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Lavterskeltilbud 

BUP–kompetanse i ungdomsskolen

To skoler – Bankgata og Løpsmark – eget samtalerom

En dag på BUP

Et tilskudd i skolen i arbeidet med psykisk helse



Introduksjon i klassene

Deltakelse på foreldremøter

Individualsamtaler (rundt 150 pr. semester)  45% / 55%

Familiesamtaler

Foreldresamtaler

Hjemmebesøk

Samarbeid med barnevern

Helsesøster – faste veiledningstimer

Deltakelse på skolens tverrfaglige møte (hver 14. dag)

-Taushetsplikt



Problematikk  – eksempler:

-Belastninger i familie – eks. samlivsbrudd, konflikter, vold i 
fam

-Tap/sorg

-Seksuelle overgrep/rusproblematikk

-Mobbeproblematikk/utstøting/utgrensning

-Venner

-Fraværsproblematikk – komplisert

-Angstproblematikk

-Nedstemthet over tid – depresjon?

-ensomhet

-Tvangs-tanker/atferd OCD (obsessive compulsive disorder)



• Andre yrkesgrupper inn i skolen
• Introduksjon og implementering

• Organisering

• Samarbeid

• Kompetanse og kvalitet

• Dagens situasjon

• De vanskelige sakene – rektors dilemma



Hva sier ungdommer selv om tilbudet?

«Det er lettere å få hjelp»

«Det er så mye greiere når hjelpen er på skolen, for det 
er jo der jeg er»

Foreldre:

«Det er så høy terskel for å komme i 
spesialisthelsetjenesten. Det krever så mye avtaler på 
forhånd, og testing og skjema….»

«Så godt å få snakke åpent om hvordan jeg har det, 
uten å måtte passe på hvordan jeg sier ting….»



- ”Ida” 9.klasse – tok selv kontakt
- ” Ole” 10.klasse – lærer bekymret over 

endret atferd



”Vi kan bli sinte, stille

Vi skulker eller bråker

Alt dette kan komme av at vi

har det vondt

Voksne må spørre bak atferden”

(utdrag fra Morgendagens skole v/ Skoleproffene, 
Forandringsfabrikken)



Angst, depresjon, utfordrende atferd og 
konsentrasjonsvansker hos barn og ungdom. 
Sykdom eller naturlig reaksjon på belastning? 

Hva ligger bak uttrykkene?

Familieklimaet en viktig faktor 
(Wickstrøm,Reigstad,Jørgensen)

Hva ser vi i skolene?



HVA NÅ?

Et mer spesialisert BUP, kortere utrednings- og 
behandlingstid. Fokus på diagnostisering.

«Pakkeforløp – ikke snakkeforløp»

Hvordan fylle gapet mellom 1.linje og BUP?

- Screening på psykisk helse i skolene?

- Oppfølging?

- Økt kompetanse i skolene?

- Helhetlig og sammenhengende



Bodø har som mål å være den beste oppvekstkommunen.

Bodø som prosjektkommune – helhetlige sammenhengende 
helsetjenester for barn og unge? Er det mulig?

Samlokalisering av skole og en helhetlig  og tverrfaglig 
helsetjeneste – der barn og unge er.

Fra prosjekt til tiltak.



Nordlandsforskning,  en kvalitativ studie og et nysgjerrig     
forskerblikk utenfra

Prosjektstudie under ferdigstilling i disse dager med tydelig 
tilrådning om veien videre.


