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Sammendrag 

Forfattere: Ingrid Grimstad og Eline Kleppe       

Tittel: Betydningen av forebyggende innsats på systemnivå for henvisningsraten til psykisk 

helsevern for barn og unge  

Veileder: Egil Nygaard                                                     Biveileder: Evalill Bølstad Karevold 

Ekstern veileder: Morten Grøvli  

Det er gjort mye forskning på forebygging av psykiske lidelser på individnivå, men det 

eksisterer lite kunnskap om sammenhengen mellom forebyggende og helsefremmende innsats 

på systemnivå og psykisk helse blant barn og unge. Med bakgrunn i dette undersøkte denne 

eksplorerende studien sammenhengen mellom forebyggingsaktivitet i 31 kommuner og 

henvisningsrate til psykisk helsevern for barn og unge (BUP). Et selvutviklet spørreskjema 

ble sendt ut til 1773 ansatte i førstelinjetjenesten med mål om å evaluere kvalitet på 

forebygging ved å se på kapasitet, samarbeid og tilbud av helsefremmende og forebyggende 

tiltak for barn og unge i kommunene. I analysene er 573 respondenter inkludert. Resultatene 

viser en signifikant sammenheng mellom høy kapasitet i barnevernet og lav henvisningsrate 

til BUP (p < .001, ηp² = -.71). Det er moderate eller sterke, men ikke statistisk signifikante, 

sammenhenger mellom lav henvisningsrate og høy kapasitet (ηp² = -.19), flere antall tiltak (ηp² 

= -.33), høy kapasitet i pedagogisk-psykologisk tjeneste (ηp² = -.16), høy grad av samarbeid i 

pedagogisk-psykologisk tjeneste (ηp² = -.33), flere tiltak for foreldre og barn (ηp² = -.27) og 

flere tiltak i barnehage og skole (ηp² = -.26). Samtidig finner vi uventede moderate eller 

sterke, men ikke statistisk signifikante, sammenhenger mellom høy henvisningsrate og høy 

kapasitet i helsefremmende og forebyggende tjenester (ηp² = .24), høy kapasitet i helsestasjon 

og skolehelsetjeneste (ηp² = .38), høy grad av samarbeid i helsefremmende og forebyggende 

tjenester (ηp² = .37) og flere tiltak for foreldre (ηp² = .38). Utvalgsstørrelsen på kun 31 

kommuner kan medvirke til at eventuelle effektstørrelser ikke er statistisk signifikante. Tross 

flere motstridende funn støtter resultatene at det er en sammenheng mellom høyere kvalitet på 

forebyggingsaktivitet i kommuner og lavere henvisningsrate. Resultatene gir en indikasjon på 

hva som bør prioriteres i det helsefremmende og forebyggende arbeidet for barn og unge. Det 

vil være interessant å gjøre en lignende studie med høyere utvalgsstørrelse for å videre 

undersøke effekten av forebygging på systemnivå. 

Nøkkelord: Helsefremmende og forebyggende arbeid, psykiske lidelser, barn og unge, 

systemnivå, førstelinjetjenesten, kapasitet, tverrsektorielt samarbeid, tiltak, psykisk helsevern 

for barn og unge 
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Forord 

Først og fremst ønsker vi å takke vår veileder Egil Nygaard for at døren din alltid har 

stått åpen for gode diskusjoner gjennom hele prosessen. Vi setter stor pris på at du har 

motivert oss med ditt engasjement, dine konstruktive, kloke tilbakemeldinger og din 

omtenksomhet. Samtidig er vi glade for at du hele veien har forventet mye av oss, noe som 

har ført til at vi har utfordret oss selv hver eneste dag og lært utrolig mye. Vi vil også rette en 

stor takk til vår biveileder Evalill Bølstad Karevold for at du dro i gang dette prosjektet og 

presenterte idéen på en slik måte at vi virkelig så verdien i denne samfunnsviktige studien. Vi 

setter pris på dine nyttige tilbakemeldinger på spørreskjemaet og siste utkast av oppgaven.  

Vår eksterne veileder, Morten Grøvli, fortjener en stor takk. Det å få samarbeide med 

avdelingslederen for BUP Ahus har vært stas, spesielt grunnet ditt sterke engasjement for 

feltet. Prosjektet ville ikke blitt så omfattende og vellykket uten dine innspill til 

spørreskjemaet, ditt bidrag med henvisningstall og din hjelp til å underbygge studiens 

viktighet for ledere i førstelinjetjenesten. Det er også viktig å rette en takk til Heidi Taksrud 

og Thea Dahlqvist ved henholdsvis BUP Vestre Viken og Halden kommune. Vi er glade for 

at dere ønsket å bidra i prosjektet vårt gjennom å sende oss henvisningstall og oppfordre 

lederne i førstelinjetjenesten til å besvare spørreskjema, noe vi tror bidro til å øke 

svarprosenten betraktelig. De som deltok i våre kvalitative intervjuer, på piloteringen av 

spørreskjema og våre 576 respondenter i hovedstudien fortjener også en enorm takk. Uten 

hver og en av dere hadde ikke oppgaven gitt like mye innsikt i feltet. Vi er stolte over 

engasjementet prosjektet vårt har skapt blant ansatte i førstelinjetjenesten.  

En stor takk går også til Dag-Erik Eilertsen for hans uvurderlige innspill ved våre 

komplekse metodologiske spørsmål. Det at du ønsket å dele din kunnskap om mikro-

makrosituasjoner, aggregering og vekting har i stor grad økt studiens kvalitet. Vi ønsker også 

å takke våre familier og venner som har støttet og heiet på oss hele veien. I tillegg setter vi 

pris på all forståelse dere har vist denne tiden, og fremover gleder vi oss til å kunne være mer 

til stede for dere. En spesiell takk til de av dere som har lest gjennom oppgaven vår og gitt 

viktige innspill. Den største takken går til hverandre for gode diskusjoner, godt humør og for 

gjensidig motivasjon hver dag i denne prosessen. Mange digresjoner og mye latter har gjort 

lange dager og utfordringene vi har møtt på underveis til å føles overkommelige. Vi er evig 

takknemlige for det vellykkede samarbeidet og for at vi sitter igjen med et så sterkt vennskap. 
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Psykiske lidelser er en av våre største samfunnsutfordringer. De oppstår i høy grad i 

barne- og ungdomsårene (Kessler et al., 2005). Rundt 7 % av barn i førskole- og skolealder 

har symptomer forenelige med en psykisk lidelse, og hvert år behandles rundt 5 % av de i 

alderen 0-17 år hos psykisk helsevern for barn og unge (BUP) (Reneflot et al., 2018). For 

noen kan de psykiske vanskene eller lidelsene i ung alder vedvare og følge dem inn i 

voksenlivet (Luby et al., 2009; Skogen et al., 2018; Speltz et al., 1999). Omfanget og 

varigheten av psykiske lidelser gjør helsefremmende og forebyggende arbeid for å sikre barn 

og unge god psykisk helse til et viktig satsingsområde (Skogen et al., 2018).  

 Helsefremmende arbeid vil si å fremme prosesser og styrke beskyttelsesfaktorer som 

fører til god helse (Garsjø, 2018, s. 27). Forebygging vil si å redusere risikofaktorer og med 

det redusere forekomsten og utviklingen av symptomer, helseproblemer og lidelser (Ogden & 

Hagen, 2019, s. 15). Helsefremmende og forebyggende arbeid investerer i ungdommers helse 

og velvære ved å gi dem viktige ressurser i oppvekst, utdanning og på veien inn i voksenlivet, 

noe som igjen vil gi fordeler til deres barn (Patton et al., 2016). Investering i helsefremmende 

og forebyggende tiltak, som potensielt har stor og positiv folkehelseeffekt, vil også være 

økonomisk lønnsomt (Knapp et al., 2011), da psykiske lidelser er sykdomsgruppen knyttet til 

de høyeste kostnadene for samfunnet (Sælensminde & Line, 2019). Mange studier er utført på 

effekt av helsefremmende og forebyggende tiltak på individnivå, men det er mangel på 

forskning av helsefremmende og forebyggende tiltak på systemnivå (Skogen et al., 2018). 

Særlig er det viktig å undersøke hvilke komponenter av forebygging på systemnivå som er 

mest relatert til barns psykiske helse, for å vite hvilke typer aktiviteter som bør prioriteres.   

Hensikten med denne studien er derfor å undersøke forebygging på systemnivå ved å 

se på sammenhengen mellom kvaliteten på forebyggingsaktiviteten i førstelinjetjenesten og 

henvisningsraten til BUP. Vi utviklet et spørreskjema for å måle ansatte i førstelinjetjenesten 

sin subjektive opplevelse av kapasitet og samarbeid, samt tilbud av helsefremmende og 

forebyggende tiltak. I det videre vil en kort oversikt over barn og unges psykiske helse 

fremlegges. Deretter introduseres teorigrunnlaget for oppgaven, før relevante risiko- og 

beskyttelsesfaktorer presenteres. Så følger en gjennomgang av helsefremmende og 

forebyggende arbeid, inkludert betydningen av kapasitet og tverrsektorielt samarbeid i 

førstelinjetjenesten, helsefremmende og forebyggende tiltak og kunnskapsbasert forebygging. 

Avslutningsvis vil mål og hypoteser legges frem.   
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Barn og unges psykiske helse 

Verdens Helseorganisasjon ([WHO], 2014) definerer god psykisk helse som en 

tilstand av velvære der individet realiserer sitt potensiale, kan håndtere livets normale stress, 

kan arbeide på en produktiv og fruktbar måte og har mulighet til å bidra til samfunnet. 

Psykiske lidelser er en samlebetegnelse for sykdommer og tilstander som påvirker tanker og 

følelser (Malt & Aslaksen, 2019). Det medfører ofte nedsatt funksjonsevne i dagliglivet og 

kan skape ubehag som reduserer livskvalitet. En Ungdata-undersøkelse (Bakken, 2019) viser 

til en høy andel psykiske helseplager i ungdomsårene, der symptomer på stress er mest 

utbredt. Jenter rapporterer langt oftere å ha ulike psykiske plager enn gutter, og omfanget har 

gradvis økt siden begynnelsen av 2010-tallet. Fra 10. trinn til slutten av videregående er i 

overkant av hver fjerde jente ganske eller svært mye plaget av de fleste av undersøkelsens 

seks symptomer på psykiske plager. Fra 2015 har det også vært en økning blant guttene 

(Bakken, 2019). Dette kan tyde på at mange i løpet av oppveksten vil utvikle psykiske 

lidelser. Det er vanlig med komorbiditet (Angold et al., 1999; Bird et al., 1993; Egger & 

Angold, 2006), der barn med en psykisk vanske eller lidelse er mer sannsynlig å også ha en 

annen emosjonell lidelse eller atferdslidelse (Wichstrøm et al., 2012).  

Omfanget av psykiske lidelser fører også med seg samfunnsøkonomiske 

konsekvenser. Ifølge Sælensminde og Line (2019) var psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 

i Norge i 2015 den sykdomsgruppen som var knyttet til størst samfunnsmessig sykdomsbyrde 

og høyeste helsetjenestekostnader. I tillegg utgjorde psykiske lidelser, sammen med muskel- 

og skjelettsykdommer, hele 55 % av produksjonstapet basert på tapte skatteinntekter. Mange 

helsefremmende og forebyggende intervensjoner synes imidlertid å være kostnadseffektive 

(Knapp et al., 2011; McDaid et al., 2017). Kostnaden ved å igangsette tiltak er mye lavere enn 

utgiftene ved langvarige psykiske lidelser, så lønnsomheten til intervensjonen blir reell innen 

en relativt kort tidsperiode (Knapp et al., 2011). Heckman (2006) underbygger at tidlige 

intervensjoner rettet mot barn har høyere økonomisk avkastning enn intervensjoner rettet mot 

voksne. Kunnskap om hvordan man tidlig kan forebygge psykiske lidelser er således et viktig 

felt i folkehelsearbeid for psykisk helse.  

Teoretiske perspektiver 

Forebyggingstiltak rettet mot barn og unge baseres ofte på en økologisk modell, der 

kontekst ilegges stor betydning for livskvalitet og utvikling av psykiske plager (Skogen et al., 

2018). Økologiske modeller viser til interaksjoner mellom barnet og miljøet rundt, der barnet 

både vil kunne påvirke og bli påvirket. Forebyggingstiltakene forsøker gjerne å påvirke 
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atferden til de rundt barna, som foreldre eller lærere, for å oppnå positiv innvirkning på barnas 

utvikling. Det antas å være størst sjanse for suksess med en koordinert forebyggende innsats 

av virksomme tiltak på tvers av ulike områder i barnets liv, sammenlignet med isolerte 

enkelttiltak (Skogen et al., 2018). Oppgaven har teoretisk forankring i Bronfenbrenners 

utviklingsøkologiske teori og Sameroffs økologiske transaksjonsmodell.  

Bronfenbrenners utviklingsøkologiske teori 

Den utviklingsøkologiske teorien til Urie Bronfenbrenner (1977) legger vekt på at 

barnets utvikling kan sees på som en dynamisk prosess, der utvikling skjer i et gjensidig 

samspill mellom egenskaper ved individet og miljøet individet lever i. Teorien viser hvordan 

nære og fjerne systemer kan påvirke hverandre og hvordan disse igjen kan påvirke barnets 

utvikling. Det økologiske miljøet består av fire systemer på ulike nivåer (figur 1). Systemene 

interagerer med og påvirker hverandre i alle aspekter av barnets liv. Individet er en del av 

systemene, og både barnets opplevelser i et bestemt system og samspillet mellom de ulike 

systemene former utviklingen (Ferrer-Wreder et al., 2005). 

Figur 1. 

Illustrasjon av Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell (Helsedirektoratet, 2015, s. 14). 

 

Mikrosystemet innebærer direkte relasjoner mellom individet og det umiddelbare 

miljøet (Bronfenbrenner, 1977). Her spiller familie en sentral rolle, og deres interaksjoner 

med barnet vil ha stor innvirkning på barnets utvikling. Mesosystemet binder sammen de 



 4 

ulike mikrosystemene, da det er sannsynlig at det som skjer i et mikrosystem påvirker de 

andre mikrosystemene. Eksempler på dette er samarbeid mellom foreldre og barnehage eller 

forholdet mellom foreldre og venner. Barnets utvikling forventes å påvirkes positivt dersom 

foreldrene inviterer barnets venner hjem og bruker tid med dem. Samhandling mellom 

systemene rundt barnet kan skape forutsigbarhet og trygghet for barnet, noe som kan være 

med på å skape gode vilkår for utvikling. Eksosystemet omfavner sosiale strukturer og 

institusjoner som kan påvirke barnet indirekte, som førstelinjetjenesten og foreldrenes 

arbeidsplass. Dersom foreldrene har mye press på jobben kan det påvirke barnet gjennom at 

foreldrene er stresset, irritable og har lite tid til dem. Makrosystemet består av det bestemte 

samfunns økonomiske system, trossystem, lover og normer, inkludert politiske vedtak og 

sosialpolitikk (Bronfenbrenner, 1977). Senere ble kronosystemet inkludert i teorien for å 

synliggjøre tidsdimensjonen i individets utvikling. Systemet reflekterer hvordan hendelser og 

overganger i barnets liv og systemene rundt kan påvirke utviklingen og ett eller flere av de 

andre systemene (Bronfenbrenner, 1986). Kronosystemet inkluderer blant annet endringer i 

familiestruktur, bosted, foreldrenes arbeidssituasjon, samfunnsøkonomisk nedgang og krig.  

Sameroffs transaksjonsmodell 

Økologiske transaksjonsmodeller tar utgangspunkt i at en bestemt utvikling på ingen 

måte er gitt på forhånd. Utviklingen er et produkt av interaksjoner mellom individer og de 

ulike situasjonene de befinner seg i, samt utviklingshistorien deres (Vonheim, 2014). Slike 

modeller ligger ofte til grunn for intervensjoner rettet mot risikofaktorer knyttet til en konkret 

problematferd, men benyttes også for å forsterke beskyttelsesfaktorer som fremmer positiv 

utvikling (Ferrer-Wreder et al., 2005). Transaksjonsteorien til Arnold Sameroff (1975) sier at 

utviklingen til et barn er et resultat av de kontinuerlige dynamiske interaksjonene mellom 

barnet og miljøet rundt. Individet skaper og påvirker det fysiske miljøet rundt seg, og dette 

fysiske miljøet vil igjen være med å forme individet. Foreldrene er en viktig del av barnets 

miljø og de vil være i et kontinuerlig samspill med gjensidig påvirkning så lenge de omgås 

hverandre. Foreldrene er med å forme sine barn samtidig som barna er med å forme 

foreldrene, som igjen setter betingelser for barnas utvikling. Både barnet og foreldrene vil ha 

kontinuerlig utvikling på bakgrunn av denne felles transaksjonen. Et godt samspill mellom 

foreldrene og barnet kan fungere som en beskyttende faktor og bidra til en positiv utvikling. 

Sameroff (1975) mener samtidig at barnets egenskaper bare er en del av utviklingen, 

og at risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer i miljøet rundt spiller en sentral rolle. For 

eksempel vil barn med høy intelligens og godt temperament på sikt kunne komme dårligere ut 
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enn barn med lavere intelligens og et vanskeligere temperament, dersom de førstnevnte barna 

vokser opp i et miljø med mange flere risikofaktorer. På den andre siden kan barn av mødre 

som opplevde fødselsdepresjon, men som ellers har et trygt omsorgsmiljø, klare seg bedre enn 

barn som lever i et miljø hvor det samlet sett er flere risikofaktorer.  

Bronfenbrenner og Sameroff har begge et teoretisk, økologisk perspektiv som 

understreker både individuelle og kontekstuelle systemer, og forholdene mellom systemene. I 

det helsefremmende og forebyggende arbeidet er det viktig å være bevisst forholdet mellom 

person og miljø, og samhandlingen mellom ulike miljøer. Teoriene kan bidra til å forstå 

risikofaktorer og hvordan beskyttende faktorer spiller inn for forebygging og barnas psykiske 

helse. Perspektivene tilbyr dermed mye innsikt når det kommer til å organisere og evaluere 

helsefremmende og forebyggende tiltak (Eriksson et al., 2018).   

Risiko- og beskyttelsesfaktorer 

For å kunne drive god forebygging er det viktig å forstå hvilke komplekse og kausale 

prosesser som ligger bak psykisk helse. En risikofaktor er en hvilken som helst faktor hos 

individet eller i oppvekstmiljøet som kan assosieres med økt sannsynlighet for negativ 

psykososial utvikling (Ogden & Hagen, 2019, s. 16). Flere risikofaktorer sammen kan føre til 

en forsterket negativ utvikling. En beskyttelsesfaktor er i motsetning til en risikofaktor en 

hvilken som helst faktor hos individet eller i oppvekstmiljøet som kan assosieres med redusert 

sannsynlighet for negativ psykososial utvikling (Gjertsen, 2007, s. 24). Beskyttelsesfaktorer 

reduserer de negative helsemessige virkningene av belastninger en person utsettes for, mens 

risikofaktorer øker de negative helsemessige virkningene (Skogen et al., 2018, s. 24).  

Faktorer som har betydning for befolkningens psykiske helse kan være 

samfunnsmessige faktorer (lovgivning og økonomiske faktorer), strukturelle faktorer 

(førstelinjetjenesten og foreldrenes arbeidsplass), faktorer i det nære miljøet (relasjoner og 

interaksjoner) og individnære faktorer (biologiske, atferdsmessige og psykologiske faktorer) 

(Bronfenbrenner, 1977). Samfunnsmessige faktorer som kan plasseres i makrosystemet til 

Bronfenbrenner (1977), for eksempel politiske rammer og den enkelte kommunes økonomi, 

kan ha betydning for vilkårene barn og unge har på alle arenaer over tid. Kommunenes 

driftsutgifter gir en indikator på satsingen på det helsefremmende og forebyggende arbeidet, 

og økonomiske prioriteringer kan påvirke mulighetene til å igangsette tiltak. Dermed kan 

samfunnsmessige og politiske beslutninger ha stor betydning for barn og unges psykiske 

helse, for eksempel via eksosystemet til Bronfenbrenner (1977) gjennom hvordan 

førstelinjetjenesten er organisert (Garsjø, 2018; Skogen et al., 2018). Folkehelseinstituttet 
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([FHI], Major et al., 2011) oppsummerer de viktigste risikofaktorene for barn og unges 

psykiske helse. Det inkluderer individuelle temperamentstrekk, lav sosioøkonomisk status, 

konflikter mellom foreldre, omsorgssvikt, psykiske problemer hos foreldrene, uheldige 

forhold rundt graviditet og fødsel, mishandling og overgrep, sosial isolasjon og mobbing, 

flyktningebakgrunn og traumatiske erfaringer fra opprinnelseslandet og belastende 

livshendelser i familien. Videre presenteres noen av risikofaktorene som kan plasseres i 

mikrosystemet til Bronfenbrenner (1977). 

Det å vokse opp i en familie med lav sosioøkonomisk status virker å ha sammenheng 

med negativ psykologisk utvikling blant barn og unge (Ben-Shlomo & Kuh, 2002; Holmboe 

et al., 2006; Lundberg, 1991). Flere studier finner sammenheng mellom lav sosioøkonomisk 

status og atferdsvansker (Wichstrøm et al., 2012; Zachrisson & Dearing, 2015), samt økt 

risiko for problemer med kognisjon, sosioemosjonell utvikling og emosjonelle vansker (Bøe 

et al., 2012; Dahl et al., 2014; Dearing, 2008). En rapport utgitt av Helsedirektoratet (Bøe, 

2015) viser derimot at sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og psykologisk 

utvikling er et resultat av en assosiasjon med medierende variabler. De viktigste 

mediatorvariablene virker å være knyttet til foreldrene og familiemiljøet. Når assosiasjonen 

tas hensyn til i statistiske analyser reduseres eller forsvinner den direkte sammenhengen.  

Familieprosessmodellen viser til at foreldrene kan utvikle atferds- og emosjonelle problemer 

som følge av at den økonomiske situasjonen oppleves som stressende eller belastende. Det 

kan påvirke deres oppdragerpraksis ved at de blir strengere, mindre involverte og mer 

inkonsekvente i samspillet med barna, noe som kan føre til mer internaliserende og 

eksternaliserende atferd hos barna (Conger & Conger, 2002). Familieinvesteringsperspektivet 

fremmer at utviklingen hos barn i familier med lav inntekt kan påvirkes av at familien har 

mindre tilgang på ressurser som bidrar til positiv utvikling (Bøe, 2015). Høyere inntekt gir i 

større grad mulighet til investeringer som har positive konsekvenser for barna, som barnepass, 

stimulerende leker og aktiviteter, å bosette seg i et godt nabolag og mulighet til å bruke tid 

med barna (Becker & Tomes, 1986; Mayer, 2010). 

Foreldrekonflikt er en velkjent risikofaktor for barns utvikling, særlig når konfliktene 

er vedvarende og involverer barna (Amato, 2001). Foreldrekonflikt er assosiert med redusert 

evne til ivaretakelse av barnet, mindre emosjonelt tilgjengelige foreldre og mer aggressiv og 

fiendtlig oppdragelsesstil. Det kan igjen øke barnets risiko for tilpasningsvansker, lavere 

emosjonelt velvære, atferdsproblemer, lav selvfølelse og internaliserende problemer som 

depresjon, stress og angst (Breivik & Olweus, 2006; Cui & Conger, 2008; Katz & Gottman, 
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1993; Krishnakumar & Buehler, 2000). Foreldrenes konfliktnivå virker å fungere som en 

modererende faktor på sammenhengen mellom samlivsbrudd og barnets økte risiko for å 

oppleve psykososiale problemer. Ved lavt konfliktnivå synker barnets nivå av velvære om 

foreldrene går fra hverandre, mens ved høyt konfliktnivå øker barnets nivå av velvære dersom 

foreldrene går fra hverandre (Amato, 2003).  

Betydningen av foreldreomsorg understrekes ved konsekvensene av å vokse opp med 

foreldre med psykiske lidelser eller foreldre som misbruker alkohol. Disse barna har økt risiko 

for å oppleve omsorgssvikt og mishandling (Sidebotham et al., 2001), samt økt risiko for å 

utvikle psykiske lidelser, tilknytningsproblemer, nedsatte kognitive evner og dårligere 

psykososial fungering og tilpasning sammenlignet med andre barn (Dean et al., 2010; 

Heyerdahl, 2000; Kessler et al., 2010; Lynskey et al., 1994). Negative barndomsopplevelser 

som følge av foreldrenes psykiske lidelser eller alkoholmisbruk kan være en medierende 

faktor for den økte risikoen. Christoffersen og Soothill (2003) viser at den fordoblede risikoen 

for å bli innlagt med psykisk sykdom for barn med foreldre som misbruker alkohol forsvinner 

etter kontroll for slike opplevelser. Alkoholbruk under svangerskapet kan også medføre 

alvorlige følger for barnet, som hyperaktivitet, atferdsvansker, hukommelsesvansker, lav IQ, 

problemer med språk og motorikk, angst og depresjon (O´Connor & Paley, 2009). Hvis 

foreldrenes problemer fører til sviktende omsorg for barnet kan det igangsettes en rekke tiltak, 

som tilsyn i hjemmet, avlastning og støttekontakt. Formålet med tiltakene er å styrke 

foreldrenes omsorgsevne og dermed bedre barnas omsorgssituasjon for å forhindre senere 

omsorgsovertakelse, samt forebygge psykiske lidelser hos barnet (Heyerdahl, 2000). 

