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FORORD 
 

 

«Tenk sammen» –  forsterket innsats for barn og unge i Sandefjord kommune 

 

Det vil til enhver tid være barn og unge i Sandefjord  kommune som har behov for et 

sammensatt tjenestetilbud som følge av for eksempel psykiske eller fysiske helseutfordringer, 

vanskelige hjemmeforhold eller andre psykososiale utfordringer. Noen vil ha medfødte 

utfordringer, og andre vil få vansker underveis. De fleste barn og unge mottar ulike 

velferdstjenester i kortere eller lengre perioder av sin oppvekst, og flere mottar tjenester fra ulike 

sektorer samtidig. Noen barn og unge har et stort behov for samordnede tjenester på tvers av 

sektorer, mens for andre er samordningsbehovet mindre. De fleste barn og unge har gode 

oppvekstsvilkår. Samtidig er det en økende bekymring for at barn og unge som har behov for 

sammensatte tjenester, ikke får et tilstrekkelig helhetlig tjenestetilbud.  

Å yte riktige tjenester til rett tid for barn og familier som trenger et koordinert tilbud er en stor og 

viktig utfordring for kommunene. God samhandling på tvers av fag, sektorer og 

forvaltningsinstanser er nødvendig og forutsetter helhetlig tilnærming til organisering og 

ressursutnyttelse.  

«Tenk sammen» har en overordnet målsetting om å sikre barn og unge en god oppvekst, og gis 

like muligheter til å gjennomføre det videregående opplæringsløpet. Tiltak og produkter som skal 

utvikles for å nå målet er en helhetlig, tverrsektoriell modell for å styrke tidlig innsats og 

oppfølging av utsatte barn, gjennomgående systemer for kartlegging og oppfølging, samt 

tilrettelegging for likeverdige muligheter til allsidig utvikling og læring uavhengig av bakgrunn og 

forutsetninger. 

For å nå målet må tjenestene tenke sammen, med felles fokus i alle lagene rundt barn og 

familier. Strategien for «Tenk sammen» er nettopp samhandling, koordinering og felles innsats 

for å sikre at våre barn og unge kan nå sine drømmer og ambisjoner. 

Vennlig hilsen  

 Kristin Flåtten 

kst. kommunalsjef kunnskap, barn og unge 
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1. INNLEDNING 
 

Formålet med denne strategien er å gi de overordnede retningslinjene for arbeidet med prosjekt  

Samhandling. Strategien skal beskrive oppdraget mellom bestiller og prosjektleder og angir 

hvorfor prosjektet skal gjennomføres, hva som skal gjøres, når det skal være fullført og hvilke 

ressurser som stilles til disposisjon. 

I innledningen vil vi kort beskrive bakgrunnen for prosjekt samhandling. 

 

Nasjonale føringer 

For Sandefjord kommune er det et mål å sikre gode oppvekstsvilkår for alle barn og unge.  

De nasjonale føringene som ligger til grunn for kommunens arbeid for barn og unge har de 

senere årene vektlagt tidlig innsats, tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning. Meld.St.6  «tett 

på» (Det kongelige kunnskapsdepartement, 2019 -2020) uttaler at et godt tverrfaglig samarbeid 

er en viktig forutsetning for å skape et miljø der alle inkluderes og opplever fellesskap og 

mestring. Det kommer også fram i Meld.St. 6 at utsatte barn og unge ikke fanges opp tidlig nok, 

ikke får den hjelpen de har behov for og at dårlig samhandling bidrar til brudd i oppfølgingen. 

 Ved å lage gode modeller, retningslinjer og samarbeidsarenaer for tverrfalig samhandling vil  

det i følge stortingsmeldingen kunne forebygge at problemer utvikler seg. Likeledes står det i ny 

nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge (Helsedirektoratet, 

2019)  at etablerte avtaler om samarbeid mellom virksomheter involvert i oppfølging av barn og 

unge det er knyttet bekymring til, bør sikres og forankres i kommunens ledelse. Det er viktig at 

de ulike fagmiljøene arbeider godt sammen og ser tilbudene til gravide, barn, unge og familier i 

sammenheng med hverandre og med utgangspunkt i brukerens behov. 

Folkehelseprofilen 

Folkehelseprofilen for Sandefjord viser til lokale utfordringer som vurderes av stor betydning for 

folkehelseutviklingen og som danner bakteppet for den kommunale innsatsen for barn og unge. 

Av spesiell betydning for samhandlingsprosjektet er følgende områder: 

- Levekårsforhold og sosial ulikhet i helse – geografisk spredning i forekomst av 

levekårsutfordringer i kommunen.  

- Høy andel barn som lever i vedvarende lavinntekts familiere og høy andel enslige 

forsørgere 

- Redusert sysselsetting blant innvandrere med landbakgrunn utenfor OECD-området og 

forholdsvis færre barn fra minoritetsspråklige hjem går i barnehage 

- Økende grad av uhelse og utfordringer i svangerskap og barseltid 

- Høy andel elever som opplever mobbing i ungdomsskolen  

- Høyt frafall i videregående skole 

- Økt rapportering om ensomhet blant ungdom 

- Mange ungdommer og unge voksne med psykiske helseutfordringer  
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- Høy andel ungdom som bruker cannabis (hasj)  

- Høy andel unge mennesker som står utenfor arbeidsliv og utdanning.  

 

Noen relevante funn fra levekårskartleggingen i Sandefjord kommune 2019: 

• 38,2 prosent av innbyggerne i Sandefjord i aldersgruppen 21- 29 har begynt på 

videregående skole, men ikke fullført eller bestått. 

• I Sandefjord er det 6 329 personer (10,5 prosent av befolkningen) som lever i 

lavinntektshusholdninger, målt som EU-60: det vil si husholdninger som har mindre enn 

60 prosent av median-inntekten. 

• I Sandefjord var det registrert 1 809 mottakere av økonomisk sosialhjelp i løpet av 

kalenderåret 2016, noe som utgjør 3,5 prosent av befolkningen over 16 år. 

• I Sandefjord er det 960 personer i alderen 18-44 år som regnes som unge uføre. Dette 

utgjør en andel på 4,5 prosent. Tilsvarende for hele landet er 3,2 prosent. 

