
«Helt sjef» 12-16 år 

Planlegging og gjennomføring 

i samarbeid med kommune 

 

Elin Fladseth Helse Møre og 

Romsdal Klinikk for kvinner  

barn og ungdom  



 

«Helt sjef» 12-16år 

Planlegging og gjennomføring i 

samarbeid med kommune 

 

Elin Fladseth Helse Møre og 

Romsdal Klinikk for kvinner  

barn og ungdom  



Bidra til at barn/unge og foresatte får 

godt følge på veien  

- virkningsfulle- trygge og sikre 

- involverer brukerne og gir dem 

innflytelse 

- Utnytter ressursene på en god måte 

- Er tilgjengelige og rettferdig fordelt 

 



Oppstart- meldte vår interesse  

• Informasjon og stimuleringsmøte til 

opplæringskoordinatorer, ledelse og 

LMS i helseforetaket 

   ved prosjektrådgivere OUs 

   Kirsti Almås og Ragnhild Hals 

 

•  LMS nasjonalt-  

kontakt med Ann Britt Sandvin Olsson  



Kontakt med ledelse i egen klinikk 

 
Kontakt med rådmann og kommunalsjefer i 

samarbeid med LMS 

 
Styringsgruppe med representanter fra:  

kommune, barn og familie, 

helse, inkludering og omsorg.  

spesialisthelsetjenesten med 

representanter fra BUA, leder,BUP, HABU, 

LMS og leder kommunalt ungdomsråd  

 

 

 

 



Fagdag med prosjektrådgiver 

 

Det går  

oppover……  

og nedover, 

brukerrep.  

stikker av for  

å delta  

i  OL   

  

 



God tid til planlegging/arbeidsmøter 

 
-med praktiske 

øvelser 

- bruk av  

godt  

tilrettelagt  

materiell 

-mange nok  

gruppe- 

ledere 

 

 

 

 



Vi er i gang   

• Publisering  

• Målgruppe, 8 jenter melder seg på  

    fra 4 kommuner   

• Utvelgelse (÷ autisme og adhd)  

• Lokaler  

• Hver 14 dag kl 17.30-20  (16.30- 20.30) 

• bruk av godt materiell (kursinvitasjon) 

• Treffes-bruke fritiden til noe hyggelig  

• + måltid= betaling  

 

 



Trivsel, glede og entusiasme 

• Erfarne gruppeleder 

• Erfarne bruker/brukerhistorie 

• Forventninger fra 

- ungdommene  

- foreldre? 

•  bruke tid på å bli kjent med aktiviteter  

• God plass for dialog 

 



Noen utfordringer til å leve med 

• Skifte av leder- hvem «eier» 

• Hvem deltar fra kommunen- klart for 

ledelsen og mer uklart for mellomledere? 

• Påmeldinger og utsettelse av oppstart 

• - nå de unge  

• Skifte av brukerrep. i ungdomsgruppa 

• Brukerrepresentanter i foreldregruppe 

• Stort forbruk av brukerrep. på ulike LMs  

 

 

 



 

 

• Sykemeldinger og stedfortredere 

• Ettermiddagsarbeid for ansatte, møter 

med brukere og gjennomføring? 

• Oppmøte for foreldre, skifte på 

deltakere? 

• Ungdomsskolealder 

• Flere ettermiddager? 

 

 



”SAMTALEGRUPPE FOR UNGDOM «helt sjef «  
 
Evalueringsskjema for ungdommene: 
 
 
1) Motivasjon  
 
Hvor mye motivert var du til å komme til første samtalegruppen ? 
Meget motivert        noe motivert            vet ikke                 lite motivert       meget lite motivert 

     

 
 
Hvor mye motivert var du til å komme til de senere gruppemøtene? 
Meget motivert        noe motivert            vet ikke                 lite motivert       meget lite motivert 

     

 
Kommentar:…………………………………………………………………………………………….. 
 
……….…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
2) Tilfredshet 
 
Hvor fornøyd var du med gruppemøtene? 
  Meget godt                godt                      vet ikke                 dårlig                     meget dårlig 

     

 
Kommentar:…………………………………………………………………………………………….. 
 