Ulike forhold i skolehverdagen kan ha negativ innvirkning på elevenes psykiske helse, 

og her er særlig mobbing en sentral risikofaktor. Til enhver tid mobbes hele 63 000 personer 

bare i Norge (Aarø, 2016). En gjennomgang av studier (Wolke & Lereya, 2015) viser at det å 

være utsatt for mobbing i barndommen kan øke risikoen for å utvikle internaliserende 

problemer, spesielt angstforstyrrelser og depresjon. Risikoen er også høyere for selvskading, 

selvmordstanker, selvmordsforsøk og faktisk selvmord i ungdomstiden. I tillegg opplever de 

som er utsatt for mobbing i barndommen oftere enn andre symptomer på borderline 

personlighetsforstyrrelse og psykotiske opplevelser som hallusinasjoner eller 

vrangforestillinger i ungdomstiden.   

 Tross erfaringer med ulike risikofaktorer er det mange barn og unge som klarer seg. Å 

styrke barns kognitive, sosiale og atferdsmessige evner gjør at de blir mindre sårbare overfor 

en rekke problemer (Gjertsen, 2007). Kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer gir innsikt 
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i hva som under hvilke forhold kan bidra til positiv utvikling og effektive metoder for hvordan 

samfunnet kan jobbe helsefremmende og forebyggende.  

Helsefremmende og forebyggende arbeid 

Helsefremmende arbeid har til hensikt å styrke folks helse og livskvalitet, ut over det å 

gjøre dem fri for sykdom (Weisæth, 2000, s. 5). Det forebyggende arbeidet innebærer å 

iverksette tiltak for å eliminere risikofaktorer og dermed redusere sannsynligheten for 

utviklingen av psykiske problemer (Garsjø, 2018, s. 26). Det kan skilles mellom tre ulike 

typer for forebygging (Mrazek & Haggerty, 1994). Den første typen er universell forebygging 

som er rettet mot hele populasjonen, uavhengig av risikofaktorer. Tiltakene forventes å utsette 

eller forhindre nye tilfeller av sykdom eller vansker. Selektiv forebygging retter seg mot en 

selektert gruppe som kan være spesielt utsatt for å oppleve symptomer eller utvikle en lidelse. 

Denne typen forebygging ønsker å identifisere risikofaktorer tidlig og hindre at problemer kan 

utvikle seg videre. Indikativ forebygging er rettet mot individer som gjennom undersøkelse 

har blitt identifisert med tidlige symptomer på en spesifikk lidelse eller har høy risiko for 

fremtidig utvikling av en lidelse.  

Rose (1992) foreslår en populasjonstilnærming til forebygging fremfor en 

høyrisikotilnærming. Han mener at dersom risikoen for en sykdom er utbredt, vil tiltak som 

minsker risikoen for alle i populasjonen redusere sykdomsbyrden mer effektivt enn 

høyrisikotilnærmingen. Ved populasjonstilnærmingen forskyves hele befolkningen til en 

lavere risikokategori, mens høyrisikotilnærmingen forskyver kun individer med høy risiko til 

en lavere risikokategori. Mackenbach et al. (2013) viser at tre fjerdedeler av de helsemessige 

gevinstene blir oppnådd ved universelle forebyggende tiltak, mens en fjerdedel kan tilskrives 

høyrisikotilnærmingen. Universelle tiltak har gjerne små effekter for den enkelte, men stor 

effekt for samfunnet siden tiltakene når mange (Major et al., 2011). Selektive tiltak kan ha 

god effekt på den enkelte og gruppen, men noe mindre effekt for forekomsten i hele 

samfunnet, avhengig av hvor store risikogruppene er. Individrettede tiltak har i mange tilfeller 

svært god effekt for den enkelte, men er av mindre betydning for folkehelsen siden det kun er 

de som har høy risiko eller er i ferd med å bli syke som mottar tiltaket. 

Kommunene har et ansvar for å fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og 

miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller 

lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot 

faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen (Folkehelseloven, 2011, § 4). Kommunene 

skal tilby helsefremmende og forebyggende tjenester som helsestasjon og skolehelsetjeneste, 
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fastlegeordning, samt være tilknyttet lege, sykepleier, fysioterapeut, jordmor, helsesykepleier, 

ergoterapeut og psykolog (Helse- og omsorgstjenesteloven, 2011, § 3-2). En undersøkelse av 

offentlig folkehelsearbeid (Riksrevisjonen, 2014-2015) finner at blant kommunene som deltok 

anser hele 54 % psykisk helse som en av de tre viktigste folkehelseutfordringene, men kun 32 

% oppgir psykisk helse blant områdene med flest antall iverksatte tiltak. Undersøkelsen viser 

at varierende kapasitet og kompetanse i kommunene er utfordringer for det systematiske og 

langsiktige folkehelsearbeidet. Tiltak som iverksettes er ofte små og styrt av hvor det finnes 

tilskuddsmidler. Det er vanskelig å måle langsiktig effekt av forebygging, og derfor 

prioriteres kortsiktige sammenhenger. Høyere prioritering av folkehelsearbeid kan på sikt føre 

til friskere befolkning og betydelige besparelser for samfunnet (Riksrevisjonen, 2014-2015). 

Et sentralt tema i kommunene for å drive folkehelsearbeid er hvilken kapasitet de har i ulike 

instanser og hvordan samarbeidet foregår mellom ulike sektorer. 

Kapasitet og tverrsektorielt samarbeid i førstelinjetjenesten 

For at helsefremmende og forebyggende arbeid skal gi effekt kreves det en kommunal 

førstelinjetjeneste som bruker kunnskapsbasert forskning og praksis, som har tilstrekkelig 

kapasitet og som samarbeider. Sosial- og helsedirektoratet (2005) sin strategi for 

kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten baseres på forskning, kunnskapsbasert praksis 

og forbedringsarbeid. De vektlegger seks elementer når de definerer tjenester av god kvalitet. 

Det første er bruk av tiltak som er basert på pålitelig kunnskap om effekt. Det andre er trygge 

og sikre tjenester hvor sannsynligheten for feil er redusert til et minimum. Det tredje består av 

at brukere skal involveres og gis innflytelse, mens det fjerde er god samordning og kontinuitet 

i tjenestetilbudet. Det femte er at ressursene skal utnyttes på en slik måte at samfunnet og 

brukeren får mest mulig gevinst. Det siste er tilgjengelige tjenester og rettferdig fordeling. For 

å sikre kvaliteten på tjenestene må det jobbes med flere tilnærminger og tiltak på makro-, 

ekso-, meso- og mikronivå (Bronfenbrenner, 1977).  

Førstelinjetjenesten er sentral for både miljø- og individrettet forebyggende arbeid for 

barn og unge (Dalgard, 2000). Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste med ansvar for 

forebyggende arbeid, utredning, hjelpetiltak i hjemmet, plassering og oppfølging av barn 

utenfor hjemmet og godkjenning av fosterhjem (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

[Bufdir], 2020). Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) hører naturlig inn i det forebyggende 

arbeidet og bidrar til tidlig innsats for barn og unge. Tjenesten skal gi råd til foreldre og 

personale i barnehage og skole, igangsette forebyggende tiltak, og tilrettelegge for og følge 

opp barn med særskilte behov (Utdanningsdirektoratet, 2016). Helsestasjons- og 
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skolehelsetjenesten er i særstilling for helsefremmende og forebyggende arbeid, da deres 

arbeid gir nærkontakt med barn og deres familie. Velfungerende helsestasjoner kan både sikre 

god svangerskapsomsorg og fange opp utviklingsavvik og symptomer tidlig, slik at utredning 

og tiltak kan igangsettes (Reneflot et al., 2018). Skolehelsetjenestens formål er å fremme 

elevers helse og forebygge sykdom. Tjenesten skal samarbeide med hjem, skole og andre 

tjenester for å identifisere og løse helsemessige problemer knyttet til elevenes situasjon 

(Heyerdahl, 2000). Alle kommuner er pliktige til å ha de nevnte tjenestene (Bufdir, 2020; 

Helse- og omsorgstjenesteloven, 2011, § 3-2; Opplæringsloven, 1998, § 5-6), men det er stor 

variasjon i kapasitet her. Flere kommuner tilbyr også familietjeneste, flyktningetjeneste og 

andre helsefremmende og forebyggende tjenester.    

Tverrsektorielt samarbeid er samarbeid på tvers av sektorene i kommunen (Glavin & 

Erdal, 2013, s. 25). Det inkluderer når de ulike førstelinjetjenestene jobber sammen for å nå et 

felles mål. Dersom tjenestene som arbeider med barn og unge samarbeider, kan det kunne øke 

kvalitet på hjelpen barnet og familien blir tilbudt. Kunnskapen og observasjonene til de 

forskjellige tjenestene kan samles og bidra til å utvikle en felles forståelse og et 

helhetsperspektiv. Det tverrsektorielle samarbeidet, samt et godt samarbeid med barnet og 

barnets familie, vil bidra til å sikre og styrke det totale oppvekstmiljøet for barnet (Glavin & 

Erdal, 2013), samt sikre at spesifikke tiltak gjøres relevante for de det gjelder.   

Helsefremmende og forebyggende tiltak 

Kunnskap om forebygging, risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer danner ofte 

grunnlaget for ulike forebyggende intervensjoner. De to siste tiårene har det vært en stor 

utvikling av evidensbaserte tiltak som har til hensikt å hjelpe barn og unge å mestre 

ferdigheter og utvikle strategier som er viktige for å sikre en god psykisk utvikling og helse 

(Kjøbli et al., 2017, s. 11). Major et al. (2011) spesifiserer viktigheten av å skape positive 

miljøer rundt barn og unge, og vurderer noen tiltak til å ha stor positiv effekt på barns 

psykiske helse. Dette er tiltak som barnehager av høy kvalitet med overkommelig pris, 

skolemiljø med høy kvalitet hvor det jobbes systematisk for å forebygge mobbing og 

atferdsproblemer, hjemmebesøk til førskolebarn for å oppdage eventuell omsorgssvikt, og 

tiltak som styrker foreldreferdigheter, spesielt hos familier hvor risikofaktorer for psykiske 

lidelser hos barn allerede er til stede.  

Mange intervensjoner involverer foreldre da relasjonen mellom barnet og 

omsorgspersoner har stor betydning for barns utvikling, både sosialt, psykisk og kognitivt 
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(Kjøbli et al., 2017). En studie viser at hjemmebesøk fra helsepersonell som er trent i å 

identifisere, forebygge og behandle barseldepresjon kan gi varig reduksjon i prevalens av 

depresjon blant kvinner som har født, noe som kan beskytte barnets psykologiske utvikling 

(Brugha et al., 2011). En systematisk oversikt viser også at hjemmebesøk i perioden etter 

fødsel kan ha en positiv effekt på spedbarns helse og mødres tilfredsstillelse etter fødsel 

(Yonemoto et al., 2014). Samtidig viser oversikten mange inkonsistente funn og at 

hjemmebesøk derfor ikke nødvendigvis har effekt på verken barnets eller mødrenes helse. 

Andre foreldrebaserte intervensjoner kan ha positive langtidseffekter på atferden til barn og 

unge med eksternaliserende atferdsvansker (Berg et al., 2020; Mingebach et al., 2018; 

Waddell et al., 2018). Noen av de mest vellykkede programmene virker å være veiledning i 

atferdshåndtering, parent-child interaction therapy, multisystemisk terapi, De Utrolige Årene 

(DUÅ), trippel P (Berg et al., 2020), og programmer som fokuserer på barn i risikosonen, 

tidlig innsats og foreldreveiledning (Waddell et al., 2018). Samtidig viser Smedler et al., 

(2015) at kun 5 av 25 programmer for forebygging av atferdsvansker viser effekt. I tillegg var 

langtidseffektene etter 6-12 måneder små og inkonsistente blant de effektive programmene. 

Både individfokuserte, familiebaserte- og skolebaserte programmer som har til hensikt å 

forebygge ungdomskriminalitet, aggresjon og mobbing blant barn og unge viser effekt 

(Farrington et al., 2017). 

Flyktningebakgrunn og traumatiske erfaringer fra opprinnelseslandet kan ha en 

negativ innvirkning på barn og unges psykiske helse (Major et al., 2011). En studie har på 

forsøksbasis utprøvd kurs i mestring av belastninger blant tamilske flyktninger (Guribye, 

2009). De identifiserer følgende tiltak som lovende: leksehjelp, ekstraundervisning, 

motivasjonsseminarer, kurs og seminarer om det norske skolevesenet og samfunnet, og 

motivering av ressurssterke ungdommer til å delta som rollemodeller for mer utsatte 

ungdommer. Skole- og samfunnsbaserte intervensjoner som har til hensikt å redusere 

psykiske lidelser/vansker blant flyktninge- og asylsøkende barn virker å gi effekt ved 

signifikant nedgang i symptomer (Tyrer & Fazel, 2014).   

Skolen er en sentral arena for forebyggende arbeid da de fleste barn og unge 

oppholder seg på skolen store deler av hverdagen og interagerer her både med voksne og 

andre barn. Skolebaserte anti-mobbeprogrammer kan redusere mobbeatferd med 

gjennomsnittlig 20-23 % (Farrington & Ttofi, 2009). Intervensjoner for å promotere psykisk 

helse i skolen kan ha positive effekter på barn og unges internaliserende vansker (Neil & 

Christensen, 2009; Weare & Nind, 2011; Werner-Seidler et al., 2017), sosiale og emosjonelle 
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ferdigheter, atferdsproblemer og læring (Weare & Nind, 2011). Skolebaserte programmer som 

har til hensikt å redusere internaliserende vansker blant ungdommer, viser at intervensjoner 

for angst og depresjon fører til en signifikant reduksjon i symptomer, mens intervensjoner for 

symptomer på stress ikke fører til en reduksjon (Feiss et al., 2019). Selv om disse 

intervensjonene kan redusere angst- og depresjonssymptomer, vil ikke effektene alltid være 

langvarige og etnisitet, dose, alder og programmenes karakteristikker påvirker effekten. 

Psykologiske og/eller skolebaserte intervensjoner for å forebygge depresjon virker å ha effekt 

(Bellón et al., 2015; Brunwasser & Garber, 2016; Sandler et al., 2014), selv om de fleste har 

små eller moderate effektstørrelser. Andre systematiske oversikter konkluderer imidlertid med 

at det er lite evidens for effekt av skolebaserte intervensjoner som kun fokuserer på 

forebygging av depresjon eller angst (Caldwell et al., 2019). Flere finner nøytrale til små 

effekter av skolebaserte intervensjoner som ønsker å forebygge psykiske problemer eller 

promotere psykisk velvære (Mackenzie & Williams, 2018; Whear et al., 2013).  

Det er vanskelig å si noe om effekten av forebyggende tiltak i barnehagen, da det ikke 

foreligger systematiske oversikter over studier av tiltak for å redusere internaliserende 

problemer blant barn i førskolealder (Skogen et al., 2018). En norsk evaluering av DUÅ 

tilpasset barnehagen finner positive resultater knyttet til forebygging av aggressiv atferd, 

internaliserende problemer, oppmerksomhetsvansker og fremming av sosiale ferdigheter på 

universelt nivå (Fossum et al., 2017). En kunnskapsoppsummering av Schindler et al. (2015) 

viser at tiltak for å redusere eksternaliserende atferdsvansker blant barnehagebarn har positiv 

effekt, det gjelder særlig tiltak som fokuserer på barnas sosiale ferdigheter. I det forebyggende 

arbeidet er det viktig å bruke kunnskapsbasert forskning som grunnlag for bruk av tiltak.  

Kunnskapsbasert forebygging 

Kunnskapsbasert forebygging vil si å utnytte den til enhver tid beste kunnskap om hva 

som virker problemløsende, forebyggende og kompetanseutviklende (Ogden & Hagen, 2019, 

s.19). Det innebærer å bruke forskning for å veilede praksis og bruke program, metoder og 

tiltak som gjennom kontrollerte evalueringer har gitt positive resultater. Barn og unge bør få 

tilbud om det tiltaket som med størst sannsynlighet vil hjelpe dem og som gir færrest mulig 

ulemper. Det innebærer at tjenestene og den enkelte medarbeider må ha et kritisk blikk på 

egen praksis (Dawes et al., 2005). Hvorvidt forebyggingstiltak gir effekt eller ikke kan 

imidlertid avhenge av flere faktorer. Weare & Nind (2011) peker eksempelvis på prinsipper 

som må være til stede for at tiltak på individnivå i skolen skal gi effekt. Noen av disse er 

fokus på positiv psykisk helse, starte med intervensjoner tidlig og opprettholde det gjennom 



 13 

skolegangen, balansere universelle- og høyrisikotiltak, involvere foreldre og samfunnet, og 

riktig implementering. 

Riktig implementering er viktig for at forebyggende tiltak skal kunne gi effekt. 

Implementering handler om hvordan tiltak gjennomføres (Kjøbli et al., 2017, s. 12). Dane og 

Schneider (1988) beskriver fem ulike aspekter ved implementering. Det første er 

overholdelse, som er i hvilken grad lærere og andre fagfolk implementerer tiltaket slik det er 

beskrevet i programmanualen. Det andre er hvor mye av det originale programmet som har 

blitt gjennomført. Det tredje er kvaliteten på hvordan tiltakets ulike komponenter har blitt 

utført. Det fjerde handler om i hvilken grad tiltaket stimulerer interessen til deltakerne. Det 

siste aspektet er i hvilken grad tiltakets teori og praksis kan skilles fra andre tiltak. Ulike mål 

for å evaluere god implementering er: aksept, tilegnelse, gjennomførbarhet, overholdelse, 

implementeringskostnader og bærekraftighet (Proctor et al., 2011). Implementeringen 

påvirkes av variabler relatert til samfunnet, de som utfører tiltaket, ulike aspekter ved den 

organisatoriske fungeringen rundt tiltaket, og trening og assistanse rundt forebyggende tiltak 

(Durlak & DuPre, 2008). Implementeringskvaliteten påvirker igjen utfallet av intervensjoners 

effekt (Durlak & DuPre, 2008; Kam et al., 2003; Kjøbli et al., 2017).  

Selv om det er utført utallige studier på effekt av enkelttiltak og systematiske 

oversikter på individnivå, er det fremdeles behov for mer forskning på hva som er effektiv 

forebygging av psykiske lidelser og hvordan man kan fremme psykisk helse hos barn og unge 

(Skogen et al., 2018). Det er vanskelig å systematisk evaluere både kort- og langtidseffekter 

av forebygging, spesielt på systemnivå. Derfor er tiltak på individnivå oftere evaluert, noe 

som kan føre til at disse tiltakene prioriteres. Skogen et al. (2018) legger vekt på at det er 

mangel på forskning av forebygging på systemnivå, og presiserer at tiltak som potensielt har 

stor og positiv folkehelseeffekt bør prioriteres.  

Mål for studien 

Formålet med studien er å undersøke betydningen av forebyggende innsats på 

systemnivå. Forskningsspørsmålet for studien er: “På hvilken måte kan kvaliteten på 

forebyggingsaktiviteten i kommunen ha innvirkning på henvisning til psykisk helsevern for 

barn og unge?”. Dette vil undersøkes gjennom å måle kvaliteten av forebyggingen i 

førstelinjetjenesten i bydelene og kommunene i opptaksområdet til BUP ved Akershus 

Universitetssykehus (Ahus), Vestre Viken og Halden. Kvalitet på forebygging er i studien 

målt ved kapasitet, samarbeid og tiltak. Henvisningstall til BUP vil bli brukt som mål på 
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effekten av forebyggingen. Med utgangspunkt i problemstillingen og teori og empiri 

gjennomgått over, har vi utviklet tre hypoteser. Hypotese 1 predikerer at høyere kvalitet på 

forebygging i kommunen har sammenheng med lavere henvisningsrate til BUP. Hypotese 2 

predikerer at høyere kapasitet og høyere grad av samarbeid innen spesifikke 

førstelinjetjenester har sammenheng med lavere henvisningsrate til BUP. Hypotese 3 

predikerer at flere tilbud innen spesifikke tiltakskategorier i kommunen har sammenheng med 

lavere henvisningsrate til BUP.  

Metode 

For å teste hypotesene ble det valgt et korrelasjonelt forskningsdesign. Et selvutviklet 

spørreskjema med innen-gruppe design ble brukt for å samle inn data. Målgruppen i studien er 

ansatte i barneverntjeneste, helsestasjon, skolehelsetjeneste, familietjeneste, PPT og andre 

relevante helsefremmende og forebyggende tjenester i ulike kommuner/bydeler. I oppgaven 

vil fellesbetegnelsen “førstelinjetjenesten” bli brukt for disse tjenestene og betegnelsen 

“kommune” inkluderer både kommuner og bydeler. Spørreskjemaet er basert på ustrukturerte 

intervjuer, tidligere litteratur og pilotering av spørreskjema. Deltakere ved førstnevnte og 

sistnevnte fase utgjør studiens første og andre utvalg. Det tredje og endelige utvalget er 

respondenter i hovedstudien. Den avhengige variabelen i studien er henvisningsraten til BUP, 

mens de uavhengige variablene er ulike mål på kvalitet på forebygging. Hypotesenes 

sammenhenger tolkes hovedsakelig ut fra effektstørrelser.  

Utvikling av spørreskjema 

Ustrukturerte intervjuer  

Det første utvalget i studien inkluderer avdelingsleder for BUP Ahus (mai 2019), som 

er vår eksterne veileder, samt to ledere fra førstelinjetjenesten i henholdsvis Lørenskog og 

Oppegård kommune (juni 2019). Kontaktinformasjonen til de to lederne fikk vi fra vår 

eksterne veileder og intervjuene ble gjennomført på deres arbeidsplass. Begge er ledere i 

kommuner med lave henvisningstall til BUP, noe som i henhold til studiens hypoteser kan 

tyde på god forebygging. Ved gjennomføring av de ustrukturerte intervjuene ble det benyttet 

lydopptak på privat mobiltelefon. I samtalen med avdelingsleder for BUP Ahus ble tre viktige 

faktorer for god forebygging trukket frem: kvalitet på forebygging, volum/kapasitet av 

forebygging og samhandling mellom førstelinjetjenestene i kommunen. Faktorene dannet 

bakgrunnen for valg av spørsmål i spørreskjemaet og dermed antagelsen om hvilke tre 

faktorer som er til stede. De ustrukturerte intervjuene med de to lederne besto av en samtale 

om deres tjeneste for å øke vår innsikt, samt hva de oppfatter som viktig for god forebygging. 
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Avslutningsvis ga de tilbakemeldinger på spørreskjemaet som på det tidspunktet fortsatt var 

under utvikling.  

Grunnlag for spørreskjema fra tidligere litteratur    

Mange av spørsmålene om opplevd kvalitet er inspirert av de seks elementene Sosial- 

og helsedirektoratet (2005) bruker for å definere tjenester av god kvalitet. Spørsmålene er 

også basert på viktigheten av et tverrsektorielt samarbeid for barn og unges psykiske helse 

(Glavin & Erdal, 2013) og informasjon om ulike førstelinjetjenesters ansvarsområder (Bufdir, 

2020; Heyerdahl, 2000; Reneflot et al., 2018; Utdanningsdirektoratet, 2016). Tjenestene og 

kommunenes sentrale rolle i det forebyggende arbeidet (Dalgard, 2000; Folkehelseloven, 

2011, § 4) og kunnskap om hvilke utfordringer som kan ha negativ påvirkning på 

folkehelsearbeidet (Riksrevisjonen, 2014-2015) har også blitt brukt som grunnlag.  

Spørreskjemaet inkluderer spørsmål om hvilke tiltak tjenesten tilbyr eller er en del av 

gjennomføringen av. Tiltakene i kategorien “tiltak rettet mot flyktninger, innvandrere og 

asylsøkere” er hentet fra studien nevnt i introduksjonen, som på forsøksbasis har utprøvd kurs 

i mestring av belastninger blant tamilske flyktninger (Guribye, 2009). De resterende tiltakene 

er hentet fra tidsskriftet for virksomme tiltak for barn og unges psykiske helse (Ungsinn, i.d.), 

samt fra to av FHI sine rapporter om forebyggende og helsefremmende folkehelsetiltak og 

anbefalinger (Major et al., 2011; Skogen et al., 2018).  