 

Dataene fra Sandefjord viser en øking av psykiske helseplager, ensomhet, negativt selvbilde, 

opplevd press fra omgivelsene, mobbing, vold, fysiske plager og et økende bruk av 

smertestillende medikamenter. Dette gjelder et økende antall unge, og siden dette er forhold 

som har stor betydning i ungdommenes eget liv, helse og utvikling, vil vedvarende belastninger 

gi dårligere helse og reduserte livssjanser for mange flere over tid. Ny ungdata undersøkelse vil 

foreligge medio mai 2021 å gi oss mer informasjon om tilstanden hos våre unge.  

Omorganisering i Sandefjord kommune 

Sandefjord kommune har i de siste årene vært igjennom en kommunesammenslåing og flere 

store omorganiseringsprosesser der tjenestene til barn og unge har stått sentralt. I forbindelse 

med kommunesammenslåingen i november 2016 ble følgende vedtatt i PLG 

(prosjektledergruppen) i november 2016 og beskrevet i budsjettet 2017, samt økonomiplan 2017 

– 2020: 

«Sammenhengende, forutsigbare og gode tjenester til utsatte barn og unge er viktig å lykkes 

med i den nye kommunen. Det er et uttalt mål å etablere gode rutiner, tydelig rolle- og 

ansvarsfordeling og forpliktende samarbeidsløsninger slik at tjenestene oppleves 

sammenhengende og sikre. Det er etablert et tverrkommunalt prosjekt som vil utarbeide 

konkrete forslag til hvordan samarbeidet om tjenestene til utsatte barn best kan organiseres og 

ytes.» 

I august 2019 ble det besluttet å gjennomføre en vurdering av organiseringen som ble valgt ved 

sammenslåingen til nye Sandefjord kommune i 2017. Rådmannen igangsatte en omfattende 

prosess med mål om å bygge mer utviklingskraft, styrke kommunen som samfunnsutvikler og 

bedre den fag- og sektorovergripende samhandlingen. Med dette som bakgrunn og rådmannens 

overordnede mål, ble det satt i gang en ou-prosess i kommunalområdene Helse, sosial og 

omsorg og Oppvekst og kunnskap. Tabell 1 viser en kortfattet oversikt over de viktigste 

milepælene i prosjekt omorganisering.   
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Dato  Sak   

  
November 2019  Prosjekt omorganisering i kommunalområdene; Oppvekst 

og kunnskap og deler av Helse, sosial og omsorg  

28. januar 2020  Forslag til innstilling fra prosjektgruppen og arbeidsgruppen  

14. februar 2020  Høringsfrist, alle sentrale aktører ble bedt om å gi tilbakemelding på 

følgende tre punkter:   

• målformulering  

• organisering av nytt kommunalområde  

• samhandlingsmodell  

24.02.2020  Innstilling til drøfting fra kommunalsjefen, på bakgrunn av forslag fra 

prosjektgruppen og høringsinnspill  

27. 02.2020  Drøftingsmøte avholdt og innstilling vedtatt  

01.11.2020  Konstituert seksjonsleder tilsatt og arbeidet med å sette i gang prosjekt 

samhandling iverksatt.  (fasene i dette blir beskrevet under 

milepælsplan)  

 Tabell 1. Prosjekt omorganisering viktige milepæler 

 

 

I februar 2020 ble det besluttet at alle tjenester for barn og unge skulle samles i et nytt område 

med navn Kunnskap, barn og unge (KBU). Et felles mål for kommunalområdet ble formulert og 

valg av samhandlingsmodell vedtatt. Til sammen utgjør dette utgangspunktet for prosjekt 

samhandling. 

 
 

Felles mål for KBU: 

Alle barn og unge skal sikres en god oppvekst, og gis likeverdige muligheter til å gjennomføre 

det videregående opplæringsløpet  
 

 

Samhandlingsmodell:   

Det skal utvikles en lokal modell basert på «familiens hus». Utvalgte verktøy fra BTI modellen 

med vekt på utsatte barn, unge og familier søkes inkludert.   
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2. ORGANISERING 
 

Prosjekt samhandling er organisert på følgende måte:  

 

 

 

 

Figur 1 organisering av prosjekt samhandling 

 

Konstituert kommunalsjef i KBU Kristin Flåtten eier prosjektet og har tett kontakt med 

rådmannens ledergruppe (RLG) for å sikre en helhetlig forståelse i hele kommunen. RLG er 

prosjektets overordnede styringsgruppe. 

 

Deltagere i styringsgruppen  
 

Ledergruppen i KBU  

• Solveig Helgesen Wegger, seksjonsleder skole 

• Annemarte Meland Bekkevold, seksjonsleder barnehage 

• Morten Tangestuen, stabsleder økonomi 

• Kerstin Hole Skofteland, leder barnehagemyndighet og internkontroll 

• Torhild Svalestuen, konstituert seksjonsleder oppvekst og helse 
  

 

RLG - rådmannens ledergruppe-
overordnet styringsgruppe

Prosjekteier - kommunalsjef KBU

Styringsgruppe - ledergruppen i KBU

Prosjektgruppen

Prosjektleder - Seksjonsleder OH

Arbeidsgrupper
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Deltagere i Prosjektgruppen  
 

• Prosjektleder: Torhild Svalestuen  

• Tine Luberth, leder familie, helse og bolig  

• Laila S. Østli, leder for barnevernet  

• Trude Nystad, leder for PPT  

• May Lene Karlsen, samfunnspsykolog  

• Veronika Trøim, leder familiesenter 

• Marianne Slettebak, leder fysio – og ergoterapitjenesten 0 -18 år 

• Representant fra KBU, skole   

o Rita Moholt rektor Fevang skole  

o Grethe Kahrs Andersen, rådgiver seksjon skole  

• Representant fra KBU, barnehage    

o Kristin Sunde Eriksen, styrer Olaløkka barnehage  

• Kommunal barnehage, styrer,   

o Nina Hindahl, Styrer Haukerød barnehage  

• Representanter fra fagforeningene  

o Mette Clifton FF  

o Eileen Monk Berge NSF 

o Laila Mythe UDF  

• HVO   

o Gro Hege Vestøl  

 

 

Arbeidsgrupper  
 

Arbeidsgrupper nedsettes ved behov og etter at prosjektgruppa er 

satt. Brukermedvirkning sikres fortløpende underveis i prosessen. Det er sentralt at deltakerne i 

arbeidsgruppene er fra ulike fagområder. Det blir laget eget mandat og tidslinje for 

arbeidsgruppene. Beskrivelsene vil ligge som vedlegg til strategien.  

