegge behovene til alle barna i samarbeids-
kommunene. Vi startet med fire barn som barneverns tjenesten 
var bekymret for, blant dem «Emma».

Emma var nest eldst i en stor søskenflokk – men fortsatt en liten 
jente – da barnevernstjenesten hentet henne. Barna kunne ikke 
snakke. De lagde primitive lyder, som dyr. De var vanskelige å 
få kontakt med, de rugget med kroppen og dunket hodet i 
veggen. De hadde levde i en ekstremt marginalisert situasjon, 
nesten uten kontakt med omverdenen. Da barnevernstjenesten 
kom inn i huset, fant de barna nakne. Det var vanskelig å se ut 
gjennom vinduene fordi de var så skitne. Det lå halvdøde dyr i 
bur, og det lå madrasser på gulvet uten sengetøy. Der, i berget 
av stinkende søppel, bodde det barn. Foreldrene var ikke 
hjemme, og ingen visste hvor de var.

Emma flyttet inn i et beredskapshjem og deretter i flere 
fosterhjem. Hun ble beskrevet som et krevende barn. Hun var 
redd, utagerende og mistroisk til fremmede. Barnevernstjenesten 
var fortvilet. Var det ingen som ville ha henne? I fosterhjem 
nummer tre møtte Emma fosterforeldre som forsto henne og så 
den redde jenta bak alle de «slemme» tingene hun gjorde. 
Fostermor beskrev Emma som en redd liten maur. Hun satt 
innerst i sofaen med haka oppunder brystet. Fostermor fikk lite 
kontakt med henne. Hun var livredd for høye lyder og var 
konstant på vakt. Hun fungerte ikke på skolen og slo de andre 
barna.

Da Stillasbyggerne snakket med saksbehandleren første gang, 
var hun fortvilet og rådvill. Emma hadde fått avslag på BUP 
fordi de mente at omsorgssituasjonen var for ustabil til at hun 
kunne få traumebehandling. Dessuten mente de at PPT måtte 
utrede behovene på skolen først. PPT ville ikke utrede fordi 
språket hennes var så begrenset. De mente at habiliterings-

tjenesten måtte involveres først. Habiliteringstjenesten mente 
at jenta hadde så store atferdsutageringer at hun ikke var 
«utredningsbar». Skolen truet med å skrive henne ut fordi de 
mente at hun trengte spesialskole. Ansvarsgruppemøtene var 
preget av høyt konfliktnivå; ingen visste hva de skulle gjøre, og 
alle skyldte på hverandre.

Analysearbeidet avslørte at det ikke fantes opplysninger om 
Emma i førskolealder. Årsaken var at ingen visste at hun 
eksisterte, fordi hun ikke var født på sykehus eller hadde gått på 
helsestasjonskontroller. Hun hadde heller ikke gått i barnehage. 
Selv hadde hun lite språk og ville ikke snakke med oss.

Stillasbyggerne gjennomførte samtaler med de ulike aktørene i 
stillaset: fosterforeldre, saksbehandler i barnevernstjenesten, 
avlastningstiltak og skolen.

Skolen beskrev et lite monster som var slem mot de andre og 
ødela inventaret. De var usikre på hvordan de skulle håndtere 
dette. De opplevde Emma som en «tikkende bombe», og de 
mente at det bare var et tidsspørsmål før hun kom til å skade en 
av de andre elevene alvorlig.

Fosterforeldrene kjente ikke igjen skolens beskrivelser. Hjemme 
var det færre utageringsepisoder. Fosterforeldrene mente at 
lærerne ikke forsto Emma. Det var lite kontakt mellom hjem og 
skole. Skolen undret seg over hvordan det kunne være så stor 
forskjell på Emmas atferd hjemme og på skolen. Var 
fosterforeldrene gode nok informanter?

Basert på analysen av bakgrunnsdokumenter, samtaler med 
fosterforeldre, skolen og barnevernstjenesten landet vi på 
følgende problembeskrivelse:

 › Ingen hadde eierskap til «saken»

 › Alle jobbet fra hver sin tue og manglet retning for arbeidet
 › Samarbeidet var preget av mistro, dårlig kommunikasjon 

og relasjonelle utfordringer
 › De fleste manglet førstehåndsinformasjon om jenta, mange 

«hadde hørt fra andre at …»
 › De fleste aktørene følte at de ikke ble hørt eller forstått av 

de andre
 › Emma var redd og usikker på skolen, men ganske trygg 

hjemme
 › Både Emma og fosterforeldrene rapporterte at 

livskvaliteten ikke var god, og hun hadde en del 
symptomer på emosjonelle vansker, men visste ikke 
hvordan hun skulle uttrykke dette

Konklusjonen etter fase  1 var at skoen trykket mest på 
samarbeidet. Samtidig var det mange flinke folk på skolen, og 
fosterforeldrene var omsorgsfulle.