De inkluderte tiltakene fra Ungsinn (i.d.) er etter de nye kriteriene (Martinussen et al., 

2019) enten klassifisert som “noe dokumentasjon” (evidensnivå 3/5), “tilfredsstillende 

dokumentasjon” (evidensnivå 4/5) eller “sterk dokumentasjon” (evidensnivå 5/5), eller etter 

de tidligere kriteriene (Mørch et al., 2009) klassifisert som “sannsynlig virksomt tiltak” 

(evidensnivå 2/4), “funksjonelt virksomt tiltak” (evidensnivå 3/4) eller “dokumentert virksomt 

tiltak” (evidensnivå 4/4). De inkluderte tiltakene er: International Child Development 

Programme (ICDP), Aggression Replacement Training (ART), DUÅ, Tidlig innsats for barn i 

risiko (TIBIR), Parent Management Training - Oregon (PMTO), Positiv atferd, støttende 

læringsmiljø og samhandling i skolen (PALS), Circle of Security (COS), Alle har en psykisk 

helse, multisystemisk terapi (MST), Veiledning og Informasjon om Psykisk helse (VIP), 

Olweus-programmet og Zero-programmet.  

Ytterligere tiltak som er blant de mest brukte i Norge er inkludert fra Skogen et al. 

(2018). Disse er Marte Meo, Funksjonell familieterapi (FFT), Fortsatt foreldre, Familie for 

https://ungsinn.no/wp-content/uploads/2019/07/Ungsinn_kriterier_screen_2019-V2.1.pdf
https://ungsinn.no/wp-content/uploads/2019/07/Ungsinn_kriterier_screen_2019-V2.1.pdf
https://ungsinn.no/wp-content/uploads/2016/12/Klassifisering-av-tiltak-i-Ungsinn.pdf
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første gang (NFP) og hjemmebesøk. Rapportens informasjon om offentlige tjenester i det 

forebyggende arbeidet ble brukt for å vurdere hvilke tjenester som skulle inkluderes i studien, 

samt hvilke tjenester som skulle oppføres som alternativer i matrisen med spørsmålet: “I 

hvilken grad opplever du at tjenesten din samarbeider godt med tjenestene som er oppført 

nedenfor om helsefremmende og forebyggende arbeid?”. Fra Major et al. (2011) er følgende 

tiltak inkludert: forebygge rusmiddelbruk i svangerskapet, forebygge depresjon hos nybakte 

mødre, forbedre foreldreferdighetene i familier hvor foreldrene har psykiske lidelser og i 

familier med premature barn, besøks-/avlastningshjem, familieråd og støttekontakt. 

Rapportens kategorisering av tiltak ble brukt som inspirasjon for utarbeiding av 

spørreskjemaets inndeling av tiltakene i fire kategorier. 

Pilotering av spørreskjema  

Piloteringen ble gjennomført oktober 2019 for å teste spørreskjemaets forståelse, 

brukervennlighet, relevans og innhold, samt for å få flere innspill i utviklingen av 

spørreskjemaet. Se vedlegg 1 for piloteringsversjonen av spørreskjemaet. Medarbeidere, 

mellomledere og ledere i ulike førstelinjetjenester i Bergen, Halden, Lørenskog, Sarpsborg, 

Tromsø, Trondheim og Tønsberg kommune deltok i piloteringen og utgjør det andre utvalget i 

studien. Svar ble innhentet fra ulike deler av landet for å oppnå bedre representativitet og 

større innsikt i ulik forebyggingspraksis. Deltakere ble rekruttert ved å finne e-postadresser til 

målgruppen via nettsidene til de aktuelle kommunene. Av 169 inviterte svarte 24 personer. 

Fire ble ekskludert fra kvantitative analyser fordi de ikke var ansatt i relevant tjeneste, men 

deres kvalitative tilbakemeldinger bidro i videreutviklingen av spørreskjemaet.  

For å unngå responsskjevhet og tak- og gulveffekter kan det være en fordel å variere 

på om spørsmålene består av positive eller negative utsagn (Nunnally, 1978), slik at hvert 

enkelt spørsmål må vurderes. Derfor besto 12 av spørsmålene i piloteringsversjonen av et 

negativt utsagn. For å unngå primingeffekt var spørsmålene blandet på tvers av tema. 

Endringene som ble gjort i spørreskjemaet er basert på analyser og skriftlige tilbakemeldinger 

fra respondentene (vedlegg 2). Normalfordelingen for hvert spørsmål om opplevd kvalitet ble 

undersøkt. Tre spørsmål ble ekskludert fra spørreskjemaet grunnet skjevhet og kurtose som 

ikke var tilfredsstillende, samtidig som ett spørsmål ble ekskludert med bakgrunn i vår 

vurdering av at det omhandlet det samme som et mer relevant spørsmål. Basert på 
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frekvensanalyse ble ti tiltak ekskludert fra spørreskjemaet, da ingen respondenter oppga at de 

tilbyr tiltakene. Basert på skriftlige tilbakemeldinger ble åtte nye tiltak og to nye spørsmål 

inkludert, ett spørsmål ble ekskludert, formatet på matrisene med spørsmålene om tiltak ble 

endret og spørsmålet om hvilke tjenester respondentenes tjeneste samarbeider godt med ble 

gjort om til en matrise.  

Grunnet for få deltakere (n = 20) ble ikke faktoranalyse gjennomført på resultatene fra 

piloteringen. Korrelasjonsanalyse ble gjennomført for å se etter spørsmål med svært høye 

korrelasjoner, det vil si overlappende spørsmål, noe som ikke blir funnet. Deretter ble en 

reliabilitetsanalyse, ved bruk av Cronbach’s alpha, gjennomført på de tre faktorene vi har en 

antagelse om at er til stede i spørreskjemaet. Den estimerte reliabiliteten for hver faktor etter 

ekskludering av spørsmål er rundt α = .70, som er grensen for det som anses som akseptabelt 

(Pallant, 2010), med α = .71 for kvalitet på forebygging, α = .69 for volum av forebygging og 

α = .63 for organisering i og mellom førstelinjetjenestene.  

Hovedstudien 

Utvalg  

Det tredje og endelige utvalget i studien er medarbeidere, mellomledere og ledere i 

førstelinjetjenester i kommuner og bydeler som dekkes av BUP Ahus, BUP Vestre Viken og 

BUP Halden. Utvalgsstørrelsen er kommuner (N = 31). Det er to nivåer innad i kommunene: 

tjeneste og individ. Se kapitlet om statistiske analyser for begrunnelse og beskrivelse. 

Kommunenivå. Alle kommunene og bydelene som henviser til BUP Ahus ble 

inkludert i studien. Rømskog kommune ble ekskludert etter datainnsamlingen da ingen fra 

kommunen svarte. Fra BUP Vestre Viken ble Asker og Bærum inkludert grunnet et ønske om 

større utvalg. De var naturlig å inkludere siden de på tidspunktet for datainnsamlingen tilhørte 

Akershus fylke (Viken fylke fra 01.01.2020), i likhet med alle kommunene som henviser til 

BUP Ahus. BUP Halden ble inkludert da de fremmet et ønske om å delta i studien. Samtidig 

er det positivt med en kommune utenfor tidligere Akershus fylke for noe bedre 

representativitet i svarene. Alternativet “annen kommune” ble ekskludert før analysene da det 

ikke har en verdi på avhengig variabel. Totalt ble 28 kommuner og 3 bydeler inkludert i 

analysene (vedlegg 3).    

Tjenestenivå. De syv førstelinjetjenestene som er inkludert i hovedstudien kan ses i 

vedlegg 3. Når man bryter ned dataene på tjenestenivå for hver kommune, finnes det få svar 

for de fleste tjenestene (vedlegg 3). Før analysene ble derfor helsestasjon og 
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skolehelsetjeneste lagt sammen til en felles tjeneste, da de jobber tett med hverandre og 

arbeidsoppgavene deres omhandler mye av det samme. Familietjeneste og flyktningetjeneste 

ble lagt under helsefremmende og forebyggende tjenester. Disse passer temamessig, i tillegg 

til at de i noen kommuner er felles organisert. Vi valgte å ikke inkludere “annen tjeneste” i 

analysene grunnet lite data og siden vi ikke vet hvilke andre tjenester det inkluderer. I 

analysene er tjenestene dermed inndelt i følgende fire grupper: barneverntjeneste, 

helsefremmende og forebyggende tjenester, helsestasjon- og skolehelsetjeneste og PPT. 

Individene. Invitasjon til deltakelse ble sendt til 1771 personer via e-post. Etter 

ekskludering av syv personer som ikke samtykket til deltakelse, to som ikke var innenfor 

målgruppen og tre som krysset av for “annen kommune”, ble svar fra 573 respondenter 

inkludert i analysene. Aldersspennet på respondentene var fra 18 år til over 65 år. Av de som 

besvarte spørreskjema var 91.6 % kvinner (tabell 1). Det var 21 respondenter fra BUP Halden, 

157 respondenter fra BUP Vestre Viken og 395 respondenter fra BUP Ahus. En oversikt over 

antall respondenter fra de ulike kommunene og tjenestene fremlegges i vedlegg 3. 

 

 

Tabell 1

Beskrivende statistikk for kjønn og alder

n %

Kjønn 

Kvinner 525 91.6

Menn 48 8.4

Alder

18-25 år 6 1.0

26-35 år 118 20.6

36-45 år 185 32.3

46-55 år 163 28.4

56-65 år 91 15.9

Over 65 år 10 1.7

Note. n = antall respondenter. 

Tabell 2

Beskrivende statistikk for stillingstittel 

n %

Helsesykepleier 195 34.0

Rådgiver/veileder 71 12.4

Barnevernspedagog/konsulent 63 11.0

Psykolog/-spesialist 49 8.6

Leder 41 7.2

Familieveileder/-terapeut 26 4.5

Spesialpedagog 19 3.3

Sykepleier/spesialsykepleier 19 3.3

Saksbehandler 16 2.8

Sosionom 16 2.8

Miljøarbeider og -terapeut/helsefagarbeider/vernepleier 13 2.2

Konsulent 11 1.9

Lege 6 1.0

Jordmor 6 1.0

Annet 22 3.8

Note. n = antall respondenter. 
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Tabell 2 viser fordelingen av respondentenes stillingstitler, der helsesykepleiere 

utgjorde den største gruppen. Gjennomsnittlig svartid på spørreskjema var 19 minutter og 25 

sekunder. Respondentene brukte fra 3 minutter og 14 sekunder til 6 timer, 7 minutter og 23 

sekunder på å besvare spørreskjema, med et standardavvik på 29 minutter og 20 sekunder. 29 

respondenter brukte over 60 minutter. Medianen for svartid var 11 minutter og 47 sekunder. 

Prosedyre for hovedstudien 

Rekruttering av deltakere foregikk ved å finne e-postadresser til ansatte i de aktuelle 

førstelinjetjenestene i kommunene og bydelene. E-postadressene fant vi via kommunenes 

nettsider, ved kontakt over e-post og/eller telefon med sentralbordet til kommunene og/eller 

den enkelte tjeneste. Én uke før utsending av spørreskjema sendte avdelingslederne for BUP 

Ahus og BUP Vestre Viken og oppvekstansvarlig i Halden kommune en e-post til lederne i 

førstelinjetjenesten i deres respektive kommuner. E-posten ble sendt for å øke troverdigheten 

til prosjektet, samt øke svarprosenten. Lederne fikk informasjon om prosjektet, mulighet til å 

stille spørsmål og forespørsel om å oppfordre sine ansatte til å svare på spørreundersøkelsen. 

Ledere for tjenester der vi fortsatt manglet medarbeidernes e-postadresser fikk en egen e-post 

fra avdelingsleder ved BUP med forespørsel om å sende oss de ansattes e-postadresser.  

For å ha oversikt over hvor mange og hvem som hadde mottatt spørreskjemaet og 

samtidig ha mulighet til å sende påminnelse, sendte vi forespørsel om deltakelse til hver 

enkelt person sin e-postadresse. E-posten inkluderte lenke til Universitetet i Oslo (UiO) sitt 

elektroniske spørreskjema, Nettskjema. Svarene ble direkte lagret i TSD. Datainnsamlingen 

ble gjennomført over fem uker i løpet av november og starten av desember 2019. Én, to og tre 

uker etter utsending av spørreskjema fikk alle inviterte tilsendt en påminnelse via e-post.  

Etiske betraktninger 

Før de kvalitative intervjuene ble intervjuobjektene informert om at lydopptak ville 

benyttes under intervjuet. Lydopptakene ble slettet etter at viktige aspekter ved samtalene var 

notert. Informasjonsskrivet med spørsmål om samtykke (vedlegg 4) ble utviklet etter malen til 

Norsk senter for forskningsdata (NSD). Intervjuobjektene ga skriftlig samtykke til deltakelse.   

Respondentene av spørreskjemaene ble informert om hensikten med studien og 

personvern. Informasjonen var inkludert i e-posten med forespørsel om deltakelse og i 

informasjonsskrivet som måtte leses før besvarelse av spørreskjema for pilotering (vedlegg 1) 

og hovedstudien (vedlegg 5). Ved piloteringen av spørreskjema fikk respondentene 

informasjon om at de kunne trekke seg under og etter deltakelsen, da e-postadressen til de 

som deltok ble lagret med besvarelsen. I hovedstudien ble respondentene fortalt at de kunne 
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trekke seg under gjennomføringen av undersøkelsen, men at det ikke ville være mulig etter 

innlevering av spørreskjema grunnet fullstendig anonyme besvarelser. Ved pilotering av 

spørreskjema samtykket alle respondentene til deltakelse. Av de som sendte inn svar på 

spørreskjema i hovedstudien var det syv stykker som ga negativt samtykke, og de ble derfor 

ekskludert fra studien. De resterende respondentene samtykket til deltakelse.  

Ulemper ved å delta i studien kan være tidsbruk, samt mulig press fra overordnede. 

Presset fra overordnet kan omfatte både det å svare på undersøkelsen og det å svare 

fordelaktig på vegne av arbeidsplassen og/eller tjenesten. Det ble understreket for deltakerne 

at svarene de oppgir ikke vil føre til negative utfall for dem selv eller arbeidsplassen, da 

informasjonen analyseres og presenteres på gruppenivå. I etterkant av studien kan de aktuelle 

kommunene og tjenestene få tilsendt en rapport med resultater dersom de ønsker. Rapporten 

kan brukes fritt for videre arbeid og utvikling i egen kommune.  

Studien inkluderer ikke spørsmål som omhandler helseopplysninger 

(Helseforskningsloven, 2008, § 4) eller andre sensitive personopplysninger (Datatilsynet, 

2019). De indirekte personidentifiserende spørsmålene undersøker alder og organisatoriske 

forhold som tjenestetilhørighet, kommunetilhørighet og stillingsbeskrivelse. Det regnes som 

sensitiv informasjon med tanke på identifisering av personer. For å ivareta anonymitet fra 

piloteringen av spørreskjema og hovedstudien er svaralternativene for alder oppgitt i bolker. 

Resultatene presenteres på gruppenivå og ingen resultater basert på færre enn fem personer 

blir presentert verken i publikasjoner eller rapporter til kommunene. Det vil derfor ikke være 

mulig å identifisere respondentene i det som presenteres fra studien. Alle data er lagret og 

analysert på UiO sin forskningsplattform Tjenester for Sensitive Data ([TSD], 

https://www.uio.no/tjenester/it/forskning/sensitiv/). Da studien ikke samler inn 

helseopplysninger ble det ikke søkt godkjennelse fra Regionale komiteer for medisinsk og 

helsefaglig forskningsetikk (REK). Prosjektet ble godkjent av NSD 12.04.2019 (ref.nr. 

958485, vedlegg 6). Dermed var det ikke behov for ytterligere godkjennelse fra 

Forskningsetisk komité ved Psykologisk Institutt (personlig kommunikasjon, 10. mai 2019). 

Målinger 

Spørreskjemaet (vedlegg 5) har tre deler som ble inkludert i analysene: demografiske 

variabler, opplevd kvalitet og tiltak.  

Demografiske variabler  

Spørreskjemaet inkluderer seks demografiske spørsmål om kjønn, alder, stillingstittel, 

kommunetilhørighet, tjenestetilhørighet og stillingsnivå. For kjønn er svaralternativene 

https://www.uio.no/tjenester/it/forskning/sensitiv/
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“mann”, “kvinne” eller “annet”. Svaralternativene for alder består av syv aldersbolker. 

Svaralternativene for stillingstittel (18 alternativer) og kommunetilhørighet (33 alternativer) 

presenteres i en nedtrekksliste. Ved tjenestetilhørighet (8 alternativer) kunne de krysse av for 

ett eller flere svaralternativer. Ved stillingsnivå kunne respondentene krysse av for ett av 

svaralternativene “medarbeider”, “mellomleder” eller “leder”. På spørsmålene om 

stillingstittel og tjenestetilhørighet krysset flere av for “annen stillingstittel” eller “annen 

tjenestetilhørighet”, men oppga ved de følgende kvalitative spørsmålene et oppført alternativ 

eller en stillingstittel/tjenestetilhørighet som kunne inkluderes under et av de oppførte 

alternativene i spørreskjemaet. Alternativet “leder” ble inkludert før analysene fordi mange 

hadde oppgitt det kvalitativt. De ovennevnte kvalitative svarene ble rekodet til de aktuelle 

alternativene. Før analysene ble noen svaralternativer for stillingstittel derfor endret, for 

eksempel “psykolog” til “psykolog/psykologspesialist”.  

Opplevd kvalitet 

Tretti spørsmål ble besvart på en likert-skala med svaralternativene “1 = Ikke i det 

hele tatt”, “2 = I liten grad”, “3 = I noen grad”, “4 = I stor grad” og “5 = I svært stor grad”. I 

tillegg fikk respondentene muligheten til å huke av for “0 = Ikke relevant”. Ti av spørsmålene 

består av et negativt utsagn, og de har derfor motsatte verdier for svaralternativene. Høy skåre 

tilsier høy kvalitet på forebygging. Spørsmålene ble stilt blandet på tvers av tema. En 

eksplorerende faktoranalyse av svarene resulterte i at vi i analysene fordelte spørsmålene på 

de to faktorene kapasitet og samarbeid (se tabell 3 under resultatkapitlet).   

Kapasitet. Faktoren består av 16 spørsmål som måler kapasiteten til å kunne jobbe 

med forebyggende arbeid i tjenesten. Eksempel på et spørsmål innad i faktoren er: “I hvilken 

grad opplever du at det er nok bemanning i din tjeneste til å ivareta de oppgavene tjenesten 

har ansvar for?”. Basert på en refleksiv målemodell ble en gjennomsnittsvariabel laget av de 

16 spørsmålene. Lavest mulig gjennomsnittsskåre på faktoren var 1 og høyest mulig 

gjennomsnittsskåre var 5. Faktoren har en høy estimert reliabilitet (α = .81).  

Samarbeid. Faktoren består av 14 spørsmål som måler tverrsektorielt samarbeid 

mellom ulike førstelinjetjenester og koordinering fra kommunen. Eksempel på et spørsmål 

innad i faktoren er: “I hvilken grad opplever du at din tjeneste samhandler om enkeltsaker 

med én eller flere andre førstelinjetjenester i kommunen?”. De siste ti spørsmålene tilhørende 

faktoren består av en matrise som spør: “I hvilken grad opplever du at tjenesten din 

samarbeider godt med tjenestene som er oppført nedenfor om helsefremmende og 

forebyggende arbeid?”. Tjenestene oppført i matrisen er de som fikk tilsendt spørreskjemaet 
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(vedlegg 3), samt familievernkontor, fastlege og psykisk helse- og rustjeneste. Basert på en 

refleksiv målemodell ble en gjennomsnittsvariabel laget av de 14 spørsmålene. Lavest mulig 

gjennomsnittsskåre på faktoren var 1 og høyest mulig gjennomsnittsskåre var 5. Faktoren har 

en høy estimert reliabilitet (α = .80).  

Tiltak 

Respondentene fikk spørsmål om hvilke spesifikke faglige tiltak deres tjeneste tilbyr 

eller er en del av gjennomføringen av. Spørsmålene ble besvart ut fra svaralternativene 

“Tilbyr”, “Tilbyr ikke” og “Vet ikke om tilbyr”. Tiltakene er inndelt i fire kategorier fordelt 

på fem matriser. Kategorien “Foreldre og barn” er fordelt på de to matrisene “Program for 

foreldre og barn” med 10 programmer og matrisen “Tiltak for foreldre og barn” med 12 tiltak. 

Kategorien “Tiltak rettet mot foreldre” inkluderer 4 tiltak. Kategorien “Tiltak for flyktninger, 

innvandrere og asylsøkere” inkluderer 6 tiltak. Den siste kategorien “Tiltak rettet mot psykisk 

helse i barnehage eller skole” består av 11 tiltak. I tillegg er det et alternativ for “Andre tiltak” 

under hver kategori, samt et kvalitativt spørsmål der respondentene kunne informere om andre 

tiltak tjenesten eventuelt tilbyr. Hvis noen oppga et tiltak som er oppført som et alternativ i en 

av matrisene ble svaret rekodet til “tilbyr”. Det ble laget en kvantitativ variabel for hver av 

tiltakskategoriene der tiltak oppgitt kvalitativt ble summert. Se informasjon om sumskårer 

under “Aggregering av forklaringsvariabler”.   

Økonomiske variabler  

For å ta hensyn til kovariater i analysene inkluderte vi kommunenes driftsutgifter og 

sosioøkonomisk status som to mål på økonomi. Variabelen for kommunenes brutto 

driftsutgifter per innbygger per 2018 kan sees på som en produktivitetsindikator og viser hvor 

mye kommunen bruker på å produsere tjenestene sine (Statistisk Sentralbyrå [SSB], 2020). 

Det ble kontrollert for da driftsutgifter kan gi informasjon om satsingen på det 

helsefremmende og forebyggende arbeidet, samtidig som kommunens økonomiske situasjon 

vil kunne påvirke mulighetene for slikt arbeid. For de tre bydelene Alna, Grorud og Stovner 

ble tallene for Oslo kommune brukt da bydelene er en del av Oslo kommune og det ikke 

finnes tall på bydelsnivå. Sosioøkonomisk status er rapportert som gjennomsnittlig brutto 

inntekt per husholdning (ekskludert studenthusholdninger og husholdninger uten voksne) per 

bydel/kommune i 2018 (SBB, 2019). Dette ble kontrollert for da familiens sosioøkonomiske 

status virker å ha en sammenheng med barnets psykiske helse (Bøe, 2015). Tallene for 

sosioøkonomisk status og brutto driftsutgifter rapporteres i 100 000 kr per innbygger. 
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Henvisningstall  

Avhengig variabel er prosent av nye henviste til BUP basert på antall personer under 

18 år i 2018 per kommune (antall nye henvisninger*100/antall personer under 18 år per 

kommune per 2018). En kommune endret sykehusområde etter første kvartal i 2018. Vi 

multipliserte derfor antall henvisninger med tre før prosent ble utregnet, for å få tilnærmet 

riktig henvisningsrate for kommunen. Vi fikk henvisningstallene og tall på barnebefolkning 

fra lederne for BUP Ahus, BUP Vestre Viken og oppvekstansvarlig i Halden kommune. 

Statistiske analyser på hovedstudien 

Datamaterialet blir analysert ved bruk av den statistiske programvaren IBM SPSS 

Statistics for Windows, versjon 26. Tilleggsprogrammet AMOS versjon 26 blir benyttet ved 

den bekreftende faktoranalysen. Et alpha-nivå på .05 blir brukt på alle statistiske tester. 

Resultatene blir tolket ut ifra Cohen sine kriterier for liten (.0196), moderat (.1300) og stor 

(.2600) effektstørrelse (Kotrlik & Williams, 2003), målt ved partial eta squared. Partial eta 

squared tilsvarer hvor mye av variasjonen i henvisningsrate som blir forklart av en prediktor, 

etter man har fjernet variasjon forklart av andre variabler (Richardson, 2011).  