 

Arbeidsgrupper:  

Arbeidsgruppe brukermedvirkning 1 – leder May Lene Karlsen 

Arbeidsgruppe oversikt og struktur 2 – leder Veronika Trøim 

Arbeidsgruppe kommunikasjon og motivasjon 3 – leder Grethe Kahrs Andersen 

Arbeidsgruppe digitalt verktøy 4 – Blir opprettet i milepæl 6 

  

 

Styringsgruppen: Det overordnede ansvaret for beslutninger knyttet til prosjektet.   
 

Prosjektleder: Det daglige ansvaret for ledelse av prosjektet og for rapportering til 

prosjektansvarlig.  
 

Prosjektgruppen: Representerer et flertall av tjenesteområder som er omfattet av prosjektet. 

Prosjektgruppen bistår prosjektleder i utvikling og implementering av modellen 

i Sandefjord kommune, Prosjektgruppen skal bidra med å utvikle en strategi som omhandler 
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mål, handlingsplan og milepæler. Videreformidling av kommunikasjon, forankring og 

medvirkning fra eget område skal også deltakerne i prosjektgruppen bidra med.   

 

 

3. MANDAT 
 

Prosjektgruppen har fått følgende mandat:  

Det skal utvikles en lokal modell basert på «familiens hus». Utvalgte verktøy fra BTI modellen 

med vekt på utsatte barn, unge og familier søkes inkludert.  

• Prosjektgruppen skal foreslå en helhetlig, tverrsektoriell modell for å styrke tidlig innsats 

og oppfølging av utsatte barn.  

• Modellen skal synliggjøre hvordan planer, verktøy, rutiner og samhandlingsarenaer i 

kommunen bidrar til identifikasjon og oppfølging av utsatte barn, på individ-, tjeneste- og 

kommunenivå.  

• Modellen skal også inneholde handlingsveiledere som beskriver veien fra bekymring til 

handling med ansvarsfordeling og tverrsektoriell samhandling.  

• Modellen skal også beskrive hvordan kommunen jobber med å dokumentere og evaluere 

arbeidet med identifikasjon, oppfølging og samhandling på ulike nivå.  

• Systematisk brukermedvirkning skal integreres i modellen. 

• Modellen skal forefinnes både analogt og digitalt 

 

4. MÅL OG MÅLGRUPPE 
 

På bakgrunn av mandatet stilte prosjektgruppen følgende spørsmål; hva gjør vi sammen når 

bekymring om et barn eller ungdom oppstår? 

Dette ligger som et bakteppe inn i definering av mål og målgruppe. 

 

MÅLGRUPPE FOR PROSJEKTET 

 

Gravide og familier med barn og unge fra 0 – 18 år med behov for utvidet hjelp, støtte og 

oppmerksomhet i korte eller lengre perioder i livet. 
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MÅL 

 

Hovedmål:  

Gravide, barn, unge og familier som trenger hjelp blir oppdaget tidlig og får helhetlig 

oppfølging uavhengig av om utfordringene gjelder lærevansker, psykisk eller fysisk helse, 

familiesituasjon eller annet. 

 

Delmål: 

Det lages en modell på tre nivåer, kommune, tjeneste og individnivå, prosjektgruppen så det 

som viktig å dele opp målene i følgende delmål: 

• Individnivå: barn, unge og familier - sikre at barn og unge i Sandefjord som strever blir 

sett og ivaretatt så tidlig som mulig 

• Individnivå: ansatte - den enkelte ansatte har kompetanse og verktøy til å avdekke og 

følge opp bekymringsfulle forhold ved barn og unge 

• Individnivå: Leder - den enkelte leder har god kjennskap til kommunens tverrfaglige 

samarbeid, implementerer rutiner og kompetansehevingstiltak, og bidrar aktivt i forhold til 

gjeldene samarbeidsavtaler.   

• Tjenestenivå - etablere samhandlingsavtaler og rutiner for å oppnå varig endring, se 

tjenester på tvers.   

• Kommunenivå – Den helhetlige tverrsektorielle modellen er forankret på kommunenivå. 

Her utvikles også handlingsplaner og lokale statusrapporter for kommunes helhetlige 

innsats rettet mot målgruppen, som bidrar til tydelige målsettinger og felles innsats. 

 

For å vite at vi når målene ser vi det som naturlig å sette opp kjennetegn for  at modellen er 

implementert og indikatorere for måloppnåelse etter implementering. (tall i parantes bekriver 

nærmeste måling) Denne tabellen kan ikke gjøres klar før blant annet data fra Ungdata er klart 

(Ungdata rapporten er medio mai) 

Delmål Indikatorer på måloppnåelse av 

delmål 

Indikatorer for måloppnåelse av hovedmål 

Individnivå: 

barn, unge og 

familier  

- Samhandlingen mellom 

tjenestene vurderes i 

positiv retning av brukere 

gjennom 

evalueringsrapporten 

utarbeidet av 

- Årlig tilstandsrapport viser en 

utvikling i retning av at flere barn 

mottar tiltak på universelt/grønt og 

selektivt/gult nivå mens færre barn 

mottar tjenester på indisert/rødt 

nivå over en 5 årsperiode 
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arbeidsgruppen for 

brukermedvirkning, 

herunder samlet rapport 

med data fra de ulike 

tjenestenes egne rutiner 

for brukermedvirkning  

(milepæl 7) 

 

(tilstandsrapport fra 2021 som 

utgangspunkt?) 

- 85 -95%  elever i Sandefjord som 

fullfører VG1 (92,3%) 

- Andel barn og unge som opplever 

mobbing i Sandefjordskolen skal 

reduseres og det skal være 

nulltolleranse for mobbing ( 7.trinn: 

7,9% og 10. trinn 6,4%) 

- Trivsel for elever økes til 4,4  ( 

7.trinn 4,1 – 10. trinn 4,2) 

- Indikatorer fra ungdata (rapport 

foreligger medio mai) 

- Andel unge mennesker som står 

utenfor arbeidsliv og utdanning 

(NAV)  

 

Individnivå: 

Ansatte 

- Spørreundersøkelse til 

alle medarbeidere i 

milepæl 7 indikerer at 

samhandlingen mellom 

tjenestene er forbedret. 

