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Kompetansesenter rus – Oslo (KoRus – Oslo) har 
arbeidet med å utvikle metodikk innenfor opp
søkende ungdomsarbeid siden 2004. Tidligere var 
dette et av spisskompetanseområdene som KoRus 
– Oslo fikk tildelt av Helsedirektoratet. Vi har 
derfor kunnet følge utviklingen på dette feltet i en 
årrekke. I sammenheng med satsinger på forebyg
gende ungdomsarbeid og forebygging av skolefra
fall, ønsket vi å se på omfanget av slikt arbeid i 
Norge. Derfor besluttet vi i 2014 å foreta en kart
legging av de oppsøkende tjenestene i Norge. 

Oppsøkende tjenester er en viktig brikke innen
for tidlig intervensjonsarbeid rettet mot ungdom. 
Mange kommuner har oppsøkende tjenester, og 
bruker dette som et virkemiddel for å nå utsatte 
unge tidlig. De fleste tjenestene retter seg mot 
ungdom i aldersgruppen 13–23 år. 

Oppsøkende tjenester står i en særstilling til 
å kunne utvikle selektive og brukerorienterte 
innsatser. Oppsøkermetodikken medfører at de 
ansatte kommer i kontakt med ungdom der de 
er. Den preges også av fleksibilitet, og mulighet til 
raske omstillinger og omprioriteringer. Fleksibili
teten er en av de sterkeste sidene ved oppsøkende 
arbeid. Tilstedeværelse på de unges arenaer over 
tid gir anledning til å intervenere, hjelpe og støtte 
i perioder hvor den unge sliter med problemer. 

Med denne rapporten ønsker vi å belyse utbre
delsen og organiseringen av oppsøkende arbeid 
blant unge i Norge. I tillegg ønsker vi å skape 

fokus på den ressursen og mulighetene som ligger 
i disse tjenestene. For å fange opp utsatte ungdom 
tidlig, er det nødvendig å møte ungdommene på 
de arenaene de er. Dette er i liten grad ungdom 
som på et tidlig tidspunkt selv oppsøker hjelpe
apparatet. Andre hjelpetjenester i kommunene 
intervenerer når ungdom henvender seg eller når 
de mottar en henvisning på en ungdom. 

Rapporten er utarbeidet og skrevet av Henning 
Pedersen. Flere av senterets ansatte har bidratt 
med innspill og kommentarer underveis i pro
sessen. Data og utkast til rapport er gjennom
gått og diskutert med Gus Strømfors, Monica 
Hoen Island, Anniken Sand og Morten Dybvik 
Sitter, som alle har lang erfaring fra oppsøkende 
ungdomsarbeid. Lena Müller har bidratt med 
korrektur og språkvask. 

Vi håper rapporten kan være et bidrag til å sette 
fokus på mulighetene som ligger i oppsøkende 
ungdomsarbeid.

Ragnhild Audestad
Avdelingsdirektør
Kompetansesenter rus – Oslo

Forord
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Del 1
Bakgrunn 

og gjennom
føring av  

studien
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Innledning 
Gjennom denne rapporten ønsker Kompetanse
senter rus – Oslo (KoRus – Oslo) å belyse statusen  
på det oppsøkende feltet anno 2015. Oppsøkende 
ungdomsarbeid er en tradisjon i Norge siden 
opprettelsen av Uteseksjonen i Oslo i 1969. I lys 
av samtidige statlige satsinger er det nærliggende 
å betrakte de oppsøkende ungdomstjenestene 
som et kommunalt redskap for tidlig interven
sjonsarbeid og selektivt folkehelsearbeid. KoRus 
– Oslo ønsker å beskrive omfanget, potensia
let og utviklingsmuligheter ved oppsøkende 
ungdomsarbeid.

Oppsøkende arbeid er en måte å arbeide på 
som benyttes av flere yrkesgrupper i helse og 
sosialfeltet for å nå ut til ulike målgrupper på 
arenaer som ikke kontrolleres av helse og sosial
arbeiderne selv. Rapporten beskriver omfanget, 
utformingen og organiseringen av det opp
søkende arbeidet som rettes mot utsatte unge i 
kommunene. Rapporten baserer seg på data fra 
en surveyundersøkelse som ble gjennomført i 
2014/2015. Den trekker på kunnskap fra andre 
skriftlige kilder, og inkluderer KoRus – Oslos 
erfaringer fra arbeidet på dette fagfeltet. KoRus – 
Oslo har de siste ti årene arbeidet målrettet med 
kompetanse, kvalitets og fagutvikling i denne 
delen av det oppsøkende feltet i Norge. Innsat
sen var forankret i at KoRus – Oslo var tildelt 
opp søkende sosialt arbeid som nasjonalt spiss
kompetanseområde i oppdragsbrev fra Helse
direktoratet. Denne ordningen er nå avviklet. 

Begreper og avgrensninger 
Kommunale oppsøkende tjenester som arbeider 
med ungdom er kjent under mange navn. De 
mest kjente er utekontakt og uteseksjon. I tillegg er 
ungdomskontakt, uteteam, gateteam, oppsøkende 
team, nærmiljøkontakter og ungdomsbase andre 
virksomhetsnavn som brukes om oppsøkende 
ungdomstjenester. Kommunene har valgt å bruke 
ulike navn på sine tjenester. I surveyundersøkel
sen (2015) har vi derfor forsøkt å unngå å bruke 
tjenestenavn. Vi har ikke spurt kommunene om 
de har utekontakt eller uteseksjon. I introduk
sjonsteksten til undersøkelsen har vi konsekvent 
brukt begrepet oppsøkende arbeid med ungdom, 
og vi har knyttet dette til å være et virkemiddel 
for å nå utsatte unge tidlig. På denne måten har vi 
ønsket å inkludere kommuner som har gitt sine 
oppsøkende tjenester andre navn enn utekontakt 
eller uteseksjon. Vi har samtidig ønsket å avgrense 
oss fra rapportering om kommunenes hjem
metjenester, ambulant psykisk helsearbeid eller 
oppsøkende tjenester som arbeider oppdrags
basert rettet mot indikerte voksne målgrupper. 
Det er imidlertid viktig å være klar over at det 
i flere (mindre) kommuner ikke nødvendigvis 
er klare grenser mellom en oppsøkende tjeneste 
som arbeider med ungdom og oppsøkende med
arbeidere som driver ambulant eller annen opp
dragsbasert virksomhet rettet mot voksne. En og 
samme person kan drive et generelt oppsøkende 
arbeid blant unge, samtidig som vedkommende 
også tar del i hjemmebasert oppfølging av 
voksne med psykiske lidelser eller omfattende 
rusproblemer. 
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Når vi har valgt å sette fokus på oppsøkende 
ungdomsarbeid i denne undersøkelsen, er det 
basert på vurderinger om at det forebyggende 
arbeidet i kommunene sjelden dokumenteres og 
beskrives i detalj i offentlige dokumenter. Ofte får 
forebyggende og tidlige innsatser mindre opp
merksomhet enn mer kurativt orientert arbeid 
med belastede målgrupper. På denne bakgrunn 
har vi vurdert det som formålstjenlig å beskrive 
situasjonen og kapasiteten i den forebyggende 
delen av det oppsøkende feltet. 

Metode og representativitet
Rapporten er basert på en surveyundersøkelse 
som ble sendt til postmottak i alle norske kom
muner høsten 2014/2015 (Appendiks 2). Utvalg 
av tema og formulering av spørsmål er basert på 
lignende undersøkelser gjennomført i 1980, 1991 
og 2004 (NOU 1980; Sundby og Dalhaug 1991; 
Rusmiddeletatens kompetansesenter 2004). 
Noen nye tema er lagt til i denne undersøkelsen. 
Dette gjelder et eget kapittel om dokumentasjon. 
Det er lagt til nye spørsmål om de ansatte. Videre 
har vi inkludert flere spørsmål om tidsbruk. Det 
har likevel vært et ønske å samle inn data som gir 
grunnlag for å sammenligne utviklingen og orga
niseringen av det oppsøkende ungdomsarbeidet i 
kommunene over tid, så flere spørsmålstillinger 
går derfor igjen fra tidligere undersøkelser. 

Alle kommuner som ikke besvarte den første 
forespørselen har fått en purring. Deretter har 
purring tre og fire kun gått ut til kommuner vi 
har hatt grunn til å anta har egne oppsøkende tje
nester. Utvalg av kommuner som har fått ekstra 
purringer har vært basert på rapporteringer fra 
tilsvarende undersøkelse i 2004 (Rusmiddel
etatens kompetansesenter 2004) og på under
søkelser vi har utført ved å søke etter oppsøkende 
ungdomstjenester på kommunenes nettsider. 
I purrerunde fire ble også kjente utekontakter 
kontaktet direkte på epost eller telefon, og bedt 
om å fylle ut undersøkelsen. Vi har derfor grunn 
til å tro at de fleste kommuner med oppsøkende  
tjenester har besvart denne undersøkelsen. Vi har 
imidlertid vært i kontakt med fem oppsøkende 
tjenester i kommuner og fem oppsøkende tjenes
ter i bydeler i Oslo som på tross av den person
lige purringen aldri sendte inn besvarelse fra sin 

kommune. Disse er likevel inkludert i Appendiks 
1, som viser en oversikt over alle kommuner/
bydeler med oppsøkende ungdomstjenester. 

243 av Norges 428 kommuner besvarte under
søkelsen. Dette tilsvarer nær 60 prosent av alle 
kommuner. Det gjelder både kommuner som 
har ulike former for oppsøkende ungdomsarbeid 
og kommuner som ikke har slike tjenester. Det 
er grunn til å anta at dataene som fremkommer 
er representative for alle kommuner som driver 
oppsøkende arbeid med ungdom. På bakgrunn 
av KoRus – Oslos kjennskap til fagfeltet, er det 
rimelig å anta at det kun vil være noen få kom
muner som har egne oppsøkende tjenester som 
ikke er inkludert i vårt datamateriale. Bakerst i 
Appendiks 1 har vi redegjort for kommuner og 
bydeler som har oppsøkende tjenester, men som 
likevel ikke har besvart denne undersøkelsen. 
Data om disse oppsøkende tjenestene er ikke 
inkludert i selve rapporten. 

Vi bruker gjennomgående sitater fra kommu
nenes rapporteringer for å belyse tendenser og 
funn. I rapporten veksler vi mellom å navngi 
kommunen og å holde opphavskommunen  
anonym. Vi ønsker med dette å unngå å «henge 
ut» tjenester eller kommuner som rapporter om 
kontroversielle forhold. På den andre siden vil 
lesere kunne fatte interesse for enkelte utsagn for 
å lære av andres praksis, og i slike tilfeller har vi 
vurdert det som nyttig å peke på opphavskilden. 

Datamaterialet er samlet inn og analysert ved 
hjelp av verktøy fra Eresearch Institute (www.
eresearch.no). Dataene fra surveyundersøkelsen 
fortolkes og forklares ut fra teori og erfaring fra 
arbeid med dette fagfeltet over lang tid. 

Hva er oppsøkende arbeid?
Denne rapporten fokuserer på oppsøkende 
ungdomsarbeid. Vårt valg forlenger en norsk 
(og svensk) tradisjon, der det har vært begren
set kontakt og utveksling av faglige erfaringer 
mellom oppsøkende tjenester som arbeider med 
unge og oppsøkende tjenester som arbeider med 
voksne. Dette på tross av at arbeidsmetodikken 
på mange områder er felles. Det er verd å merke 
seg at det er mange likhetstrekk mellom ACT 
(Assertive Community Treatment) og FACT 
(Fleksibelt ACT) og oppsøkende ungdoms
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tjenesters arbeid i kommunene. De problemene 
de oppsøkende ungdomstjenestene arbeider for å 
forebygge på selektivt nivå (rus, psykisk uhelse, 
fattigdom og ensomhet), er ofte de samme som 
ACT/FACTansatte arbeider oppsøkende for å 
kurere eller minske skadeomfanget av på indikert 
nivå på et senere tidspunkt. 

Björn Andersson fra Göteborgs Universitet 
har ledet en forskningssirkel i Sverige der de 
har reist spørsmålet om hvorvidt oppsøkende 
arbeid er et eget fagområde i sosialt arbeid eller 
om oppsøkende arbeid best forstås som en kon
kret metode i relasjon til bestemte målgrupper 
(Andersson 2010). Forskerne intervjuet ansatte 
fra ulike oppsøkende tjenester som arbeider med 
spesifikke målgrupper som hjemløse, kvinner i 
prostitusjon, voksne rusmisbrukere og ungdom 
i fem svenske byer. Andersson tar til orde for at 
oppsøkende arbeid i større grad bør betraktes 
som et fagområde med delt teorigrunnlag og delt 
arbeidsmetodikk. 

Uppsökande arbete är en kontaktskapande och 
resursförmedlande social verksamhet som riktas 
till grupper, vilka ofta är svåra att nå med andra 
medel och som behöver ges stöd på ett lättillgäng-
ligt sett i miljöer och sammanhang, vilka uppsöka-
ren inte organiserar eller kontrollerar (Andersson 
2010:68). 

Slik argumenterer Andersson for sentrale ele
menter ved oppsøkende arbeid som er felles for 
alle som arbeider oppsøkende, uavhengig av 
hvilke målgruppene det arbeides med. I lys av 
dette kan det stilles kritiske spørsmål til at vår 
undersøkelse kun tar for seg det oppsøkende 
ungdomsarbeidet, uten at det settes i sammen
heng med oppsøkende innsatser rettet mot andre 
målgrupper. 

Tidligere studier 
Det er gjennomført tre nasjonale omfangs 
studier av oppsøkende ungdomsarbeid i kom
munene (NOU 1980; Sundby og Dalhaug 1991; 
Rusmiddeletatens kompetansesenter 2004). Fra 
disse kan vi se at det har vært en jevn økning i 
antall kommuner som har etablert oppsøkende 
tjenester rettet mot ungdom. Sundby og Dal
haug (1991) peker på en markant midlertidig 
nedgang midt på 1980tallet, som de forklarer 

med bortfallet av statlige støtteordninger til opp
rettelsen av ute kontakter i kommunene. Likevel 
viser omfangsundersøkelsene fra 2004 og 2015 
at antallet kommuner som etablerer oppsøkende 
virksomheter rettet mot ungdom fortsetter å stige.

Historisk sett er oppsøkende ungdoms arbeid 
beskrevet i en rekke offentlige utredninger og 
stortingsmeldinger. Eksempler på dette er Stor
tingsmelding nr. 66 (1976) Om narkotikapro-
blemer og Stortingsmelding nr. 96 (1981) Om 
styrking av barne- og ungdomsvernet (Erdal 
2006). Disse meldingene ble behandlet og ved
tatt i Stortinget. De bygde på omfattende under
søkelser og diskusjoner i fagfeltet for oppsøkende 
ungdomsarbeid. Arbeidet ble konkret beskrevet, 
og målgrupper og oppgaver ble formulert på en 
konkret måte som hadde stor støtte i fagfeltet. 

Det er gjennomført to større evaluerings eller 
følgeforskningsstudier av oppsøkende arbeid i 
Norge. Ole Petter Askheim (1991) fra Østlands
forskning gjennomførte den første da han fulgte 
det oppsøkende arbeidet i fire Mjøskommuner 
ved inngangen til 1990tallet. I 2008 gjennom
førte Norsk institutt for by og regionforskning 
(NIBR) en følgestudie av det oppsøkende arbei
det i fire norske kommuner (Henningsen og 
Gotaas 2008). Forskerne fulgte det oppsøkende 
arbeidet i et spredt utvalg av norske kommuner. 
I rapporten beskriver forskerne praksiser fra 
Bergen, Tromsø, Modum og Bydel Søndre Nord
strand i Oslo. Rapporten gir også en kort og god 
oversikt over den historiske utviklingen av opp
søkende ungdomsarbeid i Norge. En av hoved
konklusjonene i Henningsen og Gotaas’ rapport 
(2008) er at de oppsøkende tjenestene synes å 
være i kraftig omstilling. Tjenestene beskrives 
som samarbeidsorienterte og fleksible. De trek
ker frem at det har foregått profesjonaliserings
prosesser i det oppsøkende feltet som blant annet 
knyttes til KoRus – Oslos virksomhet på feltet. 
Forfatterne trekker frem etableringen av egen 
videreutdanning i oppsøkende sosialt arbeid 
ved Høgskolen i Oslo, ny metodebok i opp  
søkende ungdomsarbeid (Erdal 2006) samt på 
gående arbeid med nye dokumentasjonsrutiner 
og verktøy for oppsøkende tjenester som sentrale 
elementer i profesjonaliseringsprosessene. For
fatterne stiller likevel kritiske spørsmål knyttet til 
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dokumentasjonspraksisen i de oppsøkende tje
nestene de har fulgt. De mener enkelte tjenester 
dokumenterer for mye, andre for lite, og de peker 
på at det er behov for nye verktøy som kan hjelpe 
de oppsøkende tjenestene til å forbedre og for
enkle sin dokumentasjonspraksis (Henningsen 
og Gotaas 2008). 

I tillegg til de nasjonale studiene av opp søkende 
arbeid i Norge, er det de siste årene publisert en 
rekke fagartikler, rapporter og veiledere. Artik
kelsamlingen Oppsøkende arbeid på skoler, der 
KoRus – Oslo samlet artikler fra tjenester som 
driver oppsøkende arbeid på skoler, fikk stor 
oppmerksomhet da den ble publisert (Island m.fl. 
2013). Den beskriver praksis fra en arena hvor de 
fleste oppsøkende ungdomstjenester arbeider. 
Artikkelsamlingen fyller hull i tidligere meto
delitteratur som kun i begrenset grad tar opp 
temaet oppsøkende arbeid på skoler. 

Videre har Henning Pedersens (2011, 2013) 
studier av oppfølgingsarbeid i oppsøkende  
tjenester skapt fokus på de innsatsene de opp
søkende tjenestene utøver overfor unge i risiko. 
Han viser at det i liten grad finnes beskrivelser 
eller retningslinjer for hvordan de oppsøkende 
tjenestene skal arbeide etter at de har skapt kon
takt med utsatte unge ute. Pedersen argumen
terer for at de oppsøkende tjenestene ikke ute
lukkende er, eller bør være, formidlingstjenester 
som kopler unge videre til andre tjenester. Når 
metodene de oppsøkende tjenestene benytter 
seg av i sitt oppfølgingsarbeid ikke er beskrevet 
og sjelden blir uttalt, blir det vanskelig å evalu
ere effekter og vurdere kunnskapsforankringen i 
deres praksis. 

Askheim (1992) skriver at det oppsøkende fel
tet i Norge har et «storbykompleks». Han peker 
på at mens de fleste kommuner og oppsøkende 
tjenester i Norge er små, har det tradisjonelt 
vært arbeidsformer fra de store utekontaktene 
og premisser fra storbyene som har latt seg høre 
i nasjonale sammenhenger og blitt skriftliggjort 
i fag feltets metodelitteratur. I den senere tid har 
ansatte fra mindre oppsøkende tjenester tatt opp 
tråden og drøftet forskjeller mellom å drive opp
søkende arbeid i større og mindre kommuner 
(Bjørdal 2010; Whelan 2011). 

Erik Kruse og Ingrid Remvik Leirvik (2007) 

satte oppsøkende arbeid på digitale medier på 
dagsordenen i en fagartikkel som fokuserte på 
erfaringer fra å drive oppsøkende arbeid på nett i 
Bydel Gamle Oslo. Inger Lisbeth Hegland (2010) 
har skrevet om kunnskapsutvikling i praksisfel
tet med utgangspunkt i sine erfaringer fra Ung
domsbasen i Trondheim. Nylig har også Malin 
Rørendal (2014) fra Uteseksjonen i Oslo skrevet 
om cannabisbehandling av unge, og Mariell Berg 
Huse (2015) fra Utekontakten i Bydel Nordstrand 
i Oslo har drøftet hvordan nye satsinger som ung-
domsstraff kan skape nye rammeforhold for prak
sis i oppsøkende ungdomsarbeid. 

Den relativt store produksjonen av faglitteratur 
tyder på at det oppsøkende feltet fremdeles er et 
felt i utvikling hvor praksisutøverne selv er sen
trale bidragsytere til fagutviklingen. Også aktivi
teten i feltets fagpolitiske interesseorganisasjon 
understreker dette. Landsforeningen for oppsø
kende sosialt arbeid (LOSU) har i løpet av det 
siste tiåret utgitt tre veiledere. En veileder (LUK 
2010a) tar for seg oppsøkende arbeid på Inter
nett, en omhandler det å arbeide i liten utekon
takt (LUK 2010b) og en kommunal veileder for 
oppsøkende arbeid (LOSU 2012) retter seg mot 
både ansatte, samarbeidspartnere og kommunale 
planleggere. Sistnevnte publikasjon finnes både i 
kort og lang versjon. 

De oppsøkende tjenestene har i samarbeid 
med KoRus – Bergen og KoRus – Oslo utviklet 
kartleggingsmetodikk og nye dokumentasjons
verktøy. Hurtig kartlegging og handling (HKH) 
har vært i bruk i Utekontakten i Bergen siden 
2007 (Kompetansesenter rus – region vest Bergen 
2014). HKH er siden spredt med gode erfaringer 
til en rekke andre kommuner. Senere utviklet 
KoRus – Oslo kartleggingsverktøyet Situasjon, 
analyse, tiltak (SAT). SAT er et situasjonsana
lyseverktøy, spesielt egnet for mindre tjenester. 
Analyseverktøyets mål er å hjelpe tjenestene å 
få tilstrekkelig og god informasjon om situasjo
nen i ungdomsmiljøet og blant målgruppen, slik 
at de får et bedre grunnlag for å prioritere inn
satsen. Innhenting av data skjer gjennom møter 
med relevante samarbeidspartnere, målgruppen 
og lokalmiljøet. Informasjonen suppleres med 
harde data fra egne registre, tilgjengelig statis
tikk, forskning, rapporter og planverk. Dataene 
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analyseres og legger grunnlag for en tiltaksplan. 
Tiltakene som foreslås skal være relatert til virk
somhetens mandat og ha basis i evidensinfor
mert praksis. Tiltakene som foreslås skal være på 
individ, gruppe og samfunnsnivå.

KoRus – Oslo har gjennom flere år samarbeidet 
med aktører i det oppsøkende feltet om å styrke 
dokumentasjonspraksisen. Her har arbeid med 
å avklare både faglige, juridiske og etiske spørs
mål knyttet til hvordan de oppsøkende tjenes
tene skal ivareta klientdata hatt en sentral plass. 
Flere fagsystemer har blitt vurdert og forkastet 
underveis i prosessen. Fra 2010 initierte KoRus 
– Oslo utvikling av et nytt fagsystem for mindre 
oppsøkende tjenester, og i 2012 sto SOMA ferdig 
som et registreringsverktøy tilpasset små og mel
lomstore oppsøkende tjenester. SOMA ivaretar 
tjenestenes behov for behandling av personopp
lysninger, statistikk/måledata og kartlegging i ett 
og samme registreringsprogram. Programmet er 
utviklet av ITverket på oppdrag fra KoRus – Oslo, 
og er til nå tatt i bruk i 20 kommuner spredt over 
hele landet (KoRus – Oslo 2014). 
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Utbredelse og omfang
Av de 243 kommunene som besvarte undersøkel
sen, svarte 92 kommuner og bydeler at de har egne 
oppsøkende tjenester rettet mot ungdom eller unge 
voksne. I tillegg til de som har besvart undersø
kelsen, finnes det minst 10 kommuner og bydeler 
som også har oppsøkende tjenester som ikke har 
besvart denne undersøkelsen.1 Dersom vi legger 
til de 10 oppsøkende tjenestene som vi kjenner til 
gjennom telefonisk kontakt og undersøkelser på 
kommunenes hjemmesider, ser vi at det reelle antal
let oppsøkende tjenester i landet i 2015 er 102. Vi 
ser at en så stor andel som 21,5 % av kommunene i 
landet har egne oppsøkende tjenester som arbeider 
med ungdom. Det er en klar sammenheng mellom 
innbyggertall i kommunene og oppsøkende ung
domstjenester. Det er langt flere kommuner med 
høye innbyggertall og få landkommuner med lave 
innbyggertall som har slike tjenester. Det er særlig 
mindre landkommuner som ikke har besvart denne 
undersøkelsen. 