Manglende verdier 

Svaralternativene “ikke relevant” på spørsmålene om opplevd kvalitet og “vet ikke om 

tilbyr” på spørsmålene om tiltak var definert som missing. Respondentene måtte besvare alle 

spørsmål. Manglende verdier i datasettet ble håndtert for å ivareta resterende informasjon fra 

personer med manglende informasjon. Resultatene fra Little´s Test of Missing Completely at 

Random (MCAR-test) er konsistente med en antagelse om at antall manglende verdier er helt 

tilfeldig. Ved inkludering av alle variabler i rådatasettet som brukes i analysene, er resultatet 

ikke signifikant (p = .225). Det var 5,65 % manglende verdier på spørsmålene om opplevd 

kvalitet, mens spørsmålene om tiltak hadde 18,29 % manglende verdier. Utvalgsstørrelsen på 

kommunenivå er 31, noe som blir forklart under “Aggregering av forklaringsvariabler”. Enkel 

imputering ble gjennomført ved aggregeringen ved å lage gjennomsnittsskårer av spørsmålene 

og sumskårer av tiltakene. Vi valgte å ikke gjennomføre multippel imputering da antall 

manglende verdier er helt tilfeldig og det ville vært for komplekst i forhold til oppgavens 

ramme. Samtidig bidrar aggregeringen til at variablene har vesentlig mindre målefeil siden 

verdiene for hver kommune er basert på svarene til flere respondenter.  
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Faktor- og reliabilitetsanalyse  

Faktor- og reliabilitetsanalyse kjøres på individnivå (N = 573). Forutsetninger for å 

kjøre faktoranalyse støttes av en Kaiser-Meyer-Olkin-verdi på .84 noe som stiger over den 

anbefalte verdien på .60 (Kaiser, 1974) og en statistisk signifikant verdi for Bartlett´s Test of 

Sphericity (p < .001). Ved bekreftende faktoranalyse blir grensene for hva som vurderes som 

god eller dårlig inndeling tatt fra Sellbom og Tellegen (2019). Den eksplorerende 

faktoranalysen blir gjennomført med oblik rotasjon på de 30 spørsmålene om opplevd 

kvalitet, grunnet forventet korrelasjon mellom faktorene. Ved uttrekning av faktorer ved 

eksplorerende faktoranalyse anbefaler Kaiser (1974) å beholde faktorer med eigenvalue større 

enn 1. Horn (1965) foreslår å beholde eigenvalues høyere enn avskjæringspunktet, som i 

studien er den høyeste eigenvalue som kan forventes å oppstå ved tilfeldighet i en 

korrelasjonsmatrise med 30 spørsmål og 573 respondenter. For å se om faktorene har enklest 

mulig struktur etter rotering undersøker vi om hver faktor har en klar og utvetydig tolkning, at 

hver faktor har flere variabler som den har sterke ladninger til (+/- .32) og at hver variabel har 

en sterk ladning fra kun én faktor (Ulleberg & Nordvik, 2000). En chi-square test for 

goodness of fit brukes for å teste om den endelige faktorinndelingen passer (Sellbom & 

Tellegen, 2019). 

Grunnet manglende verdier ble den eksplorerende faktoranalysen og 

reliabilitetsanalysen gjennomført ved bruk av en korrelasjonsmatrise basert på en prosess 

fasilitert av Weaver & Maxwell (2014). “Missing Values Analysis” (MVA) i SPSS inkluderer 

metoden Expectation Maximization (EM) for å håndtere manglende verdier. EM-metoden 

produserer Maximum Likelihood-estimater av gjennomsnitt, standardavvik, varians, 

kovarians og korrelasjoner. Metoden kan også brukes for å imputere manglende verdier. 

Verdiene imputeres uten variasjon i residualene og analyser basert på EM-imputasjonen tar 

ikke hensyn til underliggende variasjon og kan derfor gi skjevheter. Estimatene kan likevel 

brukes som input for eksplorerende faktoranalyse og reliabilitetsanalyse med manglende data, 

men da må EM-korrelasjonen flyttes inn i en riktig formatert datasettmatrise. Denne prosessen 

fasiliterer Weaver & Maxwell (2014) ved to makrodefinisjoner, da MVA ikke har en 

kommando for å gjøre dette.  

Aggregering av forklaringsvariabler 

Nivåene kommune, tjeneste og ansatt gir studien en flernivåstruktur. Man skiller 

mellom makro-mikro-situasjoner og mikro-makro-situasjoner. Ved førstnevnte er avhengig 

variabel målt på laveste nivå og predikeres eller forklares av variabler målt på samme eller 
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høyere nivå. Ved sistnevnte er avhengig variabel definert på et høyere gruppenivå, og 

predikeres eller forklares av uavhengige variabler målt på et lavere individnivå (Croon & van 

Veldhoven, 2007). Denne studien har en mikro-makro-situasjon siden avhengig variabel er på 

gruppenivå (kommunenes henvisningsrate), mens de fleste forklaringsvariablene er på et 

lavere nivå. Vanlige programvarer for analyser av flernivåsituasjoner er basert på modeller 

med makro-mikro-situasjoner. Derfor kan ikke mikro-makro-situasjoner analyseres i slike 

standardprogrammer. En mulighet for å analysere en mikro-makro-situasjon er imidlertid å 

konstruere en strukturmodell som analyserer hvordan konstrukter er relatert til hverandre, og 

deretter bruke egnet programvare (Croon & van Veldhoven, 2007). Begrunnelser for 

strukturmodeller kan være å ivareta klyngestruktur og målingsfeil i observerte variabler. Dette 

kan også ivaretas ved å bruke aggregerte skårer, noe som fører til at målingsfeil blir kraftig 

redusert så fremt konklusjoner trekkes i sammenheng med de aggregerte variablene. Foster-

Johnson og Kromrey (2018) gjennomførte en relativt omfattende simuleringsstudie som tyder 

på at aggregering og strukturmodeller gir omtrent samme resultater. Vi valgte derfor å 

aggregere studiens forklaringsvariabler til kommunenivå. Regresjonsanalysene får dermed en 

N som er lik antall kommuner/bydeler i studien (N = 31). Selv om forklaringsvariablene er på 

kommunenivå vil antall respondenter innad i kommunene ivareta dataenes styrke, gjennom 

vesentlig mindre målefeil i resultatene sammenlignet med kun én respondent per kommune.  

Ved aggregeringen ble det laget gjennomsnittsskårer på kommune- og tjenestenivå 

basert på respondentenes verdier for faktorene “kapasitet” og “samarbeid”. Det resulterte i to 

forklaringsvariabler på kommunenivå og åtte forklaringsvariabler på tjenestenivå. Etter 

aggregeringen ble sumskårer basert på en formativ målemodell laget på kommunenivå for 

hver av de fire tiltakskategoriene, samt en total sumskåre for antall tiltak. Sumskårene ble 

beregnet ut fra hvor mange tiltak kommunen tilbyr på tvers av tjenestene, basert på om minst 

én respondent har rapportert at deres tjeneste tilbyr tiltaket. Lavest mulig sumskåre var 0, 

dersom kommunen ikke tilbyr noen tiltak. Høyest mulig sumskåre var 23 for tiltak for 

foreldre og barn, 5 for tiltak rettet mot foreldre, 7 for tiltak for flyktninger, innvandrere og 

asylsøkere, 12 for tiltak rettet mot psykisk helse i barnehage eller skole og 48 for antall tiltak. 

Variablene sosioøkonomisk status, kommunens driftsutgifter og prosent henvisning beholdt 

samme verdi som i det opprinnelige datasettet siden de er fastsatt ut fra kommunetilhørighet 

og er dermed allerede på aggregert nivå.  
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De ulike datasettene 

Vekting av datasett for hovedanalyser. For å få mer presise populasjonsestimater 

ble det aggregerte datasettet på kommunenivå (N = 31) vektet ut fra antall respondenter i hver 

enkelt kommune (N = 573). Vektingen øker ikke antall observasjoner, men tar hensyn til at 

det er ulikt antall respondenter i kommunene. Beskrivende statistikk for aggregerte variabler 

og korrelasjonsanalyser på kommune- og tjenestenivå (vedlegg 8 og 9) ble kjørt på det 

vektede datasettet (N = 31). Dag-Erik Eilertsen hjalp oss med å lage en makro (vedlegg 7) for 

å fasilitere prosessen med å kjøre lineær multippel regresjonsanalyse med vektede estimater 

på kommunenivå (N = 31). Alle hovedanalysene ble kjørt ved bruk av denne makroen. 

 Datasett for sensitivitetsanalyser. Ved sensitivitetsanalysene ble det benyttet tre 

datasett, for å undersøke hvorvidt datasettet for hovedanalysene samsvarer med datasett der 

andre metodiske valg er tatt. I motsetning til hovedanalysene ble sensitivitetsanalysene kjørt 

uten vekting. Et av datasettene var det opprinnelige, aggregerte datasettet som inkluderer alle 

kommunene/bydelene i studien (N = 31). I tillegg ble det laget to aggregerte datasett med 

færre kommuner. I det ene datasettet er Alna, Grorud og Stovner lagt sammen til Oslo øst, 

grunnet få svar innad i hver bydel (vedlegg 3). Det førte til økt svarprosent, også innad i hver 

tjeneste. For Oslo øst ble variabelen sosioøkonomisk status beregnet ved gjennomsnittet for 

de tre bydelene. For mest mulig korrekt henvisningstall til BUP for Oslo øst ble bydelenes 

barnebefolkning og henvisningstall summert. Etter sammenslåingen av bydelene er datasettets 

utvalgsstørrelse 29. Det andre nye datasettet har ikke lagt sammen bydelene, men ekskluderer 

kommuner med færre enn 5 respondenter. Det gjaldt fire kommuner og datasettets 

utvalgsstørrelse er derfor 27.    

Forutsetninger for regresjonsanalyse  

Hovedanalyser. Forutsetningene for hovedanalysene ble kjørt på det vektede 

datasettet (N = 31). Scatterplots viser at forholdet mellom de fleste uavhengige variablene og 

avhengig variabel er lineært. Dette er med unntak av kapasitet i PPT og tiltakskategoriene for 

foreldre og for flyktninger, innvandrere og asylsøkere. Det er ikke multikolinearitet til stede, 

da alle korrelasjonene mellom de uavhengige variablene er under .90, VIF-skårer er under 10 

og toleranseskårer er over 0.2. Scatterplots viser at variansen til residualene er konstant, noe 

som tyder på at forutsetningen om homoscedasticity er tilfredsstilt. P-P plot for modellene 

foreslår at forutsetningen om normalfordelte residualer ikke er tilfredsstilt på hypotese 2 ved 

analysen for kapasitet. Siden det kun er sannsynlig at ekstreme avvik fra normalitet har en 

signifikant innvirkning på funnene, vil trolig resultatene fremdeles være gyldige. 
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Forutsetningen om at individuelle tilfeller ikke skal påvirke modellen i for stor grad er 

tilfredsstilt, da Cook's distance-verdiene ikke er over én. Med bakgrunn i dette konkluderer vi 

med at forutsetningene for å kunne kjøre regresjonsanalyser er møtt.  

Sensitivitetsanalyser. Forutsetningene for sensitivitetsanalysene ble kjørt på hvert av 

de tre datasettene. Scatterplots viser at forholdet mellom hver av de uavhengige variablene og 

den avhengige variabelen ikke er lineært for kapasitet i PPT, tiltakskategoriene for foreldre og 

for flyktninger, innvandrere og asylsøkere. Forutsetninger for multikolinearitet og 

homoscedasticity er møtt. P-P plot foreslår at forutsetningen om normalfordelte residualer 

ikke er tilfredsstilt på hypotese 2. Cook's distance-verdiene viser to verdier over én på 

hypotese 2 både i datasettet med bydeler (1.52, 1.20) og i datasettet med sammenslåing (5.89, 

1.28). I tillegg er det én verdi som er over én på hypotese 3 i datasettet med ekskludering 

(1.61). Det betyr at uteliggere kan påvirke modellene. Likevel er forutsetningene tilstrekkelig 

møtt til å kunne kjøre regresjonsanalyser på disse tre datasettene. 

Resultater 

Faktoranalyse 

En bekreftende faktoranalyse ble gjennomført for å undersøke om den originale 

inndelingen med tre faktorer (volum, kvalitet og samhandling) ville passe datamaterialet. 

Trefaktormodellen beskriver imidlertid dårlig de underliggende variasjonene i vårt 

datamateriell, χ2(402) = 1408.60, p < .001; CFI = .70, TLI = .65, RMSEA = .07. Vi 

gjennomførte derfor en eksplorerende faktoranalyse. 

Metoder for faktoruttrekning foreslår en firefaktor-løsning. Kun fire faktorer har 

eigenvalues høyt over 1 (5.65, 2.90, 1.85, 1.66), mens de fire neste komponentene har 

eigenvalues litt eller rett over 1 (1.20, 1.12, 1.09, 1.02). Etter de fire første faktorene kan man 

også se et “knekk” i eigenvalues (fra 1.66 til 1.20). De fire faktorene utgjør en total varians på 

40.2 %. Inspeksjon av scree-plot, altså visuell fremstilling av presenterte eigenvalues, viser 

brudd etter den fjerde faktoren. En parallellanalyse viser at kun fire faktorer har eigenvalues 

høyere enn avskjæringspunktet. Basert på disse vurderingene valgte vi å trekke ut fire 

faktorer. Den roterte løsningen viser at hver faktor har flere variabler som den har sterk 

ladning til (+/-.32). Det er likevel relativt lave ladninger til stede. De fleste variablene har 

klart høyere ladning fra én faktor, men to variabler har kryssladninger til to faktorer. 

Inspeksjon av de fire faktorene viser at faktorene ikke gir teoretisk mening. To av faktorene er 

“rene”, mens to faktorer fremstår “urene” ved at de består av spørsmål som ikke passer 

sammen logisk sett. Teoretisk tolkning av faktorene fører til en oppfatning om at den 
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underliggende strukturen i spørreskjemaet består av to faktorer. Derfor valgte vi å kjøre en 

eksplorerende faktoranalyse hvor vi trakk ut kun to faktorer. Den roterte tofaktor-analysen gir 

teoretisk mening (tabell 3).  

 

Hver faktor har høye ladninger til noen variabler (+/-.32) og lave ladninger til andre 

variabler. Hver variabel har høy ladning fra kun én faktor, med unntak av spørsmål 13 som 

har kryssladning. Basert på dette ble det laget to gjennomsnittsvariabler. Faktor 1 betegnes 

som “kapasitet” og faktor 2 betegnes som “samarbeid”. Spørsmål 13 er inkludert under faktor 

2, da det teoretisk sett gir mening og forskjellen i ladning til de to faktorene er lav. Tabell 3 

viser at korrelasjonen mellom faktorene ikke er kraftig (Kotrlik & Williams, 2003) og 

faktorene viser en tilfredsstillende estimert reliabilitet. En chi-square test for goodness of fit 

for tofaktormodellen viser en god fit, χ2 (376, N = 573) = 342.25, p = .893. En bekreftende 

Tabell 3

Faktorladninger, faktorkorrelasjon og Cronbach´s alpha fra en eksplorerende faktoranalyse 

med oblik rotasjon på 30 spørsmål om opplevd kvalitet

Spørsmål om opplevd kvalitet 1. Kapasitet 2. Samarbeid

1. Nok bemanning .60 -.09

2. Vanskelig å få hjelp .59 -11

3. Kompetanseutvikling .40 .17

4. Brukermedvirkning .32 .02

5. Fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid .29 .15

6. Ubesatte stillinger .43 -.10

7. Tiden strekker ikke til .42 -.07

9. Lang ventetid .50 -.05

10. Tilbyr god hjelp for barn og unge .52 .10

11. Mangel på organisering innad i tjenesten .53 .03

12. Økonomiske rammebetingelser .32 -.05

14. Tilfredstiller målsettinger og hovedoppgaver .71 .02

15. Misfornøyde med tjenestetilbudet .39 -.01

16. Tilgjengelighet .50 .04

18. Turn-over .48 -.07

19. Samarbeid og kommunikasjon i tjenesten .36 .18

13. Overodnet koordinering .28 .23

8. Samarbeid med skole .04 .47

17. Samarbeid om enkeltsaker .08 .53

20. Ansvarsområder til førstelinjetjenestene .10 .25

21. Samarbeid med barnevern -.10 .51

22.  Samarbeid med familietjeneste -.05 .49

23.  Samarbeid med familievernkontor -.06 .39

24.  Samarbeid med fastlege -.05 .46

25.  Samarbeid med flykningtjeneste .03 .46

26.  Samarbeid med helsefremmende og forebyggende tjeneste -.05 .61

27.  Samarbeid med helsestasjon .02 .52

28.  Samarbeid med PPT .07 .43

29.  Samarbeid med psykisk helse- og rustjeneste .01 .53

30.  Samarbeid med skolehelsetjeneste -.14 .64

Faktorkorrelasjon

2. Samarbeid .39

Cronbach´s alpha .81 .80

Note. Faktorladninger i fet skrift er høyeste ladning til en faktor og brukt for klyngetolkning.

Faktorer 
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faktoranalyse viser også at tofaktormodellen beskriver de underliggende variasjonene i vårt 

datamateriell svært godt, χ2 (404) = 405,678, p = .467; CFI = .99, TLI = .99, RMSEA = .005.   

Beskrivende funn 

Tabell 4 viser en oversikt over minimum og maksimum skårer på variablene i studien. 

Tallene er basert på det aggregerte datasettet på kommunenivå (N = 31) med vekting ut fra 

antall respondenter innad i hver enkelt kommune. Tabell 5 viser resultatene fra bivariate og 

multiple regresjonsanalyser for hver enkelt prediktor som ble brukt i analysene. 

 

 

Tabell 4

M SD Minimum Maksimum

Avhengig variabel 2.92 0.70 1.84 4.96

Kapasitet 3.47 0.18 2.92 3.94

Samarbeid 3.15 0.19 2.65 3.75

Antall tiltak 43.30 7.25 20 52

Kapasitet barnevern 3.38 0.41 2.15 3.88

Kapasitet helsefremmende og forebyggende tjenester 3.59 0.16 3.19 4.00

Kapasitet pedagogisk-psykologisk tjeneste 3.43 0.27 3.02 4.19

Kapasitet helsestasjon/skolehelsetjeneste 3.42 0.24 2.61 4.03

Samarbeid barnevern 3.28 0.46 2.28 4.00

Samarbeid helsefremmende og forebyggende tjenester 3.29 0.29 2.82 3.92

Samarbeid pedagogisk-psykologisk tjeneste 3.02 0.32 2.44 4.21

Samarbeid helsestasjon/skolehelsetjeneste 3.14 0.23 2.65 4.21

Tiltak for foreldre og barn 21.20 2.90 9 24

Tiltak for foreldre 5.24 0.84 1 6

Tiltak for flyktninger, innvandrere og asylsøkere 5.44 2.20 1 8

Tiltak i barnehage og skole 10.68 2.35 3 13

Sosioøkonomisk status 7.57 0.97 5.31 8.76

Kommunens driftsutgifter 0.76 0.06 0.66 0.96

Sosioøkonomisk status (gjennomsnittlig brutto inntekt per husholdning) og kommunens driftsutgifter

er fremstilt i 100 000 kr per innbygger. Resultatene er basert på vektede tall avhengig av antall

respondenter innad i den enkelte kommune. 

Beskrivende statistikk for variablene i studien

Note. N =  31 kommuner/bydeler, M  = gjennomsnitt, SD = standardavvik. Kapasitet og samarbeid er

målt på en likertskala fra 1-5. Tiltakene er målt i antall tiltak kommunen/bydelen tilbyr.
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Kvalitet på forebyggingsaktivitet og henvisningsrate til BUP 

Hypotese 1 predikerte at høyere kvalitet på forebygging i kommunen har sammenheng 

med lavere henvisningsrate til BUP. En multippel regresjonsanalyse ble kjørt for å teste 

hypotesen. Modellen med de uavhengige variablene kapasitet, samarbeid, antall tiltak og 

kontrollvariablene sosioøkonomisk status og kommunens driftsutgifter forklarer ikke en 

signifikant mengde av variasjonen i henvisningsrate, justert R² = .02, F(5,25) = 1.12, p = .375. 

Tabell 6 viser at ingen av prediktorene i modellen har en signifikant effekt på henvisningsrate, 

men kapasitet har moderat og negativ effektstørrelse (ηp² = -.19) og antall tiltak har stor og 

negativ effektstørrelse (ηp² = -.33). Tabell 5 viser at ved de bivariate analysene er det kun 

antall tiltak som har en signifikant sammenheng med henvisningsrate (p = .036). Ved kontroll 

for de økonomiske variablene er det tilnærmet identiske resultater som i den endelige 

modellen. Korrelasjonene mellom variablene på kommunenivå er fremlagt i vedlegg 8. 

 

Sensitivitetsanalyser ble kjørt på tre datasett uten vekting: 1) med alle bydelene, 2) 

med sammenslåing av bydelene, og 3) med ekskludering av kommuner/bydeler med færre enn 

5 respondenter. I likhet med hovedanalysen er ingen av modellene signifikante. 

Sensitivitetsanalysene støtter likevel ikke hovedanalysen, da alle datasettene viser liten 

effektstørrelse av kapasitet og datasett 1 og 3 viser moderat effektstørrelse for antall tiltak. 

Forebygging i spesifikke førstelinjetjenester og henvisningsrate til BUP 

Hypotese 2 predikerte at høyere kapasitet og høyere grad av samarbeid innen 

spesifikke førstelinjetjenester har sammenheng med lavere henvisningsrate til BUP. For å 

teste hypotesen ble det kjørt to multiple regresjonsanalyser: én med faktoren kapasitet og én 

med faktoren samarbeid innenfor hver tjeneste (tabell 7). I begge analysene ble det kontrollert 

for økonomivariablene. Modellen med kapasitet er i stand til å forklare 66 % av variansen i 

henvisningsrate, justert R² = .66, F(6,24) = 10.69, p < .001. Det er særlig variabelen kapasitet 

i barnevernet som bidrar til å forklare variansen (p < .001, ηp² = -.71). Ett standardavvik 
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høyere kapasitet i barnevernet er relatert til 0.81 standardavvik lavere henvisningsrate. Tabell 

5 viser tilnærmet identiske resultater for kapasitet i barnevernet ved den bivariate analysen og 

ved kontroll for økonomivariablene. Kapasitet i PPT har en moderat og negativ, men ikke 

signifikant, effektstørrelse (ηp² = -.16). Tilsvarende effektstørrelse vises for PPT ved bivariat 

analyse og analyse med kontroll for økonomivariablene. Kapasitet i helsestasjon og 

skolehelsetjenesten har en kraftig og nesten signifikant uventet positiv sammenheng med 

henvisningsrate (p = .057, ηp² = .38). Helsestasjon og skolehelsetjeneste går fra moderat og 

positiv effektstørrelse ved den bivariate analysen til stor, men fortsatt ikke signifikant, 

effektstørrelse ved kontroll for økonomivariablene. Kapasitet i helsefremmende og 

forebyggende tjenester har moderat og uventet positiv, men ikke signifikant effektstørrelse 

(ηp² = .24). Både i den bivariate analysen og ved kontroll for økonomivariablene viser 

kapasitet i helsefremmende og forebyggende tjenester stor effektstørrelse. Tabell 7 viser 

signifikant, moderat og negativ effektstørrelse for sosioøkonomisk status (ηp² = -.19) og 

signifikant, stor og uventet positiv effektstørrelse for kommunens driftsutgifter (ηp² = .28).  

 

Modellen med samarbeid innenfor hver tjeneste og økonomivariablene forklarer 40 % 

av variansen i henvisningsrate, justert R² = .40, F(6,24) = 4.29, p = .004. Stor og negativ 

effektstørrelse blir funnet for PPT (ηp² = -.33). Både ved bivariat analyse og ved kontroll for 

økonomivariablene viser PPT moderate og negative effektstørrelser. Stor og uventet positiv 

effektstørrelse blir funnet for helsefremmende og forebyggende tjenester (ηp² = .37). Både ved 

bivariat analyse og ved kontroll for økonomivariablene viser helsefremmende og 
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forebyggende tjenester liten og positiv effektstørrelse. Tabell 5 viser at samarbeid i 

barnevernet har en signifikant og stor negativ sammenheng med henvisningsrate (p = .015, ηp² 

= -.44), men sammenhengen er ikke lenger signifikant ved kontroll for økonomivariablene (p 

= .095, ηp² = -.32) og i den endelige modellen er effektstørrelsen liten og uventet positiv (ηp² = 

.09). Sosioøkonomisk status og kommunens driftsutgifter bidrar spesielt til å forklare 

variansen i modellen, med signifikante effektstørrelser (tabell 7). Sosioøkonomisk status har 

stor og negativ effektstørrelse (ηp² = -.48), mens kommunens driftsutgifter har stor og uventet 

positiv effektstørrelse (ηp² = .52). Både ved bivariat analyse og ved kontroll for driftsutgifter 

viser sosioøkonomisk status moderate og negative effektstørrelser, mens driftsutgifter viser 

små og negative effektstørrelser. Variablene viser ikke lenger signifikante effektstørrelser. 

Korrelasjonene mellom variablene på tjenestenivå er fremlagt i vedlegg 9. 

Sensitivitetsanalyser ble også ved denne hypotesen kjørt på de tre datasettene. 