Evaluering av enkeltsaker 

i utprøvingsfasen 

(milepæl 6) indikerer at 

tjenestene samhandler 

godt. 

 

Individnivå: 

Leder 

- Spørreundersøkelse for 

lederne i milepæl 7 

indikerer at 

implementering og bruk 

av tverrsektoriell modell 

blir fulgt opp 

- Årlig tilstandsrapport 

indikerer... (spesifiser hva 

vi ønsker å måle) 

- Spørreundersøkelse for 

medarbeidere i milepæl 7 

indikerer at de opplever å 

ha tilstrekkelig 

kompetanse og er kjent 

med modellens rutiner og 

avtaler.  
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Tjenestenivå - Spørreundersøkelse til 

lederne i milepæl 7 

indikerer at lederne er 

kjent med 

samarbeidsavtaler og 

rutiner og vurderer disse 

som godt fungerende. 

- Etablerte 

møtestrukturer/møteplass

er for ledere? (For bedre 

samhandling på tvers av 

tjenestene, bør det være 

møteplasser på dette 

nivået? For eksempel 

mellom rektorer, 

barnehagestyrere, leder 

for 

helsestasjon/skolehelse 

osv innenfor tilhørende 

samme 

krets/aldersgruppe?) 

- Etablere strukturer for 

brukermedvirkning på 

tjenestenivå 

-  

 

Kommune-

nivå 

- Kommunal plan for 

satsingen 

 

 

Tabell 2 indikatorer for måloppnåelse 

 

 

* UngData: Dataene viser en øking av psykiske helseplager, ensomhet, negativt selvbilde, 

opplevd press fra omgivelsene, mobbing, vold, fysiske plager og et økende bruk av 

smertestillende medikamenter. Dette gjelder et økende antall unge, og siden dette er forhold 

som har stor betydning i ungdommenes eget liv, helse og utvikling, vil vedvarende belastninger 

gi dårligere helse og reduserte livssjanser for mange flere over tid. 
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5. SENTRALE BEGREPER 
 

I dette kapittelet vil ta med noen sentrale begreper. I prosjekt samhandling er det mange ulike 

faggrupper som er deltagende. Alle som leverer tjenester til gravide, barn og unge blir 

medregnet inn i modellen. For å tydeliggjøre og være enige om begrepsbruken, var det sentralt 

å avklare ulike begreper med prosjektgruppen. Det er arbeidet spesielt med begrepene tidlig inn, 

forebygging og samhandling.  

 

Tidlig inn: Å sette inn tiltak og hjelp så tidlig som mulig i et menneskes liv når vanskene oppstår 

(prosjektgruppens egen definisjon). 

Forebygging: Å utvikle systematiske tiltak som kan redusere og avdekke risikofaktorer på 

individ og systemnivå (prosjektgruppens egen definisjon). 

Samhandling: Et likeverdig samarbeid på tvers av de ulike tjenestene og mellom fagpersoner 

og brukere, til det beste for barn og unge. Dette forutsetter koordinerende tiltak, kunnskap og 

innsikt til hverandres tjenesteområder (prosjektgruppens egen definisjon). 

Familiens hus er en samhandlingsmodell som skal legge til rette for at barn, unge og deres 

familier skal møte et lett tilgjengelig og helhetlig tilbud. (Martiniussen, Hansen, & Adolfsen, 2019) 

BTI er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre det er 

knyttet undring eller bekymring til. Hensikten med BTI-modellen er å kvalitetssikre helhetlig og 

koordinert innsats uten at det blir brudd i oppfølgingen. BTI bidrar til tidlig innsats, samordning 

og medvirkning (Helsedirektoratet, 2021) 

Utsatte barn og unge: er de som har høy risiko for å utvikle problemer som får konsekvenser 

for skolegang og framtidig deltakelse i arbeids – og samfunnslivet (FAFO, 2021).  

Helhetlig, tverrsektoriell modell:  er en modell som viser hvordan ulike ledelsesnivåer, 

tjenester og ansatte jobber med tidlig identifikasjon og riktig oppfølging av utsatte barn 

(Helsedirektoratet, 2021)  

Helsefremmende arbeid: Prosessen som gjør folk i stand til å bedre og bevare sin helse 

(Helsedirektoratet, Forebygging.no, 2021) 

Samhandlingsarenaer: et avgrenset sted for utøvelse av samhandlingen (prosjektgruppas 

egen definisjon) 

Handlingsveileder; inneholder konkrete beskrivelser av fremgangsmåter, rutiner og verktøy 

(prosjektgruppas egen definisjon) 

Bruker: en person som benytter seg av relevante tjenester i en eller annen form.  

Pårørende: et familiemedlem eller annen nærstående person til en som er i behov av eller 

nyttiggjør seg tjenester.  
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Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet der brukere inngår i et likestilt samarbeid med 

fagpersoner i planlegging, gjennomføring, evaluering og beslutningsprosesser (helse, 2021).  

 

6. TVERRSEKTORIELL MODELL – TENK SAMMEN 
 

Modellen som prosjekt samhandling skal utvikle skal bestå av tre nivåer: kommune, tjeneste og 

individnivå. Modellen skal beskrive systematisk og kunnskapsbasert identifikasjon og 

oppfølgning av utsatte barn og unge. Modellen skal vise hvordan vi som kommune arbeider på 

ulike nivåer, og beskrive  tjenester og hvordan ansatte jobber med tidlig identifikasjon og riktig 

oppfølging av utsatte barn og unge. Det som står i sentrum er hvordan de ulike nivåene 

samhandler for det enkelte barn og ungdom. Modellen skal gi ansatte og ledere gode verktøy i 

arbeidet, og bidra til systematisk og langsiktig innsats for å bedre barns oppvekst i kommunen.  

Modellen skal også bidra til at brukerne og frivillige får relevant informasjon og hjelp ved behov.  

Modellen skal forefinnes både digitalt og analogt. 

