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Hm. Her sitter vi og skal lage et hefte om alt det fine som vi holder 
på med i ABUP. Det er ikke så lett, egentlig. ABUP er jo mest for 

barn og unge. Det er ganske lenge siden vi som skriver heftet var barn 
selv. 

Men vi har heldigvis fått med oss Johannes. Han er 16 år og liker å 
tegne. Vi kjenner noen som er ganske unge som er med ting i ABUP 
også. Vi skal nok få det til på et vis. 

Det vi er ganske sikre på allerede, er at vi vil prøve å skrive og tegne 
et hefte som skal være like fint for alle som er med på saker og ting i 
ABUP. Enten du er hjemme med mamma pappa hele dagen, eller om 
du går i barnehagen eller på skolen, eller du er voksen og har barn eller 
barnebarn som er med på noe i ABUP:

Vi håper at du finner noe du har bruk for og noe du synes er gøy i dette 
heftet. 

Vi tenker at de minste vil se på tegningene eller bli lest for eller lese det 
de finner interessant selv. 

Dere som er unge, kan sikkert lese det vi skriver for de minste, sånn for 
moro skyld, og det vi skriver for de voksne også, for å se om det er noe 
der som dere synes kan være nyttig. Men det vi tenker er viktigst for 
dere, har vi samlet på sidene 7 - 13.

Dere som er voksne er de eneste som må lese alt. Synes du det var litt 
mye, sier du? Jo, kanskje det, men sånn er det noen ganger å være vok-
sen. Og siden dette heftet ikke er så veldig tykt, klarer du det nok.

Ok? Da begynner vi.
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Samuel er fire år. Samira er fem år. Samuel heter 
Samuel fordi bestefaren hans også het Samuel. 

Samuel er født i Norge og har bodd i Norge helt 
siden han ble født. Samira heter Samira fordi beste-
moren hennes også het Samira. Samira er ikke født 
i Norge, men hun har bodd i Norge siden hun var 
to år. 

Samuel og Samira ble kjent med hverandre i 
barnehagen Tudenfrys. Før Samuel begynte i 
barnehagen het barnehagen egentlig Tusenfryd. 
Men Samuel syntes det var litt vanskelig å si Tusen-
fryd, så han sa ”Tudenfrys”. 

Barnehage var også litt vanskelig å si i begynnelsen, 
syntes Samuel. ”Jeg går i Tudenfrys magehage”, sa 
Samuel, for det var det han trodde de voksne sa. 
Og slik ble det til at de andre også begynte å kalle 
magehagen, nei, jeg mener: barnehagen, for Tuden-
frys. 

Tudenfrys var en fin barnehage. De voksne som 
jobbet i barnehagen var snille og passet på at barna 
hadde det bra fra de kom om morgenen til de ble 
hentet om ettermiddagen. 

                                                                                                                                                      
 ”En, to, tre, fire, fem - nå skal Samira hjem!”, ropte 
de andre barna når mammaen til Samira kom og 
hentet henne. Det var alltid mammaen til Samira 
som hentet Samira. Pappaen til Samira var blitt 
igjen i det landet som Samira var født i. 
                                                                                                                            
Det hadde vært krig 
der, og Samira og mam-
maen hennes visste 
ikke hvordan det hadde 
gått med pappaen til 
Samira. Det syntes 
Samira var veldig trist, 
og selv om mammaen 
til Samira prøvde å 
trøste Samira, kunne 
Samira se at mamma 
også syntes det var vel-
dig trist at pappa ikke 
var der.

ABUP FOR SMÅ

boka som Leo har med i dag”, sa 
Samuel. ”Jamen, du kan ikke gjøre 
to ting på en gang”, sa Samira. 

”Jamen, jamen, jamen, jamen...” 
Nei, det er ikke alltid like lett å bli 
enige. Men da de voksne hadde 
hørt på alt som Samuel og Samira 
hadde å si, var klokka blitt så mye 
at det var tid for å begynne å dekke 
på bordet til formiddagsmat. ”Vil 
du være med og dekke på bordet, 
Samuel?” spurte en av de voksne. 

Det ville Samuel. Og for å vise at 
han ikke var uenig med Samira 
lenger, sa han at Samira godt kunne 
få alle klossene han hadde brukt, 
hvis han fikk være med og leke med 
huset Samira holdt på å bygge etter 
at de hadde spist. Det syntes Samira 
var en god idé, og så bygde hun 
videre mens Samuel hjalp de voksne 
med å gjøre i stand formiddagsmat. 

 
Samuel hadde både mamma og pappa i Norge. Det syntes han var 
fint, for pappa var flinkere til å lage mat og til å kjøre båt enn mamma. 
Samira og mammaen hennes hadde ikke båt. Det hadde Samira fortalt 
i samlingsstunden. 

Men selv om Samuel hadde både mamma og pappa og båt, var han 
også litt trist av og til. Mammaen og pappaen til Samuel bodde nemlig 
ikke i det samme huset, og det var litt dumt noen ganger, syntes 
Samuel.
 
Noen ganger savnet han pappa når han var hos mamma. Noen ganger 
savnet han mamma når han var hos pappa. Noen ganger savnet han 
lekekameratene som bodde der han ikke var akkurat nå. Noen ganger 
savnet han lekene han hadde det andre stedet. Joda, noen ganger kunne 
det være litt vanskelig å bo to steder. Men både mamma og pappa var 
snille, så det meste var greit likevel. 

I barnehagen kunne Samuel leke med Samira. Det var nesten alltid 
gøy. De kranglet sjelden, og hvis de ble litt uenige, fikk de alltid hjelp 
av de voksne. 

”Hva skjer her?”, spurte de voksne i barnehagen hvis Samuel og 
Samira og de andre barna noen ganger ikke fikk til å leke sammen så 
godt som de egentlig ville. 

De som kranglet, fikk si det de syntes var dumt. ”Samira tok 
akkurat den legoen som jeg skulle ha”, sa Samuel.  ”Jamen, jeg trengte 
den også”, sa Samira. ”Jamen, jeg begynte å bygge først”, sa Samuel. 
”Jamen, du bygget jo ikke akkurat nå”, sa Samira. ”Jamen, jeg så i 
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Mens Samuel og Samira spiser formiddagsmat sam-
men med de andre barna og de voksne i Tudenfrys 
barnehage, skal vi skrive litt for noen som er større 
enn Samuel og Samira. De som er ungdommer og 
de som er voksne må også få noe å lese. 

Mens ungdommene og de voksne leser det som 
vi skriver, kan du se om du finner noe å leke med 
eller lese i mellomtiden. Du kan se i bokhylla eller i 
lekekassen, for eksempel. 

Hva? Synes du at det ble litt lenge å vente? Blir det 
litt for kjedelig? Ok. Det har du kanskje rett i. 
Hvis du finner noe å leke med eller lese i nå, så skal 
vi se om ikke Samuel og Samira dukker opp igjen 
etter at vi har skrevet om det som ungdommene vil 
vite. 

Jo, når vi tenker oss om, så er vi helt sikre på at 
Samuel og Samira dukker opp igjen da. 

Vi ses etterpå, på side 14.

ABUP FOR DEG MELLOM 13-18 
OG VENNENE DINE

Noen mennesker går gjennom livet uten større 
vanskeligheter enn å være forkjølet, få et 

skrubbsår på kneet og oppleve at sykkelen punkterer. 
Det er selvfølgelig ikke helt riktig, men noen ganger 
kan vi nok tenke at noen mennesker ganske enkelt 
har irriterende mye flaks.
 
Kroppen og følelsene og hjernen deres henger 
sammen. De fikser å være sammen med seg selv. De 
fikser å være sammen med andre. De kommer alltid 
ned på beina. De får de karakterene de trenger på 
skolen. De har de vennene de trenger. De skjønner 
kodene. De finner balansen. De fikser det meste. Det 
verste er nesten at de tror at alle andre har det sånn 
også. 

Og om de likevel en sjelden gang skulle få et problem 
som er større enn et punktert sykkeldekk eller et snev 
av kjærlighetssorg, har de forståelsfulle foreldre og 
naboer og tanter og onkler og besteforeldre med uen-
delig mye tid og tålmodighet.

Det er mange som sliter 

Selv om vi skulle ønske at alle var like heldige og 
hadde det like bra som dem, finnes det egentlig ikke 
så mange av dem, ikke en gang i det lille, rare og rike 
landet Norge. Det er flere enn vi tror som sliter med 
et eller annet. Men av en eller annen grunn syns det 
ikke så godt. 

Mange klarer å henge med på et vis. Selv om de 
skulle ønske at det fantes andre måter å være 
sammen på. Selv om de skulle ønske at det fantes ting 
som var viktigere enn karakterer, merkeklær og 700 
venner på Facebook. Det er nemlig ikke så lett å vise 
at man liksom ikke henger helt med, særlig ikke når 
man tror man er alene om å ha det vanskelig. 

Når det virkelig gjelder, viser det seg at tid, omsorg 
og støtte i hjemmet er viktigere enn alt annet.

ABUP er for alle

ABUP er for alle. For dem som ser ut til å ha hatt 
flaks og som ser ut til å ha fått det til. For dem som 
har hatt uflaks og dem som sliter mye og ofte. Ingen 
er vaksinert mot å få det vanskelig. Men vi kan gjøre 
mye for å forhindre at folk har det vondt. 

ABUP har som motto at vi er mest glad i dem som 
trenger det mest. Det betyr at ABUP ønsker å være 
tilstede der det finnes barn og unge  - i familien, 
barnehagen, på skolen, på SFO, i idrettslaget, i skole-
korpset, i sangkoret, på nett; ja, overalt. Vi kan ikke 
vite hvem som trenger det mest hvis ikke vi er der 
hvor dere er. 

Vi vil gjerne være der hvor dere er, men det er ikke 
alltid så lett å få dette til. Det er ikke så mange som 
jobber i ABUP. Og i familien din har vi selvfølgelig 
ikke noe å gjøre heller, sånn til hverdags. Men vi vil 
at alle barn og unge skal vite at vi finnes. Vi vil veldig 
gjerne vil hjelpe dere, hvor som helst og når som 
helst. 

For ABUP er det viktigste at du vet at vi finnes

Noen ganger er ABUP der mest som en mulighet, 
som et telefonnummer, som et håp om at noen kan 
hjelpe. Andre ganger er ABUP helt og fullt tilstede, 
for å hindre at barn og unge skal oppleve vanske-     
ligheter og for hjelpe dem som allerede har det 
vanskelig. 

ABUP samarbeider med barnehagene. ABUP 
samarbeider med skolene. ABUP samarbeider med 
barnevernet. ABUP samarbeider med kunstnere og 
kulturarbeidere. ABUP samarbeider med Røde Kors 
og andre frivillige organisasjoner.

For ABUP er det viktigste at du vet at vi finnes, at du 
vet hva vi kan bidra med og hvor og hvordan du kan 
finne oss. 
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Vi har ikke tenkt å gi oss før du har det bra igjen!

På de neste sidene vil vi forsøke å vise deg noe av det 
vi kan gjøre for og sammen med deg. Det er riktig-
nok ikke sikkert at alt dette er like tilgjengelig for 
akkurat deg akkurat nå. Det avhenger blant annet litt 
av hvor du bor, hvor gammel du er og hva du trenger 
hjelp til. 

Men du må bare spørre oss om du kan få være med 
på noe av det som ser spennende ut og som du tror at 
du kan ha glede og nytte av. Vi vil gjøre alt vi kan for 
at du skal få det minst like bra som alle de som ser ut 
til å hatt all den flaksen som du kanskje ikke har hatt. 
Vi har ikke tenkt å gi oss før du har det bra igjen! 

Fortell oss hva du liker og ikke liker

Men for at vi skal klare det, er det viktig at DU fortel-
ler oss hva du liker og ikke liker. Det er kanskje ikke 
alltid så lett å vite det. Mange ganger er man forvir-
ret, og vi er så forskjellige. Men sammen kan vi finne 
den beste veien videre. 