Vedlegg 10 viser resultatene fra analysene for kapasitet og samarbeid kjørt på datasettet med 

bydeler. Resultatene for sensitivitetsanalysene for kapasitet viser at ingen av modellene er 

signifikante, men effektstørrelsene for barnevern og helsestasjon og skolehelsetjeneste støtter 

funnene fra hovedanalysen. Resultatene i vedlegg 10 er til en viss grad representativt for 

resultatene fra sensitivitetsanalysene, med unntak av helsefremmende og forebyggende 

tjenester som er negativ og moderat i datasettet uten bydeler (ηp² = .-15) og positiv og liten i 

datasettet med ekskludering (ηp² = .04). Resultatene for sensitivitetsanalysene for samarbeid 

støtter ikke hovedanalysen ved at alle datasettene viser stor og negativ effektstørrelse for 

barnevernet og stor og positiv effektstørrelse for helsestasjon og skolehelsetjeneste. Ingen av 

modellene er signifikante. I motsetning til resultatene i vedlegg 10 viser datasettet med 

sammenslåing og datasettet med ekskludering ikke signifikant effektstørrelse for barnevernet 

eller for helsestasjon og skolehelsetjeneste. I tillegg viser datasettet med ekskludering moderat 

og negativ effektstørrelse for helsefremmende og forebyggende tjenester (ηp² = -.25) og liten 

og negativ effektstørrelse for PPT (ηp² = -.09). 

Tilbud av spesifikke tiltakskategorier og henvisningsrate til BUP 

Hypotese 3 predikerte at flere tilbud av spesifikke tiltakskategorier i kommunen har 

sammenheng med lavere henvisningsrate til BUP. Hypotesen ble testet ved å kjøre en 

multippel regresjonsanalyse med alle de ulike tiltaksbolkene og økonomivariablene (tabell 8). 

Modellen forklarer ikke en signifikant mengde av variasjonen i henvisningsrate, justert R² = 

.11, F(6,24) = 1.62, p = .186. Tabell 8 viser at ingen av de uavhengige variablene signifikant 

kunne predikere henvisningsrate, men store og negative effektstørrelser blir funnet for tiltak 
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for foreldre og barn (ηp² = -.27) og tiltak i barnehage og skole (ηp² = -.26). Tabell 5 viser at 

kun tiltak for foreldre og barn har en signifikant sammenheng med henvisningsrate (p = .030) 

på den bivariate analysen, men den signifikante sammenhengen forsvinner ved kontroll for 

økonomivariablene. Den bivariate analysen viser store og negative effektstørrelser av tiltak 

for foreldre og barn, tiltak for flyktninger, innvandrere og asylsøkere og tiltak i barnehage og 

skole. Ved kontroll for økonomivariablene viser tiltak for flyktninger, innvandrere og 

asylsøkere moderat og negativ effektstørrelse. Kommunens driftsutgifter viser moderat og 

negativ effektstørrelse (ηp² = -.13). Tiltak for foreldre har stor og uventet positiv 

effektstørrelse (ηp² = .38). Ved bivariat analyse viser tiltak for foreldre liten og negativ 

effektstørrelse, men ved kontroll for økonomivariablene er den liten og positiv. 

  

Sensitivitetsanalysene ble kjørt på de tre ulike datasettene. De støtter ikke resultatene 

fra hovedanalysen. Datasettet med bydeler viser moderat effektstørrelse for tiltak for foreldre 

(ηp² = .17) og liten effektstørrelse for tiltak i barnehage og skole (ηp² = -.11). Datasettet med 

sammenslåing støtter resultatene fra hovedanalysen ved at effektstørrelsene er like, men vi 

finner signifikante resultater for modellen (p = .026), for tiltak for foreldre og barn (p = .028) 

og for tiltak for foreldre (p = .022). Datasettet med ekskludering viser moderate 

effektstørrelser for tiltak for foreldre (ηp² = .15) og tiltak i barnehage og skole (ηp² = -.22) og 

liten effektstørrelse for tiltak for foreldre og barn (ηp² = -.03).    

Diskusjon 

Hensikten med studien var å undersøke sammenhengen mellom kommuners 

forebyggingsaktivitet og henvisningsraten til BUP. Hypotese 1 predikerte at høyere kvalitet 

på forebygging i kommunen har sammenheng med lavere henvisningsrate til BUP. 

Resultatene viser ikke støtte for hypotesen, da modellen forklarer svært lite av variasjonen i 

henvisningsrate. Ingen av variablene er signifikante, men høy kapasitet og flere antall tiltak 

har sammenheng med lav henvisningsrate. Hypotese 2 predikerte at høyere kapasitet og 
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høyere grad av samarbeid innen spesifikke førstelinjetjenester har sammenheng med lavere 

henvisningsrate til BUP. Hypotesen blir i utgangspunktet støttet ved signifikante resultater, 

men det er flere motstridende funn til stede. Høyere kapasitet i barnevernet har stor og 

signifikant sammenheng med færre henviste barn. Høy kapasitet og høy grad av samarbeid i 

PPT har henholdsvis moderat og stor, men ikke signifikant, sammenheng med lav 

henvisningsrate. Høy kapasitet i helsefremmende og forebyggende tjenester og i helsestasjon 

og skolehelsetjeneste og høy grad av samarbeid i helsefremmende og forebyggende tjenester 

har sammenheng med høy henvisningsrate. Disse funnene går i motsatt retning av det vi 

forventet og ingen av sammenhengene er signifikante. Hypotese 3 predikerte at flere tilbud 

innen spesifikke tiltakskategorier i kommunen har sammenheng med lavere henvisningsrate 

til BUP. Hypotesen støttes ikke, da modellen forklarer en liten andel av variasjonen i 

henvisningsrate. Likevel har flere tiltak for foreldre og barn og flere tiltak i barnehage og 

skole sammenheng med færre henviste barn. Flere tiltak for foreldre har derimot en uventet 

sammenheng med flere henviste barn. Ingen av sammenhengene er signifikante.  

 Kvalitet på forebygging er i studien målt ved kapasitet, samarbeid og tiltak. Kapasitet 

inkluderer brukermedvirkning og tilgjengelige ressurser, samarbeid inkluderer god 

samordning og kontinuitet i førstelinjetjenesten og tiltak inkluderer bruk av virkningsfulle 

tiltak (Sosial- og helsedirektoratet, 2005). For at helsefremmende og forebyggende arbeid skal 

kunne gi effekt er det nødvendig med tilstrekkelig kapasitet og samarbeid i 

førstelinjetjenesten. I det forebyggende arbeidet er det viktig å bruke kunnskapsbasert praksis, 

ved bruk av tiltak som i kontrollerte evalueringer har vist gode resultater (Ogden & Hagen, 

2019). Diskusjonen presenteres på temanivå for variablene kapasitet, samarbeid og tiltak, 

fordi samme temaer brukes i flere av hypotesene. Resultatenes sammenhenger drøftes 

hovedsakelig ut fra effektstørrelse, grunnet det begrensede antallet kommuner i studien (se 

drøftelse rundt bruk av effektstørrelser under “Design”).  

Kapasitet 

Kapasitet på kommunenivå 

Bronfenbrenner (1997) vektlegger i sin teori at instanser som førstelinjetjenesten er 

viktige for barn og unges utvikling. Vår forventning var at kommuner med en 

førstelinjetjeneste preget av høy kapasitet har lav henvisningsrate til BUP. Resultatene fra 

hypotese 1 viser ingen signifikant sammenheng mellom kapasitet og henvisningsrate, men 

forventningen støttes av at høy kapasitet har moderat sammenheng med lav henvisningsrate. 

Dette funnet underbygger at kapasitet i førstelinjetjenesten kan ha betydning for 
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henvisningsraten. Resultatene fra hypotese 2, som presenteres mer detaljert under “Kapasitet 

på tjenestenivå”, kan forklare hvorfor kapasitet på kommunenivå ikke har en signifikant 

sammenheng med henvisningsraten. Motstridende funn på tvers av de ulike tjenestene kan ha 

bidratt til at det ikke er signifikant sammenheng på kommunenivå. Høy kapasitet i 

barnevernet og PPT viser sammenheng med lav henvisningsrate, mens høy kapasitet i 

helsefremmende og forebyggende tjenester og helsestasjon og skolehelsetjeneste viser 

sammenheng med høy henvisningsrate. 

Kapasitet på tjenestenivå 

Vår prediksjon i hypotese 2 var at høyere kapasitet i de spesifikke førstelinjetjenestene 

har sammenheng med lavere henvisningsrate til BUP. Kombinasjonen av kapasitet i 

tjenestene og økonomivariablene forklarer hele 66 % av variasjonen i henvisningsrate, noe 

som i utgangspunktet støtter prediksjonen. Det er imidlertid to av tjenestene som viser motsatt 

sammenheng av det vi predikerte i hypotesen.  

Resultatene viser at det eneste signifikante funnet er at høy kapasitet i barnevernet har 

stor sammenheng med lav henvisningsrate. I den fulle modellen forklarer kapasitet i 

barnevernet 71 % av variasjonen i henvisningsrate. Høy kapasitet i PPT har moderat 

sammenheng med høy henvisningsrate. Funnene for barnevernet og PPT støtter forventningen 

fra hypotese 2. Ved bivariat analyse, kontroll for økonomiske variabler og kontroll for de 

andre tjenestene og økonomivariablene viser funnene seg å være stabile. Resultatene for 

barnevern varierer fra ηp² = -.40 til -.71 og for PPT varierer resultatene fra ηp² = -.16 til -.20. 

En forklaring for funnene kan være at barnevernet og PPT er de tjenestene som i størst grad 

inkluderer familien og jobber med familiesituasjonen, og som vist i Bronfenbrenner (1977) 

sin teori er familien spesielt viktig for barns utvikling. En vanskelig familiesituasjon kan ofte 

være bakgrunnen for kontakt med barnevernet. Dersom familiesituasjonen oppleves som truet 

og det er høyt konfliktnivå mellom foreldrene og barnevernet, kan det øke sannsynligheten for 

negativ utvikling av barnets psykiske helse. Høy kapasitet i barnevernet kan føre til bedre 

oppfølging og dermed lavere konfliktnivå mellom tjenesten og foreldrene, noe som igjen kan 

påvirke barnet positivt. Samtidig kan barnevernet hjelpe barnet ut fra en problematisk 

hjemmesituasjon og på den måten bedre barnets utvikling. Også PPT er gjerne involvert med 

foreldrene og i familiesituasjonen, der det å samarbeide med og gi råd til barnets foreldre er 

blant deres arbeidsoppgaver (Utdanningsdirektoratet, 2016).  
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Siden barna som er i kontakt med barnevernet og PPT ofte er utsatt for et forhøyet 

antall risikofaktorer sammenlignet med barn som er i kontakt med de andre tjenestene, kan 

høy kapasitet i barnevernet og PPT være av spesielt stor betydning. Tjenestene jobber 

hovedsakelig på selektivt eller indisert nivå. De har dermed kapasitet til å hjelpe hvert enkelt 

barn, barnevernet via individuelle tiltak i egen regi og PPT ved å sikre tiltak for barna de er 

involvert i via barnehage og skole. Barnevernet har blant annet ansvar for hjelpetiltak i 

hjemmet, plassering av barn utenfor hjemmet, oppfølging av barn plassert utenfor hjemmet og 

godkjenning av fosterhjem (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, 2020). PPT skal 

tilrettelegge for og følge opp barn og unge med særskilte behov (Utdanningsdirektoratet, 

2016). Dette støttes ved kronosystemet til Bronfenbrenner (1986) der det reflekteres over 

hvordan hendelser og overganger i barnets liv kan påvirke barnets utvikling. Barnevernet og 

PPT er ofte i kontakt med barn ved slike hendelser eller overganger, som for eksempel 

endringer i familiesituasjon eller overgang fra barnehage til skole.   

Høy kapasitet i helsestasjon og skolehelsetjeneste er nesten signifikant og har stor 

sammenheng med høy henvisningsrate. Høy kapasitet i helsefremmende og forebyggende 

tjenester viser en moderat sammenheng med høy henvisningsrate. Funnene støtter dermed 

ikke hypotese 2. Ved bivariat analyse, kontroll for økonomiske variabler og kontroll for de 

andre tjenestene og økonomivariablene viser funnene seg å være stabile. Funnene kan skyldes 

at høy grad av kapasitet i disse tjenestene fører til at barn og unge som sliter fanges opp, da 

tjenestene i utgangspunktet jobber universelt. Spesielt helsestasjon og skolehelsetjenesten er i 

nærkontakt med de fleste barn og deres familie, og de er derfor i en særstilling når det 

kommer til å fange opp utviklingsavvik og symptomer tidlig (Reneflot et al., 2018). 

Helsefremmende og forebyggende tjenester inkluderer i studien blant annet familietjeneste og 

flyktningetjeneste, som er i kontakt med mange barn og unge som har en utfordrende 

familiesituasjon eller som har opplevd noe vanskelig. Disse tjenestene utfører også 

oppsøkende arbeid, noe som kan føre til at de fanger opp flere. På grunn av alle de nevnte 

tjenestene sitt universelle utgangspunkt har de begrenset kapasitet til å hjelpe hvert enkelt 

barn, men de er viktige henvisende instanser til videre hjelpetjenester, inklusive BUP. Det 

trenger derfor ikke å bety at høy kapasitet i tjenestene er negativt for barn og unges psykiske 

helse, men det kan derimot bety at kontakt med mange barn fører til identifisering og 

oppfølging av de barna som trenger det.  

Det er naturlig å tenke at kommunenes tjenester for psykiske helse på universelt nivå 

har størst innvirkning på henvisningsraten til BUP. Likevel viser resultatene at høy kapasitet i 
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tjenester på selektivt og indisert nivå har sammenheng med lavere henvisningsrate, mens det i 

tjenester på universelt nivå har sammenheng med høyere henvisningsrate. Det kan skyldes at 

tjenester på et selektivt og indisert nivå i større grad enn universelle tjenester er et alternativ 

til BUP ved at de behandler og hjelper barna mer direkte, mens universelle tjenester 

hovedsakelig utreder og henviser videre til BUP.  

Samarbeid 

Samarbeid på kommunenivå 

Bronfenbrenner (1977) fremmer at samarbeid mellom de ulike miljøene rundt barnet 

er viktig for utviklingen. Vår prediksjon var at kommuner med forebygging preget av høy 

grad av samarbeid skulle ha lav henvisningsrate. Resultatene for hypotese 1 støtter ikke 

prediksjonen, ved at høy grad av samarbeid har liten og ikke signifikant sammenheng med lav 

henvisningsrate. Det at sammenhengen ikke er sterkere kan forklares ved motstridende og 

uventede funn på tjenestenivå, der høy grad av samarbeid i helsefremmende og forebyggende 

tjenester har stor sammenheng med høy henvisningsrate.  

Samarbeid på tjenestenivå 

Et tverrsektorielt samarbeid i førstelinjetjenesten tenkes å føre til bedre oppfølging av 

barn og unges psykiske helse (Glavin & Erdal, 2013). Vi predikerte derfor at høy grad av 

samarbeid i de spesifikke førstelinjetjenestene skulle ha sammenheng med lavere 

henvisningsrate til BUP. Resultatene fra hypotese 2 viser at kombinasjonen av samarbeid i 

tjenestene og økonomivariablene forklarer 40 % av variasjonen i henvisningsrate, noe som 

kunne støttet hypotesen. Det er imidlertid motstridende funn på tvers av tjenestene, og de 

økonomiske forholdene i kommunene bidrar til mye av den forklarte variansen.  

Resultatene viser ingen signifikante sammenhenger mellom samarbeid i hver enkelt 

tjeneste og henvisningsrate. PPT er den eneste tjenesten som har moderat eller stor 

effektstørrelse i forventet retning. Resultatene for PPT støtter prediksjonen for hypotese 2. En 

mulig forklaring for funnet er at PPT er avhengig av samarbeid med andre førstelinjetjenester 

for å kunne følge opp barn og unge på best mulig måte. PPT jobber på et selektivt og indisert 

nivå, altså mest med enkeltbarn. Når tjenesten samarbeider med andre tjenester bidrar det 

positivt for barnas psykiske helse, da det er enklere å skape et helhetlig tilbud for barn når 

man samarbeider. Samtidig er tjenesten tett på barnet både gjennom familien og på skolen, 

slik som Bronfenbrenner (1977) understreker viktigheten av for barnets utvikling.  
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Samarbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten og barnevernet har små 

sammenhenger som vi på grunn av utvalgsstørrelsen er forsiktig med å tolke. Likevel trekker 

vi frem tendensene siden sammenhengen endrer retning i de ulike analysene. Høy grad av 

samarbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten viser liten sammenheng med lav 

henvisningsrate. Ved bivariat analyse og ved kontroll for økonomivariablene er det derimot en 

moderat sammenheng med høy henvisningsrate. Høy grad av samarbeid i barnevernet har 

liten sammenheng med høy henvisningsrate. Det kan tenkes at barnevernet ikke er avhengig 

av et tverrsektorielt samarbeid, og at barna som er i kontakt med barnevernet ikke er i kontakt 

med andre førstelinjetjenester. Samtidig viser bivariat analyse og analyse med kontroll for 

økonomivariablene stor sammenheng mellom høy grad av samarbeid i barnevernet og lav 

henvisningsrate. Når de andre tjenestene blir inkludert i modellen endrer altså sammenhengen 

for disse to tjenestene retning. Det kan skyldes kovariasjon mellom prediktorene, men vi fant 

ikke dette da vi sjekket forutsetningene for modellen. Det kan også skyldes 

interaksjonseffekter, men grunnet lav utvalgsstørrelse har vi begrensede muligheter for å 

analysere slike sammenhenger. Det kan også være at resultatene, inklusive endringer på tvers 

av modellene, er helt eller delvis tilfeldig da effektstørrelsene ikke er signifikante. 

Høy grad av samarbeid i helsefremmende og forebyggende tjenester har stor 

sammenheng med høy henvisningsrate. Når denne tjenesten som jobber på et universelt nivå 

samarbeider med andre tjenester, kan det skyldes at barna er i kontakt med flere av tjenestene 

fordi de allerede er utsatt for mange risikofaktorer eller allerede har psykiske vansker. Det 

betyr at samarbeid kan være viktig for å kunne følge opp barn med utfordringer på best mulig 

måte, men det er ikke sikkert at det kan gjøre opp for barnets allerede vanskelige situasjon. 

Ifølge Bronfenbrenner (1977) er det viktig for barnets utvikling at miljøene rundt samarbeider 

godt, men resultatene viser at samarbeid ser ut til å ha størst utslag for henvisningsrate i 

situasjoner som allerede er utfordrende for barnet eller der barnet allerede har utviklet 

psykiske vansker. Høyt nivå av samarbeid vil altså ikke nødvendigvis føre til lavere 

henvisningsrate, men heller føre til at barna fanges opp og blir henvist videre til BUP. Bivariat 

analyse og analyse med kontroll for økonomivariablene viser liten sammenheng mellom høy 

grad av samarbeid i helsefremmende og forebyggende tjenester og høy henvisningsrate, så når 

de andre tjenestene inkluderes i modellen gjør det at sammenhengen blir mye sterkere. Det 

kan skyldes at målefeil reduseres når tidligere uforklart variasjon forklares.  
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Helsefremmende og forebyggende tiltak  

Antall tiltak 

Vår prediksjon i hypotese 1 var at et høyt antall tiltak i kommunene ville ha en 

sammenheng med lav henvisningsrate til BUP. Studiens funn viser derimot at antall tiltak 

ikke har en signifikant effekt på henvisningsraten. Flere antall tiltak har imidlertid stor 

sammenheng med lav henvisningsrate, noe som støtter prediksjonen. Samtidig er det viktig å 

påpeke at flere tiltak for foreldre har en stor sammenheng med høy henvisningsrate. Dette 

motstridende funnet, som vil diskuteres under “Tiltak for foreldre”, kan være en viktig grunn 

til at det ikke er en signifikant sammenheng mellom antall tiltak og henvisningsrate. Få 

studier finner langtidseffekter av helsefremmende og forebyggende tiltak (Feiss et al., 2019; 

Skogen et al., 2018; Smedler et al., 2015). Siden vår avhengige variabel måler langtidseffekter 

av forebygging kan dette forklare mangelen på signifikant effekt. En annen forklaring kan 

være at respondentene i tillegg til å krysse av for evidensbaserte tiltak, kunne krysse av for 

“Andre helsefremmende og forebyggende tiltak”. Det gjør at antall tiltak ikke kun består av 

evidensbaserte tiltak. Eventuelle ekstra tiltak ble likevel inkludert da respondentene ser på 

disse tiltakene som viktige for helsefremmende og forebyggende arbeid, og fordi tiltakene 

likevel kan bidra positivt til barn og unges psykiske helse.  

Universelle tiltak har gjerne stor effekt for samfunnet siden tiltakene når mange, mens 

selektive tiltak kan ha god effekt på den enkelte og gruppen, men noe mindre effekt for hele 

samfunnet (Major et al., 2011; Rose, 1992). Studien undersøker i hovedsak universelle tiltak 

og noen selektive tiltak. Det at flere antall tiltak har en stor sammenheng med lav 

henvisningsrate støtter at universelle tiltak kan gi fordeler for mange. Effekten er dermed 

overensstemmende med både Rose (1992) sin populasjonstilnærming til forebygging, studier 

som taler for universelle forebyggende tiltak (Mackenbach et al., 2013), studier som taler for 

selektive tiltak og studier som viser lik effekt for universelle og selektive tiltak (Werner-

Seidler et al., 2017).  

Ifølge Sameroff er barnets egenskaper kun første fase av utviklingen, og risiko- og 

beskyttelsesfaktorer i miljøet spiller en sentral rolle i barnets utvikling (Sameroff, 1975). 

Siden de inkluderte tiltakene i denne studien er basert på risiko- og beskyttelsesfaktorer, 

samsvarer funnet for antall tiltak med Sameroff sin tankegang. Mange av tiltakene i studien 

involverer i tillegg flere av systemene Bronfenbrenner (1977) mener er av betydning for barn 

og unges utvikling. Dette er blant annet tiltak som er satt i gang av eksosystemet i form av 

førstelinjetjenesten, slik som hjemmebesøk fra helsestasjon. Det er også tiltak som involverer 
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flere mikrosystemer ved at tiltaket utføres på skolen med lærere og samtidig involverer 

foreldre, noe som ifølge mesosystemet kan skape gode vilkår for barn og unges utvikling. 

Siden mange av de inkluderte tiltakene involverer ulike systemer, kan dette bidra til å forklare 

hvorfor et høyt antall helsefremmende og forebyggende tiltak kan ha en sammenheng med lav 

henvisningsrate. Samtidig kan en svikt i samarbeidet mellom de ulike systemene rundt barnet 

som er en del av tiltaket, forklare hvorfor effekten av antall tiltak ikke er signifikant. 

Tiltak for foreldre og barn 

Ifølge Bronfenbrenner (1977) har foreldre mye å si for barns utvikling, og tiltak som 

inkluderer foreldre burde derfor være av betydning for barn og unges utvikling. Dette støttes 

av at foreldrebaserte tiltak for barn og unges eksternaliserende atferdsvansker kan forebygge 

barn og unges psykiske lidelser eller vansker (Berg et al., 2020; Mingebach et al., 2018; 

Waddell et al., 2018). I hypotese 3 forventet vi dermed at flere tiltak for foreldre og barn ville 

ha sammenheng med lav henvisningsrate til BUP. Det støttes ved en stor effektstørrelse. 

Resultatet støtter de ovennevnte studiene som viser effekt av familiebaserte tiltak og støtter 

således Bronfenbrenner (1977) sin vektlegging av foreldres betydning. Tiltakskategorien har 

likevel ikke en signifikant sammenheng med henvisningsrate, noe som stemmer mer overens 

med en strukturert litteraturgjennomgang som viser at få foreldrebaserte tiltak for forebygging 

av atferdsvansker gir effekt, og at langtidseffektene av programmene er små og inkonsistente 

(Smedler et al., 2015). 

Tiltak for foreldre 

I hypotese 3 forventet vi at flere tiltak for kun foreldre ville ha en sammenheng med 

lavere henvisningsrate til BUP. Flere tiltak for foreldre har derimot en stor sammenheng med 

høy henvisningsrate. Resultatet er dermed ikke overensstemmende med verken studier som 

viser effekt av hjemmebesøk for å forebygge depresjon blant kvinner som nylig har født 

(Brugha et al., 2011), tiltak som styrker foreldreferdigheter (Major et al., 2011) eller en 

systematisk oversikt som finner at hjemmebesøk ikke har effekt på mødres psykiske helse 

(Yonemoto et al., 2014). Flere forhold kan imidlertid forklare sammenhengen. Det kan være 

at mange foreldretiltak øker mulighet for å fange opp barn som kan ha behov for hjelp i BUP, 

ved å identifisere barn som sliter også av andre grunner enn foreldrenes hjelpebehov. Det kan 

være at foreldretiltak faktisk har negative konsekvenser for barnas psykiske helse, for 

eksempel ved at foreldrene opplever at de ikke klarer å forbedre foreldreferdighetene sine og 

derfor ser situasjonen som håpløs, noe som igjen kan påvirke foreldreomsorgen. Det kan også 

tenkes at biologisk begrunnede psykiske helseproblemer hos barnet kan øke dersom man kun 
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fokuserer på foreldrene og hvordan deres ferdigheter kan påvirke barnas psykiske helse. 

