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RKBU	Nord	
Regionalt	kunnskapssenter	for	barn	og	unge,	Nord

• Det	helsevitenskapelige	fakultet,	UiT	Norges	arktiske	universitet
• Ett	av	fire	sentre	i	Norge.	
• Dekker	Nordland,	Troms,	

Finnmark	og	Svalbard.	



Tjeneste	for	tjenestene
RKBU/RBUP	jobber	for	å	øke	kunnskapen	til	tjenestene	som	arbeider	med	barn	og	unges	psykiske	helse	og	
barnevern.	Dette	skjer	i	nært	samarbeid	med	tjenestene,	politiske	myndigheter	og	andre	kompetansemiljø.	

Målgruppe:	Alle	som	møter	barn	og	unge	og	deres	familier	i	sin	arbeidshverdag.
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Mine	perspektiver

• Psykologspesialist I;
• PPT
• BUP
• Barnehabilitering

• Leder I;
• BUP/BUPA
• Barnehabilitering
• Universitet

• Sakkyndig I	tingretten/lagmannsretten
• Bruker	nasjonalt og internasjonalt



Hvem er barna mellom stolene?

• Mangler systematisk oversikt
• Heldigvis ganske få? 
• Ikke en enhetlig gruppe

• Lisa, 13 år, mobbet på skolen, skolevansker og spisevansker, stort fravær fra skolen, lite 
nærvær i hjemmet og skilte foreldre som er uenig om både omsorg, hva som er problemet
og hvordan det skal løses.

• Lars, 15 år, bor i fosterhjem som holder på å gi opp fordi han er frekk, stjeler, lyver, bruker
stoff. Nekter å gå på skolen, nekter å ta imot behandling på BUP, og er sint på barnevernet
fordi han ikke får bo hos mor.

• Elsa, 14 år, skolevegring, selvskading og dårlig regulert diabetes.
• Felles er store problemer på flere ulike arenaer, ingen eller få viktige, ressurssterke

voksenpersoner, og mange potensielle hjelpetjenester, men også mulighet for tjenestene å
definere hovedproblemet til å ligge utenfor sitt prioriterte område. 



Frafall som risiko
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Databaser,	beskrivelse



Søkestrenger
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Fem	hovedområder…



Frafallsproblematikk?



Hva påvirker samhandling?	
-Økonomi,	ledelse,	kunnskap,	kontinuitet,	rutiner,	koordinering



Hva med	regelverket?	Delproblemstilling





Hva blir konklusjonene?



Hva med	alt	(108++)	som foreligger?	



Generisk oppfordring…



Hva hjelper?

• Det er mange	forskjellige ting	som hjelper
• Paradoksalt nok kanskje det er en del	av problemet fordi tiltak isolert
sett	er gode men	ikke nødvendigvis kompatible



Hva må til for	at	vi	skal klare å fange opp flere
barn	og hjelpe dem til å få en bedre hverdag?

• Å prioritere riktige innsatser.	
• Kombinasjon av verdier og kunnskap.	
• Alle systemer har virkninger og bivirkninger

• Noe	er godt dokumentert men	ikke ønskelig.	Annet er sterkt ønsket til
tross for	dokumentert dårlig.	De	fleste mulige tiltak er i midten,	
utilstrekkelig dokumentert og med	noen tilhengere og noen
motstandere.



Frihet vs	styring?

• Faglig frihet for	hjelperne,	akademisk frihet for	forskerne,	valgfrihet
for	brukere og pasienter er viktige verdivalg.	

• Sannsynligheten for	at	en forskere har interessert seg for	metoden,	at	
den	lokale hjelperen velger å bruke metoden og at	den	aktuelle
brukeren ønsker metoden,	er liten.

• Mange	tilsyn etterlyser lederstyring…



Hva er målet?

• Strømlinjeformet fleksibilitet og et	system	som belønner samarbeid
over	tjenestegrenser.	

• I	dag	er mange	av solskinnshistoriene som fortelles om	gode hjelpere
som har stått opp for	brukeren mot	systemet.	

• Vi	må få solskinnshistorier om	barn	og unge som har fått god	hjelp på
grunn av et	offentlig tjenestetilbud som belønner godt samarbeid til
beste for	barn	og unge.



Følg	oss	på	Facebook:	
facebook.no/rkbunord
Nettsiden:	rkbunord.uit.no

Blogg:	tilbeste.no

Få	informasjon	om	vår	undervisning,	forskning,	fagutvikling	og	aktuelt	
stoff	om	barn	og	unges	psykiske	helse	og	barnevern.

Illustrasjonsfoto:	Colourbox