Vi trenger at DU er med og bestemmer. DU kjenner 
deg selv best. Og vi kan hjelpe deg med å få til det du 
vil!

Her er noe av det vi holder på med som vi tror kan 
være av interesse for deg som er mellom 13-18 og 
vennene dine:

god opplevelse å være en del av. Det er også slik at 
noen er på vei mot å få det bedre, noe som igjen gir 
håp for andre om at ting løser seg etter hvert.

Gruppesamtalene kan være litt uformelle, slik som 
i Kick Off (se egen artikkel om Kick Off). I gruppa 
snakker de som vil litt om hva som har skjedd 
siden sist dere traff hverandre (bra eller mindre bra 
ting). Ellers skjer det som vanligvis skjer når folk er 
sammen, litt mat og mye hygge.

Vi kan også tilby gruppesamtaler sammen med 
terapeuter. Det kaller vi gruppeterapi. Da er tera-
peutene ansvarlig for samtalen i forhold til hva som 
skal være i fokus (tema / hva en skal gjøre når en er 
sammen). Hvordan ungdommene forholder seg til 
tema og oppgaver er opp til den enkelte ungdom. 
Det blir tilrettelagt slik at det skal være ok for alle å 
være tilstede. Mange av ungdommene som har gått 
i gruppeterapi er veldig fornøyd med det tilbudet.

ABUP kan være med på møter med andre

ABUP kan også sammen med deg være med på 

møter/samtaler på skolen, barneverntjenesten, 
fritidsetaten eller med treneren din. Egentlig kan 
vi være med på samtaler med hvem som helst, hvis 
det er viktig for at du skal få det bedre.

De du kan møte til samtaler i ABUP har forskjellige 
utdanninger og videreutdanninger. I ABUP er det 
ansatt leger, psykologer, pedagoger, sosionomer, 
sykepleiere og ernæringsfysiologer, blant annet. 
Alle ansatte har erfaring og spesialutdanning som 
gir nødvendig kunnskap til å hjelpe ungdommer 
som møter til samtaler på ABUP. 

Alle kan selvfølgelig ikke det samme, og ingen kan 
alt. Derfor kan vi avtale med deg og din familie at 
din situasjon blir drøftet med andre fagpersoner 
slik at vi sammen kan bidra til å hjelpe deg. 

Noen ganger kan det være lurt å være flere tera-
peuter med i samtalen hvis vi (du og eventuelt 
din familie) er enig om at det er det beste for deg 
og din situasjon.  Vi strekker oss alltid langt for å 
tilpasse oppfølgingen på ABUP til ditt beste.
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KICK OFF 

Siden sommeren 2009 har ABUP i samarbeid med 
Røde Kors, familiesentrene i Kristiansand kom-
mune og BarnsBeste arrangert sommerleir for 
ungdom fra 8. til 10. klasse.

Målgruppa for leiren er ungdom som sjøl opplever 
å ha det vanskelig psykisk, eller som har noen i nær 
familie som strever, samt venner av ungdom som 
sliter selv. 

Kick Off skal bidra til sosial deltakelse og utvikling. 
Vi ønsker å gi dere mulighet til å bli kjent med an-
dre som også er i en vanskelig livssituasjon, slik at 
dere kan dele sine erfaringer med hverandre. 

Vi vil også utfordre dere på hva dere tenker om 
god behandling, støtte og fritidstilbud. Videre vil 
vi gi dere mange gode opplevelser - høydepunkter 
i en hverdag som ellers kan oppleves som tung og 
vanskelig. 

Ledere som selv har hatt det tøft

På leiren vil du møte ungdomsledere som selv har 
hatt det tøft, men som nå opplever at de mestrer 
livet bra. Ungdomslederne er  over 18 år og inngår i 
ledergruppen på leiren.

Du vil også møte juniorledere som selv har vært 
deltakere på leiren og som har gått ut av 10. klasse. 
Juniorlederne er godt på vei til å mestre livet bedre 
og har som oppgave på leiren å fortelle om egne 
erfaringer og samtidig bidra til å gjøre oppholdet på 
leiren bra for alle. Juniorlederne bor på rom sam-
men med de andre deltakerne og er med i grupper 
og aktiviteter på like fot.

De voksne lederne på leiren har forskjellig bak-
grunn. Noen har selv opplevd å ha det tøft i livet, 
andre er med som frivillige ledere fordi de har lyst, 
mens andre igjen arbeider med barn og unge til 

daglig.

På leiren har vi både fellessamlinger og gruppe-
møter som ofte tar utgangspunkt i historier og 
erfaringer til junior- og ungdomslederne. Mange 
tidligere deltakere har fortalt at nettopp dette er 
viktig på leiren. De sier at de kjenner seg igjen 
idet andre forteller, at det gir håp om at det går an 
å ha det bra selv om mye er vanskelig og at det er 
godt å oppleve at en ikke er alene, men en del av et 
fellesskap.

Kulturaktiviteter

Det er selvfølgelig også andre aktiviteter på leiren. 
Vi har laget musikkvideoer, trykket t-skjorter og 
hatt tegne og malegrupper. Her velger deltakerne 
selv hva de vil være med på. Mange ønsker å bruke 
fritida på å være ute i naturen, spille kort, snakke 
mye sammen eller bade i Knabens flotte svømme-
basseng. Deltakerne er også med på å bestemme 
innhold og aktiviteter.

Etter leiren kan de som ønsker det delta i Kick Offs 
ungdomsgruppe. Gruppa møtes hver 14. dag i 
kjelleren på poliklinikken på ABUP i Kristiansand. 
Karianne Zachariassen er leder for gruppa. Dersom 
du ønsker mer informasjon om dette, kan du kon-
takt henne via ABUP (tlf. 38 17 40 00).

Sommeren 2012 vil leiren arrangeres i uke 26, fra 
mandag 25. juni til fredag 29. juni. Det vil komme 
ut informasjon om Kick Off og gis muligheter for 
påmelding etter påske 2012. 

Dersom du er i kontakt med familiesentrene i 
Kristiansand kommune, kan du melde deg på 
gjennom dem, eller du kan snakke med helsesøster 
på skolen din. Hvis du er i ABUP-systemet, kan du 
snakke med din behandler. Du kan også kontakte 
Vest Agder Røde Kors, ved Inger Terese Væting (tlf. 
38 12 14 04 / 97 04 26 14).

EN PILLE FOR DET SOM ER ILLE? 

Ungdom som kommer til oss har det vanskelig 
i livet av svært forskjellige årsaker. Noen strever 
med å konsentrere seg på skolen, noen synes det er 
vanskelig å få venner, noen er sinte eller triste hele 
tiden, og andre igjen er redde for mange ting. Noen 
synes livet er så vanskelig at de tenker at det ikke er 
verd å leve. 

Vi møter ungdom som kan ha det vanskelig i en 
periode av livet for så aldri å trenge psykisk helse-
tjenester igjen. Andre kan ha vansker som preger 
livet deres slik at de kan trenge hjelp over en lengre 
periode, og hvor målet kan være å lære å leve livet 
godt med disse utfordringene.

Vi som jobber i ABUP ønsker å finne ut hvorfor 
det har blitt så vanskelig, og deretter gi den rette 
hjelpen. Dette arbeidet er ofte et detektivarbeid 
som krever at vi gjør mange forskjellige under-
søkelser. Disse undersøkelsene kaller vi 
”utredning”.  

Tester

Vi snakker med ungdommen selv, vi snakker med 
foreldrene, vi snakker med skolen og med andre 
mennesker som kjenner  ungdommen, for eksem-
pel fastlegen. Vi bruker ofte noen skjemaer som 
hjelper oss i dette detektivarbeidet, og noen ganger 
gjør vi tester som vi tror kan hjelpe oss.
 
En test kan for eksempel være en undersøkelse av 
hvordan hjernen løser oppgaver, en såkalt evnetest.  
Et annet eksempel på en test kan være å undersøke 
hvordan kroppen beveger seg. Det kaller vi en 
motorisk test. Vi samarbeider med fastlegen som 
undersøker om kroppen fungerer slik den skal eller
om det er noe galt fysisk som påvirker de vanskene 
man har søkt hjelp for å finne ut av i ABUP. 

Diagnoser

Når vi har gjort detektivarbeidet vårt, gir vi det vi 
mener er årsaken til vanskene et navn. Dette kaller 
vi en diagnose. En diagnose kan gi oss en peke-
pinn på hva som er rett behandling og det kan gi 
en pekepinn på hvordan livet vil se ut i fremtiden. 
Men mye kan forandre seg, og det kan diagnoser 
også! 

Hvis man brekker håndleddet får man diagnosen 
radiusfraktur. Etter at man har gått med gips i noen 
uker og bruddet er grodd, tar man av gipsen og 
man har ikke denne diagnosen lenger. På samme 
måte er det med psykiske vansker. Hvis man er trist 
hele tiden kan dette skyldes en depresjon. Da får 
man diagnosen depresjon. Når depresjonen er over, 
har man heller ikke diagnosen. 

Avhengig av hva man mener er årsaken til van-
skene, som for eksempel depresjon, planlegger vi 
i ABUP, sammen med ungdommen og foreldrene, 
behandlingen. Vi lager en behandlingsplan. Som 
oftest innebærer dette tiltak som handler om å 
snakke sammen, lære nye måter å forstå seg selv og 
andre på, eller lære nye måter å gjøre ting på.  Det 
finnes mange forskjellige behandlingsmetoder, og 
som regel lykkes vi med å finne noe som passer for 
den enkelte.
  
Noen ganger må man i tillegg til den andre be-
handlingen ha hjelp av medisiner for å lette pla-
gene. Dette er medisiner som skal brukes i en kort 
periode f.eks mot søvnproblemer, andre må brukes 
over lang tid, f.eks ved ADHD, men det er veldig 
sjelden vi bruker medisiner uten først å ha forsøkt 
andre ting.
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ABUP TAKE AWAY

Ambulerende team jobber der du er, der du lever 
det meste av livet ditt og der du kanskje kjenner 
det vanskeligst å være. Vi kan komme på skolen, 
hjem til deg, på kafé eller ta bussen sammen med 
deg om du er redd for det. Vi ønsker å være der 
ute sammen med deg, og vi kan noen knep som 
kanskje gjør det lettere for deg etter hvert.

Det er ikke alltid like lett å komme seg til en time 
på poliklinikken. Kanskje er det sånn at du ikke 
liker å sitte på et kontor med en eller annen voksen 
person som vil snakke om det som er vanskelig? 
Kan hende synes du det er vanskelig å stole på 
voksne og at det er lettere å bli trygg hvis man 
«gjør» noe sammen? For noen er det lettere å 
snakke mens en tar en kjøretur i bil, eller labber 
en tur i skauen, eller sitter på kafé og ser på folk og 
livet i gatene utenfor. 

Kriser

Når det er KRISE, må det skje noe NÅ! Opplev-
elsen av krise betyr at noe kan gå forferdelig galt, 
men det kan også bety en mulighet for pause fra 
noe som er vanskelig, og så starte på nytt. ABUP 
kan stille opp på kort varsel når det er noe som 
haster. Det viktigste er å høre hva du tenker og 
føler når det er krise. Hva er god hjelp for deg, 
akkurat nå? Hvem kan hjelpe for å skape mening 
i noe du ikke forstår? Hva skal til for at du kan 
sortere egne tanker og følelser i situasjonen? Slike 
spørsmål vil vi finne ut av sammen.
 
Ofte er det god hjelp å snakke med andre som 
kjenner deg godt og som du stoler på. Da kan vi 
invitere folk fra nettverket ditt til å delta i samtaler. 

Noen ganger har krisen oppstått i samspill med 
andre. Når det handler om overgrep, vold eller om-
sorgssvikt vil vi være med å sørge for nødvendig 
beskyttelse mot nye krenkelser.

