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SLUTTRAPPORT FORPROSJEKT 2008-2010 
 
 
UNGDOM PÅ ALVOR 

- et tilbud til unge 16-30 år med behov for å styrke sin livsmestring; å lære 
å bo kombinert med meningsfull skole-, arbeids- og fritidsdeltakelse. 

 
 
 
 
1.0. Innledning 
Forprosjektet Ungdom på alvor tar utgangspunkt i at en økende mengde unge mennesker sliter 
med å mestre flere livsområder samtidig. De faller ut av skole og arbeidsliv samtidig som de 
ofte sliter med å følge opp forpliktelser som samfunnsborger forøvrig. Men ikke minst 
kjennetegnes mange av disse unge ved at de ikke mestrer å bo. Mange mangler bolig og har 
status som bostedsløs. Andre har en ustabil bosituasjon, skifter bolig hyppig og har lite 
ferdigheter til å utvikle boligen til et godt sted å bo. 
I forprosjekt Ungdom på alvor har en erfart at bolig og mestring av en stabil bosituasjon synes 
å være grunnleggende for også å skulle mestre andre livsområder. Gjennom et omfattende 
tverretatlig samarbeid har forprosjektet utviklet en modell for et læringsprogram for unge 
mennesker med behov for helhetlig oppfølging på flere livsområder for å bli i stand til å 
mestre samfunnet.  
 
Forprosjektet har synliggjort stor kompleksitet i samfunnets eksisterende finansieringssystem. 
Fragmentert finansiering og delvis uklare ansvarsforhold vanskeliggjør et arbeid med 
helhetlige forebyggende tiltak. Dette er en problemstilling arbeidsgruppa i forprosjektet har 
viet mye arbeid. Vi mener dog at forprosjektet har lagt grunnlaget for oppstart av et 
modellforsøk – hovedprosjekt Ungdom på alvor 2011-2015.    
    
Forprosjektet var planlagt gjennomført i 2008-2009. Kompleksitet og mange 
samarbeidsaktører har forårsaket at forprosjektet har tatt lengre tid enn planlagt (2008-2010).  
 
 
2.0. Arbeidsform i forprosjektet 
 
Fase 1 - Friskgården  
Fagpersonellet på Friskgården (12 fagpersoner) organiserte utviklingsarbeidet i flere mindre 
prosjektgrupper. Prosjektgruppene jobbet selvstendig og hadde fellessamlinger fem ganger. 
Følgende prosjektgrupper har jobbet: 

 flokeløsergruppa 
 undervisningsgruppa 
 katedralprosjekter 
 strukturgruppa 

 
Fase 2 – Tverretatlig arbeidsgruppe 
I august 2009 arrangerte Friskgården et større møte med følgende inviterte deltakere: 
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (Fylkeslegen), Nord-Trøndelag Fylkeskommune (Politisk og 
administrativ ledelse), Steinkjer kommune (Politisk og administrativ ledelse), NAV Steinkjer, 
Fylkes-NAV i Nord-Trøndelag, Helse Nord-Trøndelag v/psykiatrisk klinikk. 
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Med utgangspunkt i dette møtet ble det etablert ei arbeidsgruppe som har bestått av: 
Fylkes-NAV i Nord-Trøndelag v/ Erik Stene og Tor Anders Reitlo 
Steinkjer kommune / NAV-Steinkjer v/ Annbjørg Olsen 
Nord-Trøndelag Fylkeskommune v/ Marit Damås 
Friskgården v/ Aud Ramberg 
Arbeidsgruppas mandat har vært å utvikle verktøy i læringsmodellen samt en strategisk 
gjennomgang og vurdering av eierskap og finansiering av et hovdeprosjekt for utprøving og 
dokumentasjon.   
Arbeidsgruppa har hatt månedlige møter høst 2009 og vår 2010. Prosjektleder har i tillegg hatt 
flere møter med hver enkelt med utgangspunkt i deres ”spissområde”.  
 
