Nettungen

En modell for det forebyggende arbeid
blant barn, unge og deres familier med
spesiell fokus på psykisk helse
Et internettbasert planleggings- og
samarbeids-verktøy for kommuner,
regioner og organisasjoner

www.nettungen.no
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Nettungen modellen
Nettungen er en modell for koordinering og drift av det forebyggende barne- og ungdomsarbeidet.
Modellen inkluderer en metode og en internettbasert dataløsning for kartlegging og registrering av
tilbud til barn, unge og deres familier i Norge. Alle offentlige, frivillige og private organisasjoner
som har tilbud rettet mot denne målgruppen, kan være med i Nettungensamarbeidet.

Samarbeidsmodell
Metoden og verktøyet fokuserer på samarbeid mellom forskjellige fagområder og nivåer i
forvaltningen. Nettungens hovedmål er å gi kommuner og organisasjoner et egnet verktøy for
samarbeid, planlegging og drifting av sine tilbud rettet mot målgruppen barn, unge og deres
familier. Verktøyet ivaretar den offentlige strukturen i tilbudsflommen, der staten er øverste nivå
med tilbud, retningslinjer og føringer for kommunenes arbeid. Tilbud på regions og fylkesnivå
benyttes av kommunen i deres planlegging og inngår som en del av helheten. Andre organisasjoner
sine tilbud til denne målgruppen inngår som et supplement til de offentlige tilbudene.

Nettungen og psykisk helse
Tilbud rettet spesielt mot barn i risikosoner og diagnosegrupper innen psykisk helse er en integrert
del av Nettungen, både i metoden og verktøyet. Dette betyr at tilbud til disse gruppene kan
kartlegges, fremvises og ses i sammenheng med de øvrige tilbud i Nettungen.
Risikogrupper som er definert i Nettungen er:
• Barn i barne- og familivern
• Barn av foreldre med kronisk sykdom/funksjonshemming
• Barn av psykisk syke foreldre
• Barn av foreldre med rusmissbruk
• Barn med foreldre i fengsel
• Barn med foreldre i voldelige miljøer
• Barn i voldelige miljøer
• Barn utsatte for traume (tap, ulykke etc.)
• Barn som opplever samlivsbrudd
• Barn under utredning
• Barn utsatt for/utøvere av mobbing
• Barn som har vanskeligheter med jevnaldrende
• Barn med skolefravær
• Barn med lærevansker
I tillegg til tilbud som retter seg mot barn i risikogrupper kan også diagnosegrupper knyttes opp
mot tilbudene.
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Nettungen metode
Metodedelen i Nettungen beskriver et opplegg for tverrfaglig og tverretatlig samarbeid i
kommunen i tillegg til samarbeid på tvers av nivåer. For å få mest mulig nytte av Nettungen bør
man følge de 6 trinnene som beskrives i metoden:
1. Forankring
Arbeidet bør være forankret i ledelse slik at man sikrer at det settes av ressurser til arbeidet
2. Tverretatlig samarbeid
Det tverretatlige samarbeidet bør være formalisert gjennom en koordinerings-/ arbeidsgruppe som er ansvarlig for gjennomføring
3. Utvikling av en felles plattform
Finne frem til en felles plattform som skal være grunnlag for samarbeid.
4. Kartlegging av tilbud og ressurser
Det må gjennomføres en kartlegging og registrering av eksisterende tilbud. Man benytter
Nettungens mal for hvilke data som skal kartlegges og hvilke begreper som skal brukes.
5. Vurdering av tilbud og ressurser
Etter kartleggingen er det viktig at tilbud og ressurser vurderes med henblikk på mangler
eller overlapping i tilbudene og hvilke tilbud som evnt. kan samkjøres med andre etater.
Justering av ressursbruk og planlegging fremover er også viktige faktorer som bør
vurderes.
6. Videreføring
Lage rutiner for oppfølging av de 5 første punktene i metoden.

Brukermedvirkning og evaluering
Om et tilbud har brukermedvirkning, er evaluert eller er en del av en god praksis kan dette
kartlegges, registreres og rapporteres gjennom Nettungen.

Nettungens planleggingsverktøy - NU Plan
NU Plan tilrettelegger for deling av informasjon mellom etater, seksjoner, kommuner, fylker og
organisasjoner. Tilbudene er de sentrale elementene, og den mangeartede bruken av disse er
ivaretatt gjennom strukturene i verktøyet, blant annet ved synliggjøring i relevante sammenhenger.
Tilbud og ressurser registreres av personer i kommunen som har fått ansvar for dette og kan
tilgjengeliggjøres i alle kommuner der tilbudet har geografisk dekning. Tilbud fra andre – enten
dette er kommuner, regioner eller frivillige organisasjoner – kan synliggjøres i min kommune som
en integrert del av tilbudsmengden som man kan benytte.
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Nettungen.no
Nettungen.no er web-siden for publikum, saksbehandlere, servicetorg og andre interesserte til å
finne frem til spesifikke tilbud eller oversikter for kommuner, fylker, regioner, stat eller
organisasjoner. Verktøyet gir god oversikt over tilbud og tilknyttede ressurser etter forskjellige
søkekriterier.

Kommuner
Nettungen gir mulighet for total oversikt over tilbudsmengden i kommunen. Kommunen får også
oversikt over lovpålagte tilbud og hvordan egen tilbudsmengde oppfyller disse kravene. Gjennom
Nettungens pyramide-rapport får man også oversikt over hvordan tilbudene fordeler seg i forhold
til alle barn og barn med spesielle. Pyramide-rapporten benyttes også mhp. tiltakskjeder og
planlegging.
For en kommune vil det lønne seg å få med så mange frivillige organisasjoner som mulig i tilbudskartleggingen.

Organisasjoner
Nettungen gir organisasjoner muligheten til å tilgjengeliggjøre sine tilbud til kommunene slik at
kommunene kan inkludere disse i sin planlegging. Funksjonaliteten for en organisasjonsbruker i
Nettungen er den samme som for kommunene.

Publikum
Publikum er de direkte brukerne av kommunens/organisasjonens tilbud. Publikum kan få oversikt
over sin kommunes tilbud og søke seg frem til konkret tilbudsinformasjon via Nettungen.no.

Bli medlem
Nettungen er under kontinuerlig videreutvikling, både når det gjelder metode og verktøy. Mange
fag- og ekspert-områder, inkludert teknologiekspertise, har vært og er involvert i dette arbeidet:
•
•
•
•
•
•
•
•

NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Fylkesmannen i Buskerud
Barne- og Familiedepartementet
SH-dir, Sosial og Helsedirektoretet
Organisasjonen Voksne for Barn
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Regions-BUPen Nord, Universitetet i Tromsø
Teknologi, utvikling og metoder: Nettungen v/Gørild Strand og Knut Kolset

I tillegg har fagpersonell fra forskjellige nivåer i helsetjenesten bidratt med konstruktive innspill.
Medlemmer i Nettungen betaler en årlig abonnementsavgift. Denne inkluderer
planleggingsverktøyet NU Plan, et ubegrenset antall brukere og tilgang til rapportmodulen.

Mer informasjon på www.nettungen.no eller kontakt:
Gørild Strand: gstra@online.no
Knut Kolset: k-kolset@online.no
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