Informasjon

Informasjon, opplysning  og dialog er også vik-
tig for ABUP. Derfor har vi hatt stand på Hove-
festivalen på Tromøya.  På den måten får vi treffe 
ungdommer på deres egen arena. Vi mener det er 
viktig å være tilstede under arrangementer som 
Hovefestivalen for å kunne svare på spørsmål og 
informere om hva psykisk helse er, hva som er 
spesielle utfordringer i ungdomstida, hvor man 
kan få hjelp og når det er nødvendig å søke hjelp. 

Dette kan være med på å ufarliggjøre begrepet 
psykisk helse, samtidig som det er viktig for oss 
å formidle håp og informere om de ulike hjelpe-
tilbudene som finnes for de som sliter, både lokalt 
og i form av netttjenester, hjelpetelefoner, osv.

ABUP i skolen

ABUP har lenge hatt et prosjekt rettet mot elever 
og lærere i videregående skole - URO-prosjektet. 
Det har vært arrangert årlige konferanser og ulike 
møter der opplysning og samtale med elever og 
lærere om vanskelige temaer har vært hovedfokus. 
I slike sammenhenger bruker vi også gjerne kul-
turinnslag som del av formidlingen. ABUP ønsker 
i årene som kommer å være mer tilstede også i 
ungdomsskolen. 

MUSIKK, DANS, DRAMA & SÅNN 

Mange av våre største kunstnere har slitt med 
liknende ting som du sliter med. Det å uttrykke seg 
kunstnerisk har bidratt til å gjøre livet lettere å leve, 
både for kunstnerne og for dem som får nyte godt 
av kunstverkene. Kanskje er musikk, dans, drama 
& sånn det som skal til for å gi den siste dytten til å 
få det bedre for deg også? 

Siden 2001 har ABUP hatt flere prosjekter som 
tar i bruk kunstneriske utrykk. ABUP har invitert 
terapeuter, barn og unge i behandling, barnehager, 
skoler og byens befolkning til både kunst - og kul-
turopplevelser og til å være med å skape dem selv. 

Vi vet at dette har bidratt til samhørighet og 
fellesskap, inspirert skaperkraften og gitt livsglede, 
vist håp og styrket selvtilliten til mange gjennom 
mestring.

”Tegning på tvers av kontinenter” er en bit i ABUPs 
internasjonale engasjement. Våren 2011 laget barn 
fra ABUP grafiske trykk på Mølla i Kristiansand. 
Bildene har reist både til sykehuset Haydom i 
Tanzania og til barnehjem i Kroatia, hvor barn og 

unge har tegnet videre på samme trykket. Slik opp-
står et felles uttrykk som skal henge på veggen i de 
deltakende landene.

Musikk

Også musikkterapi er benyttet i samhandlingen 
med barn og unge. Det tiltaket som virkelig har 
skapt begeistring både hos terapeuter og ung-
dommene selv, er “Kick Off - en leir med men-
ing” (se egen artikkel om Kick Off). Sentralt i den 
kunstneriske og kulturelle utviklingen befinner 
både Samsen kulturhus med film og media seg 
og Kilden Dialog med den profesjonelle danseren 
Kyrre Texnes. 

Det er med musikk, dans, drama & sånn som 
med mye annet i ABUP: vi kan ikke garantere at 
det finnes like mye av dette alle steder. Men hvis 
du kjenner at du kunne tenke deg å være med på 
noe som har med kunst og kultur å gjøre i regi av 
ABUP eller noen av våre samarbeidspartnere: Si fra 
til din kontaktperson i ABUP, så ser vi hva vi kan 
finne ut av sammen. 



1414 15

Nå har vi skrevet litt om ABUP for ung-
dommene. Hva? Om jeg mener ”fjortisene”? 

Er det det du sier når du skal erte storesøsteren 
din? Men hva sier hun når du sier det, da? 

Ok. Før ble hun sint, men nå sier hun bare at hun 
ikke er ”fjortis” lenger? Det er fint. Det kan være 
morsomt med litt tøysing, men hvis vi holder på 

for mye og for lenge, er det nok ikke så gøy for 
den som blir tøyset med.

Samuel og Samira, sier du? Vil du høre mer 
om Samuel og Samira? Jamen, jamen, jamen...
Nei, nå tøyset vi bare litt. Vi får se om vi finner 
Samuel og Samira. Skal vi se...jo, der er i hvert 
fall Samuel. 

Men han er visst ikke i barnehagen lenger? Det 
ser ut til at han har begynt på skolen. Skal vi høre 
hvordan han har det der? 

-Det er ganske gøy å gå på skolen, sier Samuel. 
-Tre av barna som gikk i Frysentud barnehage 
går i samme klasse som meg. Og så er jeg blitt 
kjent med mange andre barn også. 

-Jeg kunne noen bokstaver før jeg begynte på 
skolen. Jeg kunne i hvert fall bokstavene i navnet 
mitt, og så kunne jeg noen til som jeg hadde lært 
i barnehagen. Men det er enda gøyere å leke ute i 
friminuttene. 

-Vi spiller fotball og klatrer i trærne. Og så erter 
vi jentene noen ganger, men jeg pleier ikke å 
erte Samira. Henne kjenner jeg for godt, liksom. 
Samira er forresten ikke på skolen akkurat nå. 
Noen ganger er hun på ABUP, og det er hun i 
dag. 

-Men hun kommer etter at vi har hatt matfri-
minutt. Jeg har spurt henne om hva hun gjør 
på ABUP. Hun sier bare at de snakker, og noen 
ganger tegner de. Jeg vet ikke noe mer om det. 

-Men nå må jeg legge matboksen i sekken, og så 
skal jeg ut og leke med de andre. Kanskje dere 
kan besøke Samira på ABUP nå? Var ikke det en 
god idé?

ABUP FOR SMÅ Jo, det var en god idé, Samuel. Det skal vi jamen 
gjøre. Men det er ABUP mange steder på 
Sørlandet. Det er mer enn 250 mennesker som 
jobber i ABUP. De gjør mange forskjellige ting. 

De voksne liker ofte å lese om sånne ting, og det 
kan være at de voksne kjeder seg litt nå. Derfor 
tror vi at vi skal skrive litt om sånne voksenting 
først. Men når vi er ferdige med det; da skal vi se 

hvordan Samira har det på ABUP.

 -Er det greit? roper vi etter Samuel, som løper ut 
døra med en fotball under armen. Men Samuel 
hører oss visst ikke. Han kommer nok til å være 
opptatt med andre ting en stund. Vi kan visst 
trygt konsentrere oss om de voksne nå. 

Da ses vi igjen, på side 32!
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ABUP FOR STORE

ABUP er en stor organisasjon med mange 
ulike oppgaver. Vi har lenge arbeidet for å bli 

mer utadvendte og har tatt i bruk utradisjonelle 
virkemidler for å få det til. ABUP for små og store er 
et eksempel på dette. 

Ved å lage et felles informasjonshefte for våre brukere 
i alle aldre ønsker vi å signalisere at for oss er kom-
munikasjon med barnets familie og nettverk helt 
sentralt. 

Noen ganger vil hovedproblemet ligge hos barnet 
eller den unge. Andre ganger er barnet mest av alt en 
symptombærer  - en som bærer andres problemer. 
Men i de fleste tilfellene er en viktig del av jobben vi 
gjør sammen med dere å finne ut hvordan problemet 
kan forstås, hvem som best kan bidra til å løse det og 
hvordan problemet best kan løses. 

Vi vil likevel aldri komme helt i mål. ABUP vil nok 
alltid stå i spennet mellom å være en samfunns-
institusjon og et redskap for våre brukere.

Vi må finne løsningene i fellesskap

Et eksempel på det er når foreldre nærmest krever at 
barnet deres skal få en bestemt diagnose. Vi ønsker å 
strekke oss svært langt for å hjelpe våre brukere. Men 
vi kan ikke gå på akkord med vårt fag, vår fagetikk og 
vårt samfunnsoppdrag. 

Nok en gang: Vi må finne løsningene i fellesskap med 
dere, barna og andre som kan bidra - i nettverket 
deres og hos andre tjenesteytere. Det kanskje vik-
tigste utgangspunkt for et slikt samarbeid er infor-
masjon. 

Vi vil bli bedre på informasjon

Vi som arbeider i offentlig tjenesteyting på psykisk 
helsefeltet må være ærlige nok til innrømme at 
informasjon tradisjonelt ikke har vært vår sterkeste 
side. Vi har nok ikke alltid vært like opptatt av ”å 
snakke samme språk” som dem som bruker våre 
tjenester.

Men for ABUP er dette nå et av de viktigste satsings-
områdene. Det hjelper likevel ikke, hvis ikke 
brukerne våre synes at de merker noe til det. For at vi 
skal kunne vite hvor vi befinner oss i landskapet, må 
dere fortelle oss det. Hva synes dere vi er gode på? 
Hva synes dere vi bør forbedre oss på? Hva savner 
dere?

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger

Vi vil veldig gjerne ha tilbakemeldinger på om infor-
masjonen vi gir er relevant og god, eller om vi bom-
mer på et eller flere punkter. Foreløpig har vi ikke et 
utviklet et gjennomgående system for slike tilbake-
meldinger, men gi beskjed til din kontaktperson i 
ABUP hvis du har ris eller ros til oss - om informas-
jonen vi gir og om andre forhold du mener noe om.

Foreløpig er det slik at du vil få mest informasjon 
av din kontaktperson i ABUP. Ikke vær redd for å 
spørre ham / henne om alt du lurer på - også om 
forhold i andre deler av tjenestene. ABUPs ansatte 
vil strekke seg langt for å gi deg svar på alt du måtte 
ønske å spørre om. 

ABUP fra A til Å

På de neste sidene finner du informasjon om noen 
emner vi håper og tror vil være relevante for deg 
som bruker ABUPs tjenester sammen med barn eller 
unge. Noen ganger kan slik informasjon gi svar i seg 
selv. Andre ganger hjelper denne informasjonen deg 
kanskje til å etterspørre ytterligere informasjon eller 
til å formulere spørsmål som så langt bare har vært 
en vag følelse eller uro.
 
Vi berører ikke i særlig utstrekning emner av det vi 
tradisjonelt har kalt ”faglig karakter” (medisinske, 
psykologiske og sosiale teorier, metoder, diagnoser, 
symptomer, etc.). Det ville blitt for omfattende i 
denne sammenheng. For deg som er interessert i 
dette, viser vi til din kontaktperson i ABUP og til 
ulike informasjonshefter, lærebøker og annen faglit-
teratur - du finner noen lesetips og noen lenker til 
relevante nettsteder bakerst i dette heftet. 

Her er vår beskrivelse av ABUP fra A til Å:

ABUP 

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) 
er en del av Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet 
sykehus HF og dekker Aust-Agder og Vest-Agder. 
Det er for tiden rundt 250 ansatte i avdelingen. 
ABUP har kontorer i Arendal, Lillesand, Kristian-
sand, Mandal, Farsund og Flekkefjord, men driver 
også en utstrakt ambulant tjeneste. 

Etter gjeldende lover og forskrifter er ABUPs hoved-
oppgaver pasientbehandling, utdanning av helse-
personell, forskning og opplæring av pasienter og 
pårørende. 

Kjernevirksomheten prioriteres blant annet med økt 
grad av grenspesialisering, etterutdanning og etabler-
ing av spesialiserte team. Samtidig opplever vi en 
omstilling mot større grad av utadrettet innsats og en 
fortsatt nedbygging av skranker mot 1. linjetjenesten 
(samhandling). 
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ABUP er opptatt av sammenhenger mellom psykisk 
helse og kunst/kultur. Vårt utgangspunkt er at 
utviklingsproblematikk og psykiske vansker er 
mangefasettert og har mange årsakssammenhenger. 
Dette mener vi må møtes gjennom et vidt psykisk 
helse- perspektiv, som fordrer samfunnsengasjement 
og lokalbasert nettverksarbeid for å endre samspill 
og livsvilkår i de sammenhenger hvor barn og unge 
lever. 

