
  

Lærings- og mestringssenter unge voksne 

Læring og mestring som ledd i bedre pasientforløp for unge 

voksne med sammensatte fysiske og psykiske lidelser 

 

Lærings- og mestringssenter for unge voksne (18-30 

år) med sammensatte fysiske og psykiske lidelser: 

 Et helhetlig forebyggende lærings- og mestringstilbud; 

trening i sentrale basisferdigheter, samt fysiske, mentale 

og sosiale mestringsferdigheter 

 Integrert tilbud på flere livsområder; færre personer og 

færre instanser å forholde seg til 

 I tillegg til helse integreres også skole-

/arbeidsinkludering, samt sosialfaglig innsats 

 Flokeløsing, proaktiv oppfølging og oppsøkende bistand 

 Samordnet innsats via web-basert IP 

 

Prosjektleder: 
Tonje.bergin@frisknett.no 
Tlf: 982 46 060 

 

I dag er første dagen i resten av ditt liv! 
Inderøy, Verran, Steinkjer og Snåsa kommune 
Nord-Trøndelag HF, psyk.avd. Sykehuset Levanger 

 

Bakgrunn 

Mange unge havner på passive ytelser i stedet for delta aktivt 

i samfunn og arbeidsliv. Ofte framstilles dette som 

enkeltproblem (er syk, eller faller ut av skole, eller mangler 

bolig osv), men ikke sjelden mangler de ferdigheter på flere 

livsområder samtidig.  

Mange instanser har ansvar for, og tilbyr tjenester til denne 

målgruppen. Ressursene som brukes knyttes ofte til en «flik 

av» en fagperson. Utfordringen er at tilbudene blir 

fragmenterte, og den unge voksne har vanskelig for å 

nyttiggjøre seg de tilbudene som finnes.  

 

Når manglende basisferdigheter til å mestre hverdagen står i 

veien for å nyttiggjøre seg velferdsstatens tilbud om 

behandling, skole, arbeid, bolig og fritid, nytter det ikke med 

flere gode enkelttiltak.  

Prosjektet prøver derfor ut metodikk med fokus på opplæring 

og trening i basisferdigheter for å mestre hverdagen, 

integrert med helsetilbud samt skole- og arbeidsinkludering.  

 

Samarbeid  

 Finne gode og forpliktende 

samhandlingsmodeller mellom 

Inn-Trøndelagskommunene og 

Nord-Trøndelag HF for helhetlige 

sømløse pasientforløp 

 

 Ordinært skole- og arbeidsliv 

som middel og mål! 

 

 

Krevende finansiering 

Et spleiselag mellom de 

ulike instanser som fra 

før har ansvar for 

målgruppen?  
- Kommuner 

- Helseforetak 

- NAV 

- Fylkeskommune 

- ….. 

Finansieringsmodell er 

komplisert og fortsatt 

uavklart 

 

 

 

 

Forskning 

En PhD-studie gjennomføres parallelt med utprøving: 

Individ- og miljøbetingede ressurser som  

determinanter for integrering i arbeidsliv  

blant unge voksne 
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