Samtidig kan tiltakene føre til at foreldrene blir flinkere til å identifisere biologisk begrunnede 

problemer hos barna. Det er mulig at kommuner prioriterer foreldrebaserte tiltak når det er 

mange barn som sliter psykisk. Siden kategorien fokuserer på uheldige forhold rundt 

graviditet og fødsel, og rus eller psykiske problemer hos foreldrene (Major et al., 2011), kan 

det være at tiltakene prioriteres i kommuner med mange barn som opplever slike forhold.   

Den bivariate analysen viser derimot en liten sammenheng mellom flere foreldretiltak 

og lav henvisningsrate. Ved kontroll for økonomivariablene har imidlertid flere foreldretiltak 

liten sammenheng med høy henvisningsrate. Det er nærliggende å tenke at det er 

sosioøkonomisk status som har betydning for denne sammenhengen. En belastende 

økonomisk situasjon kan gjøre foreldrene strengere, mindre involverte og mer inkonsekvente i 

samspillet med barna, noe som kan føre til mer internaliserende og eksternaliserende atferd 

hos barna (Conger & Conger, 2002). Siden sammenhengen ikke er signifikant når de andre 

tiltakene inkluderes i modellen, er det en mulighet for at funnet kun er tilfeldig eller at det er 

relatert til sammenheng med andre faktorer som er inkludert i analysen. Mangelen på 

sammenheng kan også forklares ved at dette er tiltak vi ikke ser effekt av før det har gått noen 

år. Tiltak under svangerskapet vil eksempelvis ikke påvirke henvisningsraten neste år, da den 

eventuelle effekten på barnets psykiske helse først vil vise seg når barnet har blitt eldre. 

Samtidig blir effektstørrelsen mye sterkere når de andre tiltakene inkluderes, noe som 

underbygger at det faktisk er en sammenheng.  

Tiltak for flyktninger, innvandrere og asylsøkere 

Intervensjoner som har til hensikt å forebygge psykiske lidelser og vansker blant 

flyktninger ser ut til å være lovende og gi effekt (Guribye, 2009; Tyrer & Fazel, 2014). 

Tiltakene Guribye (2009) fant som lovende er inkludert i vår studie. I hypotese 3 forventet vi 

at flere tiltak for flyktninger, innvandrere og asylsøkere ville ha en sammenheng med lavere 

henvisningsrate til BUP. Resultatene støtter ikke forventningen da vi finner en liten og ikke 

signifikant sammenheng mellom flere tiltak i kategorien og lav henvisningsrate. Dette kan 

forklares ved at det er andre tjenester enn de vi har inkludert i studien som egentlig tilbyr de 

ovennevnte tiltakene. Samtidig er ikke de inkluderte tiltakene basert på faste rammeverk, noe 

som kan føre til at de som utfører tiltakene gjennomfører dem ulikt. Det er også mulig at 

resultatene skyldes at andelen av befolkningen som mottar kategoriens tiltak er svært liten, 

mens denne studiens utfallsmål er henvisningsrate for alle barn. Effekten av slike selektive 

tiltak kan være vanskelig å måle på populasjonsnivå (Major et al., 2011; Rose, 1992). 
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Resultatene viser moderat og stor sammenheng mellom flere tiltak innad i kategorien og lav 

henvisningsrate ved henholdsvis bivariat analyse og analyse med kontroll for 

økonomivariablene. Dette kan tilsi at variasjonen i hovedsak forklares av de andre tiltakene, 

for eksempel ved at tiltak som inkluderer foreldre og forbedrer foreldreferdigheter og 

samspillet mellom foreldrene og barna er det som egentlig har betydning for barnas psykiske 

helse. 

Tiltak i barnehage og skole  

 Bronfenbrenner (1977; 1986) vektlegger blant annet barnehagen, skolen og 

overganger i barnets liv som viktig for utviklingen. Det kan gjøre både barnehagen og skolen 

til viktige arenaer for forebyggende arbeid. Det støttes av funn som viser at intervensjoner for 

å promotere psykisk helse i barnehage og skole kan ha positiv effekt på barn og unge (Bennett 

et al., 2015; Feiss et al., 2019; Fossum et al., 2017; Schindler et al., 2015; Weare & Nind, 

2011; Werner-Seidler et al., 2017). Flere tiltak rettet mot psykisk helse i barnehage og skole 

har stor, men ikke signifikant, sammenheng med lav henvisningsrate, noe som samsvarer med 

de ovennevnte studiene og støtter hypotese 3. Effekten for tiltakskategorien er imidlertid ikke 

signifikant. Det gjør at våre funn også kan være overensstemmende med studier som 

eksempelvis konkluderer med lite evidens for effekten av skolebaserte intervensjoner som 

fokuserer på forebygging av internaliserende vansker (Caldwell et al., 2019) eller som ønsker 

å forebygge psykiske problemer og promotere psykisk velvære (Mackenzie & Williams, 

2018; Whear et al., 2013). Resultatene kan også stemme overens med studier som ikke finner 

langtidseffekter av tiltak som tidligere har vist korttidseffekter (Feiss et al., 2019). En mulig 

forklaring for studiens funn kan være at flere forhold påvirker effekten av skolebaserte tiltak. 

Weare & Nind (2011) peker blant annet på at det må være et fokus på positiv psykisk helse til 

stede, intervensjoner må ha startet tidlig og fortsatt gjennom skolegangen, det må være en 

balanse av universelle- og høyrisikotiltak, involvering av både foreldre og samfunnet og riktig 

implementering. Også etnisitet, dose, alder og programmenes karakteristikker kan påvirke 

effekten av skolebaserte intervensjoner (Feiss et al., 2019).  

Riktig implementering og bruk av kunnskapsbasert praksis er forhold som kan påvirke 

resultatene for antall tiltak i hypotese 1 og de ulike tiltakskategoriene i hypotese 3. Kvaliteten 

på implementeringen påvirker hvorvidt tiltak gir effekt (Kam et al., 2003; Kjøbli et al., 2017). 

Variabler som påvirker implementeringen og utfallet av tiltak kan være relatert til samfunnet, 

de som utfører tiltaket, ulike aspekter ved den organisatoriske fungeringen rundt tiltaket, og 

trening og assistanse rundt forebyggende tiltak (Durlak & DuPre, 2008). Tiltak må følges opp 
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aktivt og fokusert for at de skal kunne gi effekt og det forutsetter god opplæring og veiledning 

i forkant av igangsettelsen. I tillegg er det viktig at de som utfører ulike tiltak bruker forskning 

for å veilede praksis (Ogden og Hagen, 2019). Det å ikke bruke kunnskapsbasert forebygging 

i for eksempel valg og bruk av tiltak kan påvirke utfallet av helsefremmende og forebyggende 

arbeid. Dette kan være faktorer som spiller inn på hvorfor det i denne studien er ulike 

resultater rundt effekten av antall tiltak og tiltakskategoriene. 

Kovariater i studien 

Sosioøkonomisk status 

Studier finner at det å vokse opp i en familie med lav sosioøkonomisk status kan ha 

sammenheng med negativ psykologisk utvikling blant barn og unge (Ben-Shlomo & Kuh, 

2002; Holmboe et al., 2006; Lundberg, 1991). Vi forventet at lav sosioøkonomisk status ville 

ha sammenheng med høy henvisningsrate og kontrollerte derfor for det i regresjonsanalysene. 

Den bivariate analysen viser en ikke signifikant, men moderat sammenheng mellom høy 

sosioøkonomi og lav henvisningsrate. I hypotese 1 har sosioøkonomisk status liten betydning. 

Ved hypotese 2 viser analysen for kapasitet moderat sammenheng mellom høy sosioøkonomi 

og lav henvisningsrate, mens analysen for samarbeid viser stor og signifikant sammenheng 

mellom høy sosioøkonomi og lav henvisningsrate. Dette støtter presenterte funn som viser at 

lav sosioøkonomisk status kan ha negativ effekt på barn og unges psykiske helse. 

Korrelasjonsmatrisen (vedlegg 9) viser at sosioøkonomisk status har sterkest sammenheng 

med kapasitet i barnevernet. Jo høyere sosioøkonomisk status, desto høyere kapasitet i 

barnevernet. I hypotese 2 er kapasitet i barnevernet variabelen som har sterkest sammenheng 

med henvisningsrate. Det er dermed mulig å se for seg en medieringsmodell, der god 

sosioøkonomisk status fører til at færre barn er i kontakt med barnevernet, noe som medfører 

bedre kapasitet og oppfølging i barnevernet som igjen medfører færre henvisninger til BUP. 

Utvalgsstørrelsen er imidlertid ikke tilstrekkelig til å analysere slike medieringshypoteser. 

Resultatene for hypotese 3 viser liten sammenheng mellom høy sosioøkonomi og lav 

henvisningsrate. Det at effektstørrelsen er svakere i denne analysen kan skyldes at det her 

kontrolleres mer for foreldrene. Sammenhengen med lav sosioøkonomisk status kan påvirke 

barnet gjennom hvordan det påvirker foreldrene og hjemmesituasjonen, for eksempel ved at 

foreldrene må ta på seg ekstrajobber og dermed er lite hjemme, ved at foreldrene er bekymret 

eller at bosituasjonen ikke er optimal. Dette kan stemme overens med at få studier har funnet 

støtte for direkte effekter av sosioøkonomi på psykiske vansker blant barn og unge (Bøe, 

2015). Det virker heller som at faktorer knyttet til foreldrene og foreldremiljøet er de viktigste 
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mediatorvariablene for å forklare forholdet. Bronfenbrenner (1977) støtter dette ved at barnet i 

størst grad blir påvirket av foreldrene og det nærmeste miljøet. Sameroff (1975) viser også 

støtte for dette, ved at barnets utvikling påvirkes av transaksjonelle prosesser med foreldrene. 

Det kan også tenkes at studien ikke identifiserer den faktiske betydningen av sosioøkonomisk 

status. Målet er på kommunenivå og variasjoner i sosioøkonomisk status innad i kommunene 

blir derfor ikke tatt høyde for. Sammenhengen mellom sosioøkonomi og psykisk helse ville 

muligens kommet tydeligere frem hvis man analyserte sammenhengen på individnivå.  

Kommunenes driftsutgifter 

Kommunenes driftsutgifter gir en indikator på satsingen på det helsefremmende og 

forebyggende arbeidet, og økonomiske prioriteringer vil blant annet påvirke mulighetene til å 

igangsette tiltak (SSB, 2019). Vi forventet derfor sammenheng mellom høye driftsutgifter og 

lav henvisningsrate til BUP. Den bivariate analysen viser ingen sammenheng. Resultatene fra 

hypotese 1 viser heller ikke en betydelig sammenheng. Funnene fra hypotese 3 viser en 

moderat sammenheng mellom høye driftsutgifter og lav henvisningsrate. Ved hypotese 2 viser 

analysene for både kapasitet og samarbeid en stor sammenheng mellom høye driftsutgifter og 

høy henvisningsrate, der resultatene ved analysen for samarbeid i tillegg er signifikant. Dette 

støtter ikke hypotesen, da retningen på sammenhengen er motsatt av det vi predikerte. En 

forklaring kan være at kommuner med høye driftsutgifter har større kapasitet til å fange opp 

flere barn som sliter enn kommuner med lavere driftsutgifter. Det kan igjen føre til at de 

henviser flere til BUP. Driftsutgifter har sterkest sammenheng med kapasitet i helsestasjon og 

skolehelsetjeneste (vedlegg 9). I hypotese 2 ser vi at høy kapasitet i helsestasjon og 

skolehelsetjeneste har stor sammenheng med høy henvisningsrate. Det er dermed mulig å se 

for seg en medieringsmodell, der høye driftsutgifter fører til høyere kapasitet i tjenesten, noe 

som fører til at flere barn fanges opp, noe som igjen fører til høyere henvisningsrate. En annen 

forklaring er at kommuner med høyere henvisningstall må bruke mer penger på oppfølging av 

barn som sliter, og de har dermed høyere driftsutgifter enn kommuner med lavere 

henvisningsrater. Resultatene for driftsutgifter fra hypotese 2 og 3 støtter teorien til 

Bronfenbrenner (1977) der makrosystemet består av det bestemte samfunns økonomiske 

system, lover og normer, inkludert politiske vedtak og sosialpolitikk. Kommunens 

driftsutgifter inkluderes under dette systemet og kan som vist påvirke barnet da kommunens 

økonomi har innvirkning på tilbud og oppfølging.  

Det kan tenkes at kommunenes driftsutgifter er et for generelt mål. Kommunene har 

mange andre driftsutgifter enn helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge, som 



 45 

for eksempel omsorgstjenester for eldre og renovasjon. Dermed er det sannsynlig at dette ikke 

er et mål på satsning på helsefremmende og forebyggende arbeid, men et mål på kommunens 

generelle økonomi.  

Styrker og svakheter ved studien 

Utvalg og utvalgsstørrelse 

Kommunene i studien ble valgt ved bekvemmelighetsutvalg, basert på vårt samarbeid 

med BUP Ahus, Vestre Viken og Halden. Faren ved slike ikke-sannsynlighetsutvalg er å få et 

systematisk skjevt utvalg, uten mulighet for å generalisere fra utvalg til populasjon og dermed 

true den eksterne validiteten. Likevel vil inkluderingen av totalt 31 kommuner bidra til å øke 

representativiteten til utvalget. Studien har en mikro-makro-situasjon og vi aggregerte derfor 

forklaringsvariablene til kommunenivå slik at regresjonsanalysene fikk en utvalgsstørrelse 

som er lik antall kommuner i studien. Siden vi aggregerte forklaringsvariablene mistet vi noe 

av variasjonen innad i hver enkelt variabel. Likevel er en styrke i studien det høye antallet 

respondenter, da det fører til sikrere estimater innad i hver tjeneste og kommune. For å ta 

hensyn til ulikt antall respondenter innad i kommunene vektet vi kommunene, samtidig som 

vi beholdt antall kommuner som utvalgsstørrelse. Vektingen kan ha stor betydning for 

resultatene fra hovedanalysene, da ingen av de uvektede sensitivitetsanalysene støtter 

resultatene. Dette inkluderer analysene kjørt på datasettet med bydeler, som ellers er likt 

datasettet for hovedanalysene. Resultatene fra de ulike sensitivitetsanalysene gir derimot 

relativt like resultater på tross av at bydelene er slått sammen i et av datasettene og kommuner 

med færre enn 5 respondenter er ekskludert i et annet datasett.  

De syv inkluderte førstelinjetjenestene er valgt på bakgrunn av hvilke tjenester de 

fleste kommunene tilbyr. Siden spørreskjemaet ble sendt ut til ulike tjenester er det en 

mulighet for at ikke alle spørsmålene er like relevante for alle respondentene. Derfor ble 

svaralternativet “ikke relevant” inkludert, men få benyttet seg av det. Respondenter ved 

piloteringen ga tilbakemeldinger om at det var vanskelig å vite om de skulle svare ut fra sin 

spesifikke tjeneste eller området de tilhører som inkluderer flere tjenester. Derfor spesifiserte 

vi i spørreskjemaet at vi ønsker svar ut fra tjenesten de tilhører, men dersom spørsmålene er 

for brede for tjenestetilbudet skal de svare ut fra området de tilhører. Spørreskjemaet skulle 

ideelt sett vært sendt ut til ansatte i barnehage og skole også, da barna tilbringer mye tid der 

og mange av de inkluderte tiltakene gjennomføres der. Dette ville blitt for omfattende for 

masteroppgaven, da et tilpasset spørreskjema måtte blitt utviklet og datainnsamlingen ville 
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blitt betraktelig utvidet. Det at skolehelsetjenesten er inkludert fører forhåpentligvis til at 

tilbudet likevel fanges opp. 

Grunnet lav utvalgsstørrelse kunne vi ikke inkludere så mange prediktorvariabler i 

analysene som ønsket. Blant annet ville vi opprinnelig i hypotese 2 inkludere kapasitet og 

samarbeid innad i tjenestene i samme analyse, og i hypotese 3 inkludere variablene kapasitet 

og samarbeid. Selv om vi prøvde å begrense antall prediktorvariabler, ble det fortsatt inkludert 

for mange sett opp mot utvalgsstørrelsen (Pallant, 2010). Mange prediktorvariabler gjør at 

sammenhengene for hver variabel delvis kan forklares ved andre variabler i analysen, og 

dermed kan man risikere å undervurdere den reelle effekten av hver enkelt variabel. For å 

motvirke dette har vi brukt partial eta squared for å tolke resultatene, da den ekskluderer 

variasjon forklart av andre variabler (Richardson, 2011). Ved sammenligning av resultater fra 

bivariat analyse og hovedanalyser med flere prediktorvariabler, ser vi at de fleste variablene 

har lik betydning i hovedanalysene.  

Studiens resultater kan være påvirket av den lave utvalgsstørrelsen ved at det fører til 

brede konfidensintervaller og dermed vil sammenhenger som er reelle ikke alltid bli 

signifikante (type II-feil). Det er en av grunnene til at vi hovedsakelig tolker resultatene ut fra 

effektstørrelse i stedet for p-verdier (Kirk, 2001; Sullivan & Feinn, 2012). Metaanalyser viser 

lavere effektstørrelser ved universelle tiltak enn tiltak rettet mot risikogrupper (Horowitz & 

Garber, 2006; Stice et al., 2009; Weare & Nind, 2011). Siden dette er en populasjonsbasert 

studie kan det være mer realistisk å forvente lavere effektstørrelser enn det som trengs for å få 

signifikante funn med studiens utvalgsstørrelse og variasjon. Ved universelle tiltak skal det 

likevel ikke veldig store effektstørrelser til før de har stor betydning på samfunnsnivå (Rose, 

1992). Derfor bruker vi grensene til Cohen for hva som regnes som små, moderate og store 

effektstørrelser ved bruk av partial eta squared (Kotrlik & Williams, 2003). På grunn av 

studiens utvalgsstørrelse har vi vært forsiktige med å tolke resultater med små effektstørrelser. 

Det er viktig å presisere at kombinasjonen av et lite utvalg og valget om å tolke ut ifra 

effektstørrelser medfører stor usikkerhet i studiens konklusjoner (Banerjee et al., 2009). Det er 

sannsynlig at flere av funnene som er diskutert i oppgaven er tilfeldige, slik 

signifikansnivåene indikerer, det vil si at det er høy risiko for noen type I-feil i oppgaven. 

Dette er imidlertid et bevisst valg i balansegangen mellom risiko for type-I og type-II feil.  

Design 

En styrke ved systemperspektivet i studien er at vi kan se helheten av forebygging 

både når det gjelder tjenester og tiltak. Studien har et korrelasjonelt design, dermed kan vi 
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ikke trekke konklusjoner om årsaker. Hensikten med studien var derfor å se på 

sammenhengen mellom forebyggingsaktivitet og henvisningsrate til BUP. Da lignende studier 

ikke har blitt gjennomført er studien eksplorerende og basert på et selvutviklet spørreskjema 

som ikke består av validerte skalaer. Det kan derfor være at vårt spørreskjema ikke fanger opp 

kvalitet på en optimal måte. For å teste spørreskjemaet gjennomførte vi en pilotering, men 

grunnet begrenset tid fikk vi kun gjennomført én runde. Svarprosenten var for lav til at vi fikk 

gjennomført faktoranalyse, men spørreskjemaet ble forbedret gjennom viktige innspill fra 

respondentene og frekvensanalyse og reliabilitetsanalyse på den opprinnelige 

faktorinndelingen.  

Det er variasjon i «faktisk kvalitet» mellom kommuner som skaper variasjon i 

henvisningsrate, men i studien er imidlertid denne «faktiske kvaliteten» estimert ved de 

ansattes vurderinger. Spørreskjemaet måler subjektiv opplevelse av kvalitet og det er derfor 

mulig at respondentene tolker spørsmålene ulikt. Det er ikke klare premisser for alle 

spørsmålene, for eksempel vil respondenter kunne definere god/dårlig forebygging ulikt. For å 

inkludere flere objektive mål fikk ledere spørsmål om å oppgi antall ansatte og 

gjennomsnittlig antall års utdanning og erfaring blant de ansatte i tjenesten. Disse svarene ble 

likevel ikke inkludert i analysene grunnet for få svar. Optimalt sett skulle vi gjerne ha 

innhentet flere objektive mål enn sosioøkonomisk status og kommunens driftsutgifter, men 

det hadde vi ikke mulighet til innenfor rammen av oppgaven.  

Spørreskjemaet gir kun informasjon om hvorvidt tiltaket tilbys i kommunen og ikke 

hvor utbredt det er, da informasjonen kan være basert på at kun én person har svart at de tilbyr 

tiltaket i sin tjeneste. Dersom få barn og unge i realiteten får tiltaket, kan det påvirke 

resultatene ved feilaktig mangel på sammenheng mellom henvisningsrate og tiltak. Ved 

piloteringen oppga flere respondenter at de har sertifiserte veiledere innen ulike tiltak, men at 

tjenesten ikke gjennomfører tiltakene grunnet mangel på ressurser. Likevel blir kunnskapen 

om tiltakene brukt i arbeidet. Dersom de da krysser av for at de tilbyr tiltaket kan det gjøre at 

resultatene ikke viser sammenheng mellom tiltaket og henvisningsrate, når det egentlig 

skyldes at tiltaket ikke implementeres riktig. Dersom de krysser av for at de ikke tilbyr tiltaket 

kan det føre til at sammenhengen mellom tiltak og henvisningsrate fremstår svakere enn den 

egentlig er, da det ikke kontrolleres for at kunnskapen brukes i arbeidet.  

Det er viktig å poengtere at henvisningstallene til BUP er fra 2018, mens mål på 

kvalitet av forebygging ble innhentet høsten 2019. Det kan ha skjedd endringer i tilbudet 

mellom disse to tidspunktene, slik at svarene ikke nødvendigvis er representative for 
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forebyggingskvaliteten tidligere år. Optimalt sett bør studiens mål på forebygging bli sett opp 

mot senere henvisningstall. Studiens avhengige variabel trenger ikke være et godt mål på 

effekt av forebygging, da det ikke nødvendigvis gjenspeiler kvaliteten på forebyggingen i 

kommunene. Høy henvisningsrate kan bety at kommunen har lav kvalitet på forebyggingen, 

men det kan også bety at de faktisk fanger opp barn og unge som sliter. Lav henvisningsrate 

kan bety at kommunen har høy kvalitet på forebyggingen, men samtidig kan det bety at de 

behandler flere i førstelinjetjenesten. I tillegg er det usikkert om det er tilstrekkelig variasjon 

mellom kommunene i henvisningsrate (tabell 4) til å kunne finne signifikante effekter. 

Konsekvenser av studien og videre perspektiver 

Forskning på forebygging på systemnivå kan være av relevans for førstelinjetjenesten, 

BUP, politikere og barn og unge. Denne studien gir innsikt i hvilke konsekvenser 

helsefremmende og forebyggende arbeid på systemnivå kan ha, noe som kan bidra til at 

førstelinjetjenesten forbedres og effektiviseres. Det kan igjen føre til at henvisningsraten til 

BUP synker, slik at de kan gi betydelig bedre og raskere helsetjenester til de sykeste av barn 

og unge. Mindre pågang kan medføre at BUP kan bruke mer tid på å bistå, veilede, 

samarbeide og følge opp kommunene. Studiens resultater kan også ha betydning for politiske 

beslutninger som for eksempel økonomiske prioriteringer og organisering og investering i det 

helsefremmende og forebyggende arbeidet. Det kan på sikt bidra til at andelen barn og unge 

som utvikler psykiske lidelser reduseres, noe som vil være samfunnsmessig lønnsomt siden 

psykiske lidelser er sykdomsgruppen knyttet til høyest kostnader for samfunnet (Sælensminde 

& Line, 2019). 

