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Barn og ungdom fra 6 til 18 år i bydelene Frogner og Ullern

Ressursteam: Rektor + BUP + rådgivere  + spesialpedagoger + PPT + skolehelsetjenesten 

BUP Vest Innsatsteam
Barnevernstjenestene, BUP, skolehelsetjeneste, 

Ungdoms-LOS, psykolog i bydel, SaLTo, Ung Arena, VPA 

Vindern + +SKOP veiledning



Utfordringen

• Mange får ikke helsehjelp

• Av de som får helsehjelp har problemene og 
utfordringene ofte vedvart lenge

• For mange av de vi møter på skolearenaen er skillet 
mellom 1 og 2 linjetjeneste et meningsløst skille. Elever 
med større utfordringer plasserer seg ikke i hjelpelinjer 
eller sektorer.   
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Men………
• Bidrar vi til overdreven «psykiatrifisering»?

- Nei, elevens vanskeligheter settes i kontekst, og vi blir tvunget til å 
tenke utviklingsretninger framfor kategorier.



Men…….
• Tar vi over 1 linjetjenestens ansvarsområde og 

forhindrer utviklingen av helsetjenester i 
bydel?

- Nei, SKOP har bidratt til en oppsving i fokus på – og utvikling 

av – psykisk helsetilbud til barn og unge i våre bydeler.

- Kommunepsykologene får anledning til å jobbe på et mer 
universelt nivå

- Vi mener elever med alvorlig og sammensatt problematikk 
er en del av sitt ansvar – selv om de ikke formelt er henvist til 
BUP.



Men……….

• Går SKOP utover ordinær BUP 
drift?

- I det lille bildet: Ja.

- I det store bildet: nei, vi blir mer effektive

- SKOP bidrar til å styre henvisningsstrømmen

- Høyere brukertilfredshet

- Bedre tilgang på informasjon og systemsamarbeid

- Sikkerhetsnett i SKOP gir kortere behandlingsforløp 


