Forslag til pensum
KUNNSKAP DIREKTE FRA BARN
viktig for framtidens psykologer
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FORANDRINGSFABRIKKEN

PSYKISK HELSEVERN
Psykisk helsevern fra oss som kjenner det
unge deler erfaringer og gir råd
Bok. Utgitt på Universitetsforlaget (2019) 135 sider
Kan kjøpes HER
Psykisk helsevern fra oss som kjenner det er den første
fagboken som er skrevet av unge som får hjelp i psykisk
helsevern. Boka er skrevet av 104 unge fra hele landet som har
erfaring fra BUP. Her deler de erfaringer om hva som har vært
nyttig og unyttig i møte med systemet, og gir råd til hvordan
psykisk helsevern kan gi nyttig og trygg hjelp.
Boka har fått mye positiv respons, og er i dag satt opp
som pensum eller anbefalt litteratur på alle landets
profesjonsutdanninger i psykologi.

Boka kan passe i emner/tematikk som:
Forpraksis, utredning og behandling av barn og unge, profesjonsforberedende- kommunikasjon og
profesjonsutøvelse, anvendt og klinisk utviklingspsykologi, medvirkning, god profesjonalitet.
Bokas oppbygging:
Kapittel 1: Om kunnskap fra hovedpersonene
Kapittel 2: Trygghet betyr alt
Kapittel 3: Gode behandlere
Kapittel 4: Symptomer, diagnoser og medisiner
Kapittel 5: Nyttig hjelp
Kapittel 6: Innleggelse
Kapittel 7: Samarbeid mellom behandler og barn
Kapittel 8: Bakgrunn for denne boka
SITATATER
Når de fokuserte på symptomene mine og kartleggingen av dem istedenfor å hjelpe meg med det
som var vondt, mista jeg troen på systemet. Det gjorde det umulig å få hjelp. Jeg ville ha hjelp til det
som var vondt inni meg, ikke til de tingene de voksne så.
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PSYKISK HELSEVERN
Vi vil dere skal forstå
142 barn og unge om selvskading
Rapport. Utgitt av Forandringsfabrikken (2021) 92 sider.
Kan bestilles eller lastes ned gratis HER
142 barn og ungdommer i alderen 15-20 år har delt
erfaringer og gitt råd til systemene de selv har fått hjelp i.
I rapporten deles kunnskap om hva som kan være årsaker
til selvskading, og råd til hvordan voksne som jobber i
tjenestene kan hjelpe de unge som selvskader på trygge
og nyttige måter.

Rapporten kan passe i emner/tematikk som
Utredning og behandling av barn og unge, klinisk psykologi, god profesjonalitet, traumer,
profesjonsforberedende.
Innhold i rapporten
Om undersøkelsen
Forandringsfabrikken Kunnskapssenter
Hva er selvskading?
Hvorfor selvskading?
-til skolen
-til helsesykepleiere
-til BUP
-til legevakt
-til sengepost
Dagens store utfordringer
Nasjonale endringer som må komme

SITATAT
Det handlet jo mest om at jeg hadde veldig mange vonde ting inni meg som jeg ikke fikk prate
om. Da kunne selvskadingen gjøre at jeg slappet av.
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PSYKISK HELSEVERN
Vi skulle få det bedre
Om medisinering av barn hos BUP og fastlegen
Rapport. Utgitt av Forandringsfabrikken (2020) 67 sider
Kan bestilles eller lastes ned gratis HER
I denne rapporten har 100 barn og unge 15-20 år, som
har erfaring med å gå på psykofarmaka, gitt svar. De
unge deler erfaringer om hvordan det kjennes å gå på
medisiner, og råd til hvordan psykiatere, psykologer og
leger kan gi psykofarmaka på måter som kjennes trygge,
nyttige og samarbeidende for barn. Medisinene de unge
i rapporten har erfaring med å bruke, er sovemedisin,
antidepressiva, antipsykotika, beroligende, ADHD-medisin
og stemningsstabiliserende.