Fase 3 - Implementering 
Arbeidsgruppas føringer når det gjaldt ansvar for finansiering har blitt fulgt opp av 
prosjektleder. Med tanke på implementering av et hovedprosjekt er det gjennomført flere 
samarbeidsmøter med: 
Steinkjer kommune (politisk ledelse og leder av boligsosialt arbeid), Fylkesmannen i Nord-
Trøndelag (Fylkesmannen og sosialfaglig ansvarlig), Nord-Trøndelag Fylkeskommune 
(politisk ledelse), Fylkes-NAV i Nord-Trøndelag, Lokal-NAV Steinkjer, Innovasjon Norge.   
Konklusjonen etter dette arbeidet er at et hovedprosjekt bør drives med Friskgården som 
motor i et partnerskap med andre ansvarsaktører. En prosjektøkonomi vil dermed være bygd 
opp av en kombinasjon av stykkprisfinansiering, prosjekttilskudd og generelle tilskudd.  
 
 
 
 
 
3.0. Kompetanseutvikling - systemnivå 
 
Til tross for at mange aktører og etater har delansvar for unge voksne som sliter på flere 
livsområder, har ikke samfunnet så langt lyktes med bistand som skal føre til at flere unge 
mestrer det å bo, ta utdanning og stå i arbeid. Det kan synes som unge voksne med behov for 
bistand på flere livsområder parallelt får en fragmentert og lite helhetlig innsats. Den unge 
med sammensatte behov skal forholde seg til mange samarbeidsaktører. Erfaring har vist at jo 
flere aktører som skal bistå, jo mer øker kompleksiteten og behovet for ledelse og brobygging 
mellom aktørene.  
 
I forprosjektet er det gjennomført en kartlegging av eksisterende instanser / aktører med 
delansvar: 
 
Kommunene 
Bo og boveiledning 
Kommunene har ansvar for det boligsosiale arbeidet. Det betyr at hjemkommunen har ansvar 
for å bistå med å skaffe bolig til den som ikke selv greier å skaffe seg bolig. Kommunene har 
ofte organisert dette i egne kommunale boligforetak. Hjemkommunen har også ansvar for å 
bistå med nødvendig hjelp / boveiledning for å mestre bosituasjonen.   
Fritidsaktiviteter 
Kommunen driver en åpne kulturtilbud som kino, kunst, kulturskole. I tillegg finnes 
kommunale ordninger med støttekontakt- / treningskontakt som kan bistå mennesker som ikke 
på selvstendig grunnlag mestrer å ta del i vanlige daglige aktiviteter; herunder 
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fritidsaktiviteter. For øvrig er det frivillige lag og organisasjoner som driver idrett og mosjon, 
teater, kor, musikk. 
Kommunale helsetjenester 
Fastlege-tjeneste, tverrfaglig rehabiliteringstjeneste og fysioterapitjeneste er et kommunalt 
ansvar.  
Barnevern 
Barnevernet har et ansvar i tråd med Lov om barnevern, også for aldersgruppen mellom 18 og 
23 år. 
 
Lokal-NAV 
Inntektssikring 
Alle voksne mennesker som ikke er i inntektsgivende virke har krav på inntektssikring. 
Kommunene har fortsatt ansvar for inntektssikring etter Lov om sosial omsorg. Etter NAV-
reformen ble tiltakene samorganisert med A-etat og Trygdeetat. Mange av de unge voksne 
som er definert som målgruppe i prosjektet Ungdom på alvor vil trolig ha økonomisk 
sosialhjelp som ytelse i en oppstart. 
Økonomisk rådgivning 
De lokale NAV-kontorene har også ansvar for individuell økonomisk rådgivning.  
Kvalifisering 
En av NAV`s hovedoppgaver er å bistå personer til å komme i egnet arbeid. For mange av de 
unge voksne med sammensatte behov betyr det tiltak som innebærer både rehabilitering og 
kvalifisering. 
Veiledning / samtaler med psykiatrisk sykepleiere 
I mange kommuner, også Steinkjer, ble de kommunale psykiatriske sykepleierne samt 
miljøarbeiderteam en del av lokal-NAV. 
 