VINTER 2016: 
Emma, fase 2 – hvordan hjelper vi Emma?

Saksbehandler ble vår nærmeste samarbeidspartner. Det var 
viktig fordi det var barnevernstjenesten som hadde omsorgen 
for Emma. Hvis hun for eksempel skulle flytte til en annen 
kommune, så ville vi fortsatt kunne bistå. I motsetning til i 
tradisjonelt BUP-arbeid er det ikke BUPs opptaksområde som 
regulerer hvem vi hjelper, men den barnevernstjenesten som 
har omsorgen for barnet.

Vi laget en 5R-avtale med rammer for samarbeid, og bestemte 
tiltak: veiledning av saksbehandler, skole, PPT og fosterforeldre 
for å sikre felles plattform for forståelse, observasjoner av 
Emma i samspill med elever og lærere på skolen og deretter 
brobygging mellom skole og hjem.

Utdrag fra Stillasbyggernes notater fra forløpet (fase 2):
«... Skolemøte: Hvordan skal vi forstå Emma? Vi må få dem    
til å se den «redde mauren inni monsteret». Beskrive hva hun 
har vært utsatt for. De ble så stille da de skjønte hvor forferdelig 
oppvekst hun hadde hatt. Vi ga undervisning om hva som 
kjennetegner barn med utviklingstraumer. Hvordan opplever vi 
ikke å ikke strekke til, og hvordan vi skal håndtere det?

... Veiledning av saksbehandler: Hvordan bli trygg i rollen som 
saksbehandler? Trene på ledelse av ansvarsgruppemøtet.

... Skoleobservasjoner: Observasjoner av Emma med de ulike 
voksne. Hun er trygg på noen av dem. Flere er glad i henne. 
Oppsøker hverandre for råd, bra!

... Innsatsmøter i fosterhjemmet: Hvordan opplevde foster-
foreldrene samspillet med jenta? Vi kan benytte informasjon til 
å gjøre vurderinger av jentas utvikling. Hva er likhetstrekkene 
mellom det som ble beskrevet hjemme og på skolen?
Nødvendig med ny vurdering av spesialisthelsetjenesten for å 
«rydde opp» i alle de tentative diagnosene hennes.

... Resultater: Parallelt med at vi driver utviklingsstøttende 
arbeid, øker Emmas fungering. Snakker mer. Få utageringer. 
Viktig funn: Det er lite deling av den gode jobben som gjøres. De 
må snakke mer sammen.

... Møter på skolen sammen med fosterforeldre: Hvordan skal 
vi dele de gode historiene? Ser de blir rørt når de forteller hvor 
bra det går med Emma nå.

Oppsummert: Unytte hverandre på tvers.  Kompetanseoverføring.
Nå må vi planlegge fase 3: Vi må sikre overgang til skole i annen 
kommune. Lage god overgang. Fosterforeldrene skal ikke stå 

SKOLEN UNDRET SEG OVER 
HVORDAN DET KUNNE VÆRE SÅ 
STOR FORSKJELL PÅ EMMAS 
ATFERD HJEMME OG PÅ SKOLEN. 
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kartleggingen danner grunnlaget som vi kan bruke ved 
prosjektslutt for å sammenligne hvordan barna hadde det i 
starten av prosjektperioden og/eller etter hjelpetiltak.

Vi sammenstilte resultatene fra kartleggingen og intervjuene, 
og gruppefordelingen så slik ut:

Vi vurderte situasjonen slik at det fantes 16 barn/ungdommer 
som hadde opplevd at alle planer for oppfølging hadde gått i 
vasken, men som fortsatt ønsket hjelp (rød gruppe). Cirka 
35  barn/ungdom hadde en plan der 
intensjonene var gode (gul gruppe), men 
som hadde mange risikofaktorer. Cirka 
50 barn hadde en god plan og var godt 
ivaretatt. Det var 16  personer som ikke 
ønsket kartlegging. De fleste av dem var 
over 18 år og i ulike ettervernstiltak.