ABUP I AFRIKA 

ABUP i Afrika er et engasjement som har utgangs-
punkt i at Sørlandet sykehus HF og Haydom Luther-
an Hospital i Tanzania har samarbeidet i mange år. 
Spedbarnsdødelighet og underernæring er i stor grad 
bekjempet på Haydom, så nå er det tid for å tenke at 
barn trenger mer enn mat, klær og vaksiner.  

Med slagordet ”a spoonful of food and a spoonful 
of love” vil vi si noe om barns primære behov for 
kontakt, tidlig stimulering og kjærlighet. Sammen 
med lokalt ansatte er ABUP i gang med å utvikle et 
foreldreveiledningsprogram. 

Vi søker også å starte et forskningsbasert Marte Meo-
prosjekt (se egen artikkel om Marte Meo). Det inne-
bærer filmveiledning til ansatte ved enheten for barn 
som av ulike grunner ikke kan bo hos sin familie. Vi 
håper at den stimulans og tilknytningserfaring baby-
ene får gjennom dette, vil gjøre dem mentalt sterkere 
i en tidlig og sårbar fase av livet.

ARENDAL

ABUP i Arendal er samlokalisert på Klinkenberg, 
rett ovenfor sykehuset. Døgnenheten, eller akutt-
enheten som den også kalles, ligger like ved den 
gamle sykepleierskolen. 

Familieklinikken har primært sine lokaler i 
Arnebergvillaen, som for øvrig er fredet. 
Poliklinikken fikk for fem år siden nytt bygg der de 
gamle sveitservillaene lå og som voksenpsykiatrisk 

poliklinikk disponerte. 

På samme tid overtok ABUP også bygget ved siden 
av det nye poliklinikkbygget. Denne samlokaliserin-
gen har ført til god synergieffekt i form av at ca. 70 
fagpersoner er samlet på ett område. Avdelingen er 
også samlokalisert med institusjonsundervisningen. 

Avdelingen er delt inn i tre enheter. Døgnenheten 
disponerer seks døgnplasser, medregnet en leilighet 
hvor hele familien kan være. I tillegg har døgn-
enheten et akuttambulant team som primært jobber 
ute der barn, unge og deres familier ferdes. 

Familieklinikken jobber med ulike familievansker 
og med de aller minste barna. Poliklinikken jobber 
primært med utredning og behandling av barn og 
unge i aldersgruppen 4 til 18 år for ulike psykiske 
problemer eller tilstander.

Avdelingen har faste møtetidspunkter med de andre 
sykehusavdelingene som barneavdelingen, habili-
teringstjenesten for barn og unge og med de vok-
senpsykiatriske avdelingene.

Skolen for sosiale og medisinske institusjoner er et 
tilbud til barn og unge som er i behandling og som 
av ulike grunner ikke kan nyttiggjøre seg det ordi-
nære skoletilbudet i en periode. 

Det er primært fastlegene som henviser til oss, 
men også leder av barneverntjenesten kan henvise. 
Den vanlige veien inn til oss er altså å oppsøke sin 
primærlege først.

Men har du det vanskelig eller er urolig for noen eller 
usikker på hvor du kan få hjelp, vil vi gjerne bistå deg 
slik at du skal få hjelp. Avdelingen har god oversikt 
og godt samarbeid med kommunene i fylket og har 
dermed god kjennskap til hvor du kan få hjelp.

Vi er tilgjengelig på telefon 370 07 500 for råd og 
veiledning. Ved alvorlige tilstander kan du ringe vak-
ttelefonen: 95891165.

BARNEHAGE

Småbarns psykiske helse formes av den daglige 
omgang de har med andre mennesker. Barnehager 
av høy kvalitet har en rekke psykisk helsefremmende 
effekter for de fleste barn. Alle førskolebarn bør ha 
tilbud om en lett tilgjengelig, økonomisk over-
kommelig barnehage av høy kvalitet.

Høykvalitetsbarnehager blir regnet som det viktigste 
tiltaket i helsefremmende og forebyggende psykisk 
helsearbeid. ABUP bidrar gjennom prosjektet ”Mot 
i brystet 2010 - 2012!” (www.motibrystet.blogs-
pot.com ), et forsknings- og utviklingsprosjekt om 
konfliktarbeid og forebyggende psykisk helsearbeid i 
barnehagen. 

Prosjektet er et samarbeid mellom ABUP, Oppvek-
stetaten i Kristiansand kommune, Praxis barnehage 
v/Universitetet i Agder, åtte prosjektbarnehager i 
Kristiansand kommune, samt frilanskunstnere i 
Kristiansand. 

Prosjektet springer ut av et forskningsprosjekt ved 
Universitetet i Agder om gjenopprettende rett (Re-
storative Justice), som viser at en gjenopprettende 
tilnærming til konflikt gir gode resultater både når 
det gjelder konfliktarbeid spesielt og psykisk helsear-
beid generelt, samt at det er behov for tidlig innsats 
på feltet (tidlig i forhold til problemutvikling
og i forhold til alder). 

BARNSBESTE 

I Norge finnes et stort antall familier med somatiske 
lidelser, psykiske lidelser og/eller rusproblemer. Barn 
blir preget av å forholde seg til alvorlig sykdom i 
familien. I tillegg har barn med psykisk syke/rusmid-
delavhengige foreldre større risiko for selv å utvikle 
psykiske lidelser.

Helse- og omsorgsdepartementet har opprettet et 
nasjonalt kompetansenettverk for å bedre oppfølgin-
gen av barn med somatisk og psykisk syke/rusmid-
delavhengige foreldre. Sørlandets sykehus HF leder 

og koordinerer nettverket, som har fått navnet Barns-
Beste. ABUP har et tett samarbeid med BarnsBeste.

Nettverket bidrar til at institusjoner og tjenester på 
en mer systematisk måte identifiserer og følger opp 
de barna som trenger det. Det er også en målsetting å 
ha fokus på innsamling og formidling av kompetanse 
rettet mot barn med minoritetsbakgrunn.

BarnsBeste holder kontakten mellom fagmiljøer, 
etater, behandlingsnivåer, universiteter og høgskoler 
i alle deler av landet. Vi møter personer fra disse 
miljøene for idédugnader, konferanser og ulike 
former for erfaringsutveksling.

BRUKERPERSPEKTIVET

Helsevesenet har tradisjonelt vært fag- og byråkrat-
styrt, med klare innslag av paternalisme (”vi vet hva 
som er best for deg”). De siste 10-20 årene har bruk-
erperspektivet vunnet innpass, også på psykisk helse-
feltet. Det innebærer at tjenestene i større grad må 
innrette seg etter brukernes behov, også på områder 
som ikke umiddelbart er direkte helserelaterte. 

En bruker er en person som benytter seg av relevante 
tjenester i en eller annen form. I vår sammenheng 
omfatter brukermedvirkning både primærbrukere 
(barn og unge) og pårørende. Brukermedvirkning 
kan forstås såvel i et demokratiperspektiv som  i et 
kvalitetsperspektiv. 

Brukermedvirkning vil si at de som berøres av en 
beslutning, eller er brukere av tjenester, får innfly-
telse på beslutningsprosesser og utforming av tjenes-
tetilbud. Brukermedvirkning reguleres ulike steder 
i sosial- og helselovgivningen. Brukermedvirkning 
er således en lovfestet rettighet, og er dermed ikke 
noe tjenesteapparatet kan velge å forholde seg til eller 
ikke. 

Brukermedvirkning finner sted på individ-, tjeneste-, 
system- og samfunnsnivå. Vi kan også skille mel-
lom instrumentell brukermedvirkning (formålet er å 
bedre tjenesteapparatet) og terapeutisk brukermed-
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virkning (å gi brukeren et mer aktivt forhold til egen 
lidelse/sykdom og behandling, noe som i sin tur kan 
styrke brukerens selvrespekt og mestringsevne). 

DIAGNOSER

En diagnose er et navn på det man tenker barnet 
eller ungdommen strever med. Arbeidet med å stille 
diagnose foregår i samarbeid med barnet/ ung-
dommen og foresatte. En diagnose er en samle-
betegnelse på opptil flere plager/symptomer barnet 
eller ungdommen kan ha. Man kan ha liknende 
symptomer ved forskjellige diagnoser, men det er 
helt bestemte kriterier for de forskjellige diagnosene. 

Å få en diagnose løser ikke plagen i seg selv, men 
vi vet at det kan være nyttig for mange å kjenne seg 
igjen i symptomer og situasjoner og derigjennom 
kjenne seg igjen i en diagnose. Da kan man lære mer 
om hvordan man kan hjelpe seg selv, hva slags hjelp 
man kan få og hvordan man eventuelt kan leve best 
mulig med symptomer og sykdomsutrykk.  

DØGNENHET

Ungdomsklinikken i Arendal ønsker å formidle 
”trygghet når du trenger det mest”. Personalet er 
tverrfaglig sammensatt. Henvisning til enheten går 
via fastlege, annen sykehuslege eller leder for barne-
verntjenesten. Når det er behov for henvisning 
vurderes situasjonen til at de foresatte, den unge selv, 
eller andre i det formelle og eller private nettverket 
ikke kan ivareta den unges psykiske helse på en trygg 
og utviklende måte.

Ungdomsklinikken har også et ambulant akutteam. 
Dette teamet er tverrfaglig sammensatt og jobber 
der hvor barnet eller ungdommen normalt ferdes. 
Det betyr i praksis i hjemmet eller i andre nettverk. 
Personalet her kommer til anvendelse når det ikke 
vurderes behov for en seng på et sykehus, men heller 
hjelp ute der problemene ofte oppstår.

Den primære aldersgruppen for ungdomsklinikken 
er fra 12 til 18 år.

DIREKTØRENS HAVE

Historien om Direktørens have begynte i 1881 da 
Eg Asyl stod ferdig. Direktørens frue ønsket seg en 
vakker privat hage med blomster, frukt, grønnsaker 
og trær. Denne lå utenfor asylet, ned mot elva, og var 
stengt for pasientene. På slutten av 1900-tallet forfalt 
hagen. Kun en gressplen og noen frukttrær kunne gi 
tanker om at det tidligere hadde vært en vakker hage 
her. 

I 2007 gav ABUP hagen nytt liv, ny form og ny 
mening: en sansehage som er åpen for alle. Her er det 
liten dam, en bro, steiner man kan hoppe på, høyt 
gress en kan krype gjennom, en labyrint, en lekeplass 
og mye mer.  Noen ganger er det lettere å tenke og 
snakke ute i naturen, enn inne på et kontor. Det er 
opp til deg hvordan du ønsker å bruke hagen! 

DRØMMEANLEGGET

Drømmeanlegget er et kunstverk laget av kunstner 
Roald Andersen d.y. fra Kristiansand. Verket består 
av senger som er mer eller mindre fordreide eller gått 
i oppløsning. Drømmeanlegget er også etablert som 
et forsøksprosjekt i samarbeid med kunstneren selv, 
terapeuter og etter hvert barn, unge og familier på 
ABUP. 

Kan det være enklere å nærme seg det vanskelige i 
livet ved å heller snakke om sengene? Kan det å 
snakke og oppleve sengene gi nye tanker og refleks-
joner? Å leke med sengene kan for noen være lettere 
enn å prate. Sengene inviterer til å assosiere, fantasere 
og drømme sammen med terapeuten.

Si fra til din kontaktperson dersom du eller barnet 
ditt ønsker å se sengene. De er lette å flytte og kan tas 
med inn i samtaler etter ønske.

ERFARINGSKONSULENTER 

Ansettelse av erfaringskonsulenter har vært et viktig 
bidrag til demokratiseringen av psykisk helse-
tjenestene de siste årene. En erfaringskonsulent har 
bruker- eller pårørendeerfaring og bidrar til at tjenes-
tene forsterker brukerperspektivet i alle ledd. Dette 
skjer overordnet gjennom dialog og samarbeid med  
fagfolk ved de ulike enhetene. 

