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Forebygging 
Kompetanseheving 

+ implementere nye rutiner 

Identifisering 
Tidlig intervensjon 

Tidlig innsats for ungdom i risiko 

 
Oppfølging av individer 

Gode rutiner for ansvarsfordeling 
mellom og roller hos ulike 
tjenester, eks. styrke samarbeid 

mellom skoler og Utekontaktene 
 
Spesielt fokus på samarbeid 
internt i  BUT og bidra ti l  

kompetanseheving  
av BUT sine ansatte. 
 
Bidra ti l  kvalitetssikring av BUTs 

informasjonsarbeid overfor 
skolene (eks. når BUT-ansatte skal 
ha undervisning om rus på 

skolene) 
 
Bidra ti l  gruppetilbud f.eks. 
bistå/lede samtaler rundt 

enkelttemaer. 
 
Tilby undervisning til  skoler og 
klubber for å bedre manglende 

begrepsforståelse og manglende 
kunnskap om psykisk helse og hva 
som er normale reaksjoner hos 

ungdom 
 
Ansvar for fagforum i BUT 

- Identifisere på et tidlig stadium 
ungdom som bruker rus/har 
psykiske utfordringer via BUT sine 

andre ansatte (eks. 
kompetanseheving av de ansatte 
så de selv kan identifisere tidligere 
ungdom i risiko som de møter).  

-  
- Bidra ti l  at ungdommene som 

følges opp av BUT (og eventuelt 
andre instanser), får koordinert og 

helhetlig oppfølging. 
-  
- Delta i  tverrfaglige 

samarbeidsmøter (nettverksmøter, 
avtalte klubb- og utekontaktmøter, 
utekontaktmøter dersom invitert 
inn til  spesielle drøftingssaker).  

 
- Bidra med drøfting, veiledning 

sak/prosess, viderehenvisning til  
spesialisthelsetjenesten. 

-  
- Bidra med gruppetilbud til  

ungdommer eller familier 

(foreldre, søsken) f.eks. rundt 
enkelttemaer ti l  risikogrupper eks. 
sinne/vold ,ved rus, mobbing, 
risikoatferd relatert ti l  trening, lavt 

selvbilde, sorg, familiekonflikter 
osv.  

Oppfølging og behandling av 
ungdom og/eller foresatte, i  
utgangspunktet de ungdommene 

som BUT allerede er i  kontakt 
med eller vil  komme til  å komme i 
kontakt med (eks. gjennom bv). 
Prioriterte saker: 

- de som er i  risiko for å 
utvikle et rusproblem 

- de som er i  risiko for 
utenforskap (eks. skole) 

- der psykologen kan inngå 
som del av samarbeidet 
mellom ungdom og 

ansatte i  BUT 
(samtidighet og synergi) 

-  
Bidra ti l  at ungdom som har 

behov for hjelp ut over sitt 
rusmisbruk, får koordinert 
oppfølging og bistand fra rette 
instanser. 

 
Bistå direkte eller indirekte i  
akuttsaker (kriseteam, bv.) 

 
Veilede foresatte, fagpersoner, 
skoler og på andre arenaer, samt 
råd/veiledning til  ansatte i  

enkeltsaker. 
 

 

Kompetanseheving, veiledning + oppfølging/behandling av 6 ungdom og/eller foresatte, evt. gruppe 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08:00   Veil.    

09:00  Utekontakten   Drøfting/veil. 

10:00   Ruskonsulent   

11:00     Ind (6) 

12:00      

13:00 Drøfting UK  Klubbveil. Fam. veil. (4) Kompetanseheving 

14:00  Ind (3)    

15:00      

16:00    Ind (5)  

17:00 Fam. veil. (1)   Kompetanseheving  

18:00      

19:00 Ind (2)     

 