Det finnes noen unntak fra dette mønsteret. Større 
bykommuner som Kristiansand, Skien, Porsgrunn, 
Moss og Haugesund rapporterer at de ikke har opp
søkende tjenester rettet mot ungdom. Vi finner deri
mot oppsøkende tjenester i en del tradisjonelle land
kommuner som Vågå, Songdalen, Sund, Ullensvang 
og Kvam, for å trekke frem noen eksempler. Typisk 
for disse og andre mindre folkerike kommuner er at 
de oppsøkende tjenestene til unge knyttes tett opp 
mot spesifikke satsinger slik vi ser beskrevet under:

Vår kommune har økt fokus på barn og unge som 
sliter med psykiske vansker/utfordringer, samt på 
ekstremisme. Enhet for livsmestring, som frem til nå 
har jobbet med voksne med rusproblemer og psykia-
tri, skal begynne å jobbe med yngre ungdommer, helt 
ned til 13 års alder, i samarbeid med andre instanser. 
Her vil den oppsøkende tjenesten bli sentral for å kople 
sammen tjenester og den nye målgruppen (landkom-
mune). 

En del av de større kommunene som rapporterer 
at de ikke har oppsøkende tjenester som arbeider 
med ungdom, har likevel etablert virksomheter som 
har mange likhetstrekk med de oppsøkende ung
domstjenestene. 

Haugesund kommune har et Ungdomsteam. Det 
er et forebyggende tiltak for ungdom mellom 12 og 
18 år. Ungdomsteamet ønsker å komme inn så tidlig 

som mulig når ungdom viser tegn på psykososiale 
vansker – for eksempel skulking, mistrivsel, engstelse, 
tristhet, mobbing, begynnende kontakt med miljøer 
der det er tilgang på rusmidler, begynnende krimina-
litet – eller ved gjentatte konflikter med jevnaldrende, 
lærere og foreldre. Ungdomsteamet møter ungdom på 
skolene, på kjøretur, i deres hjem, på vårt kontor, på 
kafe eller andre steder – etter ungdommens eget ønske. 
Ungdomsteamet tilbyr også veiledning til foreldre og 
samarbeider med hver enkelt families nettverk, sosial-
lærere, helsesøstre og andre som jobber med ungdom. 
Ungdom og foreldre kan ta kontakt selv. De fleste 
tilmeldinger til Ungdomsteamet kommer fra sosial-
lærere på ungdomsskolene i byen, men også politiets 
forebyggende gruppe, helsesøstre, familievernkontoret 
og andre tilmeldere (Haugesund kommune). 

I 2004 rapporterte 87 kommuner og bydeler at 
de hadde etablert oppsøkende ungdomstjenester, 
mot dagens 102 tjenester. Det har altså funnet 
sted en viss nyetablering av oppsøkende tjenes
ter i perioden fra 2004 til 2014. KoRus – Oslo er 
kjent med at det i perioden også er flere lokale 
oppsøkende tjenester som har blitt nedlagt. Dette 
gjelder blant annet Sortland, Nedre Eiker, Nar
vik, Kongsvinger og Harstad. Dette kan tyde på at 
det foregår en viss utprøving av arbeidsformen i 
kommunene, og at lokale erfaringer og de økono
miske rammeforholdene spiller en vesentlig rolle 
for utforming, bemanning og opprettholdelse av 
oppsøkende tjenester for ungdom. Oppsøkende 
ungdomstjenester er ikke en lovpålagt tjeneste 
for kommunene. Dermed er det rimelig å anta at 
når kommuneøkonomien er dårlig, vil det opp
søkende tilbudet til ungdom være et av få steder 
kommunene har mulighet til å legge ned etablerte 
tjenester. Det er likevel verdt å merke seg at så 
mange som 102 kommuner og bydeler velger å 
opprettholde og videreutvikle oppsøkende tje
nester rettet mot ungdom i en periode da mange 
kommuner sliter for å få budsjettene i balanse. 
Av de 152 kommunene som oppgir at de ikke har 
oppsøkende tjenester rettet mot ungdom, svarer 
7 % (10 kommuner) at det foreligger planer om å 

1 Bakerst i Appendiks 1 finnes en oversikt over kommuner og 
bydeler som ikke har besvart denne undersøkelsen, men som 
KoRus – Oslo er kjent med har oppsøkende tjenester rettet 
mot ungdom.
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opprette slik virksomhet. For enkelte av kommu
nene er disse planene konkrete: 

Kommunen ansetter i disse dager to ungdoms-
kontakter, hver i 50 % stilling. Barneverntjenesten 
har ansvar for enslige mindreårige, og vi har et eget 
prosjekt med oppsøkende arbeid, men da for ungdom 
som det knyttes noe bekymring til. Ungdomshuset har 
kontakt med flere hjelpetjenester. SLT-koordinator og 
politirådet kommuniserer med U-skoler og VG skole 
inkludert oppfølgingstjenesten, miljøterapeuter og sko-
lehelsetjenesten (Levanger kommune).

En fullstendig oversikt over alle kommuner som 
rapporterer om oppsøkende ungdomstjenester fin
nes bakerst i rapporten (Appendiks 1). 

Flere tjenester, men færre ansatte? 
Samtidig som det har funnet sted en økning i antall 
oppsøkende ungdomstjenester i Norge i perioden 
2004–2014, viser vårt materiale en tilsynelatende 
nedgang i antall ansatte i de oppsøkende tjenestene. 
I 2004 rapporterte kommunene om 350 ansatte, 
mens antall fulle stillinger i 2015 er 292,25. Her må 
det imidlertid tas en del forbehold. Tallene er ikke 
direkte sammenlignbare. Det er derfor usikkert om 
nedgangen i antall ansatte skyldes en reell nedgang, 
eller kun er uttrykk for forskjeller i hvordan dataene 
har blitt samlet inn og behandlet i 2004 og 2015. I 
2004undersøkelsen er tallet 350 basert på antall 
personer som var ansatt. Mange av disse var brøk
stillinger. Tallene i 2015undersøkelsen er 100 % stil
linger. Det vil si at to personer som er ansatt i hver 
sin kommune i 50 % stilling vil telles som en 100 % 
stilling. Kun 80 av 92 kommuner med oppsøkende 
tjenester har besvart spørsmålet om antall ansatte. 
Holdt sammen med de 10 kommuner/bydeler med 
oppsøkende tjenester som ikke har besvart undersø
kelsen, er det grunn til å tro at det reelle antall ansatte 
i dag er vesentlig høyere enn 292. Sannsynligvis er 
det korrekte antallet ansatte i oppsøkende tjenester 
i dag noe høyere enn det som ble rapportert i 2004 
– altså noe i overkant av 350 stillinger på lands basis. 
En manuell telling som inkluderer rapportering 
om antall ansatte fra de 10 tjenestene som ikke har 
besvart undersøkelsen viser 344 ansatte (Appen
diks 1). Da er ikke tall fra de 12 tjenestene som har 
besvart undersøkelsen, men ikke spørsmålet om 
antall ansatte, inkludert. 

Antall oppsøkende tjenester og antall ansatte 
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Figur 1: Antall oppsøkende tjenester som arbeider 
med ungdom og antall ansatte i disse virksomhete-
ne i kommunene i 1980, 1991, 2004 og 2015.2

Om man fordeler antall ansatte på antall virksomhe
ter, vil man se at det i gjennomsnitt inngår litt mer 
enn 3,5 stillinger til hver av de 80 kommunene som 
har innrapportert hvor mange ansatte de har i sine 
oppsøkende tjenester. Dette tallet gir muligens et 
misvisende bilde når vi vet at Uteseksjonen i Oslo 
(39) og Utekontakten i Bergen (21) alene har ansatt 
60 feltarbeidere. De oppsøkende tjenestene som 
inngår i storbyutekontaktnettverket3 har til sammen 
ansatt 98 feltarbeidere. Det betyr at en rekke utekon
takter, særlig i mindre folkerike kommuner, består av 
få ansatte. 13 kommuner rapporterer at kun én med
arbeider er tilsatt i virksomheten – vedkommende 
arbeider derfor alene i det oppsøkende arbeidet. 25 
respondenter svarer at deres oppsøkende tjeneste 
består av to ansatte som arbeider sammen i inntil 
to fulle stillinger. Det er færre helt små oppsøkende  
tjenester enn det var i 2004. Den gangen viste en 
tilsvarende oversikt at hele 51 oppsøkende tjenester 
besto av to eller færre stillinger (Rusmiddeletatens 
kompetansesenter 2004). Noen av de minste tjenes
tene fra undersøkelsen i 2004 har forblitt små, en 
del av disse har vokst seg større, mens en siste andel  

2 Tallene for antall ansatte i virksomhetene fra 1980, 1991  
og 2004 skiller ikke på fulltids- og deltidsansatte. Tallene  
fra 2014 er fulltidsstillinger, og som tidligere vist mangler tall  
fra 20 oppsøkende tjenester. Tallene for 2014 ville vært  
betydelig høyere dersom vi hadde hatt tall fra alle. 
3 Uteseksjonen i Oslo (uten de oppsøkende tjenestene i  
bydelene), Utekontakten i Bergen, Uteseksjonen i Stavanger, 
Uteseksjonen i Trondheim, Uteteamet i Drammen og Ute-
kontakten i Tromsø deltar fast i storbyutekontaktnettverket. 
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trolig har blitt lagt ned. En utfordring for de små 
tjenestene er at de ofte vil være ekstra sårbare for 
utskiftninger, permisjoner og sykmeldinger. Materi
alet fra 2004 viser tydelig at det er tjenester med få 
ansatte som har vært mest utsatt for nedlegging. 

Målgrupper
Materialet peker ut at de aller fleste tjenestene retter 
seg mot aldersgruppen 13–23 år. Undersøkelsen viser 
likevel at det er en viss spredning i de oppsøkende 
ungdomstjenestenes målgrupper. Hele 13 tjenester 
(19 %) oppgir å ha 10–15åringer som sin primære 
målgruppe. Det er som oftest oppsøkende tjenester i 
mindre folkerike kommuner og oppsøkende tjenes
ter som er underlagt barnevernet som har de yng
ste som sin primærmålgruppe. Bare tre kommuner 
oppgir at de oppsøkende ungdomstjenestene også 
arbeider med voksne over 25 år. Selv om dette antal
let er beskjedent, er det mange kommuner som rap
porterer at deres oppsøkende tjenester samarbeider 
tett med andre hjelpetjenester for voksne.

Målgrupper med hensyn til alder

10–15 år  19 %

13–18 år  84 %

16–23 år  29 %

18–25 år  16 %

25–            3 %

Figur 2: Fordeling av primærmålgruppe med hensyn 
til alder oppgitt i prosent. Det var mulig å krysse av 
for mer enn ett alternativ. N=70. 

Kommunenes rapportering om primærmålgrupper 
med hensyn til alder er gjenkjennbart fra under
søkelsen i 2004. De fleste oppsøkende tjenester arbei
der fremdeles i hovedsak med ungdom mellom 13 og 
23 år. Mange av tjenestene som har svart, anser det å 
arbeide med å forebygge skolefrafall eller å arbeide 
med ungdom som allerede har falt ut av skolen som 
en av sine viktigste arbeidsoppgaver. Dette gjenspei
ler seg også i beskrivelsene av samarbeid, der skolen 
nå fremstår som de oppsøkende tjenestenes viktigste 

samarbeidspartner. Skolen er også den mest brukte 
arenaen for å gjennomføre oppsøkende arbeid. Sam
menlignet med undersøkelsen fra 2004, ser det ut til 
at de oppsøkende tjenestene i dag anser skolene som 
enda viktigere enn tidligere, slik vi ser av kommenta
ren fra Fredrikstad under: 

Fredrikstad kommune har ikke lenger en utekon-
takttjeneste som har hovedfokus på ungdomsmiljøer 
i sentrum og i bydelene, men et ungdomsteam som 
jobber oppsøkende på ungdomsskolene hvor de også 
«følger» og følger med på ungdommene som bekym-
rer dem, også utenfor skoletiden og på andre arenaer 
(Fredrikstad kommune). 

Målsettinger 
Kommunene ble bedt om å rapportere om de pri
mære målsettingene for sin oppsøkende tjeneste. 
Her beskriver kommunene hvilke oppgaver de opp
søkende tjenestene primært skal løse. Generelt fore
byggende arbeid er den variabelen som har fått størst 
oppslutning. Hele 88 % oppgir dette som en primær
oppgave, mens rusforebygging følger som nummer 
to med litt over 60 %. Noe mindre enn halvparten 
av tjenestene rapporterer at psykisk helsearbeid og 
kriminalitetsforebygging inngår som deres primær
oppgaver. 

Målsettinger for virksomheten
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Figur 3: Primærmålgruppe for virksomheten, fordelt 
i prosent. N=83.
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Når man ser på hvilke innsatser de oppsøkende 
tjenestene setter inn overfor utsatte unge, går det 
frem at forebyggende innsatser for å forhindre 
skolefrafall utgjør en stor andel. Dermed er det 
nærliggende å fortolke at forebygging av skole
frafall og arbeid for å få ungdom tilbake til skole 
eller arbeid inngår i målsettingen om å drive 
generelt forebyggende arbeid. Flere kommenterer 
at arbeid med skolefrafall og arbeid for å forbedre 
levevilkår for de mest levekårsutsatte unge inngår 
som en viktig del av deres forebyggende arbeid. 

Det jobbes i hovedsak operativt med å få tak i og 
motivere ungdom som dropper ut av videre gående 
skole, men det jobbes også med forebyggende arbeid 
i grunnskolen (Agdenes kommune). 

Hovedfokuset til den oppsøkende tjenesten 
er å sikre kvalifisering til arbeid via skole eller 
arbeidstrening. Å få til dette krever et lavterskel 
arbeid som berører hele livet til ungdommen. Den 
oppsøkende tjenesten har også en los-funksjon inn 
til andre tjenester (Re kommune).

Ikke generelt forebyggende og helsefremmende 
arbeid, men med fokus på de sårbare, de unge som 
vekker bekymring … (Fredrikstad kommune).

Utsagnene fra Agdenes, Re og Fredrikstad er 
typiske for hvordan majoriteten svarer. Skole
frafall synes å være et av de viktigste områdene 
de oppsøkende tjenestene arbeider med. Særlig 
er det mange mindre oppsøkende tjenester som 
prioriterer arbeid med frafall fra skolen. Blant en 
del av de oppsøkende tjenestene som arbeider i 
byene kan det se ut til at det forebyggende arbei
det i større grad også inkluderer et særlig fokus på 
rus og psykisk helsearbeid, slik vi ser i utsagnet 
fra Lillehammer: 

Ungdomsbasen jobber generelt forebyggende, 
rus og psykisk helse er likevel i særlig fokus. […] 
Kommunen har også ambulant tjeneste rettet mot 
voksne med samtidige rus- og psykiatrilidelser (Lil-
lehammer kommune). 

Omstilling og nyorientering
Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR) 
viser at de oppsøkende tjenestene de har studert 
er sterkt orientert mot samarbeid med andre 
instanser. Samarbeidet foregår mer intensivt og til 
dels mer formalisert enn tidligere. Henningsen og 
Gotaas (2008) argumenterer for at de oppsøkende 

tjenestene allerede ved overgangen til 2000tallet 
var i ferd med å gå fra å være i en relativt autonom 
posisjon i det kommunale landskapet til en posi
sjon hvor virksomheten i større grad konstitueres 
og legitimeres gjennom tette samarbeidsrelasjo
ner til andre hjelpetjenester i kommunene. Funn i 
vår undersøkelse bekrefter denne utviklingen. 

I vårt datasett har vi stilt spørsmål om når den 
oppsøkende tjenesten ble opprettet i den form 
den er i dag. Vi vet fra tidligere at de aller fleste 
oppsøkende tjenestene i Norge har en relativt lang 
historie. Derfor er det overraskende at så mange 
som 31 % svarer at den lokale oppsøkende tje
nesten har fått sin nåværende form i løpet av de 
tre siste årene. 

Når ble den oppsøkende tjenesten opprettet  
i den form den har i dag?

2011–2014

2006–2010

2001–2005

1969–2000

Figur 4: Fordeling av oppsøkende tjenester etter 
når de fikk den organiseringsformen de har i 
dag? N=49.

Dersom vi betrakter dette som et uttrykk for 
samarbeidsorientering og omstillingsevne i de 
oppsøkende tjenestene, utgjør de oppsøkende 
tjenestene en fleksibel ressurs i det forebyggende 
arbeidet kommunene skal utføre. Flere svar peker 
i retning av at de oppsøkende ungdomstjeneste
nes fleksibilitet verdsettes i kommunene. De 
oppsøkende tjenestene tar på seg oppgaver som 
ikke faller inn under andre etablerte tjenesters 
ansvarsområde, og kan bistå med å «tette hul
ler» for ungdom i overgangen mellom barn og  
voksenhjelpetjenestene. 

Vi var tidligere en del av NAV frem til oktober 
2014. Vi jobbet da ikke som NAV-veiledere direkte, 
men tok en del saker hvor det åpenbart trengtes 
mer veiledning og oppfølging enn det saksbehand-
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lere kunne gi. Vi fortsetter med dette, gir kunnskap 
til ungdom om rettigheter, muligheter, hjelper dem 
å søke og til å ha kontakt med NAV (Horten kom-
mune). 

Andre legger vekt på den oppsøkende tjenes
tens kapasitet til å finne, motivere og formidle 
utsatte unge til andre tjenester eller tiltak i kom
munen. Den oppsøkende tjenesten spiller da en 
rolle som en formidlertjeneste som motiverer 
utsatte unge til å ha kontakt med andre tjenester 
på et tidlig tidspunkt. Den sterke graden av oms
tilling og nyorientering som fremkommer i vårt 
materiale, kan både være et utslag av endringer i 
ungdomsmiljøene og av endringer i hvilke opp
gaver og satsinger kommunene til enhver tid  
prioriterer. 

Organisering av virksomheten – fra sosial til 
helse 
Internasjonalt utmerker det oppsøkende ungdoms
arbeidet i Norden seg ved at det i stor grad er finan
siert og organisert som faste virksomheter i kom
munene. Virksomhetene er som oftest permanente 
tjenester, og de fremstår som en godt integrert del av 
det helse og sosialfaglige hjelpetilbudet til ungdom. 
I Europa for øvrig er de fleste oppsøkende tjenester 
for ungdom midlertidige, de driftes av NGOer og er 
avhengige av å søke driftstilskudd og prosjektstøtte 
fra år til år. De preges av å bruke mye tid på søk
nadsskriving og omfattende rapportering til ulike 
givere. Ofte preges disse tjenestene også av at de må 
flytte sin innsats fra område til område på bakgrunn 
av hvor det er mulig å søke midler (Henningsen 
og Gotaas 2008; Pedersen 2011). Rammevilkårene 
for å drive et profesjonelt oppsøkende arbeid er 
ulikt fordelt i Europa, og de nordiske oppsøkende 
tjenestene befinner seg i en gunstig posisjon med 
tanke på muligheten til langsiktig planlegging og 
innsats. Også i Norge finnes det noen få frivillige 
organisasjoner som driver et målrettet oppsøkende 
ungdomsarbeid. De frivillige organisasjonenes opp
søkende arbeid i Norge er tidligere beskrevet av 
Holte (2009). 

I alt 68 kommuner rapporterer at andre enn de 
kommunale virksomhetene driver oppsøkende 
arbeid i deres kommune. Aktørene er i hovedsak 
Natteravnene, i noen grad religiøse organisasjoner 
og et mindre utvalg frivillige organisasjoner, som 

for eksempel Røde Kors. De frivillige/livssynsorga
nisasjonene opptrer ofte i de samme miljøene som 
de oppsøkende ungdomstjenestene, men samti
dig er det en rekke grunnleggende forskjeller. Det 
dreier seg særlig om ulikhet i målsetting og grad 
av profesjonalitet. Oppsøkende arbeid er forankret 
i kunnskap (erfaringsbasert og vitenskapelig), og 
utføres systematisk av i hovedsak spesialutdannet 
personell. Målsettingene for virksomheten dreier 
seg om å skape langsiktige endringer for individer, 
grupper eller lokalsamfunn. Det samme er som 
oftest ikke tilfelle med natteravngrupper og frivil
lige/livssyngruppers virksomhet. Som oftest opere
rer disse med klart avgrensede målsettinger. Dette 
kan være å skape trygghet på kveldstid gjennom 
synlig tilstedeværelse eller å følge ungdom hjem. 
Her er virksomheten preget av frivillighet og mang
fold med tanke på hvem som bidrar. Det betyr ikke 
at virksomheten deres ikke har verdi. På bakgrunn 
av at det frivillige oppsøkende arbeidet har andre 
mål og trekk enn det profesjonelle samt mangelfulle 
data om de frivillige organisasjonenes virksomhet, 
blir ikke disse organisasjonenes arbeid behandlet i 
denne rapporten. 

På tross av den relativt stabile finansieringen 
og den lokale oppslutningen rundt oppsøkende 
ungdomsarbeid i kommunene, har omstillingene i 
tjenestene vært mange og omfattende de siste årene. 
Vi har spurt kommunene hvordan de oppsøkende 
virksomhetene er organisert i kommunen. Hvilken 
sektor eller tjeneste er den oppsøkende virksomhe
ten underlagt? Organisering og ledelse av virksom
heten spiller trolig en avgjørende rolle i hvordan 
praksis utvikles, hvilke målgrupper det fokuseres 
på og hvilke metoder som benyttes i arbeidet. Fra 
den forrige omfangsundersøkelsen (Rusmiddel
etatens kompetansesenter 2004) var vi klar over at 
spørsmålet om organisering og hvilke betegnelser 
kommunene bruker om sine sektorer og avdelinger 
varierer. Denne studien bekreftet at dette er kom
plekse forhold. Kommunene organiserer sitt opp
søkende ungdomsarbeid på mange ulike måter, og 
sektorer/avdelinger som løser tilsvarende oppgaver 
kan ha ulike navn i kommunene. Videre finnes det 
flere reelle ulikheter i hvilke oppgaver kommunene 
tillegger de oppsøkende tjenestene. 

Kommuner som har lagt sin oppsøkende tjeneste 
til helse, barnevern eller rus og psykiatritjeneste, 
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vektlegger i sterkere grad hjelper og kontrollrollen 
til den oppsøkende tjenesten enn kommuner som 
har valgt å organisere sin oppsøkende virksom
het under oppvekst, fritids eller kultursektoren. 
Dette er i tråd med Askheims (1991) fortolkning 
av Sundby og Dalhaugs kartlegging. Han (ibid.) 
skriver at Sundby og Dalhaugs undersøkelse viser 
at utekontakter som er underlagt kulturetaten gene
relt i langt mindre grad bruker kurativt arbeid med 
enkeltungdom som en metode i sin arbeidshverdag. 
I virksomheter underlagt oppvekst og kultur vekt
legges ofte aktiviseringsarbeid, generelt helsefrem
mede arbeid samt formelle og uformelle lærings
aspekter som vesentlige sider av den oppsøkende 
tjenestens virksomhet. Vi har grunn til å tro at dette 
også gjelder for dagens oppsøkende tjenester. 

De oppsøkende tjenestenes sektor tilhørighet  
i kommunen

5

10

15

20

25

A
nnet 

S
elvstedig under rådm

ann

N
A

V
/sosial

Interkom
m

unalt sam
arbeid

S
kole og oppvekst

U
ngdom

 og fritid

B
arnevern

H
else

Figur 5: Hvilken sektor eller avdeling er den 
oppsøkende tjenesten underlagt? N=72.

Figur 5 bør tolkes med forsiktighet siden våre 
svaralternativer har vist seg å passe dårlig med 
kommunenes faktiske sektorinndeling. Vi ser 
at kategorien «annet» er blitt den største, og 
det må tolkes som en indikator på at vi ikke 
har lyktes med å formulere svaralternativene 
klart nok i spørreskjemaet. Likevel synes noen 

utviklingstrekk å være klare sammenlignet med 
funnene i 2004undersøkelsen. Den gangen var 
mer enn en fjerdedel av de oppsøkende virksom
hetene underlagt sosialtjenesten og kun noe mer 
enn 5 % tilknyttet helse eller psykiatritjenester. 
I dag er denne sammenhengen snudd på hodet. 
Det finnes nå knapt en oppsøkende tjeneste som 
er underlagt NAV/sosialtjenesten, mens mer enn 
en fjerdedel er lagt til helsesektoren. Dersom vi 
inkluderer kommentarene fra de som har krysset 
av for kategorien «annet», ser vi at også en stor 
andel av disse beskriver at deres oppsøkende virk
somhet er lagt til en sektor med fokus på psykisk 
helse og/eller rus. Det reelle antallet virksomheter 
som er lagt til helsesektoren overstiger dermed 
30 %. Vi har tidligere vist at mange oppsøkende 
tjenester har blitt omorganisert den senere tiden. 
Disse funnene kan tyde på at det er en tendens til 
at helsesektoren i kommunene overtar styringen 
av mange av landets oppsøkende tjenester. 

Flere beskriver hvordan dette utarter seg i 
kommentarfeltene i undersøkelsen: 

Vår oppsøkende tjeneste har en tilsatt. Virksom-
hetsområdet er psykisk helse og psykososialt arbeid 
med barn, unge og foreldre. Vi driver også med 
hasjavvenning (Lillesand kommune). 