ABUP bruker erfaringskonsulenter i flere sammen-
henger: i medforskning i et forskningsprosjekt; som 
leder av en ungdomsgruppe og som ledere på ung-
domsleir, i styringsgrupper på systemnivå og i ulike 
prosjekter; i undervisning av forskjellige slag, blant 
annet på skoler; og i samtaler med ungdom. 

Det planlegges også å bruke en erfaringskonsulent 
som likemannskoordinator for andre ungdommer 
som ønsker å bruke sin erfaringer i ulike sammen-
henger, ikke minst rettet mot andre ungdommer som 
bruker ABUPs tjenester. 

FAMILIESAMTALER 

Familiesamtaler benyttes for å involvere familien og 
nettverket når et barn eller en ungdom har problem-
er. I en familiesamtale er fokuset rettet mot samspillet 
rundt og med barnet/ungdommen. Man er opptatt 
av at en viktig del av hjelpen kan eller bør hentes fra 
de som har mest med barnet å gjøre i hverdagen. 
Nettverket kan være familie, skolen, fritidsaktiviteter 
eller lignende. 

Bakgrunnen for denne typen samtaler er at man ten-
ker at mennesker er grunnleggende sosiale, vi henger 
på en måte sammen. Den danske filosofen Løgstrup 
sier det på denne måten: ”Karakteristisk for vår men-
neskelige tilværelse er at vi er innbyrdes avhengig av 
hverandre, og avhengigheten går så dypt at uten den 
ville vår tilværelse slett ikke være menneskelig”. 

Med denne forståelsesmåten er det en sentral 
antakelse at endring er lettere å få til dersom flere 

endrer seg samtidig, eller er opptatt av å få til det 
samme.

FAMILIESKOLEN

Familieskolen er et gruppetilbud til familier som har 
barn i grunnskolealder som har vansker som viser 
seg på flere områder (f.eks. i familien, på skolen og 
blant venner). Her kommer sju familier sammen, 
i fem timer en dag i uka, og jobber sammen med 
hverandre og terapeuter for å finne frem til praktiske 
løsninger som kan fungere i hverdagen.

Familieskolen er opprettet fordi ikke alle familier 
opplever at det å få en diagnose, eller det å få hjelp 
gjennom terapisamtaler eller medisiner, gir den 
hjelpen som trengs. På Familieskolen tror vi at fag-
kunnskap er viktig, men at det bare er én av mange 
viktige kunnskapskilder. Den kanskje aller viktigste 
kilden til kunnskap om både problemer og løsninger, 
er å ha levd med problemer over tid. Derfor er de 
foreldrene og barna som er i gruppa, ofte de mest 
nyttige hjelperne for hverandre. 

De fleste barna som kommer til Familieskolen har 
allerede fått problemene sine grundig beskrevet før 
de begynner. Derfor er vi mest opptatte av å finne 
beskrivelser av det som ikke er problemer, slik at 
interesser, ferdigheter og kunnskap om mestring kan 
få større plass i livet. På Familieskolen synes vi at 
beskrivelser av kunnskap om å unngå trøbbel, være 
en god venn eller vise respekt, fortjener like stor plass 
som beskrivelser av konflikter og alt man ikke får til. 

I tillegg til at familiene møtes en dag i uka, møtes 
foreldrene i gruppa sammen med terapeutene to 
timer annenhver uke. Familieskolen har også et 
omfattende samarbeid med det enkelte barns skole, 
for å bidra til at løsninger som familien finner på 
Familieskolen, kan overføres til hjemmeskolen. 

Familieskolen er et behandlingstilbud under 
er det i samspill med andre at Familieklinikken, 
ABUP Arendal.
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FAMILIE- OG UNGDOMSTEAMET (FUT)

Familie- og ungdomsteamet (FUT)  er en enhet i 
ABUP med et variert tilbud. FUT er lokalisert på Eg i 
Kristiansand. Åpningstiden er  0800-2200 hverdager 
og 1400-2200 i helger og på helligdager. Enheten 
består av tre team: Et familieteam og to ambulerende 
team. På tvers av de to ambulerende teamene er det 
et akutteam. 

Familieteamet tilbyr familieterapi. De treffer stort 
sett sine klienter i våre lokaler eller i Lømslandsvei 
25, også disse lokalene i Kristiansand. De treffer 
sine klienter til timeavtaler eller intensivdager eller 
en kombinasjon av dette. Deres fokus er kommuni-
kasjon og samspill i familier og ønsker gjennom 
terapeutiske prosesser få familier til å fungere bedre 
sammen.

De ambulante teamene jobber i grenselandet mellom 
poliklinikk og innleggelse. De reiser primært ut og 
treffer klienter på andre arenaer enn i våre lokaler. 
De får saker som har et mer “ krisepreg “ og som 
krever en annen type oppfølging enn det resten av 
systemet vårt kan tilby. De kan møte på skoler, følge 
opp i hjemmet eller ta en tur i byen med sine klienter. 
Noen ønsker etterhvert å møte i våre lokaler, noe 
som selvfølgelig er mulig. 

Akuttteamet jobber med øyeblikkelig hjelp-saker. 
Dette omfatter stort sett selvmordsvurderinger og 
eventuelt andre krisesituasjoner som krever rask 
kontakt. Vi har et slikt tilbud fra 0800-15.30. Resten 
av døgnet må man kontakte legevakt. 

Vi har personale på jobb fram til kl. 22.00. Dette er 
ikke leger eller psykologer som kan foreta ordinære 
selvmordsvurderinger, men rutinerte terapeuter som 
kan bistå våre samarbeidspartnere med eventuelle 
vurderinger etter ordinær åpningstid.

Alle teamene er tverrfaglige og består av sykepleiere, 
sosionomer, vernepleiere og barnevernspedagoger 
med ulike videreutdanninger, psykologer, psykolog-
spesialister, leger og psykiatere. 

FORSKNING

Forskning innen psykisk helsearbeid er systematisk 
kunnskapsutvikling hvor brukere, brukernes nettverk 
og  helsepersonell deltar sammen med forskere. 
Dette skjer ved innsamling av materiale, systematisk 
analyse og publisering av resultater. ABUP er en av 
de første avdelinger i landet hvor mennesker med 
brukererfaring er medforskere i ett av forsknings-
prosjektene.

ABUP er antagelig den avdeling i vårt fagfelt som har 
den største forskningsaktiviteten utenom regionsen-
trene for barn- og unges psykiske helse (R-BUP). 

I dag utgjør forskerne et vitalt og blomstrende 
tilskudd til avdelingens virksomhet. Forskere ved 
ABUP er tilknyttet internasjonale forskningsmiljøer 
blant annet i England, USA, Finland, Sverige og 
Danmark. 

Ved avdelingen er det 7 postdoktorprosjekter og 13 
pågående doktorgradsarbeider. I tillegg er det til 
enhver tid mastergradsprosjekter tilknyttet avdelin-
gen. Avdelingen deltar også i en stor multisenter-
studie innen familieterapi og et forsknings- og 
fagutviklings-program om dialogiske praksiser på 
Agder. 

Et sterkt og aktivt forskningsmiljø bidrar til ny 
kunnskap innen psykisk helsefeltet og vil også 
bidra til at ABUP kan oppnå universitetsfunksjon. 
Et samarbeid med UiA har resultert i UNIK, som 
knutepunkt for videreutvikling av universitets-
funksjon og studentklinikk.

HJEMMEBESØK

Hjemmebesøk hos barnet/ungdommen eller foreldre 
er et alternativ til møte på poliklinikken. Det be-
nyttes  både i utredningsøyemed, for at vi skal skaffe 
oss et bredere bilde av barnets fungering og av 
barnets omgivelser, og i terapeutisk intervensjon. 

Det å få besøk, å ha noen å snakke med og noen å 
dele tanker og følelser med, er viktig for alle 
mennesker. Noen ganger er kontakten med hjelpe-
apparatet og den terapeutiske intervensjonen avhen-
gig av at terapeuten(e)  kommer hjem til pasienten. 

HISTORIE

Begrepet barnepsykiatri ble introdusert  i 1930. 
Første lærebok i barnepsykiatri utkom i 1935 (på en-
gelsk). I 1938 ble det fastslått at barnepsykiatri skulle 
være den internasjonale betegnelsen. 

Det har tradisjonelt vært skilt mellom to store grup-
per barn: de ekstroverte (ukontrollerbar atferd) 
og de introverte (hemmes av angst og usikkerhet). 
Sam-funnet har møtt disse to barnegruppene med 
helt ulike reaksjoner og tiltak lenge før faget barne-
psykiatri kom på banen. 

Flere av de internasjonale pionerene i barne- og 
ungdomspsykiatrien var kvinner; uten legeutdan-
nelse fikk de utdanne seg til psykoanalytikere, men 
fikk bare praktisere overfor barn. 

Anna Freud og Melanie Klein dannet hver sin 
psykoterapeutiske skole. Anna Freud så på leken som 
en god metode for å få kontakt med barnet, men 
ikke som utgangspunkt for direkte tolkninger, mens 
Melanie Klein sammenliknet leken med drømmer 
hos voksne. Derfor kunne leken være gjenstand for 
direkte tolkninger overfor barnet.

Barnepsykiatriens forløpere i vårt eget land er som 
et speil av utviklingen ute. Vi finner igjen hvordan 
mentalhygienebevegelsen, psykiatrien, psykoanalys-
en, barnepsykologien og sosialomsorgen bidrar med 
hver sine innspill til det som skulle bli norsk barne-
psykiatri. 

Nic Waal ble den første spesialisten i barne- og ung-
domspsykiatri her i landet. At hun i ettertid er blitt 
kalt norsk barnepsykiatris mor, skyldes ikke minst 
at hun skapte Nic Waals Institutt, som skulle bli en 
sentral utdanningsinstitusjon for barnepsykiatriske 

teamarbeidere her i landet. Nic Waals Institutt ble 
åpnet i 1953. Statens senter for barne- og ungdom-
spsykiatri, den første regionale klinikken, ble åpnet i 
1963 i Oslo. 

I Vest-Agder startet man opp psykiatrisk poliklinikk 
for barn og ungdom i 1966, mens man i Aust-Agder 
kom i gang  i 1971. 

INFORMASJON 

Lov om pasientrettigheter § 3.2 omfatter pasien-
tens rett til informasjon for å få innsikt i sin helse-
tilstand og innholdet i helsehjelpen. I merknadene til 
bestemmelsen går det fram at retten til informasjon 
må oppfylles også som en nødvendig betingelse for 
pasientens mulighet for å medvirke. 

Mye tyder på at psykisk helsetjenestene tradisjonelt 
har tolket informasjonsplikten for snevert. Ikke 
minst når det kommer til brukernes mulighet for 
presis etterspørsel etter tjenester, er det viktig at 
informasjonen er utfyllende og god og at den 
strekker seg utover beskrivelse av en tilstand og 
behandlingsforløp. 

ABUP ønsker, blant annet gjennom informasjons-
heftet ABUP for små og store, å løfte informasjonen 
til brukerne opp på et nytt nivå. Først når tjeneste-
brukerne får umiddelbar tilgang til den samme 
informasjonen som tjenesteutøverne besitter, vil 
dialogen bli reell og relasjonen symmetrisk. 

KULTUR 

ABUP har siden 2001 benyttet kultur som virke-
middel for å utforske psykisk helse-relaterte temaer, 
gi økt innsikt, fremme livskraft og for å skape gode 
opplevelser. 

Vi har invitert terapeuter, barn og unge i behand-
ling, barnehager, skoler og byens befolkning til 
kunst- og kulturopplevelser og til å være med å 
skape dem selv. Dette har bidratt til samhørighet og 
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fellesskap, inspirert skaperkraften og gitt livsglede, 
vist håp og styrket selvtilliten til mange gjennom 
mestring.