Det er gjort en rekke studier som måler effekt av forebygging på individnivå, men det 

eksisterer svært lite kunnskap om sammenhengen mellom kommunal helsefremmende innsats 

på systemnivå og psykisk helse hos kommunenes beboere. Denne studien har vist at det er 

mulig å undersøke sammenhengen på systemnivå, noe som kan gi viktig innsikt for både 

videre praksis og forskning. Studien kan også gi økt innsikt i den metodiske fremgangsmåten 

av hvordan undersøke data på mikro-makro-nivå. For å unngå en mikro-makro-situasjon og 

aggregering, og dermed et lite utvalg, må utfallsmål for kvalitet på forebyggingsaktivitet være 

på individnivå i stedet for kommunenivå, eksempelvis ved bruk av data fra registre (f.eks. 

pasientregistre og reseptregistre) eller store spørreundersøkelser (f.eks. Ungdata eller MoBa-

undersøkelsen). Samtidig kan det være interessant å måle effekt av forebygging med andre 

utfallsmål på kommunenivå, som eksempelvis antall omsorgsovertakelser eller 

bekymringsmeldinger. 
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Konklusjon 

Lite forskning undersøker sammenhengen mellom kvalitet på forebygging på 

systemnivå og barn og unges psykiske helse. Derfor var målet med denne studien å 

dokumentere på et overordnet nivå hvorvidt prioritering av forebyggingsarbeid har effekt, og 

hvilke førstelinjetjenester og tiltakskategorier som er mest relatert til barns psykiske helse. 

Det ble gjort ved å sende ut et selvutviklet spørreskjema til ansatte i førstelinjetjenesten for å 

evaluere kvalitet på forebygging. Disse svarene ble sett opp mot henvisningsraten til BUP.   

Hypotese 1 predikerte at høyere kvalitet på forebygging i kommunen har sammenheng 

med lavere henvisningsrate til BUP. Hypotesen blir ikke støttet da modellen forklarer lite av 

variasjonen i henvisningsraten. Likevel finner vi sammenhenger mellom lav henvisningsrate 

og høy kapasitet og flere antall tiltak, men ingen av disse var signifikante. Hypotese 2 

predikerte at høyere kapasitet og høyere grad av samarbeid innen spesifikke 

førstelinjetjenester har sammenheng med lavere henvisningsrate til BUP. Hypotesen blir i 

utgangspunktet støttet ved signifikante modeller, men det er flere motstridende funn til stede. 

I modellen for kapasitet forklarer kapasitet i barnevernet mest av variasjonen i 

henvisningsrate, der høy kapasitet i barnevernet har en signifikant og stor sammenheng med 

lav henvisningsrate. I modellen for samarbeid forklarer økonomivariablene mest av 

variasjonen med store og signifikante effektstørrelser, men disse går i ulik retning. Hypotese 3 

predikerte at flere tilbud innen spesifikke tiltakskategorier i kommunen har sammenheng med 

lavere henvisningsrate til BUP. Hypotesen blir ikke støttet da modellene forklarer lite av 

variasjonen i henvisningsrate. Likevel finner vi sammenhenger mellom lav henvisningsrate og 

flere tiltak for foreldre og barn og flere tiltak i barnehage og skole. Flere tiltak for foreldre 

viser derimot sammenheng med høy henvisningsrate. Ingen av sammenhengene er 

signifikante.  

 På tross av varierende funn støtter studiens resultater at det er en sammenheng 

mellom høyere kvalitet på forebyggingsaktivitet i førstelinjetjenesten og lavere 

henvisningsrate til BUP. Utvalgsstørrelsen på kun 31 kommuner/bydeler kan medvirke til at 

eventuelle moderate og store effektstørrelser ikke er statistisk signifikante. Studiens funn kan 

være av betydning for barn og unge, førstelinjetjenesten, kommuner, BUP og samfunnet som 

helhet. Resultatene gir en indikasjon på hva som bør prioriteres i det helsefremmende og 

forebyggende arbeidet for barn og unge. Høyere kvalitet på forebyggingen i kommunene vil 

sannsynligvis påvirke et stort antall mennesker og gi ringvirkninger i lang tid fremover. Det 
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bør i fremtiden derfor gjøres en lignende studie med større utvalgsstørrelse for å videre 

undersøke effekten av forebygging på systemnivå. 

  



 51 

Referanseliste  

Aarø, L.E. (2016, 9. februar). Fakta om mobbing blant barn og unge. Folkehelseinstituttet. 

https://www.fhi.no/fp/barn-og-unge/oppvekst/fakta-om-mobbing-blant-barn-og-unge/  

Amato, P. R. (2001). Children of divorce in the 1990s: An update of the Amato and Keith 

(1991) meta-analysis. Journal of Family Psychology, 15(3), 355-370. 

https://doi.org/10.1037/0893-3200.15.3.355  

Amato, P. R. (2003). Reconciling divergent perspectives: Judith Wallerstein, quantitative 

family research, and children of divorce. Family Relations, 52(4), 332-339. 

https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2003.00332.x  

Angold, A., Costello, E. J., & Erkanli, A. (1999). Comorbidity. The Journal of Child 

Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 40(1), 57-87. 

https://doi.org/10.1111/1469-7610.00424  

Bakken, A. (2019). Ungdata 2019. Nasjonale resultater (NOVA Rapport 9/19). OsloMet. 

https://fagarkivet-

hioa.archive.knowledgearc.net/bitstream/handle/20.500.12199/2252/Ungdata-2019-

Nettversjon.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Banerjee, A., Chitnis, U. B., Jadhav, S. L., Bhawalkar, J. S., & Chaudhury, S. (2009). 

Hypothesis testing, type I and type II errors. Industrial Psychiatry Journal, 18(2), 127-

131. https://dx.doi.org/10.4103%2F0972-6748.62274   

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. (2020, 30. mars). Organisering og oppgaver. 

https://bufdir.no/Barnevern/Om_barnevernet/Organisering_og_oppgaver/  

Becker, G. S. & Tomes, N. (1986). Human Capital and the Rise and Fall of Families. Journal 

of Labor Economics, 4(3), 1-39. https://www.jstor.org/stable/2534952  

Bellón, J. Á., Moreno-Peral, P., Motrico, E., Rodríguez-Morejón, A., Fernández, A., Serrano-

Blanco, A., Zabaleta-del-Olmo, E., & Conejo-Cerón, S. (2015). Effectiveness of 

psychological and/or educational interventions to prevent the onset of episodes of 

depression: A systematic review of systematic reviews and meta-analyses. Preventive 

medicine, 76, 22-32. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2014.11.003  

Ben-Shlomo, Y., & Kuh, D. (2002). A life course approach to chronic disease epidemiology: 

Conceptual models, empirical challenges and interdisciplinary perspectives. 

International Journal of Epidemiology, 31(2), 285–293. 

https://doi.org/10.1093/ije/31.2.285  

https://www.fhi.no/fp/barn-og-unge/oppvekst/fakta-om-mobbing-blant-barn-og-unge/
https://doi.org/10.1037/0893-3200.15.3.355
https://doi.org/10.1111/j.1741-3729.2003.00332.x
https://doi.org/10.1111/1469-7610.00424
https://fagarkivet-hioa.archive.knowledgearc.net/bitstream/handle/20.500.12199/2252/Ungdata-2019-Nettversjon.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://fagarkivet-hioa.archive.knowledgearc.net/bitstream/handle/20.500.12199/2252/Ungdata-2019-Nettversjon.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://fagarkivet-hioa.archive.knowledgearc.net/bitstream/handle/20.500.12199/2252/Ungdata-2019-Nettversjon.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dx.doi.org/10.4103%2F0972-6748.62274
https://bufdir.no/Barnevern/Om_barnevernet/Organisering_og_oppgaver/
https://www.jstor.org/stable/2534952
https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2014.11.003
https://doi.org/10.1093/ije/31.2.285


 52 

Berg, R. C., Johansen, T.B., Jardim, P. S. J., Forsetlund, L., & Nguyen, L. (2020). Tiltak for 

barn og unge med atferdsvansker eller som har begått kriminelle handlinger: En 
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Vedlegg 1: Piloteringsversjon av spørreskjema 
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Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. På oppdrag fra Psykologisk institutt har
NSD (Norsk senter for forskningsdata AS) vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette
prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Hvor kan jeg finne ut mer?

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

Med vennlig hilsen

Prosjektansvarlig Egil Nygaard, Evalill Bølstad Karevold og Morten Grøvli

Studentene Ingrid Grimstad og Eline Kleppe

Samtykkeerklæring

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet "Forebygging av barns psykiske helse", og har
fått anledning til å stille spørsmål.

Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen? *

Hva er din e-postadresse? *

Sideskift

Side 2

Demografiske variabler

Kjønn? *

Alder? *

Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo ved Eline Kleppe: tlf. 92 40 34 23 eller e-post:

elinekle@psykologi.uio.no

Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo ved Ingrid Grimstad: tlf. 94 86 21 21 eller e-post:

ingrigri@psykologi.uio.no

Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo ved Egil Nygaard: tlf. 22 84 51 56 eller e-post:
egilny@psykologi.uio.no

Psykologisk institutt, personvernombud Francisco Pons: tlf. 22 84 52 09 eller e-post:

francisco.pons@psykologi.uio.no

NSD- Norsk senter for forskningsdata AS: tlf. 55 58 21 17 eller e-post: personverntjenester@nsd.no

Ja

Mann

Kvinne

Annet
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Hvilken kommune arbeider du i? *

Velg …

Hvilken tjeneste tilhører du? *

Kryss av for den eller de tjenestene som gjelder for deg.

Hvis annen tjeneste, spesifiser her:

Hvilken stillingstittel har du? *

Velg …

Hvis annen stillingstittel, spesifiser her:

Under 18 år

18-25 år

26-35 år

36-45 år

46-55 år

56-65 år

Eldre enn 65 år

Barnevern

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Skolehelsetjeneste

Helsestasjon

Familietjeneste

Helsefremmende og forebyggende tjeneste

Annet
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Hvilket stillingsnivå har du? *

Med «leder» menes øverste leder på aktuelle tjenestested/enhet. Med «mellomleder» menes at du er
leder, men at du også har en leder over deg på aktuelle tjenestested/enhet.

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Leder» eller «Mellomleder» er
valgt i spørsmålet «Hvilket stillingsnivå har du?»

Nå vil du som mellomleder eller leder få noen spørsmål, slik at vi får mer bakgrunnskunnskap om
tjenesten din. Inkluder deg selv når du anslår svarene dine. 

Hvor mange årsverk er det i tjenesten du er leder for? *

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Leder» eller «Mellomleder» er
valgt i spørsmålet «Hvilket stillingsnivå har du?»

Fyll inn ca. riktig anslag.

Hvor mange års relevant utdanning etter grunnskolen har de ansatte i gjennomsnitt

(inkludert videregående skole)? *

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Leder» eller «Mellomleder» er
valgt i spørsmålet «Hvilket stillingsnivå har du?»

Fyll inn ca. riktig anslag.

Leder

Mellomleder

Medarbeider
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Hvor mange års relevant erfaring har de ansatte i gjennomsnitt? *

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Leder» eller «Mellomleder» er

valgt i spørsmålet «Hvilket stillingsnivå har du?»

Fyll inn ca. riktig anslag.

Hvor mange psykologer, leger, helsesykepleiere, sosionomer, vernepleiere,

barnevernspedagoger eller annet personell med relevant utdanning er det i din tjeneste? *

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Leder» eller «Mellomleder» er

valgt i spørsmålet «Hvilket stillingsnivå har du?»

Fyll inn ca. riktig anslag.

Sideskift

Side 3

Nå vil du få noen spørsmål som skal besvares på en skala ut fra i hvilken grad du opplever at det
stemmer. 

I hvilken grad opplever du at det er nok bemanning i din tjeneste til å ivareta de oppgavene

tjenesten har ansvar for? *

I hvilken grad opplever du at det er vanskelig for nye brukere å få hjelp i din tjeneste? *

I hvilken grad opplever du at din tjeneste mangler tilrettelegging for brukermedvirkning? *

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant
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I hvilken grad opplever du at din kommune satser på helsefremmende og forebyggende

arbeid? *

I hvilken grad opplever din tjeneste ubesatte stillinger? *

I hvilken grad opplever du at din tjeneste samarbeider godt med én eller flere andre

førstelinjetjenester i kommunen om helsefremmende og forebyggende prosjekter? *

Med førstelinjetjenester menes f.eks. barnevern, PPT, helsefremmende og forebyggende tjenester,
helsestasjon, skolehelsetjeneste.

Hvilken/hvilke tjeneste(r) samarbeider din tjeneste godt med? *

Dette elementet vises kun dersom alternativet «I noen grad», «I stor grad» eller
«I svært stor grad» er valgt i spørsmålet «I hvilken grad opplever du at din

tjeneste samarbeider godt med én eller flere andre førstelinjetjenester i

kommunen om helsefremmende og forebyggende prosjekter?»

Kryss av for den eller de aktuelle tjenestene.

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant

Barnevern

PPT

Helsestasjon

Skolehelsetjeneste

Familietjeneste

Helsefremmende og forebyggende tjenester

Annet
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Hvis annet: Hvilken eller hvilke tjenester? *

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Annet» er valgt i spørsmålet

«Hvilken/hvilke tjeneste(r) samarbeider din tjeneste godt med?»

I hvilken grad opplever du at tiden ikke strekker til i din arbeidshverdag? *

I hvilken grad opplever du at tjenesten din mangler gode rutiner i arbeidet som gjøres? *

Sideskift

Side 4

I hvilken grad opplever du at det er lang ventetid i tjenesten din? *

I hvilken grad opplever du at tjenesten du er ansatt i jobber helsefremmende og

forebyggende? *

I hvilken grad opplever du at førstelinjetjenestene i din kommune mangler overordnet

koordinering fra kommunen? *

Med førstelinjetjenester menes f.eks. barnevern, PPT, helsefremmende og forebyggende tjenester, helsestasjon

og skolehelsetjeneste. 

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant
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I hvilken grad opplever du at din tjeneste samarbeider godt/har god kommunikasjon med

barnehage om helsefremmende og forebyggende arbeid? *

I hvilken grad opplever du at din tjeneste samarbeider godt/har god kommunikasjon med

skole om helsefremmende og forebyggende arbeid? *

I hvilken grad opplever du at det er dårlig organisering innad i din tjeneste? *

I hvilken grad opplever du at din tjeneste tilbyr god hjelp for brukerne? *

I hvilken grad opplever du at de økonomiske rammebetingelsene i tjenesten du er ansatt i er

tilstrekkelige for de oppgavene dere skal utføre? *

I hvilken grad opplever du at din arbeidsplass tilfredsstiller tjenestens målsetting og

hovedoppgaver? *

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant
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I hvilken grad opplever du at brukerne i din tjeneste er misfornøyde med tjenestetilbudet? *

Sideskift

Side 5

I hvilken grad opplever du at din tjeneste har høy grad av tilgjengelighet? *

Eksempler på tilgjengelighet: åpningstid, telefontid, enkel tilgang på informasjon på nett.

I hvilken grad opplever du at tjenesten din har høy turn-over? *

Med turn-over menes at man slutter i jobben (her inkluderes for eksempel ikke permisjon).

I hvilken grad opplever du at de ulike førstelinjetjenestene i kommunen har klar

ansvarsfordeling? *

Med førstelinjetjenester menes f.eks. barnevern, PPT, helsefremmende og forebyggende tjenester,
helsestasjon og skolehelsetjeneste. 

I hvilken grad opplever du et godt samarbeid innenfor din tjeneste? *

I hvilken grad opplever du at du mangler kunnskap om hvilke ansvarsområder de andre

førstelinjetjenestene i kommunen har? *

Med førstelinjetjenester menes f.eks. barnevern, PPT, helsefremmende og forebyggende tjenester, helsestasjon og
skolehelsetjeneste.

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant
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I hvilken grad opplever du at det er mangel på IKT-systemer som kommuniserer på tvers av

førstelinjetjenestene i kommunen? *

Med førstelinjetjenester menes f.eks. barnevern, PPT, helsefremmende og forebyggende tjenester, helsestasjon og
skolehelsetjeneste. 

I hvilken grad opplever du at din tjeneste samhandler mye om enkeltsaker med én eller flere

andre førstelinjetjenester i kommunen? *

Med førstelinjetjenester menes f.eks. barnevern, helsefremmende og forebyggende tjenester, helsestasjon og
skolehelsetjeneste.

Hvilken tjeneste/tjenester samarbeider din tjeneste mye om enkeltsaker med? *

Dette elementet vises kun dersom alternativet «I svært stor grad», «I noen
grad» eller «I stor grad» er valgt i spørsmålet «I hvilken grad opplever du at din

tjeneste samhandler mye om enkeltsaker med én eller flere andre

førstelinjetjenester i kommunen?»

Hvis annet: Hvilken eller hvilke tjenester samarbeider din tjeneste mye om enkeltsaker

med? *

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant

Barnevern

PPT

Helsestasjon

Skolehelsetjeneste

Familietjeneste

Helsefremmende og forebyggende tjeneste

Annet
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Dette elementet vises kun dersom alternativet «Annet» er valgt i spørsmålet

«Hvilken tjeneste/tjenester samarbeider din tjeneste mye om enkeltsaker

med?»

Sideskift

Side 6

Hvilke tiltak for foreldre og barn tilbyr din tjeneste, og hvor

virkningsfulle er de?

Dersom din tjeneste tilbyr tiltaket, kryss av for i hvilken grad du opplever tiltaket som virkningsfullt. 

Hvis du ikke vet om din tjeneste tilbyr tiltaket, kryss av for "vet ikke om tilbyr". Hvis din tjeneste ikke tilbyr tiltaket,

kryss av for "tilbyr ikke". 

International child development pro-

gramme (ICDP) *

Parent Management Training- Ore-

gon (PMTO) *

De utrolige årene (DUÅ) *

Circle of Security (COS) *

Tidlig innsats for barn i risiko (TI-

BIR) *

Aggression Replacement Training

(ART) *

Positive parenting program (Triple

P) *

Marte Meo *

FRIENDS for life *

I svært stor

grad I stor grad I noen grad I liten grad

Ikke i det

hele tatt

Vet ikke om

tilbyr Tilbyr ikke
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Hvis du krysset av for at din tjeneste har andre tiltak for foreldre og barn, spesifiser hvilke:

Sideskift

Side 7

Hvilke tiltak rundt hjemmesituasjonen tilbyr din tjeneste, og hvor

virkningsfulle er de?

Dersom din tjeneste tilbyr tiltaket, kryss av for i hvilken grad du opplever tiltaket som virkningsfullt. 
Hvis du ikke vet om din tjeneste tilbyr tiltaket, kryss av for "vet ikke om tilbyr". Hvis din tjeneste ikke tilbyr tiltaket,

kryss av for "tilbyr ikke". 

Fortsatt foreldre *

Familie for første gang (Nurse fami-

ly partnership-NFP) *

Familieteam *

Funksjonell familieterapi (FFT) *

Kommunal psykisk helsetjenes-

te/lavterskel behandlingstilbud *

Multisystemisk terapi (MST) *

Andre tiltak for foreldre og barn

Tilsyn i hjemmet *

Forebyggende hjemmebesøk *

Besøks-/avlastningshjem *

I svært stor

grad I stor grad I noen grad I liten grad

Ikke i det

hele tatt

Vet ikke om

tilbyr Tilbyr ikke
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Hvis du krysset av for at din tjeneste tilbyr andre tiltak rundt hjemmesituasjonen, spesifiser

hvilke:

Hvilke tiltak rettet mot foreldre tilbyr din tjeneste, og hvor virkningsfulle

er de?

Dersom din tjeneste tilbyr tiltaket, kryss av for i hvilken grad du opplever tiltaket som virkningsfullt. 
Hvis du ikke vet om din tjeneste tilbyr tiltaket, kryss av for "vet ikke om tilbyr". Hvis din tjeneste ikke tilbyr tiltaket,

kryss av for "tilbyr ikke".

Tiltak rettet mot foreldre for å....

Familieråd *

Støttekontakt *

Multidimensional Treatment Foster

Care (MTFC) *

Multifunksjonell behandling i institu-

sjon og nærmiljø (MultifunC) *

Andre tiltak rundt hjemmesituasjon

… forebygge depresjon hos nybakte

mødre *

... forbedre foreldreferdighetene i

familier hvor foreldrene har psykiske

lidelser *

.... forbedre foreldreferdighetene i

familier med premature barn *

… forebygge rusmiddelbruk i svan-

gerskapet *

I svært stor

grad I stor grad I noen grad I liten grad

Ikke i det

hele tatt

Vet ikke om

tilbyr Tilbyr ikke
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Hvis du krysset av for at din tjeneste tilbyr andre tiltak rettet mot foreldre, spesifiser hvilke:

Sideskift

Side 8

Hvilke tiltak mot mobbing tilbyr din tjeneste, og hvor virkningsfulle er

de?

Dersom din tjeneste tilbyr tiltaket, kryss av for i hvilken grad du opplever tiltaket som virkningsfullt. 

Hvis du ikke vet om din tjeneste tilbyr tiltaket, kryss av for "vet ikke om tilbyr". Hvis din tjeneste ikke tilbyr tiltaket,

kryss av for "tilbyr ikke".

Hvis du krysset av for at din tjeneste tilbyr andre tiltak mot mobbing, spesifiser hvilke:

Hvilke tiltak rettet mot flyktninger, innvandrere og asylsøkere tilbyr din

Andre tiltak rettet mot foreldre

Olweus-programmet *

ZERO-programmet *

Respekt-programmet *

KiVa-programmet *

Andre tiltak mot mobbing

I svært stor

grad I stor grad I noen grad I liten grad

Ikke i det

hele tatt

Vet ikke om

tilbyr Tilbyr ikke
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tjeneste, og hvor virkningsfulle er de?

Dersom din tjeneste tilbyr tiltaket, kryss av for i hvilken grad du opplever tiltaket som virkningsfullt. 
Hvis du ikke vet om din tjeneste tilbyr tiltaket, kryss av for "vet ikke om tilbyr". Hvis din tjeneste ikke tilbyr tiltaket,

kryss av for "tilbyr ikke". 

Hvis du krysset av for at din tjeneste tilbyr andre tiltak rettet mot flyktninger, innvandrere og

asylsøkere, spesifiser hvilke:

Sideskift

Side 9

Hvilke tiltak rettet mot psykisk helse i barnehage eller skole tilbyr din

tjeneste, og hvor virkningsfulle er de?

Dersom din tjeneste tilbyr tiltaket, kryss av for i hvilken grad du opplever tiltaket som virkningsfullt. 

Hvis du ikke vet om din tjeneste tilbyr tiltaket, kryss av for "vet ikke om tilbyr". Hvis din tjeneste ikke tilbyr tiltaket,

kryss av for "tilbyr ikke".

Leksehjelp *

Ekstraundervisning *

Motivasjonsseminarer *

Kurs og seminarer om det norske

samfunnet og utdanningssystemet *

Oppsøkende helsetjenester *

Motivering av ressurssterke ung-

dommer til å delta som rollemodel-

ler for mer utsatte ungdommer *

Andre tiltak rettet mot flyktninger,

innvandrere og asylsøkere

I svært stor

grad I stor grad I noen grad I liten grad

Ikke i det

hele tatt

Vet ikke om

tilbyr Tilbyr ikke
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Hvis du krysset av for at din tjeneste tilbyr andre tiltak rettet mot psykisk helse i barnehage

eller skole, spesifiser hvilke:

Tilbyr din tjeneste andre helsefremmende og forebyggende tiltak som ikke har blitt nevnt

tidligere?

På de siste sidene har du krysset av for ulike tiltak som vi har presentert. Dette er ikke en fullstendig
liste, så vi er interesserte i å vite om din tjeneste tilbyr tiltak vi ikke har tatt med. Spesifiser her hvis
din tjeneste tilbyr andre helsefremmende og forebyggende tiltak.

Alle har en psykisk helse *

Hva er det med Monica? *

Leksehjelp *

Positiv atferd og støttende lærings-

miljø i skolen (PALS) *

Psykisk helsetjeneste *

Ungdom møter ungdom (STEP) *

Veiledning og informasjon om psy-

kisk helse (VIP) *

Venn1.no *

Vennegrupper *

Zippys venner *

Andre tiltak rettet mot psykisk helse

i barnehage eller skole

I svært stor

grad I stor grad I noen grad I liten grad

Ikke i det

hele tatt

Vet ikke om

tilbyr Tilbyr ikke
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Sideskift

Side 10

Har du noen kommentarer eller forslag til forbedring av spørreskjemaet? *

Siden dette er en pilotering ønsker vi gjerne tilbakemeldinger som kan øke kvaliteten på
spørreskjemaet. 

Takk for din deltakelse!

NB! Husk å trykk på "send" før du går ut av spørreundersøkelsen. 