Livskvalitet hos ungdommene
Vi sammenlignet livskvaliteten til tolv ungdommer på 
institusjon (13–17 år) med normen:

Tabellen viser at ungdommene på institusjon (den blå streken) 
rapporterer lavere livskvalitet enn det som er normen (rød 

strek). Det samsvarer med rapporten «Psykisk helse for barn i 
barneverninstitusjoner» (Kayed og medarbeidere, 2015). Det 
var også stort samsvar mellom oppfatningen til nærmeste 
omsorgsperson på institusjonen (på tabellen «foresatt») og 
ungdommen selv. Unntaket er skolen, der ungdommen synes 
det går bedre enn det omsorgspersonen på institusjonen synes.

Gjennom intervjuer av kontaktpersonene på institusjonen 
oppdaget vi kjennetegn ved ungdommene på institusjonen 
som er verdt å merke seg:

 › De har ofte hatt flere omsorgsbaser før de kom til 
institusjonen.

 › De har opplevd store traumatiske hendelser og strever med 
nære relasjoner og håndtering av følelser.

 › De er opptatt av og oppdatert på rettigheter.
 › De er ofte mistenksomme til nye mennesker og kvier seg 

for å «fortelle alt på nytt».
 › De liker ikke «mye styr» og vil helst bli snakket med på en 

uformell måte på et trygt sted.
 › De er ofte ambivalente til om de ønsker oppfølging eller 

ikke, og kan ombestemme seg fra dag til dag, noe som gjør 
innhenting av samtykke utfordrende.

 › De har ofte dårlige erfaringer med hjelpeapparatet og har 
opplevd mange brudd i oppfølgingen.

Dette ble avgjørende informasjon for hvordan vi skulle utvikle 
hjelpetiltak for ungdommene på institusjonen. For eksempel 
var timing svært viktig. Kontaktpersonens inngående kjenn-
skap til ungdommens vaner – for eksempel når på døgnet 
vedkommende var mest våken og tilgjengelig for voksne 
hjelpere, og hvor det var best å møte ungdommen (hjemme, på 
kafé eller på en annen «nøytral» arena) – ble helt sentral for å 
kunne lage tiltak som ungdommen ønsket.

alene. Fin utvikling og gjensidig respekt. Dette går bra. ...»

SOMMER 2016: 
erfaringer fra piloten; kan vi gjøre dette i større skala?

Etter å ha samlet erfaringer fra fire saker stilte vi følgende 
spørsmål:
Hvordan skal vi finne de barna som «faller mellom alle stoler», 
og som går under radaren av ulike grunner? Vi bestemte oss for 
å lage en kartleggingsfase, «fase 0», for å unngå tilfeldigheter i 
hvem som fikk hjelpetiltak, samt å dele inn barna/ungdommene 
i ulike grupper ut fra hvor gode planer som var laget rundt 
dem. Vi valgte fem informasjonskilder:

 › spørreskjema om psykiske symptomer (SDQ), fylt ut av 
barnet selv, fosterforeldre eller kontaktperson på 
institusjonen

 › spørreskjema om livskvalitet (KINDL), fylt ut av barnet 
selv, fosterforeldre eller kontaktperson på institusjonen

 › intervju av den som kjenner ungdommen best, utført av to 
stillasbyggere (psykolog og barnevernsfaglig rådgiver)

Etter analyse av resultatene ble barna/ungdommene delt inn i 
tre grupper: grønn, gul og rød. Fargekodene representerte i 
hvilken grad vi vurderte at det fantes en god plan for oppfølging 
– ikke nødvendigvis hvor alvorlig situasjonen var, men om 
planen fungerte etter intensjonen og ga resultater.

Grønn gruppe
Disse ungdommene har en god plan og er etter forholdene i 
god utvikling. Ungdommene blir ikke ekskludert fra prosjektet, 
men satt på en liste over dem vi vil «følge med på utviklingen for/
støtte».

Tiltak: statusgjennomgang cirka en gang per halvår for å følge 

med på endringer og ved behov forebygge at det utvikler seg 
vansker.

Gul gruppe
Disse ungdommene har en plan, men stillaset fremstår med for 
mange sårbare bjelker. Dette kan være ungdommer som for 
eksempel strever psykisk eller ønsker å slutte på skolen, og hvor 
man er usikker på om tiltakene har effekt.

Tiltak: veiledning av saksbehandler eller institusjon om mulige 
endringer eller nye tiltak.

Rød gruppe
Dette er barn og ungdom hvor det meste er prøvd av 
omsorgsbaser, psykisk helsehjelp og andre tiltak, og hvor alt har 
gått nedoverbakke. Dette vil praksis være de ungdommene som 
ordinære hjelpetiltak ikke strekker til for, og som beskrives som 
å «falle mellom alle stoler».