ABUP har praksis for systematisk å bygge et tverr-
faglig, kreativt og dynamisk arbeidsmiljø. Her er 
engasjert kunstnere fra ulike felt, blant andre 
musikere, malere, skribenter, dansere og perfor-
mancekunstnere.

Vi ønsker å videreutvikle samarbeidet med kunstnere 
og det profesjonelle kulturlivet og bygge videre på en 
kunstnerbase og et nettverk av aktører som er 
engasjerte, modige og erfarne i kunstformidling til 
barn og unge.

ABUP samarbeider i dag med profesjonelle utøvere 
som er genuint opptatt av å utvikle seg som kun-
stnere, og som opplever kreative og skapende ut-
fordringer i møte med andres virkeligheter. Derfor 
tror vi på at kultur utfordrer oss som hele mennesker, 
henvender seg til alle våre sanser, gir oss tilgang til 
flere ”språk”, til følelser, opplevelser og erkjennelser 
og hjelper oss til å bevare “barneegenskapene” våre. 

KRISTIANSAND 

ABUP har to kliniske enheter i Kristiansand, en 
poliklinikk  og en familie - og ungdomsenhet. Barn, 
ungdom og deres foreldre kan møte til avtaler både 
på poliklinikken og ved familie- og ungdomsteamet.

De fleste som kommer i kontakt med ABUP kommer 
i kontakt med poliklinikken. Dersom noen har behov 
for akutt hjelp (øyeblikkelig hjelp) vil de komme i 
kontakt med familie- og ungdomsteamet ettersom 
dette har ansvar for å gi akutt hjelp. 

Dersom noen i kortere eller lengre perioder trenger 
mye oppfølging (mange dager, eller hver dag i uken), 
eller oppfølgingen må gis i hjemmet, vil de få hjelp 
fra familie- og ungdomsteamet. Dette teamet har 
også mulighet til å gi familier tilbud om innleggelse i 
familieleilighet (3-5 dager). 

Det vil da være flere daglige avtaler med foreldre 
og barn/ungdom, både sammen og alene. Dette er 
et tilbud for familier som opplever at familielivet er 
veldig vanskelig og som ønsker å gjøre en skikkelig 
innsats for å få til forandringer så raskt som mulig. 
Tilbudet er gratis.

LEKETERAPI

Leketerapi er en form for psykoterapi som særlig 
brukes i behandling av barn. Leken utgjør barnets 
uttrykks- og kontaktmiddel, slik språk gjør det hos 
eldre barn og voksne pasienter. Ved å lytte til barns 
lek kan vi hjelpe barn med fysiske og psykiske smert-
er. Leketerapi handler først og fremst om å gi barnet 
muligheter for å uttrykke seg, bli møtt og forstått 
gjennom en tilpasset metode. 

Det finnes mange former for leketerapi, tilsvarende 
de forskjellige formene for psykoterapi. Eldst er den 
psykoanalytiske retning, eller barneanalysen, som 
først ble tatt opp av Hermine Hug-Hellmuth, og som 
senere særlig er utviklet av Anna Freud og Melanie 
Klein. 

I Norge brukes leketerapi ved barne- og ungdoms-
psykiatriske poliklinikker (BUP), ved barnepsykia-
triske institusjoner og ved pedagogisk-psykologiske 
rådgivingskontorer.

LISTER

ABUP Lister omfatter de to poliklinikkene for barn 
og unges psykisk helse som ligger lengst sør i landet, 
lokalisert med kontor i Farsund og Flekkefjord.

Forfatteren Vilhelm Krag lanserte navnet Lister i en 
avisartikkel i 1902-03 som omhandlet Sørlandet og 
navnet ble straks populært. Vest-Agder Fylke het 
tidligere Lister og Mandal Amt; derav navnet ABUP 
Lister. 

ABUP Lister har til oppgave å hjelpe alle barn 
under 18 år som bor i Hægebostad, Lyngdal, Far-

sund, Kvinesdal, Sirdal og Flekkefjord. Vi møter 
barn og ungdom som trenger vår hjelp på skole, 
barnehage, hjemme, helsestasjon eller arbeidsplass. 
Vi møter også mange foreldre, barn og unge på våre 
kontorer, der vi også har ansatt kontoransatte som 
kan gi deg informasjon om oss eller en kopp kaffe 
eller et glass saft dersom du ønsker det.

Mange møter vi også der barna selv vil møtes, f.eks 
på tur i skogen, på kafé eller på andre steder som er 
aktuelle. Vi har også en familieleilighet som ligger i 
Kvinesdal, med mulighet for overnatting for de fami-
liene som trenger denne tjenesten.

LINDESNESPROSJEKTET

ABUP ønsker gjennom sin deltakelse i dette prosjekt-
et å være med på å utforske muligheten for å være 
tilgjengelige på en enklere måte. Rask og god hjelp, 
uten at man nødvendigvis trenger utredning  og 
diagnostisering, vil være viktig for mange barn og 
unge, familier og barnehage og skole.

Dagens situasjon på psykisk helsefeltet, med hensyn 
til henvisningspraksis, ventetid, behandling og opp-
følging, oppleves av mange som utilfredsstillende. 
Mye tyder på at det gjøres henvisninger til spesialist-
helsetjenesten for tilfeller som mer hensiktsmessig 
kunne vært håndtert i kommunenes hjelpeapparat, 
eventuelt med veiledning / bistand fra spesialisthelse-
tjenesten.

Lindesnesprosjektet er en forkortelse av prosjekt-
tittelen ”Nytt grensesnitt i Lindesnesregionen”.  
Prosjektet har som mål å styre henvisninger gjen-
nom èn instans og handler om å flytte grenser innad 
i Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus HF 
(hvor ABUP organisastorisk hører hjemme), innad 
i hver av de fem kommunene Mandal, Lindesnes, 
Audnedal, Marnardal og Åseral, og mellom ABUP og 
de fem kommunene.

LÆRING OG MESTRING 

Lærings- og mestringssentre (LMS) er en møteplass 
hvor pasienter, brukere og pårørende skal få infor-
masjon, kunnskap og bistand til å håndtere langvarig 
sykdom og helseforandringer. Målet er å bidra til 
økt livskvalitet gjennom bedre mestring av livet med 
sykdommen. Det er etablert Lærings- og mestrings-
sentre i alle helseforetak i Helse Sør Øst. 

ABUP ønsker å satse på LMS og vil etter hvert lage 
flere tilbud til ulike grupper. Foreløpig har vi følgen-
de tilbud: Kurs om ADHD, kurs om spiseforstyrrel-
ser og gruppetilbud for fosterforeldre som har barn 
med tilknytningsvansker.

MARTE MEO 

Marte Meo kommer fra latin og betyr ”av egen kraft”. 
Det er en filmveiledningsmetode der vi filmer sam-
spill mellom voksne og barn. Bildene på skjermen 
viser det barnet trenger for å få støtte i sin utvikling. 
De viser også hvor utfordringene ligger. Vi erfarer at 
foreldre, lærere og andre da gjør mer av det som er 
virksomt når de blir ”tatt på fersk gjerning i å lykkes”. 

Når vi sammen studerer små sekvenser fra hverdags-
situasjoner kan vi stoppe opp, spole tilbake og se 
skritt for skritt hva som virker positivt i samspillet. 
”Utenfra-blikket” kan bidra til å se nye sider ved 
barnet, ved seg selv og gi ny kunnskap om forholdet. 
På den måten kommer motivasjonen og evnen til 
endring og utvikling fra egen kraft der vi sammen 
finner den i filmen.

METODER

Barn, ungdom og familier vi møter i ABUP kommer 
med ulike spørsmål, utfordringer og problemer. ”Det 
hjelper å snakke om det”, pleier vi å si. Noen ganger 
hjelper det også å leke om det eller å tegne om det. 
Lek, tegning og andre kreative metoder er symbol-
språk som kan romme noe mer og noe annet enn 
ordene. 
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”Hør nå etter!” er voksenspråket der ord kommer ut 
av munnen - de er ment for et hørende øre. ”Kom og 
se!”, sier ungene. Da er de på en kanal der bevegelse og 
syn er i bruk. Det er en utfordring for oss å lete etter 
det utrykk som passer best. Da tar vi barn på alvor.
Det finnes mange fremgangsmåter for å finne fram til 
eller bearbeide det som er vanskelig. Noen metoder 
er utviklet og blir brukt i en bestemt hensikt. Det 
kan være spørreskjemaer og tester som passer til en 
spesiell problematikk. Eller det er metoder som har 
som mål å kartlegge de sterke sidene og fremheve 
ressurser som finnes i familien eller hos den enkelte. 

Noen metoder legger mest vekt på tanker og følel-
ser som er inne i den enkelte. Gjennom andre in-
nfallsvinkler blir vi mer opptatt av hva som virker i 
kommunikasjon og samspill mellom oss som deltar i 
samtalen. 

MORILD

Morild (www.morild.org) er en nettside for barn som 
har en far eller mor med psykiske problemer. Barn og 
unge som lever med psykiske problemer i familien 
er like forskjellig som andre barn og unge. På Morild 
kan man lese om andre i samme situasjon, få infor-
masjon, stille spørsmål og få svar. Det finnes også et 
samtaleforum, Snakkerommet, på nettsida. 

På Morild finnes også mer enn 200 historier om 
hvordan det er å leve med psykiske problemer i 
familien. Noen er svært korte, noen er lange. Noen 
er ganske dramatiske, noen er triste, noen forteller 
om litt merkelige eller spesielle hendelser og noen er 
ganske morsomme. Alle er viktige.

NETTVERKSSAMTALER
 
I Västra Lappland i Nord-Finland har det siden 
1980-tallet blitt utviklet psykisk helsetjenester med 
vekt på åpen dialog i nettverksmøter og rask re-
spons ved kriser. Initiativtagerne har vært inspirert 
av språkfilosofisk orienterte behandlingsmåter for 
psykiske lidelser og har utviklet tjenestetilbudet i tett 

samarbeid med brukere og pårørende.

For å kunne håndtere kriser er dette tjenestesystemet 
innrettet for å starte behandlingen innen 24 timer. 
Behandlingen er behovstilpasset og fleksibel og 
foregår helst i pasientens hjem. Pasientens nettverk 
og familie skal være inkludert i alle beslutninger og 
drøftelser. Den i tjenesteapparatet som først mot-
tar telefon om en slik krise, er ansvarlig for arbeidet 
fram til første nettverksmøte. 

I denne samtalen spørres det etter hvem som kjenner 
til eller er involvert i krisesituasjonen, og om pasient-
en er innstilt på å møte med sine nærmeste og andre 
involverte om det som har skjedd. Møter kan også 
holdes på pårørendes initiativ, med deres bekymring 
som utgangspunkt. Antall deltagere kan være fra to 
til ti personer, og familie, venner, naboer, arbeids-
giver, lærer, fastlege, sosialarbeider og politi/lens-
mann kan være aktuelle deltagere i et nettverksmøte.

Alle i møtet får fortelle hva de opplever at har skjedd, 
og møtelederne forholder seg til alle historier som 
like sanne. Viktige målsetninger i arbeidet er å øke 
toleransen for usikkerhet framfor å finne raske løs-
ninger, og øke de involvertes respekt for hverandres 
opplevelser og sannheter. 

Møtelederne forsøker å bygge på deltagernes egne 
ord og begreper for det vanskelige som har skjedd, og 
unngå å lære pasienten og nettverket et nytt diagnos-
tisk begrepsapparat. Psykologisk kontinuitet sikres 
ved å la samme team være ansvarlig for avgjørelser 
og kontakt, uavhengig av om personen får ambulant, 
poliklinisk eller døgnbehandling. Teamet kan møtes 
hver dag i begynnelsen, og trygger dermed 
deltagerne. 