Den oppsøkende tjenesten er organisert gjen-
nom helsestasjon, oppfølgingstjeneste og NAV. NAV 
bidrar med en prosjektstilling knyttet til rus (Hitra 
kommune).

Vi er ikke en egen oppsøkende tjeneste, men  
helsesøster og barne- og ungdomskoordinator (psy-
kisk helse) har et nært samarbeid om oppsøkende 
arbeid. […] Vi er til stede på skolen i friminuttene, 
snakker med barn og unge, og tar kontakt med de 
unge vi er bekymret for (Rødøy kommune). 

Når det gjelder tjenestene som er organisert 
under barnevern eller kultur/fritidssektoren, ser 
det ut til å være større stabilitet fra 2004 og frem 
til i dag. I 2004 var 15 % av virksomhetene orga
nisert under barnevern, mot 17 % i 2015. Kate
goriene «oppvekst» og «kultur» var slått sammen 
til én kategori i 2004undersøkelsen, og da inn
gikk omtrent 45 % i denne kategorien. Dersom 
vi slår sammen tallene fra «ungdom og fritid» og 
«skole og oppvekst» fra årets undersøkelse, er det 
29 % av virksomhetene som plasserer seg her. Det 
er grunn til å anta at en vesentlig andel av «andre
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besvarelsene» også kunne vært plassert her.  
Kultur og fritid inngår sammen med psykisk 
helse og rus som de sektorene som blir hyppigst 
nevnt av respondenter som har krysset av for 
kategorien «annet». Det er rimelig å anta at ande
len virksomheter som er organisert under ung
dom, oppvekst, kultur og fritid derfor er vesentlig 
større enn 30 %. Det har nok likevel funnet sted en 
viss nedgang i antall tjenester som er organisert i 
kultur og oppvekstsektorene. En mulig tolkning 
er at nedgangen gjenspeiler at flere kommuner 
ønsker å spisse den faglige kompetansen og mål
styre de oppsøkende tjenestene mot å arbeide 
med tidlig intervensjonsarbeid mot særlig utsatte 
unge. En slik målstyring av ressursene er i tråd 
med de siste årenes statlige føringer (Helse og 
omsorgsdepartementet 2012; Helsedirektoratet 
2009, 2014a) om å nå ut til unge i risiko så tidlig 
som mulig. 

 
De ansatte 
Vi skal i det følgende se nærmere på hvem som 
arbeider i de oppsøkende tjenestene. Mangfoldet 
blant de ansatte ser ut til å ha økt sammenlignet 
med hva man tidligere har antatt. Våre data viser 
at det arbeider omtrent like mange menn (46 %) 
som kvinner (54 %) i de oppsøkende tjenestene. 
Ifølge tall fra KOSTRA (2014) er det totale antall 
sysselsatte med helse og sosialfaglig bakgrunn 
(barnevernspedagog, sykepleier og sosionom) i 
kommunene langt mer ujevnt kjønnsfordelt enn 
det vi finner igjen i de oppsøkende tjenestene. 
Ifølge KOSTRA utgjør menn kun 12,5 % av alle 
tilsatte med helse og sosialfaglig bakgrunn. Der
som vi tar bort sykepleiere fra utvalget, er det like
vel kun 17,9 % menn blant kommunenes ansatte 
med sosialfaglig bakgrunn. 

Den jevne kjønnsfordelingen blant de ansatte 
i de oppsøkende tjenestene er oppsiktsvekkende, 
men den er ikke tilfeldig. Det oppsøkende feltet 
har siden oppstarten i 1969 vært opptatt av at 
personalgruppen skulle settes sammen med lik 
kjønnsfordeling. Begrunnelsen for dette er del
vis faglig, delvis kulturell. Både den oppsøkende 
og oppfølgingsmessige delen av arbeidet utføres 
ofte av to ansatte. Det er derfor en fordel at begge 
kjønn er representert i dette arbeidet, slik at 
kjønnsfaktoren ved relasjonsarbeidet kan utnyt

tes maksimalt. Mange virksomheter har derfor 
lagt stor vekt på å rekruttere mannlige medarbei
dere.

Vi har spurt om de ansattes etniske bakgrunn. 
Her har respondentene kun blitt bedt om å velge 
mellom kategoriene «norsk» eller «minoritetsbak
grunn». Responsen fra kommunene viser at 73 % 
av de ansatte har norsk bakgrunn, mens 27 % har 
minoritetsbakgrunn. De oppsøkende virksom
hetene i byene har størst innslag av ansatte med 
minoritetsbakgrunn. Dette kan bety at en del tje
nester legger vekt på at de ansatte skal gjenspeile 
det befolkningsmessige mangfoldet som finnes i 
deres kommuner. Det er likevel noe overraskende 
at dersom vi kun ser på de tre største oppsøkende 
tjenestene isolert (Uteseksjonen i Oslo, Utesek
sjonen i Stavanger og Utekontakten i Bergen), 
har alle disse vesentlig lavere andel ansatte med 
minoritetsbakgrunn enn landsgjennomsnittet. 

De ansattes alder
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Figur 6: De ansatte i de oppsøkende tjenestene 
fordelt i prosent etter alder. N=80.

Figuren viser at det fremdeles er en liten overvekt 
av yngre arbeidstakere i de oppsøkende tjenestene. 
Nesten halvparten av de ansatte er under 40 år. 
Det er imidlertid en viss forskjell mellom de stør
ste og minste tjenestene. I de største oppsøkende 
tjenestene er gjennomsnittsalderen lavere enn 
landsgjennomsnittet, altså er det flere relativt unge 
i de største tjenestene. Samtidig ser vi at gjennom
snittslengden feltarbeideren står i arbeidet ved de 
største utekontaktene er noe lengre enn landsgjen
nomsnittet. Det betyr at i landets mellomstore og 
små utekontakter er gjennomsnittsalderen for de 
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ansatte noe høyere enn i de største tjenestene, men 
til gjengjeld står de ansatte noe kortere i arbeidet 
enn de som jobber i de aller største tjenestene. 
Det er vanskelig å forklare denne forskjellen. En 
mulig grunn til at mange velger å bli over lang tid 
i de store oppsøkende tjenestene kan handle om 
at disse virksomhetene ofte har stabile rammer 
for arbeidet og at det finnes flere utviklingsmulig
heter innenfor organisasjonen. Vår undersøkelse 
har vist at mange mindre oppsøkende tjenester er 
mer utsatt for nedskjæring og omorganiseringer. 
Slike forhold kan bidra til at ansatte i de mindre 
virksomhetene vegrer seg for å bli i tjenesten over 
lengre tid. 

Det er flere som tidligere har hevdet at opp
søkende ungdomsarbeid er et arbeid som først og 
fremst er attraktivt for yngre arbeidstakere. Det har 
da blitt pekt på at arbeidet ofte forutsetter turnu
ser med mye kvelds og helgearbeid, samt at det 
stilles store krav til fleksibilitet fra de ansatte. Det 
har videre blitt hevdet at det er stor gjennomtrekk 
i de oppsøkende tjenestene. En sammenligning 
med Sundby og Dalhaugs (1991) omfangs studier 
av oppsøkende arbeid viser at det har skjedd 
endringer siden 1991. Da var 65 % av de ansatte 
kvinner, og kun 2 % av de ansatte var over 50 år. 
Det har altså funnet sted en utjamning av kjønns 
og alderssammensetning for de som arbeider  
(24 % av de ansatte er 50 år eller eldre) ved landets 
oppsøkende tjenester. Sundby og Dalhaug (ibid.) 
slår videre fast at gjennomsnittlig ansettelsestid 
den gang var 4,3 år, så her har det altså vært større 
stabilitet over tid. Vår kartlegging viser at 54 % av 
de ansatte har arbeidet i 4–6 år eller lengre i sin 
oppsøkende virksomhet. Vår studie tyder altså på 
at det ikke er en spesielt høy andel av yngre ansatte 
i de oppsøkende tjenestene, og det virker som de 
fleste ansatte forblir i det oppsøkende arbeidet over 
ganske lang tid. 

Faglitteraturen om oppsøkende arbeid under
streker at det tar tid å utvikle høy faglig kompe
tanse og gode ferdigheter i oppsøkende arbeid 
(Erdal 2006). Arbeidet beskrives som komplekst, 
sammensatt og lite rutinepreget, og det stiller store 
krav til utøvernes ferdigheter og samarbeidsevner. 
Man kan dermed anta at dersom det er stor gjen
nomtrekk av ansatte i de oppsøkende tjenestene, 
vil det føre til dårligere kvalitet på tjenestene. 

Hvor lenge blir de ansatte i de oppsøkende 
tjenestene?

0

5

10

15

20

25

30

Over 10 år7–10 år4–6 år2–3 år0–1 år
  

Figur 7: De ansattes ansettelsestid i oppsøkende 
tjenester, andel i prosent. N=80. 

Mer enn halvparten av de ansatte har jobbet mer 
enn 4 år med oppsøkende arbeid. Færre enn 2 av 
10 har kun jobbet ett år eller kortere. Det er der
med en stor andel erfarne medarbeidere som i dag 
er ansatt i landets oppsøkende ungdomstjenester. 
KoRus – Oslo er kjent med at det har vært en sterk 
vilje til å ta del i fagutviklingsaktiviteter blant de 
ansatte. Ett uttrykk for dette er at nærmere 160 
ansatte i kommunale oppsøkende tjenester har 
fullført videreutdanningen i oppsøkende sosialt 
arbeid (30 studiepoeng) siden oppstarten i 2004.4 

Hvilken utdanning har de ansatte?
Undersøkelsen viser at de ansatte i de oppsøkende 
tjenestene har en bredt sammensatt utdannings
bakgrunn. Yrkesgruppen med sosial eller barne
vernfaglig utdanning utgjør den største med over 
40 %. Vi ser også at yrkesgrupper som sykepleier/
vernepleier, lærere, samfunnsvitere og psykologer 
gjør seg sterkt gjeldende i de oppsøkende ung
domstjenestene. En overraskende høy andel, 21,8 %  
av de ansatte, har ikke utdanning på bachelor nivå. 
En stor andel av disse er ansatte som har arbeidet 
med oppsøkende arbeid over lang tid. Samtidig 
finner vi at en stigende andel (14,9 %) har ut  
danning på masternivå. Ikke overraskende ser det 
ut til at det er de yngste arbeidstakerne i de opp
søkende tjenestene som har høyest utdanning. 
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De ansattes utdanning
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Figur 8: De ansattes utdanningsbakgrunn,  
fordelt i prosent. N=80.

Fordelingen viser at det i mange oppsøkende 
tjenester finnes ulik fagkompetanse å spille på i 
arbeidet med utsatte unge. I tillegg til grunnut
danningene, rapporterer kommunene at også 31 
% av de ansatte har relevante videreutdanninger. 
En stor andel har videreutdanning i opp søkende 
sosialt arbeid. I tillegg er videreutdanning i psy
kisk helsearbeid, kognitiv terapi og motiverende 
intervju samt rusfaglige videreutdanninger 
typiske for de ansatte. 

Dagens oppsøkende tjenester har stor variasjon 
og mangfold i kjønnssammensetning, etnisk bak
grunn og utdanning. Flere har argumentert for at 
en mangfoldig sammensatt oppsøkende tjeneste 
gir de unge bedre anledning til å finne en felt
arbeider som de kan ha tillit til (LOSU 2012; Huse 
2015). Mange kommuner har de siste årene søkt 
og fått støtte fra Helsedirektoratet til å opprette 
nye psykologstillinger i kommunene. Flere har 
sett verdien av å kople nye kommunale psykolog
tjenester tett på eksisterende oppsøkende tjenester. 
I Oslo har for eksempel både Utekontakten i Bydel 
Nordstrand og Uteseksjonen i Oslo (sentrum) 
psykologer lagt til den oppsøkende tjenesten. 

4 Se http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/EVU/
node_15854/VUOOS for mer informasjon om videreut-
danningen i oppsøkende sosialt arbeid.
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Hva gjør de oppsøkende tjenestene?
De oppsøkende tjenestene har tidligere blitt kri
tisert for å ikke være tydelige nok på å beskrive 
sine arbeidsformer og sin metodikk (Erdal 2006; 
Henningsen og Gotaas 2008; Pedersen 2011). Kri
tikken har til dels rettet seg mot at for lite av arbei
det er skriftliggjort og at arbeidsformen fremtrer 
som diffus og uklar for samarbeidspartnere og 
publikum. En stadig tilbakevendende diskusjon 
i det oppsøkende feltet har vært hvordan man 
best kan fordele tidsbruken mellom oppsøkende 
arbeid ute i ungdomsmiljøene og oppfølgings
arbeid (tiltaks/intervensjonsarbeid) med den 
enkelte eller grupper av ungdom (Whelan 2011; 
Pedersen 2011, 2013; LOSU 2012). Denne rap
porten bidrar ikke til å utfylle denne diskusjonen 
med nye argumenter, men vi forsøker her å løfte 
frem hvordan kommunene rapporterer om tids
bruken i sine oppsøkende tjenester. LOSU (2012) 
har i sin kommunale veileder for oppsøkende tje
nester tidligere anbefalt at oppsøkende tjenester 
bør bruke omtrent 30 % av arbeidstiden til den 
oppsøkende delen av arbeidet. 

Vår studie viser at det er vesentlige skiller i 
hvilke arbeidsformer som prioriteres mellom 
større og mindre oppsøkende virksomheter. Flere 
av de større utekontaktene bruker mer tid på opp
søkende arbeid ute og mindre tid på oppfølgings
arbeid, aktiviteter og gruppevirksomhet. Dette 
kan trolig forklares ved at det i de større byene 
er et større og mer differensiert samarbeidsnett
verk av hjelpetjenester og frivillige organisasjoner 
de oppsøkende tjenestene kan henvise ungdom 
videre til. I tillegg er det større gjennomtrekk 
av ungdom som oppholder seg på de arenaene 
feltarbeideren i storbyen arbeider og det er flere 
oppsøkere som arbeider på de samme arenaene, 
slik at relasjonene mellom ungdom og utekontakt 
heller ikke nødvendigvis blir så tette. 

Kiahma Whelan (2011) har beskrevet erfa
ringer fra oppsøkende arbeid på Hønefoss, hvor 
de er få feltarbeidere som i stor grad treffer de 
samme ungdommene uke etter uke. Relasjonene 
her blir ofte tette, og kommunen har i større grad 
enn storbyen en forventning om at den opp
søkende tjenesten selv skal drive endringsarbeid 
med ungdom med omfattende hjelpebehov.  
På bakgrunn av Whelans artikkel kan det se ut til 

at man i mange mindre kommuner ikke betrak
ter den oppsøkende tjenesten primært som en 
virksomhet som skal formidle ungdom til andre.  
Snarere tvert imot forventer kommunen at den 
oppsøkende tjenesten skal drive tiltak med unge 
som andre tjenester ikke kommer i posisjon til 
eller ikke har egne/egnede ressurser til å arbeide 
med. Slike ytre forhold vil spille en avgjørende 
rolle for hvordan hver enkelt tjeneste fordeler 
arbeidstiden mellom oppsøkende arbeid, opp
følging, gruppevirksomhet, Åpent hus samt kart
legging og dokumentasjonsarbeid. 

Oppsøkende arbeid
Det oppsøkende arbeidet karakteriseres av at de 
ansatte oppholder seg utenfor sine lokaler for å 
etablere eller vedlikeholde kontakt med tjenes
tens målgrupper. I de fleste tjenester er det alltid 
to ansatte som arbeider sammen i denne delen 
av arbeidet. Hvor og til hvilke tidspunkt det opp
søkende arbeidet utøves, varierer med behov og 
målsettinger i kommunene. Som vi skal se senere, 
er skolen den arenaen som flest oppsøkende tje
nester besøker i sitt oppsøkende arbeid. De aller 
fleste oppsøkende tjenester driver oppsøkende 
arbeid både på dag og kveldstid, på hverdager og 
i helgene. Det er naturlig nok sånn at å arbeide 
oppsøkende på en ungdomsskole vil være ulikt 
om man er der en onsdag formiddag under midt
timen eller om man besøker den samme skolegår
den sent fredag kveld. Man kan gjerne treffe de 
samme ungdommene, men møtene vil ha ulike 
spilleregler og ulikt innhold avhengig av tids
punktet oppsøkerne besøker arenaen. 

Figuren under viser hvordan kommunene 
rapporter om tjenestenes tidsbruk til aktiviteten 
oppsøkende arbeid. Vi ser at det er et stort spenn 
mellom de tjenestene som bruker mest og minst 
tid på oppsøkende arbeid. Et klart tyngdepunkt 
av tjenestene bruker et sted mellom 21–40 % av 
arbeidstiden til oppsøkende arbeid. Godt over 
halvparten (54 %) av tjenestene rapporterer dette. 
Et slikt omfang av oppsøkende arbeid er i tråd 
med anbefalingene fra LOSU (2012). 
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Figur 9: Prosentandel av arbeidstiden som 
brukes til oppsøkende arbeid vises på y-aksen, 
mens antall svar i hele tall er gjengitt på x-aksen. 
N=78.

Det er stor variasjon i hvor mye tid som brukes 
til oppsøkende arbeid. Nesten 15 % av tjenestene 
bruker mindre enn 10 % av sin arbeidstid til opp
søkende virksomhet, mens noe mer enn 17 % 
bruker mer enn 41 % av arbeidstiden på dette. 
Når variasjonen er såpass stor, kan det trolig for
klares ved flere lokale forhold. For det første vil 
vanligvis andel tid brukt til oppsøkende arbeid 
variere med hvor lenge en tjeneste har vært eta
blert. Nye tjenester har behov for å bruke mye tid 
på oppsøkende arbeid for å bli kjent i lokalmiljøet 
og for å gjøre seg selv og tjenesten kjent blant inn
byggerne i kommunen. KoRus – Oslo har erfaring 
fra veiledning av nyetablerte oppsøkende tjenes
ter, og er gjennom dette kjent med at det er vanlig 
i en startfase (de første par årene) å bruke så mye 
som 50 % av arbeidstiden til oppsøkende arbeid. 
I nye oppsøkende tjenester er det sjelden press 
fra ungdom som ønsker oppfølging og hjelp fra  
tjenestene. De ansatte har en jobb å gjøre med  
å kvalifisere seg som troverdige og pålitelige  
hjelpere for unge for at de på sikt skal komme i 
posisjon til å hjelpe de mest utsatte (Lie 1997). 

På den andre siden rapporter nesten en fjerde
del av respondentene at deres tjenester bruker 
mindre enn 20 % av arbeidstiden til oppsøkende 
arbeid. Vi kan på bakgrunn av våre data vanske
lig fastslå bestemte sammenhenger her. Utsagn i 
kommentarfeltene i undersøkelsen tyder på at en 
del tjenester i mindre kommuner ikke møter store 
ungdomsgrupper ute på offentlige arenaer. I disse 

kommunene blir dermed et høyfrekvent oppsø
kende arbeid mindre aktuelt. Det er også flere 
mindre utekontakter som har eksistert i mange 
år som skriver at ungdom som trenger hjelp, selv 
oppsøker den oppsøkende tjenesten i deres loka
ler eller i deres trefftid på skolen, og at det derfor 
er mindre behov for å arbeide oppsøkende ute. 
Andre peker på at avsatt tid til oppsøkende virk
somhet kan bli «spist» av andre aktiviteter. Eksem
pler på dette kan være oppgaver virksomheten 
må utføre på oppdrag fra andre i kommunen eller 
tiltak de selv har satt i gang som blir mer omfat
tende enn først antatt. Videre skriver flere at opp
følgingsarbeid med enkeltungdom som er i krise 
ofte kan gå på bekostning av planlagt oppsøkende 
virksomhet. En siste grunn til at enkelte tjenester 
bruker lite tid på oppsøkende arbeid kan knytte 
seg til holdninger hos de ansatte. Det oppsøkende 
arbeidet er ofte uforutsigbart og krevende. Man 
kan tenke seg at ansatte vil kunne ønske å bruke 
mer tid inne basert på at dette arbeidet oppleves 
mer forutsigbart og givende for den enkelte.

Om man sammenligner dagens situasjon med 
funn fra 1991 (Askheim 1991), ser vi at det har 
skjedd en forskyvning i retning av at flere opp
søkende tjenester bruker mer tid til oppsøkende 
arbeid nå. Ifølge Askheim (1991:32) «[…] oppgir 
de fleste utekontaktene på landsplan at de bruker 
mellom 13 og 24 % av arbeidstida på oppsøkende 
arbeid». I dag rapporterer noe mer enn 71 % av 
de oppsøkende tjenestene at de bruker mer enn 
20 % av arbeidstiden til oppsøkende arbeid, og 
noe mer enn 41 % av tjenestene rapporterer at de 
bruker mer enn 30 % av arbeidstiden til oppsø
kende virksomhet. Som vi skal se når vi drøfter 
lavterskeltilbudet «Åpent hus», kan økningen i tid 
brukt til oppsøkende arbeid henge sammen med 
at dagens oppsøkende tjenester bruker mindre tid 
på åpne lavterskeltilbud. 

Fleksibilitet, pålagte oppgaver og  
oppsøkende arbeid
Børge Erdal (2006) beskriver fleksibiliteten som 
en av de fremste styrkene til oppsøkende tjenes
ter. Muligheten til raske omstillinger og hurtige 
omprioriteringer er beskrevet som unike kjen
netegn ved oppsøkende tjenester. Ofte kan ung
dom dukke opp på den oppsøkende tjenesten 
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med omfattende og akutte behov for både hjelp 
og omsorg. Når den oppsøkende tjenesten prio
riterer å imøtekomme akutte behov, kan det gå 
på bekostning av planlagt oppsøkende arbeid. 
For noen tjenester kan dette bli regelen mer enn 
unntaket. Andel av arbeidstiden som blir brukt til 
oppsøkende arbeid vil således kunne variere med 
hvor mange akutte saker tjenestene til enhver tid 
arbeider med. 

Et annet forhold som påvirker, knytter seg til 
samarbeidsrelasjoner og hvilke pålegg og opp
drag utekontaktene mottar fra andre instanser. 
Feltarbeider Mariell Berg Huse beskriver i en 
kronikk (2015) hvordan ungdomsstraff og pålagt 
opp følging av unge som er tatt for lovbrudd kan 
påvirke rammene for prioritering. Huse refererer 
en episode fra Bergen der Utekontakten blir for
pliktet til å følge opp 40 ungdommer som ble tatt 
for mindre narkotikalovbrudd i en politi razzia 
ved byens videregående skoler. Når en tjeneste 
på kort varsel blir forpliktet til å drive et jevnlig, 
systematisk og målrettet arbeid med så mange 
enkeltpersoner, vil det være vanskelig å inklu
dere det i den ordinære driften uten at det går på 
bekostning av andre deler av virksomheten. Også 
LOSU (2012) har tidligere rapportert at flere min
dre tjenester sliter med å finne en god balanse 
mellom å utføre oppgaver for andre og å ivareta 
egen faglig integritet og forsvarlig drift av den 
opp søkende tjenesten. Som en liten og ofte mar
ginal tjeneste i kommunen, kan det være utfor
drende å få gjennomslag for å prioritere generelt 
opp søkende arbeid i perioder der kommunen har 
andre uløste lovpålagte oppgaver den ikke klarer 
å ivareta. Flere rapporterer at ansatte fra opp
søkende tjenester i perioder benyttes som saks
behandlere eller til tiltaksarbeid i barnevernet. På 
grunn av sin fleksible form og svake lovmessige 
forankring, blir en del oppsøkende tjenester utsatt 
for «press» for å ta på seg andre oppgaver som går 
på bekostning av det planlagte oppsøkende arbei
det. 

Det å anvende oppsøkende tjenester og opp
søkende sosialarbeidere til andre oppgaver i kom
munen enn det disse tjenestene opprinnelig ble 
etablert for, er ofte et uttrykk for manglende eller 
ufullstendig kunnskap om oppsøkende sosialt 
arbeid (Erdal 2006). Dette arbeidet foregår uten

for de trygge og tydelige rammene som de fleste 
profesjonelle hjelpeprofesjoner arbeider innenfor. 
Å komme i kontakt med og utvikle samarbeids
relasjoner med ungdom, som av ulike grunner 
er skeptiske til samfunnet, til voksne og til pro
fesjonelle hjelpere, er et sentralt mål. En forutset
ning for å innfri slike mål er at sosialarbeiderne 
oppsøker ungdomsmiljøene ofte og oppholder 
seg der over tid. Tilfeldige, korte besøk inn i ung
domsmiljøene fungerer ikke. Tillitsfull kontakt 
skapes av kontakt over tid, hvor sosialarbeiderne 
er tålmodige og ikkemoraliserende, samtidig 
som de kan tåle utprøving og provokasjoner. På 
denne måten er arbeidet ikke tilfeldig og labilt, 
men forutsigbart og basert på kunnskap og erfa
ring. Det er emosjonelt og personlig krevende.