Har du spørsmål angående studien? Send en e-post til studentene ingrigri@uio.no eller
elinekle@uio.no, eller til prosjektansvarlig egilny@uio.no. 
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Vedlegg 2: Endringer i spørreskjema fra pilotering til hovedstudien 

Følgende tre spørsmål ble ekskludert fra spørreskjemaet grunnet skjevhet og kurtose 

som ikke var tilfredsstillende: “I hvilken grad opplever du at din tjeneste samarbeider godt/har 

god kommunikasjon med barnehage om helsefremmende og forebyggende arbeid?” (skjevhet 

= 1.15, kurtose = 3.21), “I hvilken grad opplever du at tjenesten din mangler gode rutiner i 

arbeidet som gjøres?” (skjevhet = -1.45, kurtose = 1.53) og “I hvilken grad opplever du at det 

er mangel på IKT-systemer som kommuniserer på tvers av førstelinjetjenestene i 

kommunen?” (skjevhet = 0.42 og kurtose = -1.03). En reliabilitetsanalyse viste i tillegg at 

Cronbach´s alpha ville øke fra .78 til .83 ved ekskludering av sistnevnte spørsmål. I tillegg ble 

spørsmålet “I hvilken grad opplever du at de ulike førstelinjetjenestene i kommunen har klar 

ansvarsfordeling?” ekskludert. Dette ble gjort med bakgrunn i et ønske om å korte ned 

spørreskjemaet, og spørsmålet omhandlet til en viss grad det samme som spørsmålet “I 

hvilken grad opplever du at du mangler kunnskap om hvilke ansvarsområder de andre 

førstelinjetjenestene i kommunen har?”, som vi vurderte som mer relevant for studien. 

Basert på frekvensanalyse ble ti tiltak ekskludert fra spørreskjemaet, da ingen 

respondenter oppga at de tilbyr tiltakene. Det inkluderte disse tiltakene: Triple P, FRIENDS 

for life, Multidimensional Treatment Foster Care, Multifunksjonell behandling i institusjon og 

nærmiljø (MultifunC), Respekt, KiVa, Hva er det med Monica?, Ungdom møter ungdom 

(STEP), Venn1.no og Zippys venner. 

Skriftlige tilbakemeldinger fra pilotering om hvilke andre tiltak som tilbys i tjenestene 

førte til at åtte nye tiltak ble lagt til spørreskjemaet. Disse åtte tiltakene var individuell 

veiledning for barn, individuell veiledning for foreldre, samtalegrupper for barn, Tuning in to 

Kids (TIK), Plan for implementering av samtalegrupper for skilsmissebarn i skolen (PIS), 

psykologisk førstehjelp, veiledning til ansatte i barnehage/skole og beredskapsteam mot 

mobbing. De to følgende spørsmålene ble også lagt til basert på skriftlige tilbakemeldinger fra 

respondentene: “I hvilken grad opplever du at arbeidshverdagen din omhandler 

helsefremmende og forebyggende arbeid?” og “I hvilken grad opplever du at din kommune 

tilrettelegger for kompetanseutvikling innen helsefremmende og forebyggende arbeid?”. Et av 

spørsmålene som ble stilt til ledere: “Hvor mange års relevant utdanning etter grunnskolen har 

de ansatte i gjennomsnitt?”, ble fjernet grunnet tilbakemeldinger om at det var utfordrende å 

svare på.  

Generelle endringer av spørsmålene, som formuleringer og oppsett, ble gjort på 

bakgrunn av skriftlige tilbakemeldinger om innhold og brukervennlighet fra piloteringen. 
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Formatet på spørsmålene om tiltak ble endret på bakgrunn av tilbakemeldinger om at 

matrisene var vanskelige å forstå. I stedet for å svare på opplevd grad av virkning av tiltaket 

dersom de tilbyr det, ble alternativene endret til “tilbyr”, “tilbyr ikke” og “vet ikke om tilbyr”. 

Matrisen med kategorien “tiltak mot mobbing” ble fjernet, men to av de tiltakene flest 

rapporterte at de bruker ble inkludert i matrisen med “tiltak rettet mot psykisk helse i 

barnehage eller skole”. Spørsmålet om hvilke tjenester respondentens tjeneste samarbeider 

godt med ble gjort om til en matrise. På denne måten var det mulig å innhente informasjon om 

i hvilken grad de samarbeider godt med de ulike tjenestene. 
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Vedlegg 3: Beskrivende statistikk for antall personer per kommune/bydel og 

tjenestetilhørighet 
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Vedlegg 4: Informasjonsskriv kvalitative intervjuer 
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Vedlegg 5: Spørreskjema fra hovedstudien 

 

 

  

Forebygging av barn og unges psykiske lidelser

Side 1

Vil du delta i forskningsprosjektet "Forebygging av barn og unges

psykiske lidelser"?

Som ansatt ved en førstelinjetjeneste trenger vi nettopp deg til å svare på dette

spørreskjemaet! 

Formål

Formålet med studien er å undersøke hva som kan ha betydning for god forebygging av barn og
unges utvikling av psykiske lidelser. 

Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo (UiO) er ansvarlig for prosjektet. Studien gjennomføres i
forbindelse med masteroppgaven til Eline Kleppe og Ingrid Grimstad. 

Hva innebærer det for deg å delta? 

Din deltakelse i studien innebærer å fylle ut et spørreskjema. Det vil ta ca.10-15 minutter. I
spørreskjemaet stiller vi mange spørsmål om tjenesten din. Vi gjør det fordi vi ønsker å undersøke
hvilke faktorer som kan ha noe å si for god forebygging. Videre vil vi se på sammenhengen mellom
forebyggingsaktivitet i ulike kommuner og henvisningsrate til psykisk helsevern for barn og unge
(BUP).

Det finnes dessverre altfor lite forskning som måler forebygging av psykiske lidelser hos barn og unge
på samfunnsnivå, og nettopp din deltakelse i denne studien vil bidra til å øke slik kunnskap! 

Ditt personvern og dine rettigheter

Dine svar vil ikke kobles direkte opp mot din tjeneste. Dataene blir koblet opp til et avidentifisert
kodenummer, og analysert på gruppenivå. All informasjon i spørreskjemaet behandles konfidensielt
uten direkte gjenkjennende opplysninger. Du har rett til å sende klage til personombudet eller
Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger. Dataene vil bli lagret i ett år i UiO sitt
system Tjenester for Sensitive Data (TSD).

Prosjektet avsluttes i mai 2020, og kodenøkkelen vil da bli slettet. På oppdrag fra UiO har NSD -
Norsk Senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet
er i samsvar med personvernregelverket.

Det er frivillig å delta i prosjektet. Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt
samtykke under undersøkelsen. Besvarelsene av spørreskjemaet er helt anonyme, så det vil dermed
ikke være mulig å trekke samtykke etter levert besvarelse.    

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:

Med vennlig hilsen

Masterstudentene Eline Kleppe og Ingrid Grimstad

Prosjektleder Egil Nygaard

Veiledere Evalill Bølstad Karevold og Morten Grøvli

Psykologisk institutt, UiO ved:

Eline Kleppe: elinekle@psykologi.uio.no eller tlf. 924 03 423

Ingrid Grimstad: ingrigri@psykologi.uio.no eller tlf. 948 62 121

Egil Nygaard: egilny@psykologi.uio.no eller tlf. 412 91 922

Personvernombud Francisco Pons: fransisco.pons@psykologi.uio.no eller tlf. 22 84 52 09

NSD - Norsk Senter for forskningsdata AS, på e-post personverntjenester@nsd.no eller tlf. 55 58 21 17
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Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. Ved å krysse av i boksen under bekrefter
du å ha mottatt informasjon om studien, og samtykker til deltakelse.  

Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen? *

Sideskift

Side 2

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

Dersom din kommune skal slås sammen med en annen kommune 01.01.2020, svar ut fra hva som
har vært tilbudet frem til endringene i forbindelse med dette. 

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

Demografiske variabler

Kjønn? *

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

Alder? *

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

Ja

Nei

Mann

Kvinne

Annet

Under 18 år

18-25 år

26-35 år

36-45 år
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Hvilken kommune arbeider du i? *

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

Velg …

Hvilken tjeneste tilhører du? *

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

Kryss av for den eller de tjenestene som gjelder for deg.

Du krysset av for at du tilhører en annen tjeneste. Spesifiser hvilken tjeneste her:

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Annet» er valgt i spørsmålet
«Hvilken tjeneste tilhører du?»

Hvilken stillingstittel har du? *

46-55 år

56-65 år

Eldre enn 65 år

Barneverntjeneste

Familietjeneste

Flyktningtjeneste

Helsefremmende og forebyggende tjeneste

Helsestasjon

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Skolehelsetjeneste

Annet
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Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

Velg …

Du krysset av for at du har en annen stillingstittel. Spesifiser hvilken her:

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Annet» er valgt i spørsmålet
«Hvilken stillingstittel har du?»

Hvilket stillingsnivå har du? *

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

Med «leder» menes øverste leder på aktuelle tjenestested/enhet. Med «mellomleder» menes at du er
leder, men at du også har en leder over deg på aktuelle tjenestested/enhet.

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Mellomleder» eller «Leder» er
valgt i spørsmålet «Hvilket stillingsnivå har du?»

Nå vil du som mellomleder eller leder få noen spørsmål. Inkluder deg selv når du anslår svarene
dine. 

Hvor mange årsverk er det i tjenesten du er leder for? *

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Mellomleder» eller «Leder» er
valgt i spørsmålet «Hvilket stillingsnivå har du?»

Gi et anslag.

Leder

Mellomleder

Medarbeider
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Hvor mange års erfaring fra arbeid med barn og unge har de ansatte ved din tjeneste i

gjennomsnitt? *

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Mellomleder» eller «Leder» er
valgt i spørsmålet «Hvilket stillingsnivå har du?»

Gi et anslag.

Hvor mange faglærte er ansatt i din tjeneste? *

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Mellomleder» eller «Leder» er
valgt i spørsmålet «Hvilket stillingsnivå har du?»

Gi et anslag.

Sideskift

Side 3

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

Vi vil nå stille en rekke spørsmål om din tjeneste for å kartlegge forebyggingsaktiviteteten i kommunen. Hvis du
opplever at spørsmålene blir for snevre å svare på ut fra din tjeneste, ønsker vi at du skal svare ut fra den
enheten/det området du tilhører.  

De følgende spørsmålene skal besvares på en skala ut fra i hvilken grad du opplever at de

stemmer. 

I hvilken grad opplever du at det er nok bemanning i din tjeneste til å ivareta de oppgavene

tjenesten har ansvar for? *

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant
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I hvilken grad opplever du at det er vanskelig for nye brukere å få hjelp i din tjeneste? *

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

I hvilken grad opplever du at din kommune legger til rette for kompetanseutvikling innen

helsefremmende og forebyggende arbeid? *

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

I hvilken grad opplever du at din tjeneste mangler tilrettelegging for barn og unges

brukermedvirkning? *

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

I hvilken grad opplever du at arbeidshverdagen din omhandler helsefremmende og

forebyggende arbeid? *

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

I hvilken grad opplever din tjeneste ubesatte stillinger? *

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant
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I hvilken grad opplever du at tiden ikke strekker til i din arbeidshverdag? *

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

Sideskift

Side 4

I hvilken grad opplever du at din tjeneste samarbeider godt/har god kommunikasjon med

skole om helsefremmende og forebyggende arbeid? *

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

I hvilken grad opplever du at det er lang ventetid i tjenesten din? *

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

I hvilken grad opplever du at din tjeneste tilbyr god hjelp for barn og unge? *

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant
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I hvilken grad opplever du at det er mangel på god organisering innad i din tjeneste? *

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

I hvilken grad opplever du at de økonomiske rammebetingelsene i tjenesten du er ansatt i er

tilstrekkelige for de oppgavene dere skal utføre? *

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

I hvilken grad opplever du at førstelinjetjenestene i din kommune mangler overordnet

koordinering fra kommunen? *

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

Med førstelinjetjenester menes f.eks. barneverntjeneste, PPT, helsestasjon og skolehelsetjeneste. 

I hvilken grad opplever du at din arbeidsplass tilfredsstiller tjenestens målsetting og

hovedoppgaver? *

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant
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I hvilken grad opplever du at brukerne i din tjeneste er misfornøyde med tjenestetilbudet? *

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

Sideskift

Side 5

I hvilken grad opplever du at din tjeneste har høy grad av tilgjengelighet? *

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

Eksempler på tilgjengelighet: åpningstid, telefontid, enkel tilgang til informasjon på nett.

I hvilken grad opplever du at din tjeneste samhandler om enkeltsaker med én eller flere

andre førstelinjetjenester i kommunen? *

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

Med førstelinjetjenester menes f.eks. barneverntjeneste, PPT, helsestasjon og skolehelsetjeneste. 

I hvilken grad opplever du at tjenesten din har høy turn-over? *

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

Med turn-over menes at man slutter i jobben (her inkluderes for eksempel ikke permisjon).

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant
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I hvilken grad opplever du et godt samarbeid og god kommunikasjon innad i din tjeneste? *

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

I hvilken grad opplever du at du mangler kunnskap om hvilke ansvarsområder de andre

førstelinjetjenestene i kommunen har? *

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

Med førstelinjetjenester menes f.eks. barneverntjeneste, PPT, helsestasjon og skolehelsetjeneste.

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

I hvilken grad opplever du at tjenesten din samarbeider godt med tjenestene som er oppført

nedenfor om helsefremmende og forebyggende arbeid?

Kryss av under for i hvilken grad du opplever dette for hver enkelt tjeneste. Kryss av for "ikke
relevant" for din egen tjeneste og eventuelle andre tjenester som du opplever at spørsmålet ikke er
relevant for.

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant

I svært stor grad I stor grad I noen grad

I liten grad Ikke i det hele tatt Ikke relevant

Barneverntjeneste *

Familietjeneste *

Familievernkontor *

Fastlege *

Flyktningtjeneste *

Helsefremmende og forebyggende

tjeneste *

I svært stor

grad I stor grad I noen grad I liten grad

Ikke i det

hele tatt Ikke relevant
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Sideskift

Side 6

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

Helsefremmende tiltak og programmer

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

De følgende spørsmålene skal besvares ut fra om din tjeneste tilbyr eller er en del av
gjennomføringen av tiltaket/programmet. Kryss av for "tilbyr", "tilbyr ikke" eller "vet ikke om tilbyr" ut
fra hva som stemmer for din tjeneste. 

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

Tilbyr din tjeneste noen av programmene for foreldre og barn som er

listet opp nedenfor?

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

Helsestasjon *

Pedagogisk-psykologisk tjeneste *

Psykisk helse- og rustjeneste *

Skolehelsetjeneste *

ICDP- International child develop-

ment programme *

PMTO- Parent Management Trai-

ning- Oregon *

DUÅ- De utrolige årene *

Tilbyr Tilbyr ikke

Vet ikke om

tilbyr
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Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

Tilbyr din tjeneste noen av tiltakene for foreldre og barn som er listet

opp nedenfor?

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

COS- Circle of Security *

TIBIR- Tidlig innsats for barn i

risiko *

ART- Aggression Replacement Trai-

ning *

Marte Meo *

Fortsatt foreldre *

NFP- Familie for første gang (Nurse

family partnership) *

TIK- Tuning in to Kids *

Tilsyn i hjemmet *

Forebyggende hjemmebesøk *

Besøks-/avlastningshjem *

Familieråd *

Støttekontakt *

Familieteam *

Tilbyr Tilbyr ikke

Vet ikke om

tilbyr
 



 98 

 
  

Hvis du krysset av for at din tjeneste tilbyr andre tiltak eller programmer for foreldre og barn,

spesifiser hvilke:

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

Sideskift

Side 7

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

Tilbyr din tjeneste noen av tiltakene rettet mot foreldre som er listet opp

nedenfor?

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

Tiltak rettet mot foreldre for å....

FFT- Funksjonell familieterapi *

Lavterskel behandlingstilbud innen

psykisk helsehjelp *

MST- Multisystemisk terapi *

Individuell veiledning for barn *

Individuell veiledning for foreldre *

Samtalegrupper for barn *

Andre tiltak eller programmer for

foreldre og barn
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Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

Hvis du krysset av for at din tjeneste tilbyr andre tiltak rettet mot foreldre, spesifiser hvilke:

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

Tilbyr din tjeneste noen av tiltakene rettet mot flyktninger, innvandrere

og asylsøkere som er listet opp nedenfor?

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

… forebygge depresjon hos nybakte

mødre *

... forbedre foreldreferdighetene i

familier hvor foreldrene har psykiske

lidelser *

.... forbedre foreldreferdighetene i

familier med premature barn *

… forebygge rusmiddelbruk i svan-

gerskapet *

Andre tiltak rettet mot foreldre

Leksehjelp *

Tilbyr Tilbyr ikke

Vet ikke om

tilbyr
 

Tilbyr Tilbyr ikke

Vet ikke om

tilbyr
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Hvis du krysset av for at din tjeneste tilbyr andre tiltak rettet mot flyktninger, innvandrere og

asylsøkere, spesifiser hvilke:

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

Sideskift

Side 8

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

Tilbyr din tjeneste noen av tiltakene rettet mot psykisk helse i barnehage

eller skole som er listet opp nedenfor?

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

Ekstraundervisning *

Motivasjonsseminarer *

Kurs og seminarer om det norske

samfunnet og utdanningssystemet *

Oppsøkende helsetjenester *

Motivering av ressurssterke ung-

dommer til å delta som rollemodel-

ler for mer utsatte ungdommer *

Andre tiltak rettet mot flyktninger,

innvandrere og asylsøkere

Tilbyr Tilbyr ikke

Vet ikke om

tilbyr
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Hvis du krysset av for at din tjeneste tilbyr andre tiltak rettet mot psykisk helse i barnehage

eller skole, spesifiser hvilke:

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

Tilbyr din tjeneste andre helsefremmende og forebyggende tiltak som ikke har blitt nevnt

Alle har en psykisk helse *

Leksehjelp *

Positiv atferd og støttende lærings-

miljø i skolen (PALS) *

Veiledning og informasjon om psy-

kisk helse (VIP) *

Vennegrupper *

Plan for Implementering av Sam-

talegrupper for skilsmissebarn i sko-

len (PIS) *

Psykologisk førstehjelp *

Veiledning til ansatte i barne-

hage/skole *

Olweus-programmet mot mobbing *

ZERO-programmet mot mobbing *

Beredskapsteam mot mobbing *

Andre tiltak rettet mot psykisk helse

i barnehage eller skole
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tidligere?

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

De ulike tiltakene/programmene du nå har fått presentert er ikke en fullstendig liste. Spesifiser her
hvis din tjeneste tilbyr andre helsefremmende og forebyggende tiltak/programmer.

Sideskift

Side 9

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

Takk for din deltakelse!

Dette elementet vises kun dersom alternativet «Ja» er valgt i spørsmålet
«Samtykker du til å delta i spørreundersøkelsen?»

NB! Husk å trykk på "send" før du går ut av spørreundersøkelsen. 

Har du spørsmål angående studien? Send en e-post til studentene ingrigri@uio.no eller
elinekle@uio.no, eller til prosjektansvarlig egilny@uio.no. 

Se nylige endringer i Nettskjema (v1004_1rc2)
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Vedlegg 6: Godkjenning av NSD-søknad 

 

 

NSD sin vurdering

Prosjekttittel

Forebygging av barns psykiske vansker i Akershus

Referansenummer

958485

Registrert

10.04.2019 av Ingrid Grimstad - ingrigri@uio.no

Behandlingsansvarlig institusjon

Universitetet i Oslo / Det samfunnsvitenskapelige fakultet / Psykologisk institutt

Prosjektansvarlig (vitenskapelig ansatt/veileder eller stipendiat)

Egil Nygaard, egilny@psykologi.uio.no, tlf: 22845156

Type prosjekt

Studentprosjekt, masterstudium

Kontaktinformasjon, student

Ingrid Grimstad, ingrigri@student.sv.uio.no, tlf: 94862121

Prosjektperiode

01.05.2019 - 15.05.2020

Status

18.05.2020 - Avsluttet

Vurdering (3)

11.10.2019 - Vurdert

NSD har vurdert endringen registrert 27.09.2019.

Det er vår vurdering at behandlingen av personopplysninger i prosjektet vil være i samsvar med
personvernlovgivningen så fremt den gjennomføres i tråd med det som er dokumentert i meldeskjemaet
med vedlegg den 11.10.2019, samt i meldingsdialogen. Behandlingen kan fortsette.
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OPPFØLGING AV PROSJEKTET

NSD vil følge opp ved planlagt avslutning for å avklare om behandlingen av personopplysningene er
avsluttet.
Lykke til med prosjektet!

Tlf. Personverntjenester: 55 58 21 17 (tast 1)

09.07.2019 - Vurdert

Vi viser til endring registrert 08.07.2019. Vi kan ikke se at det er gjort noen oppdateringer i
meldeskjemaet eller vedlegg som har innvirkning på NSD sin opprinnelige vurdering av hvordan
personopplysninger behandles i prosjektet. 

Les mer om hvilke endringer som skal registreres før endringer meldes inn i fremtiden:

http://www.nsd.uib.no/personvernombud/meld_prosjekt/meld_endringer.html

OPPFØLGING AV PROSJEKTET 
NSD vil følge opp ved planlagt avslutning for å avklare om behandlingen av personopplysningene er
avsluttet. 

Lykke til videre med prosjektet!

Tlf. Personverntjenester: 55 58 21 17 (tast 1)

12.04.2019 - Vurdert

Det er vår vurdering at behandlingen av personopplysninger i prosjektet vil være i samsvar med
personvernlovgivningen så fremt den gjennomføres i tråd med det som er dokumentert i meldeskjemaet
den 12.04.2019 med vedlegg, samt i meldingsdialogen mellom innmelder og NSD. Behandlingen kan
starte.

MELD VESENTLIGE ENDRINGER
Dersom det skjer vesentlige endringer i behandlingen av personopplysninger, kan det være nødvendig å
melde dette til NSD ved å oppdatere meldeskjemaet. Før du melder inn en endring, oppfordrer vi deg til å
lese om hvilke type endringer det er nødvendig å melde:

https://nsd.no/personvernombud/meld_prosjekt/meld_endringer.html

Du må vente på svar fra NSD før endringen gjennomføres. 

TYPE OPPLYSNINGER OG VARIGHET

Prosjektet vil behandle alminnelige kategorier av personopplysninger frem til 15.05.2020.

LOVLIG GRUNNLAG
Prosjektet vil innhente samtykke fra de registrerte til behandlingen av personopplysninger. Vår vurdering
er at prosjektet legger opp til et samtykke i samsvar med kravene i art. 4 og 7, ved at det er en frivillig,

spesifikk, informert og utvetydig bekreftelse som kan dokumenteres, og som den registrerte kan trekke
tilbake. Lovlig grunnlag for behandlingen vil dermed være den registrertes samtykke, jf.
personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav a.

PERSONVERNPRINSIPPER
NSD vurderer at den planlagte behandlingen av personopplysninger vil følge prinsippene i
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personvernforordningen om:

- lovlighet, rettferdighet og åpenhet (art. 5.1 a), ved at de registrerte får tilfredsstillende informasjon om
og samtykker til behandlingen
- formålsbegrensning (art. 5.1 b), ved at personopplysninger samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte
og berettigede formål, og ikke behandles til nye, uforenlige formål
- dataminimering (art. 5.1 c), ved at det kun behandles opplysninger som er adekvate, relevante og
nødvendige for formålet med prosjektet
- lagringsbegrensning (art. 5.1 e), ved at personopplysningene ikke lagres lengre enn nødvendig for å
oppfylle formålet 

DE REGISTRERTES RETTIGHETER
Så lenge de registrerte kan identifiseres i datamaterialet vil de ha følgende rettigheter: åpenhet (art. 12),
informasjon (art. 13), innsyn (art. 15), retting (art. 16), sletting (art. 17), begrensning (art. 18),
underretning (art. 19), dataportabilitet (art. 20). 

NSD vurderer at informasjonen om behandlingen som de registrerte vil motta oppfyller lovens krav til
form og innhold, jf. art. 12.1 og art. 13. 

Vi minner om at hvis en registrert tar kontakt om sine rettigheter, har behandlingsansvarlig institusjon
plikt til å svare innen en måned.

FØLG DIN INSTITUSJONS RETNINGSLINJER
NSD legger til grunn at behandlingen oppfyller kravene i personvernforordningen om riktighet (art. 5.1
d), integritet og konfidensialitet (art. 5.1. f) og sikkerhet (art. 32).

For å forsikre dere om at kravene oppfylles, må dere følge interne retningslinjer og/eller rådføre dere med
behandlingsansvarlig institusjon.

OPPFØLGING AV PROSJEKTET
NSD vil følge opp ved planlagt avslutning for å avklare om behandlingen av personopplysningene er
avsluttet.

Lykke til med prosjektet!

Kontaktperson hos NSD: Mathilde Steinsvåg Hansen
Tlf. Personverntjenester: 55 58 21 17 (tast 1)
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Vedlegg 7: Makro for å kjøre regresjonsanalysene på uvektede data med vektede 

estimater (Dag-Erik Eilertsen, 2020)  
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Vedlegg 8: Korrelasjonsmatrise for variabler på kommunenivå 
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Vedlegg 9: Korrelasjonsmatrise for variabler på tjenestenivå 
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Vedlegg 10: Sensitivitetsanalyse på hypotese 2 kjørt på datasett med bydeler uten 

vekting 
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