 …………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
3) Temavalg 
 
Var du fornøyd med temaene som ble tatt opp i gruppen? 
.Meget fornøyd    fornøyd                        vet ikke          misfornøyd       . meget misfornøyd 

5 4 3 2 1 

 
Dag 1:Meg som ungdom  

Dag 2: Å være god nok – hva er viktig for meg nå?  

Dag 3: Følelser og sånt  

Dag 4: Gi og ta – hva er gode relasjoner?  

Dag 5: uke Familie og venner/Samspill med folka mine  

Dag 6: Sjef i eget liv  
 
 
Kommentar:…………………………………………………………………………………………….. 
 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 



4) Hyppighet 
 
Var du fornøyd med å ha gruppen en gang hver 14. dag  
  Meget fornøyd            fornøyd                vet ikke               misfornøyd         meget misfornøyd 

     

 
Kommentar:…………………………………………………………………………………………….. 
 
 ………………………………………………………………………………………………………….. 
                                                                                            
                                                                                                         
5) Hvordan var det å treffe andre ungdommer med helseutfordringer 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
6) Plass for generelle kommentarer / ris og ros: ……………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
7) Har du forslag til temaer vi kan ta opp på gruppemøtene i slike samtalegrupper? 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
8) Har du forslag til ting vi kan gjøre på gruppemøtene i slike samtalegrupper?  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 



”SAMTALEGRUPPE FOR FORELDRE TIL UNGDOM  MED 
helseutfordringer  «helt sjef”    
 

Evalueringsskjema for foreldre: 
 
 
1) Motivasjon  
 
Var ungdommen motivert til å komme til første samtalegruppen ? 
Meget motivert        noe motivert            vet ikke                 lite motivert       meget lite motivert 

     

 
 
Var ungdommen motivert til å komme til de senere gruppemøtene? 
Meget motivert        noe motivert            vet ikke                 lite motivert       meget lite motivert 

     

 
Kommentar:………….…………………………………………………………………………………. 
 
 ……….………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
2) Tilfredshet 
 
Hvor fornøyd var du med gruppemøtene  
Meget fornøyd             fornøyd                vet ikke               misfornøyd         meget misfornøyd 

     

 
Kommentar:……………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………….... 
 
 
3) Temavalg 
 
Var du fornøyd med temaene som ble tatt opp i gruppen? 
 Meget fornøyd             fornøyd                vet ikke               misfornøyd         meget misfornøyd 

5 4 3 2 1 

  

 Dag 1: Hvem er jeg som forelder  

 Dag 2: Å være god nok – hva er viktig for meg?  

 Dag 3: Følelser og ressurser  

 Dag 4: Å være ungdom  

 Dag 5: Familielivet – kontakt og kommunikasjon  

 Dag 6: Veien videre  
Kommentar:……………………………………………………………………………………………. 
 
 …………………………………………………………………………………………………………... 
 
 

 



4) Hyppighet 
 
Var du fornøyd med å ha gruppen en gang hver 14 dag  
  Meget fornøyd            fornøyd                vet ikke               misfornøyd         meget misfornøyd 

     

 
Kommentar:……………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………  
                       
                                                                                                      
5) Har du observert endringer i ungdommens atferd/ holdning/ andre endringer i løpet 
av perioden med samtalegruppen?   
  
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                                                                                                               
 6) Hvordan var det å treffe foreldre til andre unge med helseutfordringer ……………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
………..………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
7) Plass for generelle kommentarer / ris og ros: ……………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………….…………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
8) Har du forslag for tema/ aktiviteter som kan være aktuell i tilsvarende grupper? ........ 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 





• for ansatte i kommunen 

• for brukerorganisasjoner 

• for ansatte i helseforetaket  

Arrangerte fagdag  

med Mia Börjesson –  

motiverende samtale med ungdom  

 

 

 

  

 



Ungdomsrådet opprettet høsten 2017 



Takk for oppmerksomheten 