Den endelige modellen ser dermed ut som nedenfor. Alle 
mottar fase  0, de i gul gruppe får jevnlig støtte, og de i rød 
gruppe får fase 1–3: 

HØST OG VINTER 2016/2017: 
fase 0/kartlegging av 130 barn og ungdom

Det neste halvåret gjennomførte vi fase 0 på fosterbarn i fire 
samarbeidskommuner og på en barnevernsinstitusjon. Data fra 
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Vi fant interessante forskjeller da vi sammenlignet rapportering 
av livskvaliteten for ungdom på institusjonen med rapportering 
for tolv ungdommer i fosterhjem:

Ungdommene i vårt utvalg rapporterer å ha noe bedre 
livskvalitet enn normen for deres aldersgruppe, men foster-
foreldrene deres var ikke enig i dette.

Dette er et interessant funn. Studier viser at fosterbarn har 
lavere livskvalitet og flere psykiske plager enn befolkningen 
for øvrig (Lehmann, 2011), og våre resultater må tolkes med 
varsomhet blant annet fordi det er et lavt antall fosterbarn på 
denne grafen. Vi skal også lage grafer på resten av utvalget 
som har andre aldersnormer.

Stillasbyggerne har drøftet om det kan være slik at fosterbarn 
rapporterer å ha det bra nå fordi de sammenligner det med 
hvordan de hadde det før. Vi håper jo at det kan bety at fordi 
de fleste barna har opplevd grov omsorgssvikt, så føler de seg 
trygge og tilfredse med en mer stabil hjemmesituasjon.

En mulig tolkning av fosterforeldrenes opplevelse av at 
fosterbarna har dårligere livskvalitet, er at de sammenligner 
fosterbarna med deres egne eller andre barn som ikke har 
opplevd omsorgssvikt. Om det reelt sett er slik at de har rett i 
at disse barna fungerer dårligere enn andre barn, eller om 
fosterforeldrene «ser litt for godt etter» nettopp fordi de 
forventer at disse barna er «skadet», er ikke godt å si. Det kan 
også finnes andre forklaringer.

Selv om dette ikke kan brukes som valide forskningsdata er 
det svært relevant for oss i utformingen av hjelpetiltak: 
Hvordan vil synet på barnet prege håndteringen av det? Hva 
er viktig utviklingsstøtte? Hvordan kan man holde blikket på 

barnets ressurser og normale fungering og unngå å se etter det 
dysfunksjonelle? Hvordan kan man oppdage det som virkelig 
er problematisk og kan trenge behandling?

VÅR 2017: 
testing av tiltak – hva skal vi gjøre?

Vi laget handlingsplaner for alle barn/ungdommer i rød 
gruppe med blant annet følgende tiltak:

 › Samtaler med ungdommen med utgangspunkt i deres 
utviklingsprosjekt

 › Kjøreturer, kafébesøk, filmopplevelser, turgåing og andre 
aktiviteter med det som mål å bygge allianser og ha det 
gøy

 › Utredning og behandling av psykiske lidelser etter behov
 › Suicidalvurderinger, psykosevurderinger og andre typer 

risikovurderinger
 › Veiledning og rådgivning til samarbeidspartnere
 › Opprette ansvarsgrupper og individuelle planer (IP) der 

slike ikke finnes
 › Bistå ved henvisninger til BUP, DPS, habiliteringstjeneste 

og andre tredjelinjetjenester
 › Kursing av ansatte på institusjonen
 › Veiledning av lærere og andre ansatte på skoler eller 

arbeidsplasser
 › Samarbeid med og veiledning av fastleger og annet 

helsepersonell fra første- til tredjelinjetjeneste, inkludert 
ansatte på andre institusjoner ved endring av 
oppholdssted

I løpet av våren 2017 gjennomførte vi fase 1 og 2 på nesten 
20  ungdommer i rød gruppe og veiledet mange av saks-
behandlerne i gul gruppe. I tillegg utførte vi systemarbeid og 
markedsførte Stillasbyggerne.

HØSTEN 2017: 
oppsummering av erfaringer så langt

Ungdommene i rød gruppe er krevende å hjelpe. De er fortsatt 
i fase  2 når denne artikkelen skrives, og de har ikke fylt ut 
KINDL og SDQ på nytt. Foreløpige resultater basert på 
kvalitative data (intervjuer av ansatte og ungdommen selv) 
viser at Stillasbyggerne har lyktes med tiltakene i cirka 2/3 av 
sakene vi er involvert i. Sakene er preget av at mange av 
ungdommene har svært varierende fungering og med ujevne 
mellomrom gir og trekker tilbake samtykke. Det kreves 
enorme mengder tålmodighet, varme og humor når man skal 
jobbe med disse ungdommene.