Fylkeskommunen 
Videregående opplæring 
Fylkeskommunene har ansvar for Videregående opplæring. 
 
Helseforetaket 
Helseforetakene har ansvar for spesialiserte psykiatriske og somatiske helsetjenester; 
poliklinisk og institusjonsbasert.   
 
 
Kartleggingen gir en oversikt og beskriver hvordan ulike aktører på flere forvaltningsnivå har 
delansvar for ungdom som sliter med å mestre flere livsområder.  
Samtidig illustreres et behov for en modellutprøving på: 

 helhetlig intervensjon av færre aktører framfor fragmentert intervensjon fra mange 
aktører 

 brobyggings- / flokeløserfunksjon som samordner og leder innsatsen fra involverte 
aktører.   

 
I hovedprosjekt legges det opp til partnerskapsavtaler mellom Nord-Trøndelag 
Fylkeskommune; Investkommunene Inderøy, Verran og Steinkjer, NAV og Friskgården.  
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4.0. Kompetanseutvikling   - individnivå 

Kartlegging av funksjons – og arbeidsevne 

Friskgårdens teorigrunnlag innebærer kartlegging av ressurser, muligheter, begrensninger 
(potensialet) i fysisk, kognitivt og psykososialt ut fra en fenomenologisk tilnærming. Aron 
Antonovskys teorigrunnlag om kartlegging og utvikling av mestringsressurser er sentralt.  
Verktøy som benyttes er samtaler og observasjon i fysiske, relasjonelle og problembaserte 
treningssituasjoner. I tillegg benyttes en omfattende egenkartlegging med flere validerte 
tester; HADS for kartlegging av angst og depresjon, COOP-Wonca for måling av generell 
funksjon, Antonovskys test ”Opplevelse av sammenheng”.     
For kartlegging/analyse av arbeidskrav (kognitive, sosiale og motoriske) i ulike 
arbeidsoppgaver og ”matchen” med den enkeltes arbeidsferdigheter benyttes Gary Gilhofners 
teorigrunnlag (MOHO – Model of Human Occupation). Verktøyet gir et kvalitativt bilde av 
forholdet mellom arbeidsevne og arbeidskrav.   
 
Å bygge funksjon gjennom trening og læring  
Å styrke mestringsferdigheter innebærer å styrke omstillings-og tilpasningsevne; noe som 
igjen innebærer styrking av fysiske, psykososiale og kognitive ressurser. I tillegg til et 
fenomenologisk forståelsesgrunnlag benyttes teorigrunnlaget fra ”empowerment” (Malterud, 
Nygård, Kirkengen) som innebærer å styrke den enkeltes egen mestring og ansvar for eget liv. 
Friskgårdens tilbud bygger i sin helhet på dette teorigrunnlaget. 
Metodikken er anvendbar med tanke på at nye mestringferdigheter skal ha overføringsverdi til 
arbeidsplassen, heimen og fritida.  
Den individuelle oppfølginga bygger i tillegg på en kognitiv tilnærming (Beck). 
 

Tilrettelegging 

Kunnskap framkommet gjennom kartlegging av funksjons- og arbeidsevne benyttes i forhold 
til tilrettelegging av hverdagen; både bolig, utdanning og arbeid. Dette innebærer fokus på 
kognitive, psykososiale og motoriske funksjoner. Friskgårdens spisskompetanse på 
virkemidler til bruk i tilrettelegging benyttes i samarbeidet med kommunene, NAV, 
helsetjenesten, arbeidsgiver og skole.    
 