Lavterskeltilbudet «Åpent hus» – omvendt 
oppsøkende arbeid
I tillegg til det oppsøkende arbeidet, vet vi at 
mange virksomheter også driver åpne lavterskel
tiltak der unge kan oppsøke den oppsøkende tje
nesten uten å ha avtale på forhånd. Det er imid
lertid store variasjoner i åpningstider for de ulike 
tjenestene. Flere mindre tjenester har kommen
tert at det er lav terskel for å ta kontakt, på tross 
av at tjenesten formelt sett ikke opererer med faste 
åpningstider. Et typisk uttrykk for dette er at den 
oppsøkende tjenesten har kontor vegg i vegg med 
fritidsklubben. 

Omtrent to tredjedeler av de oppsøkende tje
nestene rapporterer at de har tilbud om åpent 
hus minst en gang i uka. Den siste tredjedelen 
rapporterer at de ikke gir slike tilbud. Gjennom
snittlig åpningstid er i underkant av 15 timer per 
uke. Sammenlignet med studiene fra 1991, er 
dette en markert nedgang. Den gang var det kun 
én utekontakt som rapporterte at de ikke ga til
bud om åpent hus, og gjennomsnittlig åpningstid 
for de øvrige tjenestene var på 20 timer per uke 
(Sundby og Dalhaug 1991). Det er en klar tendens 
til at samtidens oppsøkende tjeneste arbeider mer 
oppsøkende, men bruker mindre tid på åpne lav
terskeltilbud i egne lokaler, sammenlignet med 
hva tjenestene rapporterte om i 1991 (ibid.). 

Det er også her variasjoner mellom virksom
hetene. Det ser ut til å være lengre åpningstider 
hos de store virksomhetene enn hos de små. Ute
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seksjonen i Stavanger har det mest omfattende 
tilbudet med 60 timers åpningstid per uke. Det 
er naturlig nok enklere for tjenester med mange 
ansatte å ha omfattende åpningstider. Det er grunn 
til å tro at mange tjenester opererer med en slags 
«åpen dør»politikk. Så lenge det er ansatte i loka
lene, er ungdom velkommen til å stikke innom. 
Dermed vil det mange steder være lett å komme 
i kontakt med feltarbeiderne på tross av de mer 
begrensede formelle åpningstidene på åpent hus. 

Som vi ser senere i rapporten (side 31–32), 
springer en stor andel oppfølgingsarbeid ut av 
at ungdom selv henvender til den oppsøkende 
tjenesten gjennom åpent hus eller åpen råd
givningstjeneste. Gjennom kombinasjonen av 
kontaktskapende oppsøkende virksomhet og 
åpne lavterskeltiltak maksimerer de oppsøkende 
tjenestene sin tilgjengelighet for utsatt ungdom. 

Arenaer for oppsøkende arbeid 
Vi har sett at mange oppsøkende tjenester bruker 
mye tid på den oppsøkende delen av arbeidet. Dette 
arbeidet har et visst felles preg og er godt beskrevet 
i metodelitteraturen (Lie 1981; Hjort 1988; Erdal 
2006). Samtidig vil de ulike arenaer det oppsø
kende arbeidet foregår på sette rammer for hvor
dan oppsøkerne kan opptre, i hvilken grad de kan 
«presse seg på» og med hvilken legitimitet de kan 
intervenere overfor unge i sitt oppsøkende arbeid. 
Oppsøkende arbeid på en av Oslos åpne russce
ner er annerledes enn et oppsøkende arbeid på og 
utenfor en skole eller ungdomsklubb i en mindre 
kommune eller i en av Oslos bydeler. Arbeidet på 
og rundt de åpne rusmiljøene har stort potensiale, 
er opplagt krevende og innebærer høyere risiko for 
de ansatte. På disse arenaene er det stor tetthet av 
omfattende problematikk knyttet til rus, psykiatri 
og fysiske helseplager. Oppsøkende arbeid i rusbe
lastede og kriminelle miljøer krever at brukerne har 
tillit til feltarbeiderne og at de ansatte er i stand til å 
håndtere umiddelbare behov hos brukerne knyttet 
til mat, rent brukerutstyr, overnatting, avrusing etc. 

Det oppsøkende arbeidet i boligområder, på 
skoler eller ungdomsklubber har også sine utfor
dringer. Her er de unges hjelpebehov ofte mindre 
tydelige og sjeldnere åpent uttalt. Inngangen til 
kontaktetableringen har et generelt preg. Feltar
beiderne prater med de unge om lokale forhold 

og hva de unge er opptatt av for tiden. Samtidig er 
det nettopp i slike settinger at oppsøkerne kan få 
betroelser om omsorgssvikt, overgrep, vold, mob
bing, selvmordstanker og andre forhold som krever 
en omfattende og langsiktig innsats fra den oppsø
kende tjenesten. I tillegg til det oppsøkende arbei
det som foregår ute, arbeides det også oppsøkende 
på andre arenaer. Skolen har som vi ser av figur 10 
blitt en stadig viktigere arena for å drive oppsø
kende arbeid. 

Hvor foregår det oppsøkende arbeidet?
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Figur 10: Hvilke arenaer det oppsøkende  
arbeidet foregår på, oppgitt i prosent. Flere 
svaralternativer var mulig. N=79.

Skolen er den arenaen aller flest tjenester besøker 
i sitt oppsøkende arbeid. 90 % rapporterer at de 
arbeider oppsøkende på skoler. Dette kan nok del
vis forklares ved at ungdom i mindre grad enn tid
ligere bruker gater, parker og torg som møteplass 
og oppholdssted for samvær med jevn aldrende 
(NOVA 2015). Ungdataforskerne forklarer dette 
med økt velstand og at flere har fått kjellerstuer 
som ungdom disponerer til egen virksomhet. 
Videre trekker de frem at ungdoms økte tidsbruk 
på Internett og sosiale medier går på bekostning av 
fysisk samvær med andre unge. Likevel viser også 
resultatene fra Ungdata at det fremdeles er noen 
unge som er ute med venner nesten hver kveld. 
Blant de unge som er mye ute er det en betyde
lig høyere andel som rapporterer at de sliter med  
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psykiske helseplager. Denne sammenhengen er 
sterkere for jenter enn for gutter (NOVA 2015). 
Det betyr at det oppsøkende arbeidet ute fremdeles 
er viktig for å komme i kontakt med unge som er i 
risiko for å utvikle alvorlige problemer. 

Utekontaktene i Oslo rapporterer at det er store 
skiller mellom bydelene og mellom ulike bosteds
områder i den enkelte bydel rundt hvordan ung
dom bruker det offentlige rom. Rapportering til 
Fagforum for Utekontakter i Oslo5 tyder på at det 
er færre ungdom som påtreffes ute i de vestlige 
bydelene enn i de østlige bydelene. Det kan synes 
som om ulikhetene i ungdoms bruk av det offent
lige rom følger de sosioøkonomiske skillelinjene i 
byen og innad i bydelene. Der det er størst grad av 
trangboddhet og lavest gjennomsnittsinntekt, er det 
flest ungdom ute på gatene. Gjennom kjennskap til 
lokale forhold i en kommune eller bydel, fremtrer 
noen arenaer som mer fornuftige å drive opp
søkende arbeid på enn andre. 

Oppfølgingsarbeid – innsatser for å skape 
endring
I litteraturen om oppsøkende arbeid fremstår 
oppsøkende og oppfølgende arbeid som to sepa
rate aktiviteter den oppsøkende tjenesten utøver. 
Slik arbeidsprosessene beskrives i metodelittera
turen, skapes det et inntrykk av at det er en lineær 
sammenheng mellom det oppsøkende arbeidet 
og oppfølgingsarbeidet til de oppsøkende tjenes
tene. Erdal (2006) beskriver at de oppsøkende 
tjenestene beveger seg ut på offentlige arenaer for 
å skape kontakt og tillit med utsatte grupper. På 
et gitt tidspunkt er tilstrekkelig tillit etablert til 
at feltarbeider og ungdom kan enes om å arbeide 
sammen mot et eller noen felles mål. Man kan litt 
forenklet si at dette markerer en overgang fra et 
kontaktforhold i det oppsøkende arbeidet til et 
kontraktsforhold i det oppfølgende arbeidet.

Behovet for å skille mellom å ha en generell 
kontakt gjennom oppsøkende arbeid og en mer 
målrettet kontraktsfestet kontakt har blitt aktu
alisert av profesjonaliseringsprosessene i feltet. 

De nye allmenne kravene om økt dokumentasjon 
som vokste frem på 1990 og 2000tallet skapte 
nye vilkår for dokumentasjonsarbeidet også i de 
oppsøkende tjenestene. I metodeboken Ute/Inne 
(Erdal 2006) vies en av tre deler til dokumenta
sjon. Her tas det et oppgjør med tidligere tiders 
mangelfulle dokumentasjonspraksiser, og det tas 
til orde for å forbedre de oppsøkende tjenestenes 
dokumentasjonspraksis gjennom blant annet å 
skrive journaler for brukere som mottar hjelp fra 
tjenestene. Det nye fokuset på journalskriving for 
å ivareta klientenes rettssikkerhet og sikre høyere 
faglig standard på oppfølgingsarbeidet skapte også 
noen nye dilemmaer for fagfeltet. Hvor skulle man 
trekke grensene mellom generelt kontaktskapende 
arbeid og oppfølgingsarbeid? Hvilke innsatser fra 
de oppsøkende tjenestene skulle kvalifisere som 
oppfølging, og dermed utløse plikten til å opprette 
journal? Og endelig – når skulle man avslutte en 
klientsak og dermed avskrive journalen? Disse 
problemstillingene er etter vår vurdering ikke til
strekkelig avklart i faglitteraturen. Det er dermed 
feltarbeiderens vurdering av hva som er oppføl
gingsarbeid og deres evne og vilje til å innhente 
samtykke fra den unge som skaper overgangen fra 
et kontaktforhold til et kontraktsforhold i oppsø
kende arbeid. Når det i faglitteraturen legges stort 
trykk på behovet for å skape dokumentasjon på 
klientnivå, kan man anta at det skapes et klima der 
ansatte jakter på individuelle klienter snarere enn 
å arbeide åpent med ungdom i naturlige grupper 
(Henningsen og Gotaas 2008). 

Det mest åpenbare behovet når det gjelder hva 
som skal dokumenteres, er arbeidet på klientni-
vået, det sosialfaglige oppfølgingsarbeidet med den 
enkelte ungdom. Allerede veldig tidlig i kontakten 
bør dokumentasjonsarbeidet starte, og den enkelte 
utekontakt bør kontinuerlig diskutere hvordan 
dette skal løses innenfor rammene av samtykke fra 
klienten (Berg 2006). 

For mange av landets mindre utekontakter har 
nok dette skillet vært utfordrende å håndtere. 
Hvilke ungdommer skal registreres som kontakt
klienter og hvilke er kontraktklienter (journal)? 
Hvilken karakter har arbeidet når en feltarbeider 
snakker med en ungdom om hverdagslige forhold 
og livets ulike utfordringer nærmest ukentlig og 
over flere år? Hvordan skal arbeidet kategorise

5 Fagforum for Utekontakter i Oslo er et faglig forum der 
alle bydelsutekontaktene og Uteseksjonen i Oslo møtes en 
gang i måneden for å utveksle lokale erfaringer, trender og 
utviklingstrekk. I tillegg settes faglig og metodisk utviklings-
arbeid på dagsordenen i møtene. 
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res når en annen feltarbeider hjelper en gruppe 
arbeidsløse ungdommer å starte sitt eget bedrift
sidrettslag i fotball? Er det oppfølgingsarbeid eller 
er det oppsøkende arbeid? Uavhengig av hvordan 
dette arbeidet kategoriseres og registreres, er det 
grunn til å anta at oppsøkende arbeid ofte blir 
virksomt og oppnår effekt nettopp gjennom slike 
langvarige kontaktforhold mellom ungdom og 
feltarbeider. For mange unge blir den lokale felt
arbeideren en betydningsfull voksen som fungerer 
som en profesjonell veiviser og omsorgsperson 
gjennom ungdomstiden. Fra en rekke bruker
høringer ser vi at ungdom nettopp etterlyser den 
nærheten, fleksibiliteten, kontinuiteten og tilgjen
geligheten som mange feltarbeidere represente
rer i sine lokale miljøer (Helsedirektoratet 2014a;  
Forandringsfabrikken 2014). 

Vi vil ikke forsøke å løse de dilemmaene doku
mentasjonskravene reiser for ansatte i oppsøkende 
tjenester. Vi ønsker snarere å peke på at aktivite
tene oppsøkende og oppfølgende arbeid er tettere 
og mer uløselig vevd sammen enn det som blir 
synliggjort når de oppsøkende tjenestene rappor
terer om oppsøkende arbeid og oppfølgingsarbeid 
som to separate aktiviteter. Derfor bør dataene 
kommunene rapporterer om her tolkes med en 
viss forsiktighet. Det kan være forskjeller mellom 
hvordan tjenestene kategoriserer sitt arbeid. KoRus 
– Oslos erfaringer peker i retning av at oppsøkende 
tjenester i mindre kommuner er mer restriktive 
med å opprette journal (og dermed kategorisere 
en innsats som oppfølgingsarbeid) enn oppsø
kende tjenester i de større byene. Dette henger 
trolig sammen med sektortilhørighet og lokale 
tradisjoner. I de store byene har de oppsøkende 
virksomhetene lang tradisjon med å skrive journa
ler. Virksomhetene er oftere knyttet til helse eller 
sosialfaglige institusjoner. Tjenestenes dokumen
tasjonspraksis er utviklet i samarbeid med andre 
hjelpetjenester for unge. Oppsøkende tjenester 
som har vært knyttet til kultur og fritidssektoren 
har tidligere vært de mest kritiske til å opprette 
journaler. Oppfølgingsarbeid har gjerne blitt for
stått som kultur og opplæringsarbeid. Dette betyr 
likevel ikke at det arbeides mindre målrettet med 
enkeltungdom eller grupper av ungdom i de min
dre tjenestene. Vi vender tilbake til dette under 
punktet om dokumentasjon (se side 42–46). 

Hvor mye tid brukes på oppfølgingsarbeidet? 
Det er kun fem virksomheter som rapporterer at 
de ikke driver individuelt oppfølgingsarbeid. Fra 
kommentarfeltet i deres besvarelser kan det se 
ut til at to av disse kun arbeider med aktiviteter 
og generelt helsefremmende arbeid for alle unge 
i kommunene. De arbeider kun med universelle 
forebyggingstiltak. De resterende tre forklarer fra
været av oppfølgingsarbeid med at de utelukkende 
henviser unge inn i kontakt med andre hjelpe
tjenester. De yter ikke sosial eller helsefaglig råd
givning, men motiverer og hjelper ungdom i kon
takt med andre virksomheter som kan tilby slike 
tjenester. Dette viser igjen hvordan arbeidet kate
goriseres ulikt fra tjeneste til tjeneste. Den store 
majoriteten av respondentene i undersøkelsen har 
kategorisert det å hjelpe en ungdom i kontakt med 
en annen tjeneste (kvalitativt formidlingsarbeid) 
som en sentral del av sitt oppfølgingsarbeid. 

Henvisning som fenomen brukes innenfor det 
medisinske feltet, og består vanligvis av det å opp
rette konkrete avtaler med ulike hjelpeinstanser på 
vegne av klienter. Om avtalen virkelig gjennom
føres, er bare avhengig av klienten. Kvalitativ for-
midling har sin bakgrunn fra det oppsøkende feltet 
(Erdal 2006), og arbeidet har karakter av en prosess. 
Den profesjonelle følger tett opp både relasjonelt 
og praktisk. Motivasjonsarbeid kombineres med å 
være sammen med klienten. Dette gjør det mulig å 
arbeide med ambivalens og motstand underveis i 
prosessen, og erfaringsmessig øker sannsynligheten 
for at formidlingen lykkes. 

Tidsbruk til individuelt oppfølgingsarbeid
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Figur 11: Antall tjenester fordelt etter hvor stor 
prosentandel av total arbeidstid som blir brukt til 
individuelt oppfølgingsarbeid. N=72.
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Det er stor spredning i hvor mye tid som brukes 
til individuelt oppfølgingsarbeid. Dette skyldes til 
dels ulikheter i hvordan arbeidet kategoriseres i 
kommunene. Hvor lenge en tjeneste har eksis
tert har også betydning for vekting av tidsbruk til 
oppsøkende og oppfølgende arbeid. Det spørres 
eksplisitt om individuell oppfølging. Vi vet fra 
andre sammenhenger at det er ulikheter mellom 
tjenestene i hvilken grad de gir individuelle eller 
mer gruppeorienterte oppfølgingstilbud til sine 
målgrupper. Når vi bryter ned dataene fra under
søkelsen, viser de at mange tjenester som bruker 
lite tid på individuelt oppfølgingsarbeid, bruker 
relativt mye tid på gruppevirksomhet og aktivi
teter. Det er flest oppsøkende tjenester i mindre 
kommuner som bruker mer tid på gruppevirk
somhet og aktiviteter enn på individuelt opp
følgingsarbeid. 

Halvparten av tjenestene bruker mer enn 30 % 
av arbeidstiden til å utføre oppfølgingsarbeid. Det 
betyr at for mange ansatte i oppsøkende tjenester 
er individuelt sosial eller helsefaglig oppfølgings
arbeid med enkeltungdom den største delen av 
deres arbeidshverdag. Et betydelig antall utsatte 
unge mottar oppfølging fra landets oppsøkende tje
nester. Et anslag basert på registrerte oppfølgingskli
enter fra Uteseksjonen i Oslo (Velferdsetaten 2014) 
og Utekontakten i Tromsø (2013) viser at hver 
feltarbeider gjennomfører oppfølgingsarbeid med 
omtrent 35 unike brukere i løpet av et år. Om man 
ganger dette med det reelle antallet feltarbeidere 
som arbeider i kommunene i Norge (350), viser det 
at mer enn 12 000 unge mottar systematisk oppføl
ging fra de oppsøkende tjenestene i løpet av ett år. 
Det er grunn til å tro at både Uteseksjonen i Oslo 
og Utekontakten i Tromsø har flere oppfølgings
klienter per ansatt enn mange mindre virksomheter. 
Dersom man på bakgrunn av dette halverer anslaget 
for hvor mange som mottar hjelp fra de oppsøkende 
tjenestene, forblir tallet likevel betydelig. Omtrent 
6000 unge står i et nært forhold til og mottar hjelp 
fra de oppsøkende tjenestene rundt i landet. Et 
avgjørende spørsmål blir dermed: Hva tilfører ute
kontaktene de unge i oppfølgingsarbeidet? 

Denne undersøkelsen kan dessverre i liten grad 
gi svar på hva som er innholdet i den oppfølgingen. 
Tidligere studier har vist at kvalitativt formidlings
arbeid – det å motivere ungdom til å etablere kon
takt med andre hjelpetjenester – har vært ansett som 

en sentral del av oppfølgingsarbeidet hos de opp
søkende ungdomstjenestene (Sundby og Dalhaug 
1991; Askheim 1991). Fra kommentarfeltet i vår 
undersøkelse bekreftes dette inntrykket, men det 
synliggjør også et større mangfold av egne innsatser. 
Mange legger stor vekt på at deres intervensjoner 
er fleksible og tilpasset de unges ønsker og behov. 
Mange har langvarig kontakt med sine brukere. 
Samtidig er det også flere kommuner som rapporte
rer at deres oppsøkende tjenester driver oppfølging 
gjennom manualbaserte tilnærminger som Aggres-
sion Replacement Training (ART), Hasjavvennings-
programmet (HAP) og Motiverende Intervju (MI). 

På bakgrunn av den informasjonen vi har tilgjen
gelig fra denne spørreundersøkelsen, er det vanske
lig å vurdere kvaliteten og den kunnskapsmessige 
forankringen av det omfattende oppfølgingsarbei
det. Pedersen (2011, 2013) har tidligere pekt på at 
det er et problem at de oppsøkende tjenestene i liten 
grad har klart å tydeliggjøre hvilke innsatser de set
ter inn i oppfølgingsarbeidet. Mangel på beskrivel
ser av intervensjonene som settes inn, vanskeliggjør 
gjennomføringen av evalueringer og effektvurde
ringer av virksomheten. Det kan virke hemmende 
for fag og kvalitetsutviklingen av tjenestene i feltet. 

Hva er innholdet i oppfølgingsarbeidet? 
Vi har så langt sett at omfanget av de oppsøkende 
tjenestenes oppfølgingsarbeid er relativt stort. 
Undersøkelsen sier lite om hva feltarbeiderne fak
tisk tilfører de unge i oppfølgingsarbeidet når de 
ikke motiverer og formidler unge videre til andre 
virksomheter. I Pedersens (2011) studie viser han 
hvordan feltarbeidernes fortellinger om eget oppføl
gingsarbeid grovt sett kan grupperes innenfor fem 
dimensjoner. 

En første dimensjon omhandler materiell støtte. 
Feltarbeiderne forteller her om hvordan de arbei
der både med brukeren og annet hjelpeapparat 
for at brukeren skal få utløst rettigheter, som for 
eksempel økonomisk støtte fra NAV, frivillige hjel
petiltak fra barnevernet eller tilrettelagt skolegang. 
Den neste dimensjonen omhandler sosial støtte. 
I disse fortellingene blir det å legge til rette for og 
gjennomføre aktiviteter som bygger opp et posi
tivt selvbilde beskrevet som kraften feltarbeiderne 
til fører de unge gjennom oppfølgingsarbeidet. En 
tredje dimensjon handler om å tilføre instrumentell 
støtte. Her inntar feltarbeiderne en rollemodell
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funksjon i oppfølgingsarbeidet, og oppfølgingen 
gjennomføres i form av øvelser eller rollespill som 
feltarbeider og ungdom gjør sammen. Her øver de 
på jobbintervju eller rollespiller en boligvisning 
eller et møte med en saksbehandler i barnevernet. 
Gjennom øvelser og samtaler får ungdommene ny 
informasjon, økt selvinnsikt og kan tilegne seg nye 
strategier til sine møter med andre i storsamfunnet. 
Den fjerde dimensjonen er å tilføre informativ støtte. 
Feltarbeiderne legger til rette for uformelle lærings
prosesser ved å planlegge, gjennomføre og evaluere 
aktiviteter sammen med de unge som får oppføl
ging. Den femte og siste dimensjonen ved de oppsø
kende tjenestenes oppfølgingsarbeid som fokuseres 
i Pedersens (2011) studie er vurderingsstøtte. Her 
fremtrer feltarbeiderne i større grad som eksperter 
som gjennom samtale veileder de unge når de står 
overfor komplekse valg knyttet til skole, helse, rus 
eller omsorgsituasjon. Fra fortellingene i studien ser 
vi at vurderingsstøtten også kan utøves som sosial 
kontroll, hvor feltarbeiderne informerer de unge om 
at de vil melde fra til foreldre eller barnevern hvis 
den unge fortsetter å røyke hasj eller å henge i et 
belastet miljø. 

Det kan diskuteres hvorvidt disse beskrivelsene 
gir et godt og riktig bilde av innholdet i de oppsø
kende tjenestenes oppfølgingsarbeid i dag. Det som 
imidlertid synes sikkert, er at arbeidet er mangfoldig, 
variert og som oftest foregår på basis av et uttrykt 
ønske om hjelp fra den unge selv. Mange av opp
følgingsforholdene er langvarige, i den forstand at 
feltarbeider og ungdom kjenner hverandre gjennom 
flere år. Helsedirektoratet understreker at tjenester 
som klarer å opprettholde kontinuerlig kontakt over 
tid med brukere med sammensatte problemer og 
langvarige behov, har bedre effekt enn de som tilbyr 
kortere oppfølging (Helsedirektoratet 2014a). 

Det er viktig at det individuelle oppfølgings
arbeidet baseres på kunnskap, enten den er abstrakt, 
teoretisk eller basert på praktisk, erfaringsbasert 
kunnskap som er opparbeidet over tid (Strøm
fors og EdlandGryt 2013). Utekontaktene driver 
oppfølgingsarbeid med et svært bredt spekter av 
ungdommer. Det gjelder både aldersmessig, hvilke 
sosiale og psykologiske utfordringer de strever med 
og hvilke sosiale forhold og familieforhold de lever 
under. Derfor kan oppfølgingsarbeidet vanskelig 
standardiseres, og godt oppfølgingsarbeid i opp

søkende tjenester stiller store krav til de ansattes 
evne til analyse og til å tilpasse hjelpetiltak til hver 
enkelt ungdom. 