Høsten 2017 forsøkte vi å oppsummere hva som er suksess-
kriteriene for å drive vellykket stillasbygging:

Metaperspektiv: Fordi vi er en hybrid mellom barnevern og 
BUP og dermed ikke representerer et enkelt tjenestested, får vi 
et «fugleperspektiv» som gir oss frihet til å utvikle pragmatiske 
hjelpetiltak.

Brukermedvirkning: Ungdommene er selv med på alle innsats-
møtene, noe som er vanskelig å få til på store ansvars gruppe-
møter. Vi får tilbakemelding fra ungdommene om at de liker 
at det blir lagt vekt på livsmestring, og at de synes møtene er 
ok å være med på. De får eierskap til prosessen og blir godt 
kjent med de voksne som forsøker å hjelpe til.

Tverrfaglig vurdering og helhet: Fordi alle dokumenter blir lest 
samtidig i stedet for parallelt, sikrer vi at det barnevernsfaglige 
perspektivet blir tillagt like mye vekt som det psykologfaglige, 
og vi kan ta opp uenighet med en gang. I tillegg oppdager vi 
informasjon som har «glippet» mellom de ulike tjenestene. 

Dette gir en helhetlig oversikt som anses som svært viktig og 
vanskelig å oppnå med ordinær organisering.

Tett samarbeid med saksbehandler i barnevernstjenesten: Den 
tette dialogen mellom BUP og saksbehandleren i barneverns-
tjenesten sikrer at saksbehandler opplever seg avlastet, og at 
BUP er en nær samarbeidspartner.

Ansvarliggjøring og felles mål gjennom 5R: 5R øker sannsynlig-
heten for at samarbeidet blir bedre og mer systematisk. Vi 
evaluerer om måten vi jobber på bringer oss nærmere et felles 
mål som ungdommen selv har vært med på å sette.

Tiltak fristilt fra ungdommen etter behov: Fordi ungdommen 
ikke nødvendigvis blir definert som «pasienten», og tiltakene 
kan foregå kun i stillaset hvis ungdommen ikke ønsker direkte 
kontakt, kan vi jobbe med å bygge opp et nettverk rundt 
ungdommen. Dette skiller seg fra ordinært BUP-arbeid, hvor 
ungdom som ikke ønsker å møte på BUP, ofte blir skrevet ut.

Stillasbygging hadde ikke vært mulig uten samtykke fra både 
ungdommene selv og barnevernstjenesten som har omsorg 
for dem. Vi har også fått konsesjon fra Datatilsynet til å 
kartlegge helsetilstand og livskvalitet hos barna/ungdommene, 
da dette ligger utenfor BUPs ordinære mandat siden de fleste 
av barna/ungdommene ikke er henvist til BUP på det 
tidspunktet da Stillasbyggerne kartlegger dem.

VINTER 2017/2018
Når denne artikkelen skrives, skal vi i tillegg til å følge opp de 
21 ungdommene vi har i rød gruppe, fortsette arbeidet med å 
lage 5R-avtaler for de cirka 40 ungdommene i gul gruppe. Vi 
ser at det er behov for å lage 5R-avtaler i alle de gule sakene 
også, blant annet for å sikre kontinuitet hvis saksbehandleren 
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for eksempel slutter eller blir sykemeldt. Vi ønsker å ansette 
flere stillasbyggere, foreta nye målinger av symptomer og 
livskvalitet og utvide prosjektet. Vi har planer om å arrangere 
felles fagdager for alle fosterforeldre og saksbehandlere i 
barnevernstjenesten, og vi ønsker å skrive en håndbok i 
stillasbygging.

Fordi Stillasbyggerne er 100  prosent finansiert av prosjekt-
midler, er fremtiden avhengig av videre støtte eller en annen, 
fastere finansieringsmodell. Vi er per i dag én prosjektleder i 
80 prosent stilling, én administrativ støtte i 40 prosent stilling 
og fire stillasbyggere – to psykologer og to fra barnevernet i 
nesten fulle stillinger. Vi tror at Stillasmodellen er fremtidens 
modell for å sikre skreddersøm for barnevernsbarna, og vi 
håper at noen vil forske på modellens effekt.

Det fineste vi har opplevd hittil i prosjektet, er en tekstmelding 
fra en jente som har hatt et svært vanskelig liv. Vi brukte over 
et halvt år før hun begynte å stole på oss og lot oss hjelpe til. 
Da hun flyttet til en annen kant av landet og saksbehandleren 
spurte hva hun trengte, svarte hun:
«Jeg trenger en skittentøyskurv, en ostehøvel og en stillas-
bygger.»
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