  

 

Figur 2 kommunes modell for samhandling -Tenk Sammen  
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BRUKERMEDVIRKNING 

 

Våre innbyggere har rett til å medvirke, og vi som kommune og tjenesteyter har plikt til å 

involvere innbyggerne våre. Brukermedvirkning har som mål å bedre kvaliteten på tjenestene 

ved at brukerne får reell innflytelse på valg og utforming av tjenestetilbudet. Dette innebærer at 

tjenestetilbudet så langt som mulig utformes i samarbeid med brukeren, og at det legges stor 

vekt på hva brukeren ønsker (BUFDIR, 2020).Brukermedvirkning er lovhjemlet på 

kommunenivå, virksomhetsnivå og individnivå. Oversikten under er ikke utømmende men gir 

eksempler på lovhjemlet brukermedvirking: 

1. Individnivå:  reguleres av Lov om pasient- og brukerrettigheter  og Lov om grunnskolen 

og den vidaregåande opplæringa. På individnivå handler medvirkning om målgruppens 

mulighet til å ta aktiv del i hendelsesforløp og uttale seg og bli hørt før tiltak knyttet til 

egen situasjon blir satt i gang. Dette kan være en mulighet for familier til å «eie» egne 

aktivitetsplaner/oppfølgingsplaner for eksempel hos NAV. 

2. Tjenestenivå:  reguleres i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 

omsorgstjenesten. Her handler medvirkning om muligheten til å påvirke utformingen av 

ulike typer tiltak; å delta aktivt med innspill rundt tjenesteutvikling. Dette kan for eksempel 

dreie seg om barns muligheter til å påvirke beslutninger om innholdet av aktiviteter i 

fritidsklubber eller barns mulighet til å påvirke hvilke ekstra tiltak/tilbud som skal tilbys i 

skolenes sommerferier. I opplæringsloven kapittel 11 regulerer brukermedvirkning på 

tjenestenivå blant annet.  

3. Kommunenivå:  reguleres av Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. På dette 

nivået handler medvirkning om å bli hørt ved utformingen av kommunens planer og 

tjenester. Medvirkning her kan også bestå i at ulike tjenesteytere på ulike forvaltningsnivå 

involveres i utviklingsprosesser, hvor de benytter erfaringsbasert kunnskap fra arbeidet 

sitt. 

Brukermedvirkning kan gjøres på ulike vis. Hvor mye og hvordan medvirkning skal være en del 

av arbeidet, bør vurderes etter hva slags tiltak og prosesser det er snakk om, og hvilken fase av 

arbeidet man er i. Deltakende aktører og bidragsytere kan ha ulike funksjoner underveis i et 

utviklingsarbeid. I tillegg til medvirkning av barn og unge, kan også foreldre, organisasjoner og 

tjenesteytere bidra med viktige stemmer inn i arbeidet. Det er viktig med ekstra bevissthet rundt 

det å sikre at alle relevante målgrupper blir hørt. 

Eksempler på tjenestespesifikke føringer for brukermedvirkning: 

Skole: Elever i norsk skole skal delta i beslutninger som gjelder deres egen læring. 

Barnehagen skal ivareta barnas rett til medvirkning ved å legge til rette for og oppmuntre til at 

barna kan få gitt uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet, jf. barnehageloven § 1 

og § 3, Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon art. 12 nr. 1. 

Helsestasjon og skolehelsetjenesten skal sikre at barn og ungdom blir hørt, involvert og får 

innflytelse i kontakt med tjenestene, på individ- og systemnivå. Tjenestene skal jobbe for at barn 
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og unge opplever at deres erfaringer og innspill oppleves som reelle når beslutninger tas og nye 

tiltak skal utformes. (Helsedirektoratet, Helsedirketoratet- skolehelsetjenesten, 2021) 

I prosjekt samhandling vil arbeidsgruppen for brukermedvirkning sikre en gjennomgående plan 

for medvirkning på alle nivåer (indvid, tjeneste og kommunenivå) 

7. MILEPÆLER  
 

For å sikre at vi ivaretar progresjon i prosjektet er det satt opp milepæler med aktiviteter.  

Milepæl 2 som omhandler informasjon, involvering og medvirkning vil vare gjennom hele 

prosjektperioden.  
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Figur 3 Milepælsplan 

 

 

 

Deltajert milepælplan:  

 

Milepæl Aktivitet Ansvarlig Gjennom-

ført  

1 Etablering av styringsgruppe og  prosjektgruppe 

Mandat og rammer utformes 

Prosjekt-

leder 

01.11.20 

1 Informasjon til Hovedutvalg KBU Prosjekt-

leder 

25.11.20 

2 Informasjon ut til de ulike kommunalområdene, 

ledergruppene, ansattgrupper ,tillitsvalgte osv.   

Prosjekt-

leder 

arbeids-

gruppe 3 

Gjennom 

hele 

perioden 

2 Informasjon og medvirkning fra brukere og ansatte  Prosjekt-

leder, 

arbeidsgrup

pe 1,2,3  

Gjennom 

hele 

perioden 
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2 Prosjektgruppen starter arbeid med prosjektplan, 

innhold og arbeidsgrupper  (januar  

Informasjonskanal i Teams opprettes 

Prosjektgruppen arbeider gjennom hele 

prosjektperioden å sikrer at arbeidsgruppen følger opp 

prosjektplanen 

Prosjekt-

leder og 

prosjekt-

gruppe 

Gjennom 

hele 

perioden 

3 Arbeidsgruppe 2 oversikt og struktur starter arbeidet 

med kartlegging av kommunes modeller for 

samhandling og organisering  

Arbeids-

gruppe 2 

April 21 

3 Arbeidsgruppe 1 og 3 starter arbeidet med 

brukermedvirkning, informasjon og motivasjon 

Arbeids-

gruppe 1 og 

3 

April 21  

3 Sak til HKBU (12. mai) Prosjekt-

leder 

Mai 21 

4 Arbeidsgruppe 2 leverer en kartleggingsrapport Prosjekt-

gruppen og 

arbeidsgrup

pe 2 

Juni 21 

5  Arbeidsgruppe 2 starter arbeidet med med forslag til 

modell 

Prosjekt-

gruppen og 

arbeidsgrup

pe 2 

Aug/Sept 

21 

5 Arbeidsgruppe 4 digitalt verktøy Prosjekt-

leder 

Aug -21 

5 Delrapport presenteres folkevalgte Prosjekt-

leder 

Aug/ Sept. 