Hvordan etableres oppfølgingsarbeidet  
i oppsøkende tjenester?
De oppsøkende tjenestene skiller seg fra de fleste 
andre hjelpetjenester for ungdom i hvordan innsat
sene kommer på plass. Mens andre hjelpetjenester 
intervenerer når ungdom henvender seg til dem 
eller når de mottar en henvisning, er det forventet at 
de oppsøkende tjenestene selv skal initiere innsatser 
med utvalgt ungdom som ikke selv i utgangspunktet 
har bedt om hjelp. Mange virksomheter rapporterer 
også at oppfølgingsarbeid er «smidd ut av» hendel
ser i det oppsøkende arbeidet, slik Björn Andersson 
(2005) beskriver det i den svenske fagboken om 
oppsøkende ungdomsarbeid. Denne undersøkelsen 
viser likevel at dette bildet av oppsøkende tjenester 
som reiser ut og smir oppfølgingsarbeid ut av situ
asjoner i det oppsøkende arbeidet ikke er entydig. 
Vår undersøkelse viser at oppfølgingsarbeidet kom
mer i stand på ulike måter.

Hvordan etableres oppfølgingsarbeidet?
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Figur 12: Hvordan etableres oppfølgingsarbei-
det? Her har vi spurt etter hvem som «bestiller» 
oppfølging fra de oppsøkende tjenestene.  
Flere svaralternativer var mulig. N=74.
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Bildet av hvordan det oppfølgende arbeidet ini
tieres er sammensatt, og oppfølgingsarbeidet 
kommer i stand på ulike måter. Tyngdepunktet 
utgjøres av at oppfølgingsarbeid oppstår gjennom 
kontakter og hendelser i det oppsøkende arbeidet. 
Videre er kategoriene «gjennom arbeid med grup
per eller aktiviteter» og «henvendelser direkte til 
den oppsøkende tjenesten» de hyppigst forekom
mende. Det betyr at det fremdeles er gjennom 
de oppsøkende innsatsene eller andre åpne akti
viteter at de oppsøkende tjenestene får etablert 
hjelperelasjoner til sine brukere. Det er dermed 
grunn til å anta at de oppsøkende tjenestene i 
stor grad selv målstyrer oppfølgingsinnsatsen ut 
fra sin kunnskap og kjennskap til enkeltungdom 
og gruppers utsatthet i lokalmiljøene. De identifi
serer grupper av utsatte unge tidlig og setter inn 
målrettede innsatser mot de mest utsatte. 

Tidlig identifikasjon og tidlig intervensjon
De oppsøkende tjenestene arbeider ofte på flere 
ulike arenaer over tid. Dette skaper en unik bredde 
i kunnskapsgrunnlaget om utsatte unge i lokal
miljøene. Et typisk eksempel på et egeninitiert 
oppfølgingsarbeid er den oppsøkende tjenesten 
som en mandag formiddag treffer en 15åring på 
et lokalt handlesenter. Feltarbeiderne tar kontakt 
med gutten og snakker med ham om sitt arbeid 
og om guttens forhold til skole. Senere treffer de 
gutten igjen på flere kveldspatruljer utenfor ung
domsskolen. Flere ganger blir han observert og 
kontaktet mens han er sammen med eldre ungdom 
som feltarbeiderne kjenner fra tidligere. Feltarbei
derne vet at flere av de eldre ungdommene har 
omfattende rusproblemer. I et samarbeidsmøte 
med ungdomsskolen blir guttens navn nevnt av 
sosiallæreren på grunn av høyt fravær og mistanke 
om rusepisoder på skolen. På bakgrunn av en sam
let vurdering av guttens utsatthet, begynner den 
oppsøkende tjenesten å arbeide målrettet for å få 
til en arbeidsrelasjon til gutten. De jobber syste
matisk for å komme i posisjon til å få tillatelse til 
å begynne et oppfølgingsarbeid sammen med gut
ten. Forløpet til oppfølging av gutten kunne sett ut 
omtrent som dette:

1. I det oppsøkende arbeidet leter feltarbeiderne 
opp gutten og initierer en kontakt. De oppsøker 

bevisst plasser der de vet at gutten pleier å opp
holde seg.

2. Når han påtreffes ute, informeres han om ute
kontakten, deres praksis og tjenestetilbud.

3. Gutten inviteres med på en aktivitet, for eksem
pel å delta på en fisketur.

4. Feltarbeiderne kjører gutten hjem for å infor
mere foreldrene om kontakten og den planlagte 
fisketuren.

5. Gjennom å bruke tid sammen med gutten, kom
mer feltarbeiderne gradvis i posisjon til å snakke 
med gutten om hans situasjon og tilby hjelp eller 
tiltak. 

6. Det oppnås enighet om et samarbeid og det lages 
en tiltaksplan i samråd med gutten. 

Eksempelet over kan antas å være typisk for de 
intervensjoner som springer ut av den oppsøkende 
tjenestens generelle oppsøkende arbeid. Det er 
denne delen av de oppsøkende tjenestenes virk
somhet som kan sies å spille en avgjørende rolle 
i det tidlige intervensjonsarbeidet i kommunene. 
De oppsøkende tjenestene kommer i en særstil
ling fordi de kjenner ungdommene og treffer dem 
på mange ulike arenaer samtidig. Holdt sammen 
med deres kunnskap om annen ungdom, nabolag 
og informasjon fra samarbeidspartnere, besitter de 
oppsøkende tjenestene et unikt kunnskapsgrunn
lag til å peke ut unge som befinner seg i risiko for 
å utvikle rus eller psykososiale problemer tid
lig. Dette er forhold som trekkes frem av mange 
respondenter i undersøkelsen. 

Vi har den forståelse av oppsøkende arbeid at det 
er om å gjøre å komme i kontakt med ungdom som 
har utfordringer av sosial- eller helsemessig art tid-
lig. Vi føler at vi ved hjelp av eget arbeid og et tett 
samarbeid med miljøarbeidere på skolene, forebyg-
gende politi og barnevern får en oversikt som setter 
oss i stand til å komme i kontakt med de som tren-
ger denne typen tjenester mest. Men den viktigste 
kilden til rekruttering skjer gjennom ungdom selv 
og deres nettverk, gjerne ved at de gir oss tips om 
ungdommer som de ser har behov for hjelp (Gjøvik 
kommune). 

Kunnskapen fra det oppsøkende arbeidet gir 
et unikt kunnskapsgrunnlag for å målstyre og 
sette inn tiltak tidlig i et problemforløp. Videre er  
tjenestens lavterskelorientering og fleksible utfor
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ming egenskaper som gjør dem ettertraktet også 
som leverandører av tidlig intervensjonsinnsatser 
for ungdom. Når det er de oppsøkende tjenestene 
som har avdekket et problem, en uholdbar situa
sjon eller et endringsbehov sammen med en ung
dom, vil det i seg selv ofte gjøre dem attraktive som 
hjelpere for den unge. I all hovedsak fremtrer disse 
oppfølgingsforløpene som relativt uproblematiske. 
De er basert på en felles oppfatning av et problem 
eller en situasjon, og ungdommen selv etterspør 
eller lar seg engasjere i en hjelperelasjon med den 
oppsøkende tjenesten. 

Oppdragsbasert oppfølging
De fleste oppfølgingsforløp er initiert av den opp
søkende tjenesten selv eller ved at ungdom henven
der seg direkte til de ansatte. I tillegg rapporterer 
flere enn halvparten av respondentene at de også 
driver oppfølgingsarbeid på oppdrag fra barnevern 
eller politi. I disse sakene har ikke nødvendigvis 
den unge et forhold til den oppsøkende tjenesten 
før han eller hun blir henvist dit. I mange tilfeller 
får ungdom et tilbud fra barnevern eller politi om 
å få hjelp fra den oppsøkende tjenesten. I andre 
saker blir ungdommene mer eller mindre «presset» 
til å ta imot hjelp fra den oppsøkende tjenesten. I 
saker med ungdomsstraff kan et oppfølgingsforløp 
med den oppsøkende tjenesten være en betingelse 
for å unngå straff (Huse 2015). Flere mindre opp
søkende tjenester beskriver også at de utfører opp
følging og tilsynsoppgaver for barnevernet, og at 
de må rapportere til barnevernstjenesten om utvik
ling og fremdrift i sakene. Slike praksisformer rei
ser flere dilemmaer for oppsøkende tjenester, siden 
både verdigrunnlaget, prinsippet om frivillighet i 
kontakten og spørsmål om tillitsforholdet mellom 
ungdomsgruppen og utekontakten berøres. 

Mer enn halvparten av de oppsøkende tjenes
tene rapporterer at de utfører oppfølgingsarbeid på 
oppdrag fra skole eller oppfølgingstjeneste. Dette 
er mindre oppsiktsvekkende når man vet hvor 
mye tid de oppsøkende tjenestene bruker på sko
lene. Det er også slik at i en rekke kommuner og 
flere bydeler i Oslo har den oppsøkende tjenesten 
ansvaret for oppfølgingstjenesten. Innholdet i disse 
oppfølgingsforløpene er ofte preget av forhold 
knyttet til de unges skolehverdag, f.eks. mobbing, 
sosial angst, svake skoleprestasjoner, konflikter 

med lærere og ikke minst skulking og høyt skole
fravær. Noen oppsøkende tjenester har fått tilført 
ekstra ressurser knyttet til at de har fått ansvar for 
den lokale oppfølgingstjenesten. Andre gjør dette 
arbeidet innenfor eksisterende driftsrammer. 

Det er vårt inntrykk at innsatsen som rettes mot 
ungdom i oppfølgingstjenestene er beskjeden og 
lite systematisk. I det minste fremstår den slik hvis 
man sammenligner norske forhold med innsatsen 
på oppsøkende virksomhet i Finland. I Finland 
har de sentrale myndighetene siden den nye ung
domsloven ble vedtatt i 2010 ytt store driftstilskudd 
til kommunene for at de skal tilby oppsøkende  
tjenester til alle unge som faller utenfor skole, 
utdanning og arbeidsliv. Nordens Välfärdscenter 
skriver følgende om den finske nasjonale satsingen 
på oppsøkende arbeid: 

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat  
totalt ca 8 millioner euro i statsunderstöd till 
uppsökande ungdomsarbete. […] Det uppsökande 
ungdomsarbetet har snabbt ökat till att omfatta 70 
% av vårt lands kommuner bekräftar att det finns 
behov av det här arbetet. […] Det uppsökande 
arbetet stärker utbudet av tidigt stöd till ungdomar 
(Nordens Välfärdscenter 2011:20). 

De finske oppsøkende ungdomstjenestene har i 
motsetning til de norske et tydelig uttalt mandat 
om å drive oppdragsbasert oppsøkende arbeid 
for å få kontakt med og sette i verk tiltak overfor 
unge som faller ut av skole og utdanning. De nye 
finske oppsøkende tjenestene for ungdom har et 
annet utgangspunkt for sitt oppsøkende arbeid enn 
flertallet av de norske tjenestene som har rappor
tert her. Likevel ser vi en klar tendens til at flere 
respondenter også i vår undersøkelse beskriver at 
oppfølgingsarbeidet utøves på oppdrag fra andre 
tjenester. 

Et todelt oppfølgingsarbeid
Det tegner seg et todelt bilde av utekontaktenes 
oppfølgingsarbeid. På den ene siden initierer de 
selv innsatser overfor utsatte ungdommer de har 
blitt kjent med gjennom sin øvrige virksomhet. På 
den andre siden blir mange også pålagt å utføre 
intervensjoner eller kontrolltiltak for andre tjenes
ter. Det kan synes som om det er et stort spenn i 
de oppsøkende tjenestenes oppfølgingsarbeid. Det 
egeninitierte oppfølgingsarbeidet synes i størst 
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grad å være tuftet på frivillighet og inneholder høy 
grad av brukermedbestemmelse i innsatsene. Det 
kan se ut til at det oppdragsbaserte oppfølgings
arbeidet i større grad inneholder kontrollelemen
ter, og at innsatsene noe oftere synes å ha blitt 
bestemt på forhånd uten å involvere ungdommene 
i disse prosessene. Videre fremstår det som en 
trend at tjenestene som driver mye oppdragsbasert 
oppfølgingsarbeid noe oftere benytter kunnskaps
baserte programmer som metodisk tilnærming i 
sine intervensjoner. 

Sosiallærer på skolen plukker ut noen utsatte 
gutter, og vi gjennomfører ART-grupper med gut-
tene (mellomstor utekontakt). 

KoRus – Oslo har erfart at det er faglig uenig
het og brytninger rundt de oppsøkende tjenes
tenes oppfølgingsarbeid. Skillelinjene synes å gå 
på verdien av frivillighet, brukermedvirkning, 
formidling, hvor langvarige oppfølgingsinnsat
ser de oppsøkende tjenestene selv bør utføre og 
hvorvidt det er hensiktsmessig at de oppsøkende 
tjenestene utfører oppfølgingsarbeid på bestilling 
fra andre tjenester. Denne undersøkelsen slår fast 
at det fremdeles er store ulikheter i hvordan opp
følgingsarbeidet beskrives og utføres i kommu
nene. En betydelig andel av oppfølgingsarbeidet 
gjøres på oppdrag fra andre. Det foregår en slags 
«omvendt henvisning», der kontorbaserte tjenes
ter bruker den oppsøkende tjenesten til å nå ut 
med tilbud til unge med hjelpebehov som allerede 
er kjent for de etablerte hjelpetjenestene. Det opp
dragsbaserte oppfølgingsarbeidet utekontaktene 
driver med ungdom har vesentlige likhetstrekk til 
arbeidet ACT og FACTteam gjennomfører for 
voksne. 

Etter vårt syn er det ikke negativt at oppføl
gingsarbeidet kommer i stand på ulike måter. Vi 
har ikke belegg for å hevde at det egeninitierte 
oppfølgingsarbeidet er bedre eller mer effektivt 
enn det oppdragsbaserte. Likevel mener vi det er 
god grunn til at ledere og ansatte i oppsøkende tje
nester bruker tid til å reflektere og avklare forhold 
rundt kunnskapsgrunnlaget for og utformingen 
av de oppfølgingsinnsatser de setter inn. Hvordan 
et oppfølgingsarbeid initieres har trolig betydning 
for metodevalg, relasjon, rolleutforming og bru
kermedvirkning, og kanskje også en viss innvirk
ning på utfallet av oppfølgingsarbeidet. Etter vår 

vurdering vil en videre utforskning og flere evalu
eringsstudier av oppfølgingsarbeid i oppsøkende 
tjenester være viktige bidrag i fagutviklingen på 
dette feltet fremover. 

Rustesting som en del av oppfølgings arbeidet
Vi har spurt hvorvidt urinprøvetaking inngår som 
en del av det individuelle oppfølgingsarbeidet til 
de oppsøkende tjenestene. Hovedtrenden er at 
dette ikke fremstår som en sentral metode i opp
følgingsarbeidet til de fleste utekontaktene. Nesten 
halvparten av respondentene svarer at gjennom
føring av urinprøvetaking eller oppfølging av slike 
prøver aldri inngår i deres oppfølgingsarbeid. 
Samtidig ser vi at det er en mindre andel som bru
ker mye tid på å følge opp ungdom på ruskontrakt. 
Omtrent en tredjedel av de oppsøkende virksom
hetene svarer at de arbeider med dette av og til 
eller ofte. Det er flest oppsøkende tjenester i byer 
(særlig knyttet til Oslo) og virksomheter som er 
organisert under barnevernet som rapporterer at 
de arbeider med urinprøvetaking, ruskontrakt og 
oppfølging av dette. 

Bruk av urintesting som rusforebyggende virke
middel har vært et omstridt tema over flere år. 
Lien og Larsen (2015) beskriver erfaringer med 
ungdom på frivillig ruskontrakt fra Oslo og Follo. 
I Oslo har ulike ordninger med frivillig ruskon
trakt eksistert siden Samhandlingsmodell for 
lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet 
(SaLTo) ble etablert i Oslo fra 2004 (ibid.). Enkelte 
oppsøkende tjenester i bydelene har vært på  
drivere sammen med politiet for å fremme denne 
forebyggingspraksisen. Dette har til tider skapt 
steile fronter i møtefora for feltarbeidere i Oslo, 
og Lien og Larsen beskriver at praksisen rundt 
gjennomføring og oppfølging av frivillig ruskon
trakt varierer fra bydel til bydel. De konkluderer 
med at det er behov for en grundigere gjennom
gang av brukererfaringer, retningslinjer og rutiner 
for gjennomføring. Videre argumenterer Lien og 
Larsen for at det er behov for ytterligere å utrede 
kunnskapsgrunnlaget for og effekten av denne 
praksisen. Dette for å kunne konkludere hvorvidt 
ruskontrakt med urinprøver er en hensiktsmessig 
og ikke minst virksom metode i rusforebyggende 
arbeid.
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Figur 13: Inngår urinprøvetaking og oppfølging 
av dette som en del av oppfølgingsarbeidet 
virksomheten utfører? N=77.

Lien og Larsen (2015) viser at det finnes oppsø
kende tjenester i Oslo som står for administrasjon 
av og utføring av selve prøvetakingen og opp
følgingssamtaler knyttet til testresultatene. De 
(ibid.) stiller spørsmål ved hvor godt kvalifiserte 
de ansatte, som ikke er helsearbeidere, er til å 
gjennomføre prøvetakingen og analysere og tolke 
prøveresultatene. Mange ansatte i oppsøkende tje
nester er kvalifisert til å følge opp og snakke med 
ungdom på ruskontrakt. Derimot er det mindre 
sannsynlig at ansatte i oppsøkende tjenester er 
kvalifisert til å tolke prøveresultatene, og de fær
reste har tilgang til egnede lokaler til å gjennom
føre selve urinprøvetakingen. Lovverket og de 
eksisterende retningslinjer og prosedyrer er man
gelfulle når det gjelder ruskontroll av mindreårige 
på frivillig grunnlag (Larsen og Lien 2015; Helse
direktoratet 2015). 

Vi ser at praksis på dette området er delt. De 
aller fleste oppsøkende tjenester bruker ikke urin
prøver eller ruskontrakt som et virkemiddel i sitt 
oppfølgingsarbeid. Et mindretall bruker det rela
tivt hyppig. Kommentarer fra bydelsutekontakter i 
Oslo som arbeider mye med ruskontrakt med prø
vetaking som forebyggende metode, peker i ret
ning av at et slikt arbeid oppleves meningsfullt og 

nyttig for dem. Man kan likevel stille spørsmål om 
hvordan de oppsøkende tjenestenes involvering 
i kontrollbaserte tiltak påvirker den oppsøkende 
tjenestens frivillighetsbaserte arbeid og deres tro
verdighet og rykte i ulike ungdomsmiljøer.

Aktiviteter og grupper
I tillegg til det individuelle oppfølgingsarbeidet 
driver de oppsøkende tjenestene også andre mål
rettede tiltak for å skape positive endringer for 
sine målgrupper. Gruppevirksomhet og tilbud 
om deltakelse i aktiviteter er noen av de vanligste 
tilbudene. Videre trekker også flere virksomheter 
frem at de driver et generelt helsefremmende og 
forebyggende arbeid ved at de, som en del av sin 
helhetlige tilnærming, jobber for å skape gode, 
trygge og inkluderende nærmiljøer for alle unge i 
sine kommuner. I undersøkelsen har vi ikke spurt 
direkte etter ulike former for generelt folkehelse
arbeid eller annet samfunnsarbeid de oppsøkende 
tjenestene bedriver. Som en tjeneste som er mye 
ute og har en bred kontaktflate blant kommunens 
yngre befolkning, fremstår de oppsøkende tjenes
tene som en mulig ressurs i utviklingen av bedre 
folkehelsearbeid i kommunene. 

Det er kun 1 av 10 virksomheter som ikke bru
ker noe tid på gruppetiltak eller aktivitetstilbud. 
Figur 14 viser at det store flertallet av virksom
hetene likevel bruker relativt begrenset med tid 
på aktiviteter og gruppevirksomhet. Flere enn 
halvparten bruker mindre enn 20 % av arbeidsti
den på slike tiltak. De vanligste gruppetilbudene 
er ulike former for samtalegrupper. Uteseksjonen 
i Stavanger besvarer spørsmålet om gruppevirk
somhet og aktiviteter på følgende måte: 

Vi driver gutte- og jentegrupper i skoletid og 
utenfor skolen. I slike grupper tar vi opp aktuelle 
tema til diskusjon og refleksjon. Noen ganger kan 
det handle om seksualitet, rus, vold, kjærlighet eller 
andre forhold. Det er ofte ting som har skjedd lokalt 
som setter dagsorden for tema i gruppene. Aktivi-
teter tilbyr vi ved behov. Noen ganger kan det være 
som et uttrykk for ungdommers ønsker og behov, 
andre ganger kan vi tilby aktiviteter fordi vi ønsker 
å bli bedre kjent med en bestemt gruppe ungdom. 
Aktiviteter som tilbys er klatring, bowling, mat-
laging, fisketur, gaming, hyttetur med mer (Ute-
seksjonen i Stavanger).
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Utsagnet er tatt med fordi det fremstår som 
typisk for begrunnelsen for å bruke tid på denne 
typen virksomhet. Gruppetilbudene og aktivite
tene som nevnes er vanlig blant de som har besvart 
denne undersøkelsen. Begrunnelsen for å bruke 
tid på grupper og aktiviteter er ofte todelt. De 
synes både å legge vekt på å imøtekomme ønsker 
og behov fra de unge i målgruppen, samtidig som 
aktiviteter og grupper fremstår som et virkemiddel 
for bygge tillit til grupper av unge de oppsøkende 
tjenestene ønsker å bli bedre kjent med. Tilbud 
om deltakelse i gruppevirksomhet eller i aktivite
ter brukes som et middel for å bli bedre kjent og 
komme i posisjon til å arbeide mer målrettet med 
individuell oppfølging. Denne sammenhengen 
underbygges også ved at virksomhetene rapporte
rer at individuelt oppfølgingsarbeid ofte (se figur 
11) initieres gjennom kontakt med unge i aktivi
teter eller i gruppevirksomhet. Gruppevirksomhet 
som forekommer hyppig i denne undersøkelsen 
er ARTgrupper, gatemeglingsgrupper, samtale
grupper for jenter eller gutter, foreldregrupper og 
åpne temagrupper på helsestasjon. Når det gjel
der hvilke aktiviteter som beskrives, er spennet 
større. De mest brukte aktivitetene knytter seg til 
trening, mat og kosthold, friluftsliv og fiske, samt 
ulike arbeidstrenings eller kvalifiseringsaktivite
ter som leksehjelp, sommerjobbprosjekt og støtte 
til å skrive jobbsøknader. 

Tidsbruk til gruppevirksomhet og  
aktiviteter
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Figur 14: Tidsbruk til gruppevirksomhet og 
aktiviteter av total arbeidstid. Fordeling oppgitt i 
prosent av antall besvarelser. N=76.

Som vi ser av figuren over er det relativt få  
virksomheter som bruker mye tid på grupper og 
aktiviteter. Kun 15 % av tjenestene bruker mer 
enn 31 % av sin totale arbeidstid på grupper eller 
aktiviteter. Det er flest tjenester i mindre kom
muner som bruker mye tid på gruppevirksomhet 
og aktiviteter. Disse har ofte en mer avgrenset og 
stabil målgruppe av unge som de naturlig nok 
vil kjenne over ganske lang tid. Den oppsøkende  
tjenesten blir kjent og integrert som en del av det 
lokale ungdomsmiljøet på en helt annen måte i 
mindre kommuner enn det som er mulig å få til i 
større bykommuner. I de større byene er gjennom
strømmingen av ungdom i utsatte miljøer større. 
Feltarbeiderne trenger derfor stadig å være aktivt 
til stede i utemiljøene for å ha oversikt og for å 
fremstå som en aktuell og relevant hjelpetjeneste 
for de mest utsatte unge. Man kan anta at behovet 
for å arbeide oppsøkende for å bli kjent med og 
holde kontakten med ungdom fra målgruppen 
er mindre i små kommuner. Dette sammenfaller 
med våre funn, som viser at oppsøkende tjenester 
i småbyer og landkommuner bruker mindre tid 
på oppsøkende arbeid og mer tid på gruppevirk
somhet, aktiviteter og åpent hus. 

Flere har pekt på at det har vært en faglig utfor
dring for ansatte i mindre oppsøkende tjenester 
at faglitteraturen og metodikken i oppsøkende 
arbeid er skrevet med utgangspunkt i praksiser
faringer fra landets største utekontakter, som i all 
hovedsak arbeider i de store byene. Derfor har 
idealene for praksis ofte blitt preget av behovene 
i feltet i de store byene (Askheim 1991; Pedersen 
2011; LOSU 2012). Det er etter vårt syn en styrke 
at dagens oppsøkende tjenester arbeider ulikt. 
Det er positivt at virksomhetene vekter tilnær
minger og metodevalg i arbeidet ulikt, såfremt 
disse ulikhetene skyldes at praksis springer ut 
av behov i det lokale feltet hvor den oppsøkende  
tjenesten arbeider. 

