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MÅL FOR EVALUERINGSFASENE 

1. Kunnskap om endringsbehovet i tjenestene. 
 

2. Kunnskap om prosessene i utviklingen av 
forløpet og andre tiltak i prosjektet. 

 

3. Kunnskap om endringer prosjektet har ført til. 

 
Løfte fram og vise  HVORDAN det kan gjøres og si noe om HVA 
SOM FAKTISK FUNGERER på området– er kjernen i evalueringen. 

 

 



HVA OG HVOR VAR DE STØRSTE UTFORDRINGENE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervju med totalt 63 sentrale informanter i skole og barnehage, 
kommunale hjelpeinstanser og spesialisthelsetjenesten 

 

Synspunkter og erfaringer fra foreldre med barn i målgruppen 

Foto: www.colourbox.com 



HVA OG HVOR VAR DE STØRSTE UTFORDRINGENE? 

• Bedre bruk av felles tverrfaglige møtearenaer 

• Bedre kommunikasjon og informasjonsflyt 

• Robuste system for rolleavklaring og ansvarsfordeling 

• Kompetanseheving – felleskurs 

• Henvisningsrett for PPT 

 

 

 Behov samordning av hjelpetilbudet for barn og unge 



HVORDAN BLE UTFORDRINGENE LØST? 

Intervju med totalt 27 informanter fra 
styrings-, prosjekt- og arbeidsgruppene 
under prosjektperioden 

Foto: www.colourbox.com 



HVORDAN BLE UTFORDRINGENE LØST? 

Prosjektprosessen 
– Gode gruppesammensetninger – stor faglig bredde 
– Enighet og tillit, felles mål og likeverdighet 
– Brukererfaringer har påvirket synet på egne tjenester 

 

Forventninger til samordningsforløpet 
– Enklere for brukerne - oversiktlig og forutsigbart 
– Ansvarliggjøring av enkeltaktørene 
– Tydelige beslutningspunkt 
– Bedre kommunikasjon mellom tjenester og nivå 

 
 

Brukermedvirkning 
i alle ledd 

«…det som har vært en av tankene i prosjektet er 
det at vi skal samhandle mer, ikke bare etter 
hverandre, men samhandle mer samtidig» 



TANKER OM PROSJEKTET OG FORLØPET 

«..vi tenker mer likt enn vi kanskje var 
klar over og opplever i det daglige» 

«…det er så mange som sier at de ikke kan 
noe om det, også blir det en unnskyldning at 
de ikke vet eller ikke kjenner kjennetegnene. 
Da blir det til at de ikke tør å gjøre noe med 

det» 

«Det gjorde at man hadde to «ulike» 
typer foreldre, og at brukerne kunne spille 

på hverandre» (om det å ha to 
brukerrepresentanter i hver av arbeidsgr.) 

«Sitter i prosjektgruppen uten mandat 
eller myndighet til å gjøre noe som 

helst» 

«Ønsket er at det faglig sett skal være 
ganske likt også må man tilpasse det for 

det enkelte barn» 



HVA ER ENDRET, HITTIL? 

Bedre samhandling mellom prosjektdeltakerne 
Bevisst rolle- og ansvarsfordeling 
Bedre kunnskap om og kjennskap til hverandre 
Sjekkliste for bedre henvisninger 
 
 Familiemøte 

 

 Samordningsforløpet:  



SYN PÅ HVA SOM FREMMER SAMHANDLING 

 

Prosentandel som svarer i svært høy grad og høy grad 

Kilde: Kaurstad, G., Bachmann, K., Bremnes, H. & Groven, G. – KS FoU prosjekt: Trygg oppvekst 



HVA SER UT TIL Å HA FUNGERT, HITTIL? 

Gode prosjektprosesser – ringvirkninger i tjenestene 

 

Familiemøte i forkant av henvisning – brukerevaluering 

 

 

 

 

 

Kompetansehevingstiltak – kurs, fagdager og samhandlingskonferanse 

 

 

 

 

 
 

 



VIL SAMORDNINGSFORLØPET FUNGERE? 

En større undersøkelse i jan/feb 2016: 

• Spørreskjema til ansatte i kommunale tjenester og ledelse 

• Spørreskjema til ansatte og ledelse i BUP og HABU 

• Intervju med utvalgte nøkkelinformanter og brukerrepresentanter 

 

Studere implementering, kjennskap til samordningsforløpet og bruk i 
ordinær praksis 

«Kanskje foreldrene som er bekymret, særlig i tidlig fase, 
mer kan se for seg hva de kan forvente. Det blir tydeligere 

for dem forhåpentligvis» 

«Nå sitter vi her og eier dette og synes det er lurt, men 
hva når det kommer noen helt utenfra?» 



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! 

oGuri.k.skrove@himolde.no                  www.moreforsk.no 

Foto: www.colourbox.com 

«På en måte så kan man ha inntrykk av at det som har vært 
prosjektet her har vært å lage dette programmet. Men selve 
samhandlingsprosjektet er jo, bør være, både å lage noe som 

er lett tilgjengelig og forståelig, og presentasjonen av det, 
bruken av det og holde det ved like» 

mailto:Guri.k.skrove@himolde.no

