
Alvorlig sykt barn
-Barn og unge med sammensatte behov

En av syv livshendelser

Er sektorinndelingen et hinder for innovasjon
som bygger på brukerens behov?





BRUKERNE



Mål

Barn og unge med sammensatte 
behov og deres foresatte skal få 
et sømløst, persontilpasset og 
forutsigbart tilbud slik at de kan 
fokusere sine ressurser på 
omsorg og økt livskvalitet

Sammen mot felles mål



1 Hvilke utfordringer 
må vi løse?



Utfordringer på ulike nivå

• Manglende helhetlig forståelse og oppfølging
• Krevende overganger og kontinuitet
• Lite tilgjengelig informasjon
• Mange søknader, lite støtte

• Tverrsektoriell styring og finansiering 
• Lov- og regelverksarbeid
• Felles økosystem og fellesløsninger
• Kultur og tankesett

• Organisering og ansvarsfordeling
• Koordinering og helhetlig ansvar
• Informasjonsdeling 
• Jobbe mot et felles mål og målindikatorer

Det svakeste ledd: 
Tverrsektorielt 

samarbeid



Illustrasjonen er utarbeidet 
av Maria Traasdal, student v AHO

Hvorfor er det 
så vanskelig?



«Det er tydelig at systemet ikke er tilrettelagt 
for tverrsektorielt samarbeid og at 
sammenhengende tjenester møter mange 
hindringer på veien. …organisatoriske, 
juridiske, kulturelle, økonomiske»

Kapittel 7. Det svakeste ledd: Tverrsektorielt samarbeid. 
Alvorlig sykt barn rapport «Hvor skal man begynne?»

Det er behov for 
nytenking på systemnivå  



Hva skal vi gjøre
annerledes?
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Komplekse utfordringer

trenger ny tilnærming

Gi barn og unge med 
sammensatte behov og deres 
foresatte et sømløst, 
persontilpasset og forutsigbart 
tilbud slik at de kan fokusere sine 
ressurser på omsorg og økt 
livskvalitet



Mission som tilnærming
For å 

Løse store
samfunns-

utfordringer



Organisatorisk 
risiko-taking

Fra rapporten “Governing missions”, Mazzucato 2019 

Hvordan tilrettelegge for å lede en 

Mission-orientert prosess?

Lederskap og 
smidig jobbing

Rive ned siloer 
og koordinere 
mot en mission

Evaluerings
-rammeverk

Regulatorisk 
rammeverk

Offentlig 
anskaffelse



Hvordan skal
vi lykkes?

3



Suksesskriterier

Samtidighet

Forankring

Insentiver

Kompetanse

Arenaer

Vi må ville det samme sammen, samtidig 
og på samme sted med felles midler for 
barn og unge

Verdier
Lover og

forskrifter



Alle barn
fortjener samme 
muligheter

Dette skal vi få til fordi…



Gode hver for oss,
best sammen