Samarbeidspartnerne i oppfølgings
arbeidet
Vi har sett at innholdet i de oppsøkende tjenes
tenes oppfølgingsarbeid er mangfoldig, og at det 
oppstår på flere ulike måter. Flere har uttrykt at de 
ganske hurtig videreformidler ungdom til andre 
tjenester, mens andre beskriver at de over lengre 
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tid gjennomfører et oppfølgingsarbeid med den 
unge alene eller med støtte fra andre faggrupper i 
kommunen. Her skal vi se nærmere på hvem de 
oppsøkende tjenestene samarbeider med i det indi
viduelle oppfølgingsarbeidet. På dette spørsmålet 
fikk respondentene kun anledning til å krysse av 
for de tre viktigste samarbeidspartnerne. 

Samarbeidspartnere i det individuelle  
oppfølgingsarbeidet
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Figur 15: Samarbeidspartnere i det individuelle 
oppfølgingsarbeidet. Her har respondentene blitt 
bedt om å oppgi de tre viktigste samarbeidspart-
nerne i individuelt oppfølgingsarbeid. N=75.

Skole (85 %) og familie (67 %) fremstår som 
de to viktigste samarbeidspartnerne. Dette er 
naturlig siden begge er arenaer som er av den 
største betydning for ungdom. Man kan undre 
seg over at samarbeidet med de unges familie 
ikke er rangert som en av de tre viktigste sam
arbeidspartnerne blant enda flere. I enkeltsaker 
kan dette henge sammen med at familien er en 
del av problemet det arbeides med, for eksempel 
i saker om omsorgssvikt eller overgrep. I andre 
tilfeller arbeider de oppsøkende tjenestene med 
ungdom over 18 år, og da fremstår familien ofte 
som en mindre viktig samarbeidspart. En annen 
mulighet er at de oppsøkende tjenestene ikke 
har tilstrekkelig kunnskap om og erfaringer med 
familiearbeid, slik at arbeid med ungdommenes 
familier ikke blir prioritert. 

Over halvparten av virksomhetene rapporte
rer at barneverntjenesten er blant de tre viktigste 
samarbeidspartnerne. Nesten 20 % av de opp
søkende tjenestene er organisatorisk underlagt 
barneverntjenesten. I disse tilfellene er det natur
lig at barnevernet fremtrer som en sentral sam
arbeidspart. Når mer enn halvparten av de opp
søkende virksomhetene vurderer barnevernet 
som en av sine aller viktigste samarbeidspartnere, 
tolker vi dette som et uttrykk for at de oppsø
kende tjenestene arbeider med målgrupper som 
ofte har kontakt med eller trenger hjelp fra barne
vernet. De øvrige samarbeidspartnerne som trek
kes frem er politi, SLT/SALTO, BUP, PPT og 
rusbehandlingsinstitusjon. Politiet fremstår som 
den fjerde viktigste samarbeidspartneren. Dette 
samsvarer med rapportering fra 1991, da 92 % av 
utekontaktene oppga at de samarbeidet med poli
tiet (Sundby og Dalhaug 1991). 

Figur 15 viser at en oppsiktsvekkende stor 
andel (31 %) trekker frem «andre» som en av sine 
viktigste samarbeidspartnere. Fra fritekstfeltet 
ser vi at det i all hovedsak er NAV og helsestasjon 
som fyller kategorien «andre». I ettertid fremstår 
det klart at vi burde ha lagd egne svaralternati
ver for disse. NAV og helsestasjonene fremstår 
som viktige samarbeidspartnere for dagens opp
søkende tjenester. Helsestasjonene trekkes ofte 
frem som en aktør de oppsøkende tjenestene 
samarbeider med i arbeidet med de yngste og i 
gjennomføringen av gruppevirksomhet og akti
vitetsrettede tiltak. NAV trekkes frem som viktig 
i enkeltsaker som omhandler jobb, skole, øko
nomi og bolig. Oppsummert er det vår oppfat
ning at skole, ungdommenes familier, barnevern, 
helsestasjon, NAV og politi er de mest benyttede 
samarbeidspartnerne for samtidens oppsøkende 
ungdomstjenester. Samtidig understreker flere at 
det å ha god oversikt, kjennskap og samarbeids
relasjoner til et langt bredere samarbeidsnettverk 
er viktig for å lykkes i enkeltsaker. 

Utfordringer i samarbeid
Fra statlig hold har bedre tverrfaglig samarbeid 
blitt løftet frem som et forbedringsområde i 
arbeidet med utsatte barn og unge (Helsedirek
toratet 2009, 2014a, 2014b). Dette er også fulgt 
opp i mange kommuner som har satt bedre 
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samarbeid på tvers av tjenester på dagsordenen. 
Vi har spurt hvilke utfordringer de oppsøkende 
virksom hetene støter på i samarbeid med andre 
hjelpetjenester. Her har vi fått utfyllende svar fra 
en rekke tjenester, og vi har vurdert det som hen
siktsmessig å gruppere funnene i tre kategorier. 
Nedenfor beskriver vi samarbeidsutfordringer 
knyttet til «ressursmangel», «lovverk og taushets
plikt» og «uavklart koordineringsansvar». Videre 
trekker vi frem eksempler på godt samarbeid, og 
gjengir forhold de oppsøkende tjenestene beskri
ver som suksesskriterier for å få til godt tverrfag
lig samarbeid. 

Ressursmangel
De oppsøkende tjenestene peker på at utfordrin
ger i samarbeid kan oppstå når det er ressursman
gel eller mangelfull kommunikasjon mellom 
aktuelle hjelpetjenester. Slik dette blir beskre
vet, handler det om mangel på tid, byråkratiske 
rutiner, ikke gode nok tilgjengelige tiltak eller 
mangelfull kommunikasjon mellom samarbeids
partnerne i hjelpeapparatet. Mange opplever 
barneverntjenesten som en utfordrende tjeneste 
å samarbeide med. Barneverntjenesten beskrives 
av flere som lite tilgjengelig, og flere peker på at 
det er utfordrende å få til en god og juridisk lovlig 
informasjonsflyt mellom tjenestene. 

Barnevern er fraværende på tverrfaglig sam-
arbeid, de møter kun ved spesifikk oppfølging som 
i skolehelseteam (liten utekontakt).

Våre største utfordringer i samarbeidet er man-
gel på oppfølging og informasjon fra barnevernet 
og gode tiltak for ungdom i NAV (mellomstor ute-
kontakt).

Manglende eller treg informasjonsflyt og  
vanskelig tilgang på egnede tiltak beskrives som 
barrierer av flere respondenter. Noen beskriver at 
ungdomssaker ofte blir liggende lenge hos poli
tiet før ungdomsarbeiderne får starte å arbeide 
med sakene. Andre viser til manglende hensikts
messige tiltak til unge over 18 år som en av de 
største utfordringene.

Det er ofte en utfordring å fremskaffe stabile og 
trygge botilbud til brukere med omfattende proble-
matikk når de er passert 18 år. Stabile og trygge 
botilbud er en forutsetning for å kunne gjøre et 
godt systematisk oppfølgingsarbeid. Det kan ofte 

være at psykisk helsestatus hos bruker enten er 
dårlig kartlagt eller lite i fokus. Generelt er det en 
utfordring å finne egnede midlertidige hjelpetilbud 
til unge voksne i alderen 18–25 år som i tilstrekke-
lig grad skjermer og er tilrettelagt for de yngste av 
de mest utsatte (stor utekontakt). 

Ressursknapphet i den oppsøkende tjenesten 
blir også oppgitt som en barriere for å få til godt 
tverrfaglig samarbeid. Flere virksomheter oppgir 
at det er vanskelig å finne tid til samarbeidsmøter. 
Når jevnlige møter ikke prioriteres, går det ofte 
for lang tid før aktuelle saker kommer opp i tverr
faglige fora. Flere understreker at det dermed fort 
blir til at kun de aller vanskeligste sakene løftes 
opp i relevante samarbeidsfora. 

De største utfordringene ligger i vår samhand-
ling med andre tjenester. Det er mangel på koor-
dinering og ansvarsgruppemøter i enkeltsaker. Vi 
har ofte ikke klart å gi andre tjenester nok infor-
masjon om hvilken rolle utekontakten har, hva vi 
kan hjelpe til med og hvordan utekontakten jobber 
i enkeltsaker (mellomstor utekontakt). 

Lovverk og taushetsplikt
Den hyppigst nevnte utfordringen knyttet til 
samarbeid er taushetsplikten. Flere av utsagn
ene knyttet til dette er imidlertid svært korte, 
som f.eks. Ulike lovverk, byråkrati og mangel på 
kreative løsninger …» (liten utekontakt). Det er 
dermed vanskelig for oss å fortolke på hvilken 
måte lovverket og taushetsplikten blir en barriere 
som hemmer tverrfaglig samarbeid. Andre skri
ver mer utfyllende om disse forholdene, og de 
peker da på interne forhold ved den oppsøkende  
tjenesten:

Det er usikkerhet rundt taushetsplikten. Hvor-
dan skal vi finne en god balanse mellom å gi nok 
informasjon til samarbeidspartnere og beholde 
tilliten i ungdomsmiljøene? Vi får også klare for-
ventninger fra samarbeidspartnere om å drive 
tett oppfølging av enkeltungdom, men når dette er 
basert på frivillighet fra ungdommens side er det 
ikke lenger vi alene som bestemmer tempoet. Vi 
opplever det samme når vi videreformidler en ung-
dom – lang ventetid uten at vi blir informert om 
hva som skjer, er vanskelig å håndtere (mellomstor 
utekontakt). 
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Flere tjenester beskriver at de arbeider målret
tet for å få ungdom og foreldre til å samtykke til 
å oppheve taushetsplikten slik at den oppsøkende 
tjenesten kan dele informasjon med andre rele
vante hjelpetjenester. Utfordringene oppstår når 
ungdom ikke vil samarbeide, når en ungdom ikke 
gir samtykke til at informasjon kan deles eller 
når det står strid mellom de ansatte og den unge 
rundt hvilke tiltak som er nyttige. Flere peker på 
at dette er prosesser som kan ta lang tid å løse opp 
i. Slike saker reiser vanskelige faglige avveininger 
som inkluderer vurderinger knyttet både til taus
hets og opplysningsplikt. Flere rapporterer at 
samarbeidspartnere har kritisert den oppsøkende 
tjenesten for ikke å ha informert og trukket inn 
andre tidlig nok i slike enkeltsaker. 

Taushetsplikt, taushetsrett og opplysningsplikt 
er forankret i en rekke lovbestemmelser. Flere av 
disse beskriver utøvelse av faglig skjønn som pre
misser for handlinger som er i tråd med loven. De 
ulike profesjonene har egne etiske prinsipper som 
skal være førende for godt profesjonelt arbeid fra 
egne utøvere, hvor selvbestemmelse og frivillig
het er sentrale verdier. Et eksempel på dette er 
Yrkesetisk grunnlagsdokument (Fellesorganisa
sjonen 2015). I praktisk arbeid kan ulike verdier 
stå i motsetning til hverandre. Hvordan tjenesten 
arbeider med å løse disse etiske dilemmaene vil 
variere. Usikkerhet rundt hvordan taushetsplik
ten praktiseres fra tjeneste til tjeneste er en kritisk 
faktor for god informasjonsflyt i enkeltsaker. 

Samarbeidspartnernes forståelse og praktisering 
av taushetsplikten kan avvike fra vår. Det er utfor-
drende å ha «oversikten» over hvem som gjør hva 
eller har gjort hva overfor en ungdom (liten opp-
søkende tjeneste). 

Taushetsplikten og juridiske forhold synes sær
lig å bli trukket frem som problematiske av tje
nester hvor det finnes få formaliserte tverrfaglige 
samarbeidsfora som inkluderer den oppsøkende 
tjenesten. Andre beskriver at når et formelt sam
arbeid først er etablert, er ikke nødvendigvis 
utfordringene så mange. Hyppigere møtepunkter 
mellom ulike tjenester synes å bidra til å senke 
terskelen for å utveksle informasjon og finne hen
siktsmessige samarbeidsformer. 

 SLT fungerer veldig bra hos oss og kan i enkelte 
tilfeller sette ned en liten gruppe av medlemmer fra 

SLT for å følge opp konkrete saker. Da oppnår vi 
koordinert samarbeid og parallelle tiltak (liten ute-
kontakt). 

Uavklart koordineringsansvar
Et tredje område som vanskeliggjør godt sam
arbeid synes å være mangelfull koordinering og 
tydelig ansvarsfordeling. Flere peker på at barne
vernet ofte utøver denne koordineringsfunksjo
nen på en god måte for ungdom som er i aktive 
barnevernssaker. Mange opplever det som van
skeligere å få noen til å ta koordineringsansvaret 
når barnevernet ikke er inne i saken. 

Utfordringen ligger ofte i hvem som skal ha det 
koordinerende ansvaret for oppfølgingen, eller 
hvem som skal følge opp videre. Det er særlig kre-
vende å få til samarbeidet med voksentjenestene i 
kommunen (mellomstor utekontakt). 

Det er utfordrende å få til ansvarsfordeling mel-
lom ulike instanser. Hvem skal bestemme hva som 
er riktig og relevant hjelp for den enkelte (liten ute-
kontakt).

Det ser ut til at koordineringsproblematik
ken øker med økende alder og problemomfang 
hos brukerne. Flere trekker frem saker der både  
psykiatri og rus er en del av problemet det jobbes 
med som særlig vanskelige å håndtere. 

Godt samarbeid og suksesskriterier
Beskrivelsene fra respondentene inkluderer også 
eksempler på samarbeid som fungerer godt. Å 
komme tidlig inn i en enkeltsak fremstår som 
avgjørende for å få til et godt samarbeid. Mange 
opplever det som mindre problematisk å inn
hente samtykke fra den unge eller foreldrene 
dersom problemstillingen ikke er så omfattende 
eller at den unge befinner seg tidlig i et problem
forløp. Det kan videre synes som om det tverr
faglige samarbeidet fungerer bedre i kommuner 
som har veletablerte formaliserte samarbeidsfora. 
Man kan anta at den organisatoriske plasseringen 
av den oppsøkende tjenesten spiller en rolle for 
hvilke tjenester de samarbeider lettest og tettes 
sammen med. 

Det er mangel på boliger i kommunen. Særlig 
for de yngste og mest slitne. Det øvrige samarbei-
det med barne- og familietjenesten rundt utsatt 
ungdom i kommunen fungerer svært godt. Vi har 
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hatt et godt etablert samarbeid med ungdomssko-
lene over mange år – vi jobber med et årshjul hvor 
vi jevnlig kommer inn på skolen med ulike bidrag. 
Vi har også et godt og formalisert samarbeid med 
den videregående skolen hvor vi driver oppsøkende 
arbeid og vi blir brukt til undervisning og opplegg 
rundt enkeltelever (mellomstor utekontakt). 

Flere beskriver at de finner løsninger gjennom 
å løfte opplevde samarbeidsproblemer opp på 
ledernivå i kommunen.

Vår største utfordring er i de sakene hvor vi sam-
arbeider med skole og/eller barneverntjenesten. 
Feltarbeiderne kan oppleve at førstelinja i barne-
vernet eller på skolen bare sitter og venter på resul-
tater fra vårt arbeid. De blir kun et administrativt 
ledd. Denne problemstillingen er leder for barne-
verntjenesten nå klar over og er i gang med å sette i 
verk enkle tiltak og klare rutiner sammen med leder 
for den oppsøkende tjenesten (bydel i Oslo). 

Følgende forhold fremstår som suksesskriterier 
de oppsøkende tjenestene legger vekt på for å få til 
godt tverrfaglig samarbeid: 

• Å komme i gang tidlig nok med samarbeid i 
enkeltsaker.

• Motivere ungdom til å ta imot hjelp fra andre 
aktører og motivere andre til å hjelpe ungdom
mene.

• Arbeide for å ha ungdommene med i beslut
ningsprosessene.

• Arbeide for å få til samtidighet mellom alle som 
er inne og jobber med saker/familier.

• Prioritere å avsette tid til samarbeid.
• Formaliserte og faste samarbeidsfora letter 

samarbeidet.
• Rolleavklaringer, ansvarfordeling og forståelse 

av lovverk bør drøftes og avklares i samarbeids
møter.

• De tjenestene som samarbeider må preges av 
holdninger til hverandre hvor man behandler 
hverandre med gjensidig respekt med hensyn 
til oppgaver og roller.
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Del 4
Dokumentasjon
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Nye krav og omstillinger
Utformingen av arbeidet til de oppsøkende tje
nestene er preget av nye krav til dokumentasjon. 
Erdal (2006) satte dokumentasjonspraksis i opp
søkende tjenester på dagsordenen gjennom arbei
det med metodeboken Ute/Inne.

Tredje del vies nesten i sin helhet til dokumen-
tasjon og fagutvikling. Dette er områder vi mener 
det oppsøkende feltet bør være langt mer opptatt 
av fremover. Å skape en god balanse mellom ute-
gåing – feltarbeid – og hvordan dette dokumente-
res, er en utfordring, men kan kanskje i fremtiden 
også være et suksesskriterium. Eksempler på god 
praksis fra oppsøkende sosialt arbeid er nettopp at 
tjenestene har gode interne dokumentasjonsrutiner 
samtidig som det også produseres ekstern dokumen-
tasjon som bidrar til å påvirke enkeltungdommers 
og gruppers vilkår, og som bidrar til å styrke eller 
forbedre hjelpeapparatet (Erdal 2006:19). 

Det er liten tvil om at det har skjedd store 
endringer i dokumentasjonspraksisen i de opp
søkende tjenestene de siste 10 årene. Likevel er 
det vanskelig å slå dette fast på bakgrunn av de 
tidligere omfangsstudiene, siden disse ikke har 
registrert data om de oppsøkende tjenestenes 
dokumentasjonspraksis. Nå står dokumentasjons
arbeid på dagsordenen for de fleste oppsøkende 
tjenester. Omtrent 65 % av tjenestene skriver egen 
årsrapport. Nesten halvparten (47 %) skriver felt
rapporter fra oppsøkende arbeid på jevnlig basis. 

De nyeste datadokumentasjonsverktøyene 
for oppsøkende tjenester (SOMA6 og OKTUS7) 
tilbyr funksjoner for å generere statistikk, føre  
klientjournal, feltrapport, kartleggingsrappor
ter og årsrapporter i ett og samme fagsystem. Et 
økende antall oppsøkende tjenester bruker nå 
fagsystem/registreringsverktøy som er spesielt 
tilpasset behovene i oppsøkende tjenester. De 
største oppsøkende tjenestene har allerede brukt 
slike fagsystemer gjennom flere tiår, så økningen 
skyldes at flere mellomstore og små utekontakter 
tar i bruk mer tilpassede fagsystemer. Flere oppsø
kende tjenester ønsker å ta i bruk slike fagsystemer, 
men de mangler godkjenning eller finansiering for 
å få dette på plass. 

Dokumentasjonspraksis i oppsøkende  
tjenester
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Figur 16: Andel oppsøkende tjenester som 
skriver årsrapport, feltrapport og kartleggings-
rapporter. N=75.

Når det gjelder kartleggingsarbeidet de opp
søkende tjenestene utfører på oppdrag fra sine 
kommuner eller andre interessenter, er en stor 
andel av disse gjennomført med verktøyet Hurtig 
kartlegging og handling (Kompetansesenter rus 
– region vest Bergen 2014). En mindre andel av 
rapportene som produseres er gjennomført med 
Situasjon, analyse, tiltak (SAT). SAT er en syste
matisert og kunnskapsinformert tilnærming for 
å gjennomføre kvalitative undersøkelser av lokale 
forhold i kommuner eller bydeler (se også side 11).

Klientjournaler
Selv om det trolig har vært en økning i antall 
tjenester som skriver årsrapport, feltrapport og 
kartleggingsrapporter den siste tiden, har den 
største endringen vært i omfanget og kvaliteten 
på klientjournaler. Igjen er det vanskelig å belegge 
dette med data fordi det ikke er rapportert på 
disse forholdene tidligere. Manglende omtale av 
klientjournaler i tidligere omfangsstudier (Rus
middeletatens kompetansesenter 2004; Sundby 
og Dalhaug 1991), og også i Askheims (1991) 
mer inngående studie av virksomheten ved tre 
utekontakter i Mjøsregionen, tyder på at jour
nalskriving ikke hadde en fremtredende plass for 
mindre utekontakter før 2004. Denne undersøkel
sen tyder på at bruken av klientjournal har bredt 

6 SOMA er levert av ITverket, se www.itverket.no. 
7 OKTUS er levert av HK-data, se www.hk-data.no. 
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om seg til å være noe enhver oppsøkende tjeneste 
aktivt må ta stilling til. Det er nå færre enn en 
fjerdedel av tjenestene som ikke skriver journal. 
Det har sannsynligvis foregått et holdningsskifte 
fra 1990tallet og frem til i dag. Dokumentasjons
praksis har blitt satt på dagsordenen, og de faglige 
anbefalingene har vært klare. Dette har bidratt til 
at de aller fleste oppsøkende tjenestene har begynt 
å skrive journaler i oppfølgingssaker. Majoriteten 
av de som rapporterer at de ikke skriver journal, 
er små oppsøkende tjenester. 

Dokumentasjonspraksis på klientnivå
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Figur 17: Skrives det journaler på oppfølgings-
klienter? Svar oppgitt i prosent. N=74. 

De nye dokumentasjons og kartleggingskravene 
gjør at de oppsøkende virksomhetene setter kraf
tigere spor enn tidligere. Nye krav til skriftlig
gjøring av arbeidet reiser også spørsmål om hvilke 
opplysninger man har behov for og lov til å ned
tegne og hvordan disse skal oppbevares. Vi har 
spurt respondentene om deres vurdering av hvor
vidt personopplysninger blir forvaltet i tråd med 
gjeldende lovverk. Her svarer 85 % at personopp
lysninger blir forvaltet på lovlig vis, 10 % er usi
kre. Fire respondenter (5 %) svarer at personopp
lysninger ikke blir forvaltet i tråd med gjeldende 
lovverk. Det er altså en viss usikkerhet knyttet til 
hvordan tjenestene forvalter personopplysninger i 
det klientorienterte oppfølgingsarbeidet.

Slik KoRus – Oslo kjenner fagfeltet, er det særlig 

to forhold i forvaltningen av personopplysninger 
det knytter seg usikkerhet og uenighet om. For 
det første er det nedtegning av data (enkle person
opplysninger) på kontaktklienter. Kontaktklienter 
betegner ungdom de oppsøkende tjenestene er i 
kontakt og dialog med i det oppsøkende arbeidet, 
men som ikke mottar systematisk oppfølging fra 
den oppsøkende tjenesten. For det andre knytter 
uenighetene seg til nedtegning av personopplys
ninger i saker der den oppsøkende tjenesten er i 
gang med eller jobber for å komme i gang med et 
oppfølgingsarbeid uten at den unge har gitt sam
tykke til at den oppsøkende tjenesten kan opprette 
journal. 

Kontakt- og kontraktklienter 
De oppsøkende tjenestene har en bred kontaktflate 
av ungdom som feltarbeiderne holder jevnlig kon
takt med over tid. Dette er ungdom feltarbeiderne 
treffer på gata, skolen, fritidsklubben eller handle
senteret i det oppsøkende arbeidet. Feltarbeiderne 
kjenner ungdommene ved navn, og i mange tilfel
ler har de god innsikt i de unges liv. Feltarbeideren 
snakker jevnlig med den unge om skole, venner, 
kjæreste, familie og fotball. En dyktig feltarbeider 
husker sentrale forhold fra ett møte til det neste. 
På denne måten kan han/hun følge opp tema som 
har blitt snakket om tidligere. Hvordan gikk den 
prøven du leste til sist jeg traff deg? Hvordan er det 
med kjæresten din nå, er hun sint på deg fremde-
les? Hvordan går det hjemme, nå som pappa har 
begynt å jobbe kveldsskift? Individuell rådgivning 
inngår ofte i slike «dagligdagse samtaler» mellom 
feltarbeider og ungdom i det oppsøkende arbei
det. Dette regnes vanligvis ikke som oppfølgings
arbeid. Samtalene blir ikke journalført. Derfor kan 
ikke dette arbeidet oppsummeres og inkluderes 
som arbeid med oppfølgingsklienter i kvartals 
eller årsrapporter. 