 
Arenaer 
Bolig 
Prosjektet vil administreres med utgangspunkt i Friskgården i Steinkjer. Der er det boarena 
egnet for å trene på å styrke egne ferdigheter til å bo. Imidlertid er det et mål at ikke tilbudet i 
hovedprosjektet skal drives institusjonsbasert. Hvor mye av botrening som gjennomføres på 
arenaen Friskgården vil være individuelt. For noen kan det være aktuelt å benytte arenaen i 
deler av tiltakskjeden, mens det for andre vil være mindre aktuelt.  
Å mestre et selvstendig liv i egen bolig er målet. For å lykkes med dette kreves trening og 
oppfølging både i det å skaffe egen bolig i bokommunen og å lære å bo i boligen.  
Arbeid / skole 
Mange av de unge voksne har tidligere droppet ut av videregående skole. Mange har nok også 
et negativt forhold til skolegang. Å styrke forholdet til ordinært arbeidsliv kombinert med tett 
oppfølging vil bli viktig. Noen vil i tillegg ha behov for meningsfulle gruppebaserte og 
individuelle prosjektaktiviteter både på dag og kveld på Friskgården. For de fleste vil det 
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trolig være som del av oppstart med kartlegging, planlegging og tett individuell bistand. 
Ytterligere tilrettelagt utdanning kan være aktuelt på et senere tidspunkt i tiltakskjeden.  
Fritidsaktiviteter 
Den enkeltes behov vil avgjøre når i tiltakskjeden det etableres egne fritidsaktiviteter og når 
en jobber mot å inkludere den unge vokse i eksisterende kulturaktiviteter.  
Samarbeidsaktørenes arena 
For gjennomføring av samarbeidsmøter, utvikling av individuell plan og ansvarsgruppemøter 
benyttes både arena på Friskgården, Lokal-NAV, legekontor og kommunens arena.  
 
 
Brobyggingsferdigheter hos fagpersonell  
Samarbeid med eksterne aktører står sentralt i friskgårdstilbudet. Kunnskap fra ledelsesfag, 
kommunikasjon og organisasjonsteori er utgangspunktet for at Friskgårdens tilbud også 
innebærer ansvar for å lede samarbeidet mot å komme fram til mest mulig optimale løsninger 
for den enkelte. Samarbeidet kan gjennomføres både telefonisk og skriftlig samt som 
trekantmøter og ansvarsgruppe. En sentral oppgave vil være å samordne deltakers prosess opp 
mot samarbeidsaktørenes arbeid. Dette for å skape helhet, framdrift og kontinuitet framfor en 
gjentakelse av mange ”avbrutte løp”.  
 
 
 
5.0. Formalisert utdanning for fagpersonellet   
 
I forprosjektperioden er det gjennomført et samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag. 
Dette med tanke på å formalisere en utdanning for fagpersonell som skal jobbe etter 
friskgårdsmetodikken. Det betyr at fagpersonell som har jobbet og fortsatt skal jobbe i 
prosjektet ”Ungdom på alvor” har 60 stp videreutdanning (årsstudium) etter egen bachelor 
som kan være sosionom, ergoterapeut, barnevernspedagog, sykepleier, pedagog, vernepleier, 
fysioterapeut. Videreutdanningen er kalt ”Spesialistutdanning i arbeidshelse” og består av tre 
moduler; grunnemne arbeidshelse (10 stp), frisktrener (20 stp), flokeløser i arbeidshelse (30 
stp).  
 
Søknad om opptak til studiene skjer gjennom Friskgården som koordinerer opptak til 
Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT). Kvalifiserte søkere tas opp som fullverdig student på 
HINT; betaler semesteravgift og har rettigheter og plikter som student på HINT. Det er 
mulighet for å søke finansiering gjennom Statens Lånekasse for utdanning. 
 
Utdanningene er samlingsbasert og bygger på forskningsbasert kunnskap. De har egne 
fagplaner med egen litteratur, egenproduserte kompendier med relevante forskningsbaserte 
artikler og egne eksamener. Utdanningene har E-læring som støtte.  
 