21 

5 Modellen tilpasses Prosjekt-

gruppen og 

arbeidsgrup

pe 2 

Nov 21 

6 Modellen med handlingsveiledere og systematisk 

brukermedvirkning integrert er klar for utprøving 

 Des 21 

7 Strategi for implementering, oppfølging og evaluering Prosjekt -

leder 

Des 21 
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7 Presentasjon av sluttrapport til folkevalgte, med forslag 

til implementering, oppfølging og evaluering 

Prosjekt-

leder 

Des 21 

8 Implementering, oppfølging og evaluering av modellen   2022 

 

Tabell 3 milepælsplan detaljert 

8. ØKONOMI 
 

 

Det er satt av 1,8 millioner for å drifte prosjektet. Dette innebefatter frikjøp av ressurspersoner 

samt midler til ikt utvikling og støtte.  

Det vil bli søkt om midler via Bufdir (Tilskudd til systematisk identifikasjon og oppfølging av 

utsatte barn) så snart det lar seg gjøre.  

 

9. RISIKOKARTLEGGING 
 

Prosjektgruppen har kommet med innspill til hva som kan gå galt, konsekvenser og tiltak som 
skal bidra til å utjevne risikoen. Vedlagt ligger vurderingene og forslag til handlingsplan for å 
motvirke konsekvensene av risikoene.   
 

KARTLEGGING OG RISIKOVURDERING 

 

Nr. Hva kan gå galt? Beskriv konsekvens hvis det 

skjer 

Sannsynlighet Konsekvens 

1 Manglende kunnskap og 

innsikt i hverandres 

“profesjoner” 

 

 

Ser ikke helheten og vi vil 

fortsette å være på hver vår 

”tue”. 

3 1 
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2 Mangel på forankring i 

ledelsen  

 

 

Vanskelig å få det forankret 

hos de ansatte 

3 1 

3 Manglende informasjon 

til ansatte om de ulike 

tjenestene   

 

Kan gå glipp av nødvendig 

hjelp 

Barn kan gå glipp av helhetlig 

omsorg 

3 1 

4 Manglende informasjon 

ut til innbyggere / 

brukerne 

 

Barnet går glipp av helhetlig 

omsorg. 

 

3 1 

5 Ingen delmål Prosjektet ”lever“ ikke, 

umotiverte prosjektdeltakere,  

Viktig med delmål og tidsljine 

2 1 

6 Manglende 

resultatoppnåelse 

 

Bortkastet tid og ressurser 2 1 

7 Mangel på medvirkning Manglende eierskap 2 1 

8 Manglende tillit til 

hverandres tjenester 

Ikke gå inn i samarbeid med 

andre tjenster pga redsel for å 

bli sittende med ansvaret 

alene. At andre tjenester 

overlater ansvaret. 

2 1 

9 Oppleve andres 

profesjon som en trussel 

mot eget fag 

Ikke ville samarbeide med 

andre fordi man er redd for å 

vise utilstrekkelighet i eget fag 

2 1 

 

Tabell 4 kartlegging og risikovurdering 
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HANDLINGSPLAN 

 

Nr

. 

Kort beskrivelse 

av faren/problemet 

Tiltak for å reduserer 

risikoen 

Ansvarlig(e) Tidsfrist 

1 Manglende 

kunnskap og innsikt 

i hverandres 

“profesjoner” 

 

 

 

 

Arbeidsgruppe 3 har fått 

dette som ett av sine 

hovedoppdrag 

(se mandat til 

arbeidsgruppe 3) 

Prosjektleder og 

arbeidsgruppeleder 

Hele 

perioden 

2 Mangel på 

forankring i ledelsen  

 

 

Informasjon til alle 

ledergruppene 

Utarbeide film 

Inn i lederavtaler 

Prosesser i ledergruppene 

 

Prosjektleder 

Ledergruppe i KBU 

Hele 

perioden 

3 Manglende 

informasjon til 

ansatte om de ulike 

tjenestene   

 

 

 

Arbeidsgruppene involverer 

et bredt utvalg av ansatte 

Høy grad av representasjon 

fra tilltisvalgte  

Egen internside på nett 

Informasjonsmateriell i ulike 

varianter 

Prosjektleder 

arbeidsgruppene 

Hele 

perioden 

4 Manglende 

informasjon ut til 

innbyggere / 

brukerne 

 

 

Arbeidsgruppe 1 og 3 

 

Informasjon på nettside 

Informasjonsmateriell i ulike 

varianter 

Arbeidsgruppene 1 

og 3 

Prosjektleder 

Hele 

perioden 
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Brukermedvirkning 

 

 

5 Ingen delmål 

 

 

Milepælplan og detaljert 

milepælsplan er satt 

Møtepunkter for 

prosjektgruppa satt 

Delmål for prosjektgruppa 

blir synligjort en detaljert 

faseplan 

 

Delmålene for prosjeket blir 

arbeidet med inn i 

prosjektgruppen 

 

Prosjektleder og 

prosjektgruppe 

Hele 

perioden 

6 Manglende 

resultatoppnåelse 

 

 

 

Jevnlige rapporteringer og 

oppfølginger fra 

styringsgrupper og RLG 

Jevnlige samtaler med 

prosjekteier 

Faste rapporteringer 

prosjektleder Hele 

perioden 

7 Mangel på 

medvirkning 

Det er stor grad av 

representasjon fra 

tillitsvalgte inn i prosjektet 

 

Deltakerne i 

arbeidsgruppene 

representer alle tjenestene 

rundt barn og unge  

Fast punkt på 

medbestemmelsesmøte på 

seksjonsnivå i KBU 

Prosjektleder 

Prosjektgruppen 

 

Hele 

perioden 
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Arbeidsgruppe 1 har fokus 

på medvirkning for brukerne 

 

Politisk forankring gjennom 

råd og utvalg.   