Likevel utgjør denne typen arbeid en helt 
vesentlig del av de oppsøkende tjenestenes totale 
forebyggingsarbeid. Mange virksomheter vur
derer derfor at de har behov for å kvantifisere og 
rapportere om dette arbeidet, siden det er grunn 
til å tro at også dette arbeidet kan ha forebyggende 
gevinster. Derfor har flere tjenester opprettet et 
kodet kontaktklientregister slik at de kan registrere 
denne typen innsatser i det oppsøkende arbeidet 
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på unike brukere. Slike kodede kontaktklien
tregistre er ofte opprettet som interne arbeids
dokumenter, uten samtykke fra ungdommene. På 
samlinger for oppsøkende tjenester har det vært 
uttalt uenighet om hvorvidt slike praksiser er hen
siktsmessige og juridisk lovlige. Avveiningene her 
berører etiske, juridiske og faglige spørsmål. Flere 
hevder at denne typen dokumentasjon er avgjø
rende for de oppsøkende tjenestenes legitimitet i 
kommunen. Siden tjenestene ikke er lovpålagt, må 
de være særlig offensive med tanke på å vise frem 
bredden av sitt arbeid overfor oppdragsgivere og 
relevante beslutningstakere. 

Oppfølging uten samtykke
Det andre stridsområdet omhandler hvordan de 
oppsøkende tjenestene skal dokumentere i saker 
hvor de enten ikke har fått spurt om samtykke eller 
har fått avslag på samtykke fra den unge selv eller 
fra foreldrene. Omsorgssvikt, overgrep, vold, rus
misbruk, selvskading, ensomhet, psykisk uhelse 
og selvmordstanker er kjente temaer fra de opp
søkende tjenestenes oppfølgingsarbeid. Ofte får de 
oppsøkende tjenestene tilgang til så alvorlig infor
masjon om en ungdom at det utløser meldeplikt 
til barneverntjenesten, uavhengig av samtykke fra 
den unge selv eller dens familie. I langt flere saker 
vil oppsøkerne ha behov for å finne ut mer og bli 
bedre kjent med ungdommen, samt samle mer 
informasjon for selv å kunne gjøre en vurdering av 
den unges situasjon. Det er i slike saker at dilem
maer om å nedtegne personopplysninger før man 
har fått samtykke oppstår. Mange oppsøkende tje
nester ønsker i slike saker å nedtegne informasjon 
om den unge før et samtykke foreligger, men det er 
usikkerhet rundt lovligheten av dette. Noen opp
søkende tjenester samler informasjon om en ung
dom over lang tid, på tross av at tjenesten ikke har 
fått innhentet samtykke. Andre skriver ikke et ord 
før skriftlig samtykke foreligger.

Opplysninger og informasjon som tilsynela
tende og i første omgang kan fremstå som uviktig 
og tilfeldig, kan i neste omgang være sentrale for 
det systematiske arbeidet. Det er derfor grunn til 
å tro at tidlig informasjonslagring letter arbeidet 
og skaper mer pålitelige data dersom tjenesten 
skal skrive bekymringsmelding til barnevernet 
eller om barnevernet innhenter informasjon fra 

den oppsøkende tjenesten. En slik praksis kan 
likevel vise seg å være på kant med lovgivningen 
om personvern dersom man ikke har forsøkt å 
innhente samtykke. Noen tjenester opererer med 
en absolutt maksgrense på seks måneder for opp
bevaring av personopplysninger uten samtykke. 
Hvis ikke samtykke til å opprette journal foreligger 
innen fristen, slettes alle opplysningene. De nyeste 
dokumentasjonsverktøyene (SOMA) inneholder 
funksjoner som gir de ansatte varsler om saker 
hvor samtykkefristen er i ferd med å gå ut. Så lenge 
dokumentasjonsarbeidet er basert på brukerens 
informerte samtykke, er dette innenfor loven. I 
saker hvor samtykke av ulike grunner ikke fore
ligger, finnes det fortsatt muligheter til å nedtegne 
opplysninger innenfor lovverket. Samtidig er dette 
noe mer komplekst. 

Forskjellene i de oppsøkende tjenestenes doku
mentasjonspraksis kan til dels forklares ved at 
tjenestene har ulike mandat, oppdragsgivere og  
lokale tradisjoner. Det foreligger ikke et eget lov
verk som regulerer dokumentasjonspraksisen i 
oppsøkende virksomhet. Det er derfor sannsynlig 
at de ansatte former sin praksis i lys av hva som 
er gjort tidligere, og de vil preges av lovverk som 
regulerer driften til andre enheter i den sektoren 
de er plassert. En sterkt økende andel av de opp
søkende ungdomstjenestene er nå lagt til helse
sektoren. Mange er fremdeles knyttet til oppvekst 
og kultursektoren, mens omtrent en femtedel er 
lagt til barnevernet (se figur 5). Dette er forhold 
som trolig preger dokumentasjonspraksisen i den 
enkelte virksomhet. Profesjonaliseringsprosessene 
som har pågått gjennom videreutdanning i opp
søkende arbeid, ny faglitteratur, flere møtepunkt 
for ansatte i oppsøkende tjenester og nye doku
mentasjonsverktøy det siste tiåret, har likevel ført 
til en likere dokumentasjonspraksis mellom opp
søkende tjenester i ulike kommuner (Henningsen 
og Gotaas 2008). Problemstillinger knyttet til lov
lig og faglig forsvarlig dokumentasjonspraksis har 
blitt spesielt grundig drøftet i de 20 kommunene 
som har implementert dataregistreringsverk
tøyet SOMA (KoRus – Oslo 2014). Det er likevel 
behov for ytterligere utredning om de oppsøkende  
tjenestenes samfunnsoppgaver og dokumenta
sjonspraksis. 
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Taushets og opplysningsplikt – mot en ny 
praksis?
Et stadig tilbakevendende tema i de oppsøkende 
tjenestenes oppfølgingsarbeid er hvordan man 
skal tolke tjenestenes taushets og opplysnings
plikt. Tjenestenes taushetsplikt blir fortolket på 
ulikt vis, og det er også uenighet rundt hvilke 
forhold som kvalifiserer til å utløse meldeplikten. 
Gjennom vårt arbeid i dette fagfeltet har KoRus 
– Oslo inntrykk av at det har foregått en endring 
i praktiseringen av tjenestenes taushetsplikt. Ter
skelen for at opplysningsplikten inntreffer synes 
å være senket. I Oslo rapporterer nå flere bydeler 
om at deres medarbeidere omtales av noen ung
dommer som ute-snitchere, mens Uteseksjonen i 
Oslo omtales av yngre ungdom i sentrumsmiljø
ene som barnevern på gata. 

Etter vår vurdering er forhold knyttet til prak
tisering av taushets og opplysningsplikt essen
sielle fagutviklingsspørsmål for aktørene i det 
oppsøkende feltet. Siden tjenestene er ulikt orga
nisert, har ulike mandat og målgrupper og pro
blemstillinger som varierer fra ungdom til ung
dom, er det vanskelig å forestille seg at det kan 
eller bør utarbeides universelle standarder for 
praktisering av taushetsplikt. Etter vår mening er 
det derimot behov for at dette drøftes og avklares 
lokalt i den enkelte kommune. I dag er opp mot 
30 % av landets oppsøkende tjenester organisert 
i helsesektoren. Et viktig spørsmål blir hvorvidt 
helseprofesjonenes lovgivning og praktisering av 
taushetsplikt vil adopteres i de oppsøkende tje
nestene. I så fall vil det bety en dreining mot en 
strengere praktisering av taushetsplikt, og kan
skje en forhøyet terskel for å mobilisere foreldre, 
barnevern eller andre hjelpetjenester tidlig. Det 
er etter vår mening viktig at den oppsøkende tje
nestens organisatoriske plassering, samarbeids
former og praktisering av taushetsplikt drøftes og 
gis et tydelig mandat i den enkelte kommune. 

Dataregistreringsverktøy
Dokumentasjonspraksisen i de oppsøkende tje
nestene er ulik. Ulikheten ser til en viss grad ut 
til å variere med hvilket mandat tjenesten har 
og hvordan tjenesten er organisert lokalt. Blant 
de som er organisert under fritids og kulturs
ektoren i kommunen, er det færrest som skriver 

journal. Det er også ulikhet i hvilke fagsystemer 
virksomhetene har tilgjengelig til sitt doku
mentasjonsarbeid. Grovt sett rapporterer virk
somhetene om en tredeling. Blant de store og 
mellomstore tjenestene er det mange som har 
dataregistreringsverktøy som er tilpasset etter 
kravspesifikasjoner for oppsøkende tjenester. De 
bruker registreringsverktøy som SOMA, OKTUS 
eller en tilpasset versjon av VISMA. Den neste 
gruppen bruker dataregistreringsverktøy som i 
utgangspunktet er utformet for andre tjenester 
innen den sektoren den oppsøkende virksom
heten er plassert. Det vanligste programmet her 
er WinMed3. Dette er et journalsystem utarbei
det for helsetjenester. Videre rapporterer flere 
at de bruker Familia (barnevern), Visma Profil 
(omsorgstjenester) og Socio (sosialtjenesten/
NAV). Den siste tredjedelen av de oppsøkende 
tjenestene bruker enten ingen eller helt selvpro
duserte registeringsverktøy. 

Dataregistreringsverktøy som tilfredsstiller 
tjenestens behov?

Ja

Nei

Figur 18: Har virksomheten eget dataregistre-
ringsverktøy som tilfredsstiller tjenestens behov? 
N=74.

Mer enn halvparten (58 %) er godt fornøyd med 
sitt dokumentasjonsverktøy, mens 42 % mener at 
dokumentasjonsverktøyene ikke tilfredsstiller tje
nestens behov. Blant de som er fornøyd, er det flest 
virksomheter som har egne tilpassede fagsystemer 
(SOMA, OKTUS og VISMA). Mange virksomhe
ter som bruker andre faggruppers fagsystemer 
er også fornøyd, men her er variasjonen større. 
Det er størst misnøye med fagsystemene blant de 
virksomhetene som ikke har slike systemer eller 
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kun baserer sitt dokumentasjonsarbeid på selv
lagde registreringsverktøy. For lesere som ønsker 
ytterligere innsikt i dokumentasjonspraksisen og 
fagsystemer for oppsøkende tjenester, vil vi anbe
fale å laste ned Årsrapport 2013 fra Utekontakten i 
Tromsø (2013).8 Årsrapporten er lagd med basis 
i registreringsverktøyet SOMA. Denne rapporten 
viser også skillene vi har beskrevet mellom kon
takt og kontraktklienter (oppfølgingsklienter). 
Årsrapporten gir et godt bilde av aktivitetene i en 
mellomstor oppsøkende tjeneste. 

8 http://www.losu.no/index.php/bibliotek/off-publikasjoner/
rapporter-og-veiledere/283-arsrapport-2013-fra-utekontak-
ten-i-tromso 
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De oppsøkende ungdomstjenestene og 
nasjonale satsinger
Oppsøkende arbeid har jevnlig fått oppmerk
somhet i statlige styringsdokumenter på rus
feltet. Oppsøkende ungdomsarbeid er omtalt i 
regjeringens Opptrappingsplan for rusfeltet (HOD 
2008) og i Helsedirektoratets veileder for tidlig 
intervensjon på rusfeltet (Helsedirektoratet 2007, 
2009). Utekontaktenes rolle i det forebyggende 
arbeidet i kommunen beskrives også i veilederen 
Sammen om mestring (Helsedirektoratet 2014a). 
Direktoratet er her opptatt av tilrettelegging av 
tjenestene etter brukernes behov, og skriver: 

Tiltakene som iverksettes må tilpasses den situa-
sjon og sammenheng hver enkelt er i, og støtte opp 
under brukerens egen bedringsprosess. […] Helses-
tasjon, skolehelsetjeneste, utekontakter, barnevern-
tjenesten, fastlegen og psykologer i kommunens 
helse- og omsorgstjenester er viktige aktører i det 
individuelle forebyggende arbeidet (Helsedirektora-
tet 2014a: 49–50). 

Generelt vies det langt mer plass til oppsøkende 
virksomheter som arbeider med voksne som 
allerede har utviklet alvorlige og langvarige pro
blemer eller lidelser. Særlig har ACT (Assertive 
Community Treatment) og FACT (Fleksibelt ACT) 
fått stor oppmerksomhet i de nyeste statlige sty
ringsdokumentene for rusfeltet (Helsedirektoratet 
2014a, 2014b og HOD om primærhelse tjenester). 
I 2009 introduserte Helsedirektoratet en satsing på 
å utvikle bedre tjenester til mennesker med store 
psykiske lidelser. Her ble det etablert en tilskudds
ordning for oppretting av ACT og FACTteam i 
kommunene. Slike team ble deretter raskt etablert 
i en rekke kommuner i Norge. Nasjonalt kompe
tansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) og 
Nasjonal kompetansetjeneste ROP har hatt ansvar 
for opplæring, oppfølging og kvalitetsutvikling av 
ACT/FACTarbeidet i kommunene. Virksom
heten i ACTteamene er blitt grundig evaluert i 
en studie av 12 norske ACTteam. Funnene fra 
studien er oppsummert i rapporten Utprøving av 
ACT-team i Norge – Hva viser resultatene? (Nasjo
nal kompetansetjeneste ROP 2014). Evalueringen 
viser at teamene bidrar til at antall oppholdsdøgn 
og oppholdsdøgn på tvang ble mer enn halvert to 
år etter inntak i ACTteam. Videre viser rappor
ten at pårørende og brukere i stor grad er fornøyd 

med arbeidsmetodene og omfanget av hjelp og 
støtte som gis. Teamene fungerer som en brobyg
ger og koordinator mellom enheter i kommunene 
og mellom de kommunale tjenestene og spesia
listhelsetjenestene. I rapporten forklares de gode 
resultatene med måten satsingen har blitt imple
mentert på. Egen håndbok, systematisk opplæring 
og følgeforskning har hatt betydning for resulta
tene (Nasjonal kompetansetjeneste ROP 2014). 

Satsingen på ACT/FACT i kommunene er et 
eksempel på en vellykket implementering av 
oppsøkende virksomhet rettet mot voksne med 
alvorlig problematikk knyttet til psykisk helse og 
rus. Sett fra utsiden kan det se ut til at de velko
ordinerte statlige og regionale støttefunksjonene 
(tilskudd, håndbok, opplæring, følgeforskning) 
har spilt en viktig rolle for at tjenestene har lyktes 
lokalt. Det er derfor nærliggende å stille spørsmål 
om hvordan de statlige og regionale støttefunksjo
nene fungerer for de oppsøkende tjenestene som 
arbeider med ungdom. 

KoRus – Oslos rolle i det oppsøkende feltet
KoRus – Oslo har hatt oppsøkende sosialt arbeid 
som nasjonal spisskompetanse gjennom et snaut 
tiår. Henningsen og Gotaas (2008) har knyttet 
de omtalte profesjonaliseringsprosessene i fag
feltet til KoRus – Oslos aktive rolle i feltet over 
tid. Fra 2014 avviklet Helsedirektoratet de nasjo
nale spisskompetanseområdene for de regionale 
kompetansesentrene for rusfeltet. Dette med
førte at KoRus – Oslo har redusert sitt tilbud om 
støtte til fagutvikling for tjenester og ansatte i det 
oppsøkende fagfeltet. SOMA og SAT er lagt ned 
som nasjonale utviklingsprosjekter. Det arbei
des nå kun lokalt med tjenestene i Oslo. Videre
utdanning i oppsøkende sosialt arbeid, som har 
vært drevet i samarbeid med Høgskolen i Oslo 
er nedlagt. Det brukes ikke midler eller kom
petanse på å skape nasjonale møteplasser eller 
yte veiledning eller annen fagstøtte for ansatte 
i det oppsøkende fagfeltet. Det eksisterer ingen 
planer for å utarbeide nye håndbøker, drift av  
opplæringstiltak eller forskning for/på de opp
søkende ungdomstjenestene. Dette på tross av at 
de oppsøkende ungdomstjenestene i omfang langt 
overgår omfanget av ACT/FACT i kommunene. 
Det er i dag ingen kompetansesentermiljø som er 
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gitt spesielt ansvar for å arbeide med kvalitetsut
vikling av oppsøkende ungdomsarbeid i Norge. 
En tydelig avklaring av hvem som har nasjonalt 
ansvar for kunnskapsutvikling og spredning av 
god praksis er svært viktig for kontinuitet og fag
utvikling lokalt. 

På lengre sikt kan fraværet av statlig interesse 
for det oppsøkende ungdomsarbeidet være en 
utfordring for kvaliteten på arbeidet i dette feltet. 
Vi har vist at mange oppsøkende enheter i kom
munene er små. De har lite egne ressurser som 
kan brukes til kompetanseheving og kvalitets
utvikling. Opprettholdelse av en profesjonell og 
faglig praksis i oppsøkende ungdomsarbeid for
utsetter at ansatte velger å bli i arbeidet over tid, 
at det finnes muligheter for faglig utvikling og at 
det er integrasjon (samhandling og utveksling av 
erfaringer) i fagfeltet på regionalt eller nasjonalt 
nivå. Hvordan dette skal ivaretas i fremtiden er 
usikkert. Kanskje må de store oppsøkende virk
somhetene ta større ansvar for å skape møte
punkter og rom for samhandling i fagfeltet. Kan
skje kan Landsforeningen for oppsøkende sosialt 
ungdomsarbeid (LOSU) igjen spille en mer sen
tral rolle i fagutviklingsarbeidet på feltet, slik de 
gjorde det på 1970 og 1980tallet. Kanskje kan 
feltet finne nye samarbeidspartnere i kompe
tanse og forskningsmiljøene som kan bidra til  
fagfeltet. I dag kan det se ut til at det oppsøkende 
fagfeltet faller mellom ulike stoler, og at det der
for overlates til den enkelte kommune å sørge for 
kompetanse og kvalitetsutvikling av oppsøkende 
ungdomstjenester. 

Ambulant virksomhet og oppsøkende arbeid
Med bakgrunn i avviklingen av KoRus – Oslos 
nasjonale spisskompetanseområde knyttet til 
oppsøkende sosialt arbeid, fremstår det i dag at 
det er enorme forskjeller mellom satsingen på 
ambulant virksomhet (ACT og FACT) og opp
søkende arbeid rettet mot utsatte unge. Dette er 
urovekkende i en tid der tidlig intervensjon blir 
trukket frem som en prioritert strategi i psykisk 
helse og rusarbeid. Helsedirektoratet slår fast at: 

Forebygging som retter seg mot individer som 
har risikofaktorer eller har utviklet problemer, er 
en viktig del av det lokale arbeidet. Gjennom tidlig 
identifikasjon og intervensjon kan det være mulig å 

forhindre videreutvikling og begrense problemene, 
forkorte behandling og redusere negative konse-
kvenser (Helsedirektoratet 2014a: 49). 

Fra gjeldende styringsdokumenter fremstår 
målgruppene til de oppsøkende ungdomstje
nestene og målgruppene til ACTteamene med 
mange likhetstrekk. De oppsøkende tjenestene 
retter sin innsats mot utvalgte grupper av unge 
som har utviklet milde og kortvarige problemer 
og som er i risiko for å utvikle mer omfattende og 
sammensatte problemer. ACT og FACTteamene 
retter sin innsats mot indikerte grupper av voksne 
med en omfattende og sammensatt problematikk. 
De to målgruppekategoriene omtales i Helsedi
rektoratets veileder (2014a: 48) som Hovedforløp 
1: Milde og kortvarige problemer og Hovedforløp 3: 
Alvorlige og langvarige problemer/lidelser. 

Vi mener det er mye å lære fra implementerin
gen av ACT/FACTteam. Det er grunn til å tro 
at mange unge som får oppfølging av oppsøkende 
ungdomstjenester i kommunene er unge som 
av ulike grunner er utsatt for en økt risiko for å 
utvikle langvarige rus eller psykososiale proble
mer. De oppsøkende ungdomstjenestene vil tro
lig profitere på å utvikle tettere samarbeid med 
forsknings og kompetansesentermiljøer, etter 
mønster fra ACT og FACTteamene i kommu
nen. Mangfoldet av praksisformer og prioriterin
ger som viser seg i vår studie peker i retning av at 
feltet har behov for å utvikle en mer enhetlig og 
kunnskapsbasert praksis. Det er behov for å sette 
ytterligere fokus på det oppsøkende ungdomsar
beidet i kommunene. KoRus – Oslo vurderer at 
det er behov for ny følgeforskning, videre meto
deutvikling og bedre fagsystemer, og det bør 
arbeides med å lage forskningsdesign for å kunne 
gjennomføre tilpassede effektstudier også av det 
relasjonsorienterte oppsøkende ungdomsarbeidet 
i kommunene. 

Tidlig intervensjon og selektivt  
folkehelsearbeid
I lys av den nye folkehelselovgivningen og nye 
satsinger på barn og ungdom, fremstår de opp
søkende tjenestene som en særlig godt egnet virk
somhet for å kunne etablere selektive og brukero
rienterte innsatser rettet mot unge i kommunene. 
Brukernes egne innspill til Meld. St. 26 om frem
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tidens primærhelsetjeneste understreker behovet 
for fleksible, oppsøkende og ressursorienterte tje
nester rettet mot utsatte unge. I stortingsmeldin
gen gjengis brukerutsagn som: 

Vi må ha mer fokus på ressurser og det friske. 
[…] Ikke alle trenger BUP. Barn ønsker oppfølging 
der de bor. Og: Man overser alle varslene før det er 
for sent og behandler symptomer i stedet for årsak 
(Helse- og omsorgsdepartementet 2015:11). 

Nettopp det å være til stede blant utsatt ung
dom både når det går bra og mindre bra, er 
en av de metodiske styrkene ved oppsøkende 
ungdoms arbeid. Tilstedeværelse på de unges 
arenaer over tid gir anledning til å arbeide med, 
fremme og legge til rette for at utsatte ungdom
mer kan få brukt og vist frem sine ressurser. Sam
tidig vil den etablerte kontakten og den jevnlige 
tilstedeværelsen gi anledning til å intervenere, 
hjelpe og støtte i perioder hvor den unge sliter 
med problemer. Denne undersøkelsen viser at de 
fleste oppsøkende tjenestene legger vekt på å være 
fleksible. Virksomhetene er i stand til å gjøre hur
tige omprioriteringer for å møte lokale utfordrin
ger eller nye behov. Mange understreker verdien 
av at tjenesten kan bruke lang tid på oppfølging 
av kun en ungdom eller en familie dersom det er 
akutt behov for det. Flere peker på betydningen 
av at de oppsøkende tjenestene ofte har langvarige 
relasjoner til sine brukere. 

Studien viser at de oppsøkende tjenestene tilbyr 
et mangfold av individuelt tilpassede intervensjo
ner i sine lokalmiljøer. Det lar seg ikke fastslå i hvil
ken grad disse intervensjonene er kunnskapsba
serte eller mer tilfeldig valgt. Kanskje har dette vært 
medvirkende til at oppsøkende ungdomsarbeid 
ikke lenger vies omtale i de nyeste statlige styrings
dokumentene som tar for seg satsinger på utsatte 
unge (Helsedirektoratet 2014a, 2014b; Helse og 
omsorgsdepartementet 2015). Likevel er det et 
fellestrekk at styringsdokumentene fremhever lett 
tilgjengelige tjenester for ungdom som en vesentlig 
del av strategiene rettet mot utsatte unge. 

Helsestasjon og skolehelsetjenesten kan bidra til 
utjevning av sosiale helseforskjeller hvis tjenesten 
har riktig kapasitet og er lett tilgjengelig. Det er også 
mye som tyder på at skolehelsetjenesten kan spille 
en rolle i å forhindre at elever avbryter den videre-
gående opplæringen (Helsedirektoratet 2014b:70).

Stadig flere kommuner velger å legge sin opp
søkende tjeneste til helsesektoren. Kommunene 
ønsker trolig å utjevne sosiale helseforskjeller og 
gjøre sine helsetjenester mer tilgjengelig for utsatte 
unge. Derfor koples helsetjenestene stadig sterkere 
til de oppsøkende virksomhetene. Oppsøkende 
arbeid benyttes i økende grad i helsesektoren for å 
sikre at de mest utsatte kommer i kontakt med og 
får relevante helsetjenester på et tidlig tidspunkt. 
Funn fra vår undersøkelse støtter en slik forklaring. 
For det første er mange oppsøkende virksomheter 
nylig lagt til helsesektoren i kommunene. Videre 
er det langt flere helsesøstre og sykepleiere som tar 
del i utøvelsen av oppsøkende arbeid. Dessuten ser 
det ut til å være tette koplinger mellom oppsøkende 
ungdomstjenester og helsestasjoner også blant de 
tjenestene som ikke er organisert i kommunenes 
helsesektor. 