 
6.0. Forskning 
 
Når forprosjektet ”Ungdom på alvor” konkluderer med et behov for modellutprøving gjennom 
et større hovedprosjekt; ligger det både utprøving av modell samt forskning og 
dokumentasjon som en del av modellforsøket. Det vurderes til å være et stort behov for 
kunnskapsutvikling på høyt akademisk nivå. Ikke minst med tanke på modellforsøkets 
overføringsverdi. Det er derfor lagt til rette for et doktorgradsløp for definert fagperson i jobb 
på Friskgården. Arnhild Myhr har søkt opptak til doktorgradsstudier på NTNU, Institutt for 
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sosialt arbeid og helsevitenskap. Planen er oppstart av studiet januar 2011; samtidig med 
planlagt oppstart av hovedprosjekt.  
 
 
7.0. Hovedprosjekt 2011-2015 
 
Målgruppe 
Unge mennesker med behov for helhetlig oppfølging på flere livsområder for å bli i stand til å 
mestre samfunnet.  
 
 
Målsettinger 
 
Hovedmålsetting 
Prøve ut en modell for å gjøre unge mennesker i stand til et selvstendig liv til å bo, ta 
utdanning og stå i arbeid.  
 
Delmål 

1. Gjennomføre et modellforsøk med individuelt tilpasset tiltakskjede for at den unge 
skal mestre bo, fritid og skole / arbeid. 

 
2. Prøve ut metodisk kompetanse på læring og trening av ferdigheter til å mestre bo, 

fritid og skole / arbeid. 
 
3. Prøve ut strukturell kompetanse; herunder samhandlingsformer mellom 

samarbeidsaktører som kommuner, videregående skoler, bedrifter, 
kulturorganisasjoner. 

 
4. Prøve ut en metode på individuelle brobyggingsferdigheter hos fagpersonell som skal 

jobbe i ”Ungdom på alvor” - prosjektet. 
 

5. Gjøre kunnskap og erfaring fra modellforsøket tilgjengelig gjennom evaluering og 
forskning. 

 
6. Implementere tiltak som får god evaluering slik at tilbud kan videreføres. 

 
 
 
Tiltak 
 
Delmål 1 
Gjennomføre et modellforsøk med individuelt tilpasset tiltakskjede for at den unge voksne 
skal mestre bo, fritid og skole / arbeid. 
Tiltak 
Fleksibel og individuelt tilpasset tiltakskjede bygd på tre trinn: 
*  utredning  
*  læring og trening 
*  evaluering og ”ettervern”  
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Med fleksibilitet og individualitet siktes det både til tidsperspektiv og tiltak på hvert trinn. Det 
vil være glidende overgang mellom hvert trinn i tiltakskjeden.  Tverrfaglig ansvarsgruppe vil 
være organ for drøfting og beslutning.  
 
 
Trinn 1 Utredning 
Kartlegging og forberedelse 

*    etablere tillit med deltaker og samarbeidspartnere 
*    motivering 
*    etablering av samarbeid / ansvarsgruppe.  
*    gruppebaserte og individuelle aktiviteter for kartlegging.  Av individuelle ressurser og   
      begrensinger herunder kognitive, psykososiale og fysiske. Av miljøfaktorer; familie,  
      nettverk, skole, arbeid, fritid. 
*    tiltak foregår på flere arenaer; heimen (midlertidig eller fast), skolen, arbeidsplassen,   
      Friskgården  
*    starte arbeidet med karriereplan som forankres i ansvarsgruppe 
*    tidsperspektiv og avtaleinngåelse  

Inntil 3 mndr  
 
Trinn 2. Opplæring og trening 
* arbeidsforberedende aktivitet, arbeid og/eller skole 
* opplæring og trening i ”Meg selv sammen med andre”; styrking av selvbilde og     
   samhandlingsferdigheter. 
* opplæring og trening i ”Meg selv i storsamfunnet”; personlig økonomi og økonomistyring,  
   rettigheter, plikter og muligheter i storsamfunnet. 
* aktiviteter for å styrke fysisk funksjon 
* opplæring og trening i å bo; i egen eller midlertidig bolig 
* deltakelse i lavterskel eller ordinære fritidsaktiviteter.  
* tiltak vil kunne foregå på flere arenaer; heimen (midlertidig eller fast), skole, arbeidsplass,  
   arbeidmarkedsbedrift, fritid, Friskgården.       
* samarbeid gjennom ansvarsgruppe 
Inntil 18 mndr  
 
