
 
 God samhandling for barn og unge med psykiske vansker og 
rusmiddelproblemer 
 
Læringsnettverk som arena og metode for etablering og 
utvikling. 
 

«En selvstendig og nyskapende kommunesektor» 



Nettverk om barn og unge 
 
 

KS vil forbedre tjenestene i kommunene, for å sikre god 
samhandling for barn og unge med psykiske vansker og 
rusmiddelproblemer. 
  
Et hovedmål er å utvikle helhetlige, koordinerte og gode 
forløp for det enkelte barn/ungdom. 



Fortøyning og forankring 



Hvordan endrer vi tjenestene! 

  Nedenfra 

Ovenfra 

Det 3. alternativ 
Læringsnettverk 

Interaksjon  
og 
refleksjon 



Formål 
 

 

• Utvikle gode forløp eller samhandling innad i kommunen, og 
mellom kommune og BUP / sykehus  

• Basere fremtidens tjenester på tilbakemelding fra barn og unge, og 
deres foreldre/foresatte.  

• Øke kompetansen på samhandling gjennom samarbeid med 
kompetansemiljøene  
 



Hva er læringsnettverk? 

 

• Læringsnettverk er en utviklingsstrategi som søker å 
skape forståelse for hva godt lokalbasert rus og 
psykisk helsearbeid er, og samtidig bidra til økt 
brukermedvirkning og bedre samhandling internt i 
kommunene og mellom kommuner og 
spesialisthelsetjenesten. 
 

• Læringsnettverk søker å styrke sammenhengen 
mellom refleksjon og utvikling - teori og praksis. 

 



Fra:  
Hva er i veien med deg?  
Til : 
Hva er viktig for deg? 
 



Nettverk som arbeidsform 

Avklarte 
mål? 

Ønsket 
utbytte? 

Nettverks- 
samling 

Nettverks- 
samling 

Nettverks-
samling 

Kommunens utviklingsarbeid 

• Nettverk er ikke kurs eller konferanse 

• Skal jobbe med egne utfordringer og mål – resultatene skapes i praksisfeltet 

• Prosjektgruppen kan tilrettelegge og bidra, men dere må gjøre jobben 

• Arbeidet forgår også mellom samlingene og fortsetter ofte etter siste samling  

 

Nettverks- 
samling 

Nettverks- 
samling 

Nettverks- 
samling 

Nettverks-
samling 



Nettverksprosessen 

Forberedelse Gjennomføring Videreføring 

Arbeid før 
tredje samling 

Arbeid før 
andre samling 

Arbeid før 
første samling 

Arbeid før 
fjerde samling 

Videre arbeid 

1-6mnd 3 mnd 6 mnd 9 mnd ∞ 

 Samling 1  Samling 2  Samling 3  Samling 4 



 

Råd fra tidligere nettverk  
 

 

• Forankring i ledelsen  

• Kontinuitet i deltakelsen  

• Viktig å være tverrfaglig sammensatt fra egen kommune  

• Forbedringsarbeidet bør ha en leder  

• Gjør som KS sier: Jobb underveis  

 



Hvor og når? 

• Samlinger i 2 dager, fra lunsj til lunsj (m/overnatting) 

• Kongsberg, Drammen eller Tønsberg??  

 

• 5. og 6. mars 2019 

• 4. og 5. juni 2019  

• 29. og 30.oktober 2019  

 

• For spørsmål og påmelding: KS ved Kari Skullerud Ugland, e-post: ksu@ks.no, tlf: 915 55 307, eller 
Merethe Taang, e-post: merethe.taang@ks.no tlf.994 10 702  

 

 

 

 



Vi ønsker å samarbeide! 



Velkommen er dere for 
deltagelse i Læringsnettverk 
for 2019! 