ABUP har siden 2001 i ulike sammenhenger vært 
opptatt av disse tilnærmingene. I forskningspro-
grammet Dialog og samhandling på Agder er flere av 
prosjektene inspirert av nettverksdialogiske hold-
ninger. Det er grunn til å tro at samhandlings-
reformen vil bidra til ytterligere interesse for 
nettverksdialoger.
 

NESTEN HELG

Vi har alle en psykisk helse, men psykiske vansker 
er fortsatt tabubelagt. I 2005 fant ABUP ut av vi ville 
gjøre noe med dette. Resultatet ble Nesten Helg, 
landets eneste sykehustalkshow. Talkshowet finner 
sted på et utested i Kristiansand, er gratis og åpent 
for alle. 

Nesten Helg berører ulike psykisk helsetemaer gjen-
nom foredrag, samtaler med mennesker som selv har 
opplevd psykiske vansker og kunstneriske 
opplevelser som virkemidler. Med dette ønsker vi å 
øke kunnskapen og refleksjonsnivået og åpne opp for 
gode og viktige samtaler om psykisk helse og uhelse. 

Nesten Helg har egen nettside: www.nestenhelg.no. 
Gå inn der om du ønsker mer informasjon! 

POLIKLINIKK

En enhet hvor barn, unge og foreldre møter til utred-
ning og behandling uten å være innlagt i sengepost. 
Ved poliklinikkene i ABUP fungerer det slik at barn, 
ungdommer og deres familier møter til en times 
avtale for deretter å gå hjem eller tilbake til skole/
barnehage/jobb. 

Noen møter til flere slike avtaler pr. uke, men de 
fleste har en avtale i uka, eventuelt en avtale annen-
hver uke. 

Hvor ofte man møter til avtale vil variere etter den 
enkeltes behov. Ingen betaler for å ha avtaler på 
ABUPs poliklinikk, fordi det er bestemt at barn og 
unge under 18 år skal få gratis hjelp. Foreldrene 
betaler heller ikke noe dersom de møter til avtaler 
sammen med sitt barn eller sin ungdom.

REDDE SMÅ

Redde små (www.reddesmaa.no) er et nettverk av 
fagfolk, politikere og privatpersoner fra ulike sam-
funnsarenaer som gir sin støtte til arbeidet for å 

bekjempe vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn. 
Støtten gis ved å tilslutte seg nettverket på 
reddesmaa.no og ved å bruke sin stemme, sine res-
surser og sin innflytelse til innsats for de redde barna. 

Tusenvis av barn bruker kreftene sine på å beskytte 
seg mot vold, overgrep og omsorgssvikt i egne hjem. 
De lever bemerkelsesverdig tause med sine katastro-
fehemmeligheter, men er ofte fryktelig redde. Verken 
privatpersoner, det offentlige hjelpe- og rettsapparat 
eller de statlige myndigheter har skaffet tilstrekkelig 
hjelp til de små, redde barna. De fleste får ikke nød-
vendig beskyttelse før de er påført betydelig skade, 
skader som ofte varer hele livet. 

Hovedfokuset er på de minste barna, fordi tidlig 
intervenering er viktig, og fordi disse barna på alle 
måter og i alle sammenhenger er de mest sårbare.

SAMHANDLING 

Samhandling er nøkkelen til gode tjenester for 
pasientene. Å skape god samhandling mellom ulike 
aktører og nivåer er helsevesenets største utfordring. 
Dette er nødvendig for å forhindre at pasientene 
faller mellom ”tjenestestolene”. Graden av samarbeid 
vil avhenge av oppgavene som skal løses. 

Helsetjenesten er kjennetegnet ved mange aktører og 
forskjellige forvaltningsnivåer. God samhandling og 
et lovverk som understøtter dette, vil kunne bidra til 
å sikre optimal behandling og riktigere ressursbruk. 
Regjeringens Stortingsmelding nr 47 om samhand-
lingsreformen vil legge mer av ansvaret og oppgavene 
til kommunene.

ABUP har gjennom ulike prosjekter, blant annet i 
samarbeid med barnehager, skoler, lærere og helse-
søstre gjort erfaringer vi vil bygge videre på i 
forbindelse med samhandlingsreformen. 

SKOLEBESØK

For at vi skal kunne gi ditt barn best mulig tilpasset 
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hjelp er det en fordel å samarbeide tett med lærer og 
annet skolepersonell. Vi trenger å se og høre barnet 
ditt på de stedene barnet er i hverdagen, som skole 
og barnehage. 

Vi avtaler et slikt besøk på skolen med deg som 
foreldre og ditt barn, samt med skolen i forkant 
av besøket. Vi deltar ofte direkte i en skoletime og 
samtaler med lærer i forkant/etterkant av dette.

Lærere er viktige informanter  om barns muligheter 
og vansker i livet. Barns psykiske helse er ofte tett 
forbundet med følelsen av å mestre hverdagen, noe vi 
alle kan huske fra vår egen skolehverdag.

SPED-  OG SMÅBARNSTEAM 

De siste årene har ABUP tatt på alvor de statlige 
føringer om å prioritere tilbud til gravide og de aller 
yngste barna. Det avdekkes stadig oftere behov for 
mer omfattende hjelp fra spesialisthelsetjenesten til 
små barn i risiko og familier i krise. 

Viktigheten av dette gjenspeiles i retningslinjer som 
sier at barn under 1 år har rett på en vurdering i 
spesialisthelsetjenesten når noen er bekymret for dets 
utvikling/psykiske helse. 

Rett til helsehjelp prioriterer også de yngste barna 
ved at ventetid for barn under 2 år er satt til 2-4 uker.

Sped- og småbarnsteamet er et tverrfaglig team i 
ABUP. De som jobber der har spesiell kompetanse i 
forhold til barn i alderen 0-3 år, gravide, samspillet i 
familien og nettverksarbeid. 

Foreldre har gode antenner for å oppdage når noe 
ikke oppleves greit og det er behov for å gjøre 
endringer. Den uro mange kan føle blir ofte møtt 
med trøst om at det vil gå over. Å bli foreldre krever 
en stor reorganisering i livet. Å bli kjent med og få 
ansvar for et lite menneske kan oppleves overvel-
dende både på godt og vondt. 

Vi vet at de første årene er viktige. Da legges den 

grunnleggende form for hvordan barnet vil tenke, 
føle, lære og være resten av livet. Barnet lærer i et 
samspill med sine nærmeste. Denne perioden er 
viktig for hjernens utvikling. Foreldre ønsker at 
barnet skal få de beste muligheter uansett forut-
setninger. Det er dumt å vente og se når vi vet at de 
tidligste årene er så betydningsfulle. Barn og familier 
kan klare seg bedre om de får tidlig hjelp. Negative 
langtidsvirkninger kan forebygges.

Problemene kan være knyttet til barnet og /eller 
samspillet mellom foreldre og barn. Problemene hos 
barnet kan variere. Barnet kan være vanskelig å 
forstå. Det kan reagere med uro, spise- og søvn-
vansker. Det kan oppleves vanskelig å trøste og roe. 
Det kan være vanskelig å få kontakt, slik at det er 
vanskelig å få til et samspill med barnet. Barnet kan 
ha lettere eller mer alvorlige utviklings- og kontakt-
forstyrrelser.

Alvorlige belastninger i familien som virker for-
styrrende inn på samspillet med barnet kan også 
være en henvisningsgrunn. Barnet trenger ikke å ha 
symptomer , men det kan være risiko for at det blir 
vanskelig for barnet hvis ikke den som har omsorg 
for det får nødvendig støtte.
 
Vi kan tilby hjelp til å forstå barnet og familiens livs-
situasjon, til å se hva familien gjør som er positivt for 
barnets utvikling, til å forstå hva som kan for-
styrre foreldre i å få til det de ønsker for barnet sitt, se 
nye muligheter og til å finne og bruke andre i lokalt 
nettverk både privat og offentlig.

Vi arbeider i stor grad i samarbeid med andre avde-
linger i sykehuset og kommunale tjenester og prøver 
å se familiens psykiske helse under ett.

Tjenestene er ulikt organisert i Arendal, Kristiansand 
og Lister, men alle steder er det fagpersoner som har 
de yngste som sitt arbeidsområde og som kan kon-
taktes ved å henvende seg til ABUP.

SPRÅKFORSTYRRELSER

I de senere tiår er språk, språkutvikling og språkfor-
styrrelser hos barn blitt gjenstand for økende opp-
merksomhet i barnepsykiatrisk sammenheng. I en 
undersøkelse fulgte man 380 barn som var henvist til 
barnepsykiatrien og fant at 242 (64%) også hadde en 
språkforstyrrelse. 

En annen undersøkelse viser imidlertid at hvis 
de språksvake barna ikke utviklet lesevansker, 
var de ikke i faresonen for å få atferdsproblemer. 
Lesevansker kan altså tolkes som bindeledd mellom 
språkvansker og atferdsproblemer. 

Den normale språkutviklingen samvarierer med 
flere faktorer. Piker snakker noe tidligere enn gutter, 
og fra treårs alder utvikles språket raskere i de øvre 
sosiale klasser enn i de lavere. Barn i store familier 
har langsommere språkutvikling, og det har også 
tvillinger. Barn som vokser opp i tospråklige hjem 
har derimot ikke forsinket språkutvikling, de lærer 
vanligvis begge språk til normal tid. 

Språkforstyrrelser er bare en av mange lidelser / dys-
funksjoner / forstyrrelser ABUP møter i hverdagen. 
Vi har tatt med dette i ABUP fra A til Å for å vise 
dere et eksempel på hvordan slike beskrivelser kan se 
ut.
 
Andre eksempler er enkoprese (problemer med å 
holde på avføring), enurese (problemer med å holde 
på urin), spiseforstyrrelser, atferdsforstyrrelser, 
emosjonelle (følelsesmessige) forstyrrelser, depresjon, 
angst og tvangslidelser. 

TAUSHETSPLIKT 

Alle ansatte i ABUP har taushetsplikt etter spesia-
listhelsetjenesteloven, 1999, § 6-1, 1. ledd og 2. ledd, 
1.punktum:

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for helsein-
stitusjon som omfattes av denne loven, har taushet-
splikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13 e. 

Taushetsplikten gjelder også pasientens fødested, 
fødselsdato, personnummer, statsborgerforhold, 
sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted.

TEGNE OG MALE

Å uttrykke seg med språk og med ”voksenord” om 
ting som bare kan kjennes i kroppen (for eksempel 
i magen) kan være vanskelig for barn. Noe av det vi 
gjør i møte med barn er å hjelpe barnet med nettopp 
å trene seg i å formidle sine følelser og sanseinntrykk 
ved hjelp av maling og tegning. 

Til alle tider, fra hulemaleriene i steinalderen til 
dagens kunst- og kulturuttrykk, har mennesket ut-
trykt seg ved hjelp av ikke-verbale symboler. Slik kan 
vi utvide språket og hjelpe til med å sette ord på det 
vanskelige. 

Barnet kan få uttrykke seg med maling og pensel og 
farger på blanke ark, eller på tegneblokk med møn-
ster. Vi har et godt utvalg av farger og maling og mye 
brukt er også leire (plastelina). 

Noen foreldre blir også tatt med inn i ”leken” som 
handler om å lage familien sammen med barnet i 
leire eller på papir. 

TOLKING

Alle som bor i Norge behersker ikke norsk like bra. 
Det skaper problemer når de skal formidle hvordan 
de har det, eller svare på spørsmål som blir stilt. De 
fleste av oss liker best å utrykke oss på det språket vi 
kan best, naturlig nok. 

For at alle som kommer til ABUP skal få utrykke seg 
på et språk de mestrer, bruker vi gjerne tolk (overset-
tere) i samtalene. ABUP bestiller tolk slik at alle skal 
forstå hva som blir sagt og slik at alle får sagt det de 
har behov for å si. 