Trinn 3 Evaluering og oppfølging    
*  arbeid / arbeidsutprøving / skole / yrkesrettet attføring 
*  trening med tanke på å styrke arbeids- og utdannings-utholdenhet 
*  bor i egen bolig og mestrer forpliktelser, døgnstruktur og andre ADL-ferdigheter med lite  
    oppfølging 
*  støttesamtaler, evaluering, justering 
*  tverrfaglig samarbeid og oppfølging mot arbeidsgiver, skole.  
*  tilrettelegging 
Inntil 18 mndr  
 
 
Delmål 2 
Utprøving av metodisk kompetanse på læring og trening av ferdigheter til å mestre bo, fritid 
og skole / arbeid. 
 
Tiltak 

A. Individuelle og gruppebasert opplæring og trening i: 
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 Boferdigheter; ”meg selv” (ADL) 
 Boferdigheter; ”meg selv i storsamfunnet” 
 Meningsfull fritid 
 Skole / arbeid  

 
 
Delmål 3  
Utprøving av strukturell kompetanse; herunder samhandlingsformer mellom 
samarbeidsaktører som kommuner, videregående skoler, bedrifter, kulturorganisasjoner. 
 
Tiltak  

A. Inngå partnerskapsavtaler med Invest-kommunene; Inderøy, Steinkjer, Verran.  
B. Inngå partnerskapsavtale med Nord-Trøndelag Fylkeskommune; videregående skole  

 
 
Delmål 4 
Utprøving av individuelle brobyggingsferdigheter hos fagpersonell som skal jobbe i ”Ungdom 
på alvor” - prosjektet. 
 
Tiltak 

A. Tilpasse arbeidsformen med ”ansvarsgruppe” for samarbeid på individnivå. 
B. Opplæring i ”brobyggingsarbeid” for fagpersonell i prosjektet. 

 
 
Delmål 5 
Gjøre kunnskap og erfaring fra modellforsøket tilgjengelig gjennom evaluering og forskning. 
 
Tiltak 

A. Legge til rette for forskning; doktorgrad samt fortløpende egen evaluering. 
B. Publisering i media 
C. Konferanse 

 
 
Delmål 6 
Implementere tiltak som får god evaluering slik at tilbud kan videreføres. 
 
Tiltak 

A. Allerede fra prosjektstart legge til rette for en diskusjon om hvordan tiltak eventuelt 
skal kunne videreføres. 

B. Reise diskusjonen om finansieringsordninger og dens betydning for å få 
hensiktsmessige tiltak.  

 
 
Samarbeidspartnere 
Prosjektet Ungdom på alvor er et komplekst prosjekt med mange samarbeidspartnere på ulike 
nivå. Foruten Friskgården som privat aktør vil instanser i ulike forvaltningsnivå inngå. 
Kommunenivå 
Flere etater i Steinkjer kommune, Inderøy kommune, Verran kommune  
Boligselskap 
Støttekontakt- og/eller omsorgstjenester 
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NAV-kontor 
Fylkeskommunalt nivå 
NT Fylkeskommune v/Fylkesutdanningavdelingen 
Steinkjer Videregående skole 
 
Statlig nivå 
NAV NT, Arbeids-og Velferdsdirektoratet, Arbeidsdepartementet 
Fylkesmannen i NT   
Husbanken  
Kommunaldepartementet 
Kunnskapsdepartementet. 
 
 
Prosjektstyring 
Friskgården 
NAV Steinkjer 
NT Fylkeskommune 
Fylkesmannen i NT 
Steinkjer kommune (Steinkjerbygg – boligsosiale oppgaver) 
 
 
Økonomi 
I hovedprosjektet legges det opp til en kombinasjon av forsøksmidler, forskningsmidler samt 
at den enkelte deltaker vil få dekket sine kostnader til livsopphold fra NAV. Det pågår 
kontinuerlig arbeid for å få en tilfredsstillende prosjektfinansiering. 
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