8 Manglende tillit til 

hverandres 

tjenester 

Bli kjent med hverandres 

tjenester  - gjennom 

arbeidet til arbeidsgruppe 3 

Medvirkning og forståelse 

Lederforankring gjennom 

informasjon, felles 

møtearenaer  

 

 

Arbeidsgruppe 3 

Prosjektgruppen 

Hele 

perioden 

9 Oppleve andres 

profesjon som en 

trussel mot eget fag 

Skape trygghet  og mening 

gjennom medvirkning og 

innsikt 

Gjennom arbeidsgruppe 3 

sitt mandat søkes det å 

imøtekomme usikkerhet 

gjennom økt kunnskap og 

forståelse for hverandres 

områder og anerkjenning av 

hverandres kompetanser. 

Prosjektgruppen 

Arbeidsgruppe 3 

Hele 

perioden 

 Tabell 5 handlingsplan risikokartlegging 
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10. VEDLEGG 
 

 

VEDLEGG 1  MANDAT FOR ARBEIDSGRUPPENE 

 

 

Mandat for arbeidsgruppe 1 

Brukermedvirkning 

 

Mål: 

Arbeidsgruppen skal sikre at brukerperspektivet ivaretas i utforming, implementering og evaluering av ny 

samhandlingsmodell. 

 

Målgruppe for prosjekt samhandling er:  

Gravide og familier med barn og unge fra 0 – 18 år i Sandefjord kommune. 

Oppgaver: 

- -Utforme en plan med utgangspunkt i milepælsplanen (se vedlegg 1) og fordelt på individ- 

tjeneste- og kommunenivå (se vedlegg 2 og 3) 

- Planlegge og gjennomføre brukermedvirkning i de ulike fasene av prosjektet (for eksempel 

brukerundersøkelse, fokusgruppe, referansegruppe og dialogkonferanse) 

- Gi tilbakemelding på resultater og konklusjoner til prosjektgruppen 

- Bistå i prosjekts helhetlige innsats, for å sikre at gode rutiner og praksis for brukermedvirkning er 

satt i system i den nye samhandlingsmodellen. 

 

Resultatmål: 

Arbeidsgruppa leverer: 

- Plan for brukermedvirkning i prosjekt samhandling (se vedlegg 2 og 3) 

- Rapport fra nettbasert brukerundersøkelse (milepæl 3) 

- Referat/tilbakemelding fra brukermedvirkning på skisse til modell (milepæl 4/6) 

- Presentasjon/rapport fra brukermedvirkning på tilpasning av modell (milepæl 5) 

- Evalueringsrapport som oppsummerer tilbakemeldinger fra tjenestenes egne systemer for 

brukermedvirkning (milepæl 7) 
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Metode:  

Dette er forslag og innspill fra prosjektgruppen til arbeidsgruppen over metoder som kan benyttes. 

Arbeidsgruppen velger selv hva som er mest hensiktsmessig: 

- Fokusintervju med barn, ungdom og foreldre som vi er i kontakt med  

- Informasjon tilgjengelig på Helsestasjoner ,barnevernstjenesten, skoler, barnehager, FAU, 

Elevråd. Kanskje deles ut skriv med informasjon om prosjektet og om hvor man kan sende 

innspill hvis ønskelig? 

- Forms med konkrete spørsmål til FAU skole og barnehage, elevråd ungdomsskole. 

- Samtaler med foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne som går i forsterket og ordinær 

avdeling i skole og barnehager. 

- ungdomsrådet 

-  

 
Møtearenaer:  

Leder for arbeidsgruppa vil ha jevnlige møter med ledere fra de andre arbeidsgruppene og prosjektleder. 

Leder rapporterer inn i til prosjektgruppen ca. 1 gang pr. måned 

 

 
Deltagere:  

Leder: May Lene Karlsen 

− Lillian Moksnes fra BV 

− Kim A Løvstad brukerkonsulent i psykisk helsetjeneste for barn og unge 

− Trine Fevang Johannesen, ergoterapeut og fagkoordinator for habilitering 

− Ivar Ramberg, barnehage og ungdomsrådet 

− Rita Moholdt , rektor Fevang skole 

− Nina Hindahl, Haukerød  

− Tove Cecilie Kittilsen, KBU barnehage 

− Ingrid Ødegården  

− Unni Brevik PPT 

− Jarle Hem, Napern 

− Susann Angel - Fellesverket 
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Mandat for arbeidsgruppe 2 

Oversikt og struktur 

 
Mål:  

Arbeidsgruppen skal lage en oversikt over Sandefjord kommunes organisering, struktur og tilbud for 

målgruppen.  Etter kartleggingen er fullført (milepæl3)  vil gruppesammensetningen bli vurdert før 

arbeidsgruppen fortsetter a å komme med forslag til skisse til samhandlingsmodell. 

 

Målgruppe: 

Gravide og familier med barn og unge fra 0 – 18 år med behov for utvidet  hjelp, støtte og 

oppmerksomhet i korte eller lengre perioder i livet. 

 

Oppgavene til arbeidsgruppa: 

Oppgavene til arbeidsgruppa er knyttet til milepæl 3( og 4 )(se vedlegg 1): 

 

Milepæl 3 

- Lage en plan for arbeidsgruppen (se planverktøy, vedlegg 2) 

- Bistå arbeidsgruppe 3 i å kommunisere prosjektets planer og fremdrift til kommunens ansatte, 

brukere, samarbeidspartnere og innbyggere. 

- Lage oversikt over kommunens eksisterende organisering, ansvar, tjenestetilbud, ulike tiltak , 

rutiner,  planer og prosjekter. 

- Kartlegge eksisterende samhandlingsstrukturer og arenaer 

- Arbeidsgruppe må ta stilling til hva trenger vi av informasjon for å lage en modell basert på 

familiens hus og bti fordelt på kommune, tjeneste og individnivå.  

 

 

Milepæl 4 

- Lage forslag til samhandlingsmodell i samarbeid med prosjektgruppa og arbeidsgruppene. Dette 

punktet vurderes etter resultatet fra milepæl 3 er klart.  

 

Resultatmål:  

Arbeidsgruppa leverer:  

- En samlet oversikt over organisering, strukturer, tiltak, planer (milepæl 3) fordelt på kommune, 

tjeneste- og individnivå med hva skal vi ta med oss videre på hvert nivå.  
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- Forslag til samhandlingsmodell  - avventes til etter samlet oversikt er klar. 