Organiseringen av det oppsøkende arbeidet i 
Bydel Nordstrand i Oslo er et eksempel på hvor
dan denne nye tendensen kommer til uttrykk. Ute
kontakten i Bydel Nordstrand er organisert i enhet 
for forebyggende tjenester. De ansatte i tjenesten 
er flerfaglig sammensatt, og består av oppsøkende 
miljøterapeuter med helse og sosialfaglig bak
grunn, samfunnsvitere og en psykolog. Tjenesten 
er underlagt en leder som også har ansvar for et 
familieteam bestående av kliniske barneverns
pedagoger, klinisk sosionom, familieterapeuter og 
en psykolog. Videre inngår også frisklivssentralen 
med fysioterapeut/samfunnsviter og en psykolog, 
med fokus på lavterskel helsehjelp. Sistnevnte retter 
seg mot aldersgruppen fra 18 år og oppover. Tje
nesten har et utvidet perspektiv på helse, og felles 
for alle er at de har et forebyggende og helhetlig 
perspektiv i møte med brukere og samarbeidspart
nere. Tjenestene er samlokalisert, og det gir større 
muligheter til å benytte seg av flerfaglige ressurser 
på tvers av tjenestene. 

Fremtidens oppsøkende tjenester
Denne undersøkelsen viser at stadig flere opp
søkende tjenester blir lagt til kommunens helse
sektor. Dersom denne utviklingen fortsetter, vil 
det trolig ha betydning for valg av målgrupper, 
metoder og hvem som ansattes fremover. Man 
kan tenke seg at tjenestene vil bli mer autonome 
i den forstand at de vil adoptere helsepersonells 
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taushetsplikt. Det er også mulig at de i større grad 
vil bli benyttet som innhentere og utførere for kom
munenes etablerte helsetjenester. De oppsøkende 
tjenestene vil i et slikt scenario i økende grad 
arbeide oppsøkende for å motivere ungdom til å 
ta kontakt med helsestasjon og psykisk helsevern. 
Samtidig vil de også få flere konkrete oppdrag 
om å følge opp navngitt ungdom på bestilling fra 
kommunenes helsetjenester. Slik vil de oppsø
kende tjenestene bli et slags ACT for ungdom. 

Hvilke fagprofesjoner som ansettes i oppsøkende 
ungdomsarbeid, vil ha betydning for den faglige 
utviklingen i tjenestene. Selv om tverrfaglighet er et 
uttalt mål, vil både organisatorisk plassering og den 
faglige bakgrunnen til de ansatte påvirke de grunn
leggende paradigmene i feltet. Det samme gjelder om 
de ansatte oppfatter at de kan utføre oppgavene sine 
rimelig autonomt innenfor bestemte målsettinger.

En annet tendens vi har beskrevet i rapporten, er 
at de oppsøkende tjenestene i økende grad arbeider 
med oppfølging av ungdom på oppdrag fra andre 
– barnevern, politi, domstoler, skoler eller helsetje
nestene. Denne utviklingen kan peke i retning av at 
de norske oppsøkende tjenestene blir mer som de 
oppsøkende tjenestene i den finske ungdomssatsin
gen. I Finland er oppdragsbasert oppsøkende arbeid 
den dominerende aktiviteten. Det er grunn til å se 
nærmere på resultatene av den finske ungdomssat
singen på ungdom utenfor utdanning og arbeids
liv (Nordens Välfärdscenter 2011). Elementer fra 
deres satsing kan være nyttige å trekke veksler på 
for å styrke det generelle arbeidet mot skolefrafall i 
Norge. Det er likevel grunn til å stille spørsmål ved 
om våre oppsøkende ungdomstjenester vil miste 
vesentlige kvaliteter dersom de i hovedsak blir utfø
rere av oppfølgingsarbeid basert på andre tjenesters 
bestillinger, vurderinger og premisser. Betydningen 
av det frivillige samarbeidet fra den unges side, de 
generative trekkene fra hendelser i det oppsøkende 
arbeidet og mulighetene som ligger i tjenestenes 
fleksible innretting av praksis vil i så fall kunne få 
mindre betydning. 

En utfordring det oppsøkende feltet står over
for i årene som kommer, er fraværet av statlig 
engasjement og statlige føringer for oppsøkende 
ungdomsarbeid. Vi har vist at bortfallet av de regi
onale kompetansesentrenes nasjonale spisskompe
tanseområder fører til at oppsøkende sosialt arbeid 

ikke lenger er et prioritert nasjonalt arbeidsområde. 
Dermed er den nasjonale overbygningen som har 
bundet feltet sammen gjennom å tilby videreutdan
ning, opplæring og møteplasser det siste tiåret for
svunnet. Landsforeningen for oppsøkende sosialt 
ungdomsarbeid (LOSU) har mistet finansiering fra 
statlige myndigheter, og synes også å være svekket. 
Dermed er det i dag lite utover delt metodikk og 
felles historie som binder de oppsøkende tjenestene 
sammen som et fagfelt. Dersom metode og fag
utviklingsarbeid i fremtiden fullt og helt skal være 
et anliggende i den enkelte kommune, er det grunn 
til å tro at fagfeltet samlet sett vil svekkes på sikt. 
Det er sannsynlig at mindre oppsøkende tjenester 
vil miste sin egenart og bli som andre tjenester, som 
f.eks. barnevern, helsestasjon eller forebyggende 
politi. 

Dersom vi hadde hatt data fra alt oppsøkende 
arbeid som utføres i kommunene – ikke bare 
ungdomsarbeidet – ville det gitt anledning til å 
tegne et mer helhetlig og nyansert bilde av oppsø
kende arbeid i kommunene. Kanskje ville dette også 
åpnet for nye tanker omkring hvordan en større og 
mer samlet oppsøkende tjeneste kunne se ut i frem
tiden: En oppsøkende tjeneste som yter tilbud både 
til ungdom og voksne, og som kanskje i større grad 
enn i dag har innslag av ansatte med brukererfaring 
og ansatte fra frivillige organisasjoner. Dessverre gir 
ikke vårt datamateriale grunnlag til å kunne trekke 
denne typen slutninger. Likevel vil vi løfte frem 
nettopp poenget med å forsøke å betrakte det opp
søkende arbeidet i kommunene samlet dersom det i 
fremtiden skal lages en ny omfangsundersøkelse av 
oppsøkende ungdomsarbeid.

Anbefalinger og veier videre
Sundby og Dalhaug (1991) trakk på begynnelsen av 
1990tallet følgende konklusjon om utviklingen for 
de oppsøkende ungdomstjenestene: 

Kanskje har utekontaktene identitetsproblemer. 
Og kanskje er det noe de må leve med. Den evige 
jakten etter et fast ståsted kan være prisen ute-
kontaktene må betale for å være den fleksible og 
ubyråkratiske alltid-på-banen-instansen som de 
tar mål av seg å være. […] Hvis dette bindeleddet 
mellom de etablerte hjelpetjenestene og de utsatte  
ungdomsgruppene stadig innskrenkes, vil de ung-
dommene som utekontaktene arbeider med lett 
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kunne forsvinne fra det sosialpolitiske synsfeltet 
(Sundby og Dalhaug 1991:31). 

Vår studie bekrefter at forholdene Sundby og 
Dalhaug beskrev ved inngangen til 1990tallet 
fremdeles gjør seg gjeldende i 2015. Rett nok burde 
kanskje det sosialpolitiske synsfeltet erstattes av 
det helsepolitiske synsfeltet. Likevel er kjernen i de 
oppsøkende tjenestenes arbeid og den funksjonen 
de spiller i kommunene fremdeles den samme: Det 
handler om å være et bindeledd for de unge som 
ikke nås eller er skeptiske til det etablerte hjelpe
apparatet. Arbeidet dreier seg fremdeles om å 
inkludere de aller mest utsatte unge i relasjoner, i 
aktiviteter og i kontakter med andre tjenester og 
systemer som kan bidra til at færrest mulig unge 
faller utenfor. 

Mangfoldet i de oppsøkende ungdomstjeneste
nes sektortilhørighet, metodeprioriteringer og mål
grupper viser at virksomhetene anses som anven
delige for å fylle ulike funksjoner i kommunene. 
De oppsøkende ungdomstjenestene benyttes som 
en forlengelse av helse, utdanning, barne vern og 
kultursatsinger. Vi har vist at de nye statlige sty
ringsdokumenter og nasjonale satsinger på barn og 
ungdom bare i begrenset grad omtaler oppsøkende 
ungdomsarbeid (Helsedirektoratet 2014a, 2014b; 
Helse og omsorgsdepartementet 2015). De 102 
oppsøkende ungdomstjenestene ser ut til å være 
glemt i de statlige satsingene. Dette på tross av at tid
lig intervensjonsstrategier forutsetter at noen tar et 
spesielt ansvar for tidlig identifikasjon av risikout
satte unge og motiverer disse til å komme i kontakt 
med aktiviteter eller tjenester som kan avhjelpe 
deres situasjon. De oppsøkende ungdomstje
nestene fremstår som en lite omtalt, men helt nød
vendig del av en effektiv tidlig intervensjonskjede i 
kommunene. I kommuner med opp søkende ung
domstjenester bør disse ha en aktiv rolle i psykisk 
helsearbeid, i satsinger for å forebygge skolefrafall, 
for å bekjempe barnefattigdom og i andre selektive 
folkehelsesatsinger som inkluderer barn og ung
dom. Nøkkelen til suksess i tidlig intervensjonsar
beid ligger nettopp i å kople og engasjere de mest 
utsatte unge til virksomme forebyggingstiltak. Her 
vil de oppsøkende tjenestene fremdeles ha en unik 
rolle å fylle. 

På bakgrunn av denne studien og KoRus – Oslos 
tiårige innsats på det oppsøkende feltet, har vi ut ar
beidet fem anbefalinger for utviklingen av opp
søkende ungdomsarbeid i Norge: 

1. Det bør utarbeides nye statlige føringer for 
opp søkende ungdomsarbeid i kommunene. 
Føringene bør drøfte hvordan oppsøkende 
ungdomsarbeid kan brukes lokalt for å fremme 
satsinger innen folkehelse, tidlig intervensjon, 
psykisk helse, rus samt utdanning og arbeid. 

2. Det bør gjennomføres nye studier av oppsøkende 
arbeid i kommunene. Disse bør særlig fokusere 
på de oppsøkende tjenestenes evne til å nå grup
per som ikke ellers nås i tilstrekkelig grad av 
det ordinære apparatet. Videre bør nye studier 
fokusere på hvilke virksomme innsatser de opp
søkende tjenestene setter inn eller kan sette inn. 

3. De oppsøkende tjenestene bør selv ta initiativ til 
å drøfte kunnskapsgrunnlaget og utveksle erfa
ringer og metodikk fra egen virksomhet. I fra
været av nasjonale møteplasser øker behovet for 
regionale og lokale møteplasser for fagutviklings
arbeid. 

4. De oppsøkende tjenestene bør videreutvikle 
dokumentasjonspraksisen både når det gjelder 
personopplysninger og kartleggingsmetodikk. 
Oppsøkende tjenester bør være en ressurs i kom
munenes folkehelsekartleggingsarbeid. Kommu
nene har behov for å ha oppdatert kunnskap både 
om større utviklingstrender og om grupper som 
skiller seg ut for å kunne utforme en hensikts
messig lokal ruspolitikk og folkehelsestrategi.

5. Det er behov for oppdatert metodelitteratur for 
feltet. Dagens metodelitteratur er ikke revidert 
på ti år. Det er gjennomført flere studier av opp
søkende virksomhet som peker i retning av at det 
er behov for å videreutvikle metodebeskrivel
sene. Det er uklart hvem som bør ta initiativ til 
et slikt arbeid. Det er vanskelig å forestille seg at 
det ligger innenfor en enkelt kommunal tjenestes 
mandat å skrive eller revidere en metodebok om 
oppsøkende ungdomsarbeid. 
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Kommune Stillings Prosjekt Total  
 hjemler 
Agdenes 0,5 1 1
Alstahaug 1,5 0 2
Alta
Asker 4 0 4
Askim 2 0 2
Askøy
Aurskog-Høland 2 1 3
Bergen 21 0 21
Bodø 5 0 5
Brønnøy 1 0 1
Bærum 7 0 7
Drammen 6 1 7
Eidsberg 2 0 2
Eidsvoll 4 0 1
Elverum 2 0 2
Enebakk
Fredrikstad 4 0 4
Frogn 2 0 2
Gjerdrum
Gjøvik 3,5 0,5 4
Hadsel 1 0 1
Hammerfest 1 0 1
Hitra 1 2 5
Horten 4 1 4
Hurdal 0,8 0 1
Kongsberg 1,4 0 2
Klepp 2 0 1
Kvam 1,4 0 2
Larvik 4,15 0,15 8
Leksvik 2 1 2
Lenvik 1 0 1
Lierne 0,8 0 1
Lillehammer 3,5 0,5 4
Lillesand 0,5 0 1
Lindås 2 0 2
Luster 1 0 1
Lørenskog 4,5 1 5
Modum 2 0 2
Molde
Namsos 3 0 3
Nedre Eiker 2 0 2
Nes (Akershus) 2,5 1 3
Nesodden
Nissedal

Kommune Stillings Prosjekt Total  
 hjemler 
Nittedal 4 0 4
Nome 2 0 2
Nordre Land 4 0 4
Oppegård 2,5 0,5 3
Porsgrunn
Re 1 0 2
Ringerike 2,7 0,25 3
Ringsaker 6 1 6
Rødøy 1 0 2
Sandnes 2 0 2
Sarpsborg
Ski 2 0 2
Skiptvet 1 0 1
Skjervøy 3 1 4
Sola 4 0 5
Songdalen 2 0 2
Stange 3 0 3
Stavanger 12 0,2 13
Steigen 1 0 1
Stjørdal 4 0 5
Strand 1,5 0 2
Sund 3 2 3
Sørum 2 0 4
Tana 1,6 0 1
Tromsø 7 0 7
Trondheim 13 0 13
Tysfjord 0,6 0 1
Tønsberg 2 0 2
Ullensaker 4 0 3
Ullensvang 2 1 2
Ulvik 1 0 1
Vadsø 1 0 2
Verdal 2 0 2
Vestre Toten 0,5 0 1
Voss 1,2 0 3
Vågå 2 0 2
Ørland 2 2 3
Øvre Eiker 2 0 2
Ål
Ålesund 2 0 2

Totalt, alle kommuner  
(unntatt Oslo kommune og bydelene)   240

Appendiks 1
Landsoversikt: Kommuner med oppsøkende tjeneste rettet mot ungdom
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84 kommuner har rapportert om oppsøkende 
ungdomstjenester. Videre rapporterer 8 bydeler 
i Oslo om sine oppsøkende ungdomstjenester i 
denne surveyen. Det er altså til sammen 92 kom
muner og bydeler som har besvart undersøkelsen 
med at de har egne oppsøkende tjenester. I tillegg 
har våre kartlegginger vist at det også finnes egne 
oppsøkende ungdomstjenester i Løten, Stord, 
Arendal, Råde og Kvinnherad. Videre har by de
lene Alna, Frogner, Grorud, Nordstrand og Stov
ner i Oslo egne oppsøkende tjenester. En samlet 
oversikt av alle data vi besitter viser at det i 2015 
eksisterte 102 unike oppsøkende tjenester i kom
munene i Norge. De sistnevnte tjenestene er kun 
tatt med i oversikten for å gi et fullstendig bilde av 
utbredelsen til det oppsøkende arbeidet i landet. 
Sistnevnte kommuner og bydeler har ikke besvart 
surveyundersøkelsen, og rapporten for øvrig 
inkluderer derfor ikke informasjon fra disse. 

Oslo er holdt utenfor overstående landsoversikt 
og en egen oversikt for Oslo presenteres her: 

Kommune Stillings Prosjekt Total 
bydel hjemler
Uteseksjonen 
(Velferdsetaten) 38 1 39
Bydel Alna* 4 2,5 7
Bydel Bjerke 2,5 1 3
Bydel Frogner**
Bydel Gamle Oslo 6 2 6
Bydel Grorud* 4 4 4
Bydel Grünerløkka 3,6 1 4
Bydel Nordre Aker 6 1 7
Bydel Nordstrand* 4,7 3 9
Bydel St. Hanshaugen 2 1 2
Bydel Stovner* 5 5 5
Bydel Søndre Nordstrand 4  4
Bydel Vestre Aker 6 1 6
Bydel Østensjø 7  8
Oslo kommune totalt   104

*  Informasjon om antall ansatte er innhentet gjennom  
telefonintervju. 

**  Vi har ikke kommet i kontakt med den oppsøkende tjenesten.
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Appendiks 2
Spørreskjema

 
LOGO INN HER

Det oppsøkende arbeidet med ungdom som utføres i kommunene er et sentralt 
virkemiddel for å nå utsatte unge tidlig. Informasjon fra denne studien vil utfylle
bildet av hvordan nasjonale satsninger på ungdom, rus og psykisk helse utøves i 
kommunene. Vi ber derfor om denne surveyen videreformidles til en person som har 
oversikt over ungdomsarbeidet/det oppsøkende arbeidet i deres kommune (gjerne
leder for den oppsøkende tjenesten, eller nærmeste overordnede leder[1]) og at det 
sørges for at surveyen besvares så raskt som mulig. Kartleggingen gjennomføres av
Kompetansesenter rus – Oslo som er et av syv regionale kompetansesentre for 
rusfeltet.

[1] I kommuner som ikke har en slik oppsøkende tjeneste ønsker vi at skjema 
utfylles av en ansatt med oversikt over kommunens ungdomsarbeid. 
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Innledning
Kommune

Har kommunen egen utekontaktvirksomhet/oppsøkende ungdomsarbeid?

  Ja

  Nei
14 % completed 
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Om tjenesten
Når ble den oppsøkende tjenesten opprettet i den form den er i dag?  

Hva er primærmålgruppene med hensyn til alder?

  10 - 15 år

  13 - 18 år

  16 - 23 år

  18 - 25 år

  + 25 år

Annet - spesifiser




Hva er den primære målsettingen for virksomheten?

  Generelt forebyggende arbeid

  Kriminalitetsforebygging

  Rusforebygging

  Psykisk helsearbeid

  Kartleggingsarbeid

  Annet

Hvis annet, spesifiser




Hvor mange stillingshjemler/prosjektstillinger er knyttet til arbeidet i dag?
Antall stillingshjemler

Hvor mange personer er ansatt totalt sett?

Antall prosjektstillinger av disse

Ansattes kjønn (antall)
Menn

Kvinner

Ansattes etniske bakgrunn (antall)
Norsk

Minoritetsbakgrunn

Ansattes alder
20 - 29, antall

30 - 39, antall

40 - 49, antall

50 - 59, antall

60+
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Hvor lenge har de ansatte arbeidet i virksomheten?
0 - 1 år, antall:

2 - 3 år, antall:

4 - 6 år, antall:

7 - 10 år, antall:

Over 10 år, antall:

28 % completed 
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Page 4 of 12Eresearch

Utdanningsnivå og erfaring

Ansattes utdanning: Hvilken utdanning har de ansatte i virksomheten?
Grunnskole, eller universitets/høgskoleutdanning under bachelornivå, antall:

Sosial eller barnevernfaglig utdanning på bachelornivå, antall:

Vernepleier eller sykepleier på bachelornivå, antall:

Annen universitets/høgskole på bachelornivå, antall:

Sosialfaglig utdanning på masternivå, antall:

Annen utdanning på masternivå, antall:

Videreutdanning i oppsøkende arbeid, antall:

Annen relevant studiepoenggivende videreutdanning, antall:

Hvilken utdanning er dette



42 % completed 
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Kartlegging av omfang og innhold
På hvilke arenaer foregår det oppsøkende arbeidet? (flere kryss mulig)

  Sentrumsområder/gater, parker og torg

  Lokalmiljø/boligområder

  Skole

  Hjem

  Fritidsklubb

  Kjøpesenter

  Andre arenaer

Hvis andre arenaer, spesifiser




Hvor stor prosentandel av arbeidstiden bruker de ansatte på oppsøkende 
arbeid?
Her sikter vi til andel tid av total arbeidstid som blir brukt ute på gater, torg, handlesenter, skoler etc der hensikten med 
virksomheten enten er å etablere kontakt med eller vedlikeholde kontakt med tjenestens målgrupper uten at møtene er
avtalt

Prosentandel:

  0 %

  1 - 10 %

  11 - 20 %

  21 - 30 %

  31 - 40 %

  41 - 50 %

  Mer enn 50 %

Driver virksomheten med individuelt oppfølgingsarbeid? (Her sikter vi til om tjenesten driver et avtalt, 
systematisk og målrettet arbeid med enkeltungdom der målsettinger kan være knyttet til endring, motivasjon 
eller læring)

  Ja

  Nei

Hvis ja, hvor stor prosentandel av total arbeidstid brukes på individuelt oppfølgingsarbeid?

  0 %

  1 - 10 %

  11 - 20 %

  21 - 30 %

  31 - 40 %

  41 - 50 %

  Mer enn 50 %

Hvis ja, hvordan etableres oppfølgingsarbeidet? (Flere kryss mulig)

  Initiert fra eget oppsøkende arbeid

  På oppdrag fra barnevern/politi

  Henvendelser direkte til utekontakten

  Gjennom arbeid med unge i grupper eller aktiviteter

  Oppdrag på vegne av Oppfølgingstjenesten/skole

  Annet

Hvis annet, spesifiser:
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Hvilke er de tre viktigste samarbeidspartnerne i det individuelle oppfølgingsarbeidet? (sett tre kryss)

  Familie

  Skole

  Barnevern

  BUP

  PPT

  Behandlingssenter for rusproblemer

  SLT/SALTO-koordinator

  Politi

  Kriminalomsorg

  Andre

Hvis andre, spesifiser:




Beskriv de viktigste 
utfordringene i samarbeid i
deres oppfølgingssaker:




56 % completed 
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Videre om innhold i tjenesten
Inngår urinprøvetaking, kontroll og oppfølging av dette som en del av oppfølgingsarbeidet virksomheten utfører?

  Nei, aldri

  Kun unntaksvis

  Av og til

  Ja, ofte

  Ja, det utgjør hovedtyngden av oppfølgingsarbeidet

Driver virksomheten grupper eller aktivitetstilbud?

  Ja

  Nei

Hvis ja, spesifiser hvilke 
grupper , hvilke aktiviteter 



Hvor stor prosentandel av total arbeidstid brukes på grupper eller aktivitetstilbud?

  0 %

  1 - 10 %

  11 - 20 %

  21 - 30 %

  31 - 40 %

  41 - 50 %

  Mer enn 50 %

Driver virksomheten åpent hus/rådgivningstjeneste der ungdom og andre kan komme uten avtale?

  Ja

  Nei

Hvis ja, hvor mange timer pr. uke

70 % completed 
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Dokumentasjon og organisering
Produserer virksomheten egen årsmelding

  Ja

  Nei

Produserer virksomheten feltrapporter på jevnlig basis?

  Ja

  Nei

Produserer virksomheten utredninger/kartleggingsrapporter for oppdragsgiver eller andre?

  Ja

  Nei

Skrives det journaler på oppfølgingsklienter?

  Ja, på papir som lagres i eget arkiv

  Ja, elektronisk lagret på sikker sone

  Ja, på papir, men mangler låsbart arkivskap

  Nei

  Vet ikke/usikker

Annet, beskriv:




Slik dere vurderer det, blir personopplysninger forvaltet i tråd med gjeldende lovverk?

  Ja

  Nei

  Vet ikke/usikker

Har virksomheten eget dataregistreringsverktøy som tilfredsstiller tjenestens behov for dokumentasjon?

  Ja

  Nei

Hvis ja, hvilket system brukes?




Hvordan er virksomheten organisert: Hvilken etat eller avdeling er virksomheten underlagt?

  Helse

  NAV/sosial

  Barnevern

  Ungdom og fritid

  Skole og oppvekst

  Selvstendig direkte under rådmann

  Interkommunalt samarbeid

  Annet

Hvis annet, beskriv




Har virksomheten egen leder/ledelse?

  Ja, leder, nestleder og teamledere

  Ja, leder og nestleder
 Ja,en leder/koordinator
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  Nei

Hvor mange personer inngår i ledelsen?

Hvilken utdanning og arbeidserfaring har disse?
Utdanning





Arbeidserfaring



84 % completed 
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Andre former for oppsøkende arbeid i kommunen
Hvis din kommune ikke har slik virksomhet, finnes det da planer om å opprette slik virksomhet?

  Ja

  Nei

Kjenner du til om det drives noen annen form for oppsøkende ungdomsarbeid av andre, for eksempel frivillige 
organisasjoner i kommunen?

  Ja

  Nei

Hvis ja, hvilke(n) organisasjon
(er) 



Andre kommentarer/særlige 
forhold som det er verd å
merke seg




98 % completed 
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