I all hovedsak klarer vi å bestille tolk til alle språk. 
Tolken har taushetsplikt.
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UNIK 

UNIK er et universitetsklinisk samarbeid som har til 
hensikt å videreutvikle et gjensidig og forpliktende 
samarbeid mellom Fakultet for helse og idrettsviten-
skap (UiA) og ABUP og resten av Klinikk for psykisk 
helse omkring forskning og systematisk kunnskaps- 
og praksisutvikling.  Hovedsatsingen er studietilbud 
med særlig fokus på praksisnær kunnskaps- og kom-
petanseutvikling. 

UNIK er en del av ABUP og tar imot klienter / 
familier basert på den henvisningspraksis som er 
utviklet og som videreutvikles her. UNIK fungerer 
som praksisplass og del av utdanningen for studenter 
ved ulike studier ved UiA, med særlig vekt på ut-
danningsmoduler i familieterapi, nettverksterapi og 
psykisk helsearbeid.
 
UNIK utgjør en arbeidsplass hvor klinisk kompe-
tanse utvikles, både for fagpersoner i klinikken og 
for akademikere ved universitetet som har behov for 
klinisk praksis.

WALK-IN-KLINIKKEN

ABUP vil som et prøveprosjekt i 2012 åpne en ”walk-
in-klinikken” i Tvedestrand sentrum. Med ”walk-in” 
mener vi at alle som ønsker kontakt med ABUP 
rett og slett kan gå inn og be om en time der og da. 
Tanken bak walk-in er at ungdom som har bekym-
ring knyttet til egen psykiske helse, foreldre som er 
bekymret for barnas psykiske helse, og andre hjelpe-
instanser i kommunen som arbeider med barn, ung-
dom eller familier og som vurderer at det er behov 
for en konsultasjon med ABUP, skal kunne få det 
kjapt og ubyråkratisk. 

Man får bare tilbud om en enkelt time, og det er ikke 
mulig å gjøre avtaler om fast oppfølging ved walk-

in-klinikken. I samtalene vil vi ha fokus på hva som 
kan være nyttig her og nå, og på at alle som kommer 
skal forlate timen med ny kunnskap, nye ideer eller 
ny kraft til å løse de problemene de kom for å snakke 
om. 

Vi vil prøve å hjelpe de som kommer til å finne ut av 
hvilken hjelp de trenger, og med å sette dem i kontakt 
med de instansene som er best egna til å hjelpe med 
akkurat det problemet den enkelte kommer med. 

Hvis de som kommer har problemer som krever 
videre utredning eller behandling i spesialisthel-
setjenesten, vil de som jobber ved walk-in-klinikken 
formidle dette videre til andre instanser i ABUP, slik 
at videre hjelp der kan bli gitt så raskt som mulig. 

ABUP vil ikke ha egne lokaler i Tvedestrand, men vil 
låne lokaler ved ressurssenteret for barn og ungdom. 
Walk-in-klinikken vil være bemannet med to behan-
dlere en dag i uka fra kl 0900-1430.

ØYEBLIKKELIG HJELP 

ABUP har øyeblikkelig hjelp-funksjon mellom 0800-
1530 alle virkedager. Det er da to på vakt, en behan-
dler og en annen terapeut. 

Formålet er å gi rask hjelp og vurderinger til ung-
dom i krise. Denne type hjelp utløses stort sett ved 
at en ungdom har uttalt selvmordsfare, eller ved at 
omgivelsene er bekymret for selvmord. De aller fleste 
vurderinger knyttes for tiden opp mot vurdering av 
suicidalfare. 

I enkelte tilfeller kan det være mistanke om alvorlig 
psykisk lidelse. Ved innleggelse i voksenpsykiatrisk 
enhet møter vi første virkedager etter innleggelse og 
vurderer videre tiltak. 

Der det har vært tvang inne i bildet, løses dette stort 
sett ved vår vurdering dagen derpå. 

Vi har en vakttelefon som kan benyttes av våre sam-
arbeidspartnere i vår åpningstid. Vi ønsker å være 
tilgjengelige for drøftinger for å finne gode løsninger 
som ikke innebærer innleggelser, eventuelt bistå i 
samtaler for å dempe krise. 

Vi tenker at kriser håndteres best ved at ungdom kan 
være i kjente og trygge omgivelser. Når dette ikke 
er tilstrekkelig , eller muligheten ikke finnes, må vi 
eventuelt bruke ABUPs døgnenhet i Arendal. 
 
Vi forsøker etter beste evne å samarbeide med 
nettverket og eventuelt andre instanser. Vi vurderer 
sjelden en ungdom alene; de møter stort sett alltid 
sammen med noen fra sitt nettverk. Men de får også 
muligheten til å snakke med oss alene .

Å TA OPP UROEN

Kristiansand kommune v/ helse- og sosialsektoren, 
barnehageetaten og skoleetaten har sammen med 
Sørlandet sykehus HF gjennomført fase 1 samhan-
dlingsprosjektet ”Å ta opp uroen”. Prosjektet er eta-
blert i samarbeid med National Institute for Health 
and Welfare (THL) i Finland, v/professor Tom 
Arnkil. Agderforskning evaluerer prosjektet og UiA 
gjennomfører en forskningspilot. NAV er trukket inn 
i prosjektet.

Prosjektets hovedmål er å bidra til å styrke ansattes 
kompetanse med hensyn til å ta opp sin uro overfor 
barn med barnets foreldre på et tidligst mulig tids-
punkt, slik at foreldre og nettverk involveres på en 
respektfull måte. Videre skal det legges til rette for at 
fagfolk fra ulike tjenester for barn og unge utvikler 
felles forståelse og språk som grunnlag for å styrke 
det tverretatlige samarbeidet. 

Prosjektets delmål er å bidra til at risikoutsatte barn 
og unge skal få tidlig hjelp fra de nærmeste voksne 
til å utvikle grunnleggende kunnskap, ferdigheter 
og kreativitet; å utvikle samarbeidende profesjonelle 
nettverk mellom 1. og 2. linjen som ivaretar målet 
om tidlig intervensjon; å støtte opp under og legge til 
rette for arbeidsformer som inkluderer barn og unges 
nettverk; og å bidra til erfaringsoverføring til andre 
kommuner på Agder og i Norge gjennom lokale, 
regionale og nasjonale nettverk.

Det gis opplæring i kursprogrammet ved å utdanne 
til sammen ca. 50 ansatte fra kommunen (35) og    
spesialisthelsetjenesten (15) i metodikken/program-
met. Disse personene skal etter gjennomført opp-
læring, lære opp tverrfaglige og tverretatlige grupper 
av ansatte som jobber med barn og unge (144 per-
soner).
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Da var vi ferdige med de voksne også! 
Håper du ikke har kjedet deg for mye? 

Ikke det, nei, det var bra. Det er noen som 
sier at barn har godt av å kjede seg. Men det 
er kanskje fordi de har glemt hvordan det var 
å være barn og ikke ha noe å finne på?

Men nå skal ikke vi prate mer. Der er jo 
Samira, jo. Det ser ikke ut som Samira kjeder 
seg, selv om det ser ut som hun sitter på et 
venterom. 

-Hvordan går det, Samira? spør vi. Samira 
kikker opp fra bladet hun leser i. -Hei! Hva 
gjør dere her? spør hun.

-Vi tenkte vi skulle se hvordan du hadde det 
når du er på ABUP, sier vi. -Vi holder på med 
dette heftet om ABUP, vet du. Det hadde vært 
fint om du kunne fortelle oss hva du gjør når 
du er her. 

-Jamen, det er klart jeg kan det, sier Samira. 
-Jeg har vært her mange ganger nå, så jeg vet 
ganske mye, egentlig. 

-De første gangene var mamma og jeg sam-
men på ABUP. Da var det mamma som snak-
ket mest med Siri. Siri er hun som vi snakker 
mest med på ABUP, men noen ganger er en 
som heter Trond også med. 

-Mamma fortalte om hvordan det var i det 
landet der jeg er født og hvordan det var da vi 
reiste til Norge og sånn. Etterpå snakket vi litt 
om hvordan det var å bo i Norge. Det kunne 
jeg si mye om, for jeg husker nesten alt fra 
Norge. 

-Nå går jeg på ABUP mest fordi jeg blir så 
trist når mamma er trist, men det går mye 
bedre nå. Det har nok vært godt for mamma 
også å få snakke om hvordan hun savner 
pappa, for hun er ikke trist så ofte som før, 
og da blir det bedre for meg også. Men 
jeg skal gå på ABUP litt til, det har Siri og 
mamma og jeg bestemt for en stund siden. 

-Men vi snakker ikke hele tiden, altså, i 
hvert fall ikke hver gang jeg er her. Noen 
ganger tegner eller maler jeg. Det er akkurat 
som jeg husker andre ting når jeg tegner og 
maler enn når jeg bare snakker. Det er litt 
rart, men det er fint at det er slik!

ABUP FOR SMÅ -En gang lagde vi Livets elv. Det var gøy, men det var 
litt trist også. Da brukte vi tau og figurer og sånn. 
Mamma og jeg skulle liksom vise hvordan livet vårt 
hadde vært. Mamma hadde et tau, og jeg hadde et 
tau, og så tok vi et tau for pappa også. 

-Vi la tauene ved siden av hverandre i begynnelsen, 
men så flyttet vi pappas tau litt ut til siden. Pappa er 
jo sammen med oss på en måte nå også, men på en 
annen måte er han jo ikke det, i hvert fall ikke sånn 
som mamma og jeg er. 

-Etterpå la jeg figurer og andre ting på tauet mitt. Det 
var for å vise når det hadde skjedd noe hyggelig eller 
noe trist, for eksempel. Jeg la på stjerner når jeg hus-
ket noe som var hyggelig, for stjernene lyser for oss. 

-En gang hadde jeg vært lur, da la jeg på en rev, for 
reven er jo lur. Når jeg tenkte på Samuel, tegnet jeg et 
smilefjes og la på tauet, for Samuel er vennen min. 

-Tusen takk, Samira, sier vi. Nå vet vi mye mer om 
hvordan det er å være på ABUP. Det var veldig fint at 
du kunne fortelle oss alt dette. 

-Men der er jo Siri, jo, sier Samira. -Nå må jeg gå. Men 
dere må bare spørre meg en annen gang også, sier 
Samira.

-Det kan nok hende vi spør både deg og Samuel 
om hjelp en annen gang også. Dere har vært flinke 
til å hjelpe oss med å lage dette heftet. Det har vært 
hyggelig å hilse på dere. Ha det bra, Samira. 

-Ha det på ABUP, sier Samira og ler, før hun for-
svinner rundt hjørnet sammen med Siri.
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Nettsteder / infohefter på nett:
Røde Kors sin hjemmeside for barn og unge: www.korspahalsen.no

Sosial- og helsedirektoratets nettsted om psykisk helse: www.psykisk.no

Her kan du få kjøpt informasjonsmateriell om psykisk helse: www.psykopp.no

Blogg med informasjon om barn og unges psykiske helse: http://adfabup.blogspot.com/

Brukerorganisasjon for unge med psykiske problemer: www.mentalhelseungdom.no/

Her kan du stille spørsmål og få svar anonymt: www.sidetmedord.no 

Nettverk som kjemper mot overgrep mot barn: www.reddesmaa.no/

Nyttig informasjon til barn, unge og foreldre: www.barneombudet.no 

Svensk hjemmeside om barns forhold og rettigheter i samfunnet: www.bris.se
  

Voksne for barn: www.vfb.no/

Offentlig informasjon om rettigheter, muligheter og plikter: www.ung.no

Fra Redd Barna kan du bestille brosjyrer for og om barn: www.reddbarna.no

Veileder om psykisk helsearbeid for barn og unge: www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/
psykisk_helse/psykisk-helsearbeid-for-barn-og-unge-i-k.html?id=461325

Litteraturbase: www.helsebiblioteket.no 

Er det fortsatt noe du lurer på om ABUP, kan du ringe 38 17 40 00 eller sende en e-post til 
gro.poulsen@sshf.no