 

 

Møtearenaer:  

Leder for arbeidsgruppa vil ha jevnlige møter med ledere fra de andre arbeidsgruppene og prosjektleder. 

Leder rapporterer inn i til prosjektgruppen ca. 1 gang pr måned. 

Deltagere: 

Leder:  Veronika Trøim 

− Hanna Ellingsen (Fysio – og ergoterapitjenesten)  

− Kjersti Moe  (enhetsleder Barnevern) 

− Bente Ekanger (enhetsleder adminstrasjon, familie,helse og bolig og barnevern) 

− Wenche Møgster (enhetsleder psykisk tjeneste) 

− Elisabeth Wendelborg (rektor Melsom skole) 

− Marius Skoland Karlsaune (sentraladministrasjon) 

− Marianne Kvifte (fagkoordinator for jordmødre) 

− Janne Borch –Jenssen (spesialfysioterapeut, fysioe og ergoterapitjenesten) 

− Beate Frønes Kristiansen (Mosserød skole, erfaring med forsterket skole) 

− Cathrine Tuengen( Feen Barnehage) 

− Linda Falkensten (Verneombud BVT) 

− May Lene Karlsen (prosjekt samhandling) 

− Nina Merete Vik Christiansen PPT 

− Trude Nystad (leder PPT) 

 

 

Mandat for arbeidsgruppe 3 

Kommunikasjon og motivasjon 

 

Mål:  

Arbeidsgruppen skal informere kommunen og innbyggere om fremdriften i prosjektet og lage innslag 

som motiverer til styrket samhandling blant kommunens ansatte. 

Innspill fra prosjektgruppen:  



STRATEGI  - PROSJEKT SAMHANDLING | SANDEFJORD KOMMUNE | 27  

27 
 

Gruppa bør jobbe med å skape forståelse for felles fundament, kjennskap til hverandres tjenester og 

fagkompetanse. Jobbe for felles forståelse av begreper og tillit mellom tjenestene. 

Målgruppe:  

Kommunens ansatte, brukere, samarbeidspartnere og innbyggere. 

Oppgaver: 

 

- Utforme en plan med utgangspunkt i milepælsplanen (se vedlegg 1) og fordelt på individ- 

tjeneste- og kommunenivå (se vedlegg 2 og 3)  

- Logo til prosjektet (i samarbeid med ekstern dersom behov) 

- Utarbeide en digital plattform/nettside for alle ansatte i KBU 

- Lage og formidle innslag som informerer kommunens ansatte, brukere og innbyggere om 

prosjekt samhandling (se eksempler i vedlegg 3) 

- Lage og formidle innslag som motiverer og inspirerer ansatte til styrket samhandling (se 

eksempler i vedlegg 3) 

- Lage og formidle informasjon om kommunens tjenester til internt bruk. 

 

Innspill fra prosjektgruppen: 

Forslag til metode som arbeidsgruppen står fritt til å velge fra: 

- Film eller presentasjon med lyd som kan vises alle ansatte innen KBU 

- Nyhetsbrev. 

- Webinar 

- Teams presentasjoner som man kan melde seg på. 

- Lage en presentasjon av alle de ulike laga/enhetene rundt barn og unge. Dette er viktig for at de 

ansatte skal få innsikt i hverandres verden 

- Samarbeide med kommunikasjonsavdelingen i kommunen. 

-  Dette gjøres via filmprosjekt, temadager som bedre sammen, Bruk av gode eksempler- jobbing 

med case på tvers av tjenester 

- Lage en presentasjon til teams og evn Facebook om endringer 

  

 

Møtearenaer:  

Leder for arbeidsgruppa vil ha jevnlige møter med ledere fra de andre arbeidsgruppene og prosjektleder. 

Leder rapporterer inn i til prosjektgruppen. 
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Deltagere:  

Leder: Grethe Kahrs Andersen 

Marianne S. Gustavsen Spesialfysioterapeut fagkoordinator skole 

Eddie Whyte, SLT koordinator 

Rita Blomkvist helsesykepleier fagkoordinator ungdom 

Kristin Norskott helsesykepleier Fagkoordinator 

Hilde Sofie Lysebo (PPT)  

Ellen Karine Jørgensen (BV)  

Marianne Bjørnø IT 

Bente Svenum, Delta 

Laila Mythe, UDF 

Åshild Bergstø, Andebu ungdomsskole 

May Lene Karlsen 

 

 
 

VEDLEGG 2 MØTEPLAN FOR PROSJEKTGRUPPEN 

 

 

Når Tema Hvor 

22.01.21 Introduksjon og forståelse av 

prosjekt samhandling 

teams 

04.02.21 Utvikling av mål og 

målgruppe – (til strategien) 

teams 

17.02.21 Forståelse for tverretatlige 

modellen 

Begrepsforståelse 

Teams 

 

12.03.21 Mandat arbeidsgrupper Teams 

22.04.21 Navn på modell, innhold i 

strategien, informasjon fra 

lederne av arbeidsgruppene 

om ståsted 

Teams 
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03.05.21 Statusrapport arbeidsgrupper 

Veien videre 

PPT lokaler på Lunden 

16.06.21 Status og oppdateringsmøte teams 

26.08.21 Status og oppdateringsmøte 

Forslag til modell  

Behov for endring i 

arbeidsgrupper? 

Ny arbeidsgruppe  

Møterom 4 rådhuset 

17.09.21 Status og oppdateringsmøte Møterom 4 rådhuset 

21.10.21 Status og oppdateringsmøte Møterom 4 rådhuset 

19.11.21 Forslag til modell og 

implementeringsstrategi klar 

Møterom 4 rådhuset 

Jan.22 Implementeringstrategi og 

avslutning av 

prosjektgruppen 

 

 

 

 

 

VEDLEGG 3 KARTLEGGINGSVERKTØY 

 

Modellen er laget med utgangspunkt i «Tenk Sammen»modellen 

 

Nivå i 

modellen 

Hva 

kartlegges? 

Hvordan 

kartlegges det? 

Hvem innhentes 

det informasjon 

fra? 

Hvorfor kartlegges 

det (hva ønsker vi å 

oppnå)? 
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Kommune 

    

 

 
Enhet (?) 

    

 

 
Individ 
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