Rapporten er viktig for alle psykologer som skal jobbe med barn og unge fordi psykologene
kan gjøre det trygt nok slik at barn og unge får mulighet til å fortelle det viktigste før de blir
satt på medisin. De kan også sikre at barn får all viktig informasjon barn trenger når de blir
satt på medisin, og sikre at barn får god oppfølging mens de går på medisin.
Rapporten kan passe i emner/tematikk som
Farmakologi, klinisk psykologi, profesjonsforberedende, utrednig og behandling av barn og
unge, medvirkning, etikk.
Innhold i rapporten
1 Om de ulike medisinene
2 Erfaringer med medisiner
3 Råd til fagfolk
Barn har grunnleggende rettigheter
Dagens store utfordringer
Nasjonale endringer må komme
Til studenter og fagfolk
Om Forandringsfabrikken Kunnskapssenter
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PSYKISK HELSEVERN
Klokhet om rus
Råd fra unge med ruserfaring
Rapport. Utgitt av Forandringsfabrikken (2018) 67 sider
Kan bestilles eller lastes ned gratis HER
Rapporten inneholder svar fra 58 ungdommer (15-23
år) som nylig har strevd eller strever med rus. De deler
erfaringer om hvorfor de ruser seg, og råd til hvordan
tjenestene kan møte og hjelpe ungdom som strever
med rus på trygge og nyttige måter. Et av hovedsvarene
i rapporten er at årsaken til at unge ruser seg handler
om noe som er vondt inni dem, og at rus er en måte
å håndtere det på. Over halvparten av ungdommene
forteller at de har opplevd omsorgssvikt, hatt foreldre
som har ruset seg, eller hatt foreldre eller familie som
har brukt makt, vold eller overgrep mot dem.
Rapporten har et eget kapittel til psykisk helsevern, med råd til hvordan psykologer og
andre ansatte i psykisk helsevern kan møte unge som ruser seg og komme inn til årsaken til
hvorfor det blir rus.
Rapporten passer i emner/tematikk som
Helsefremmende og forebyggende arbeid, helsepsykologi, praksisrettede fag, utredning og
behandling av barn og unge, medvirkning, god profesjonalitet.
Rapportens innhold
1: årsaker til rus
2: Råd til tjenestene
- Skole
- Barneverninstitusjon
- Psykisk helsevern
- Barneverntjenesten
3: Livet etter rus
SITATATER
Jeg fikk ikke pratet om grunnen til handlingene mine, bare om selve handlingen. Da blir
løsningene veldig korttenkte.
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PSYKISK HELSEVERN SENGEPOST
Hvis jeg var ditt barn
Om tvang i psykisk helsevern
Rapport. Utgitt av Forandringsfabrikken (2019) 77 sider med
bilder Kan bestilles eller lastes ned gratis HER
63 unge i alderen 13-21 år har deltatt i undersøkelsen.
De har blitt utsatt for tvang eller vært vitne til at noen
andre har blitt brukt tvang mot. Tvangen de har opplevd er
beltelegging, holdning, tvangsernæring, tvangsmedisinering,
kroppsvisitering, fotfølging og skjerming. Her gir de unge
konkrete råd til hvordan stoppe barn og unge trygt når de er i
fare for seg selv eller andre og hvordan unngå bruk av tvang.
Det gis råd til hvordan ansatte på sengepost kan forebygge
tvang og råd til hvordan tvangsprotokoll og vedtak bør
skrives. I undersøkelsen kom det frem at tre av fire tidligere
ble utsatt for vold, overgrep eller makt av noen i familien eller
andre kjente.
Rapporten passer i emner/tematikk som
Praksis tilknyttet sengepost i psykisk helsevern, profesjonsforberedende, medvirkning, god
profesjonalitet, etikk, helsefremmende og forebyggende arbeid, utredning og behandling av barn
og unge.
Rapportens innhold
1: Om bruk av tvang
2: Erfaring og råd til ulike former for tvang
3: Hva tvang gjør med unge
4: Dette kan Norge gjøre
SITATATER
Jo mer rammer de setter, jo mer presser de deg inn i et hjørne, jo mer utagerende blir du. Jeg skadet
meg selv for å bli overført til sykehuset, så jeg slapp å være på posten.
Det er først når jeg kommer til skjermingsdøra at jeg klikker. Du føler deg fanget i rommet, og det er
ingen der som kan hjelpe deg. De står utenfor og der inne sitter du. Du føler deg som en fange. De
flytter bare problemet fra rom til et annet, bare med tykkere dør. Det burde ikke være lov å låse noen
inne på et rom alene. Det gjør ungdommene bare enda reddere.
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VOLD OG OVERGREP
Klokhet om vold og overgrep
Om vold og overgrep mot barn i nære relasjoner
Bok. Utgitt på Universitetsforlaget 327 sider med bilder (134
sider til psykisk helsevern) Kan kjøpes HER
Boka består av oppsummerte erfaringer og råd fra 500 barn
som er utsatt for vold eller overgrep i nære relasjoner. En
erfaren psykolog har bidratt i boka med sin kunnskap. Svarene
i boka er svært alvorlige, og viser til at dagens praksis og
rammer ikke beskytter barn utsatt for vold eller overgrep godt
nok. Rådene i boka er tilpasset ulike yrkesgrupper, og passer
for studenter som utdanner seg til å jobbe med barn. I boka blir
det også forklart hvordan opplysnings- og avvergingsplikten
kan forstås i lys av grunnleggende rettigheter og forslag fra
barn til spørsmål som kan stilles når voksne er bekymret.
Psykisk helsevern har et eget kapittel.

Boka passer inn i emner/tematikk som
Barns utvikling, traumer, klinisk psykologi, vold i nære relasjoner, medvirkning, helsefremmende og
forebyggende arbeid, utredning og behandling av barn og unge.

Viktige kunnskap fra boka
Den viktigste grunnen til at barn ikke forteller om vold og overgrep er at de ikke vet hva som skjer
med det de forteller. Hva vil de voksne gjøre? Hva vil de si, og til hvem? Mange barn vet ikke hva
voksne ikke har lov til å gjøre mot barn. Da blir det vanskelig å fortelle om vold og overgrep. Når barn
får diagnoser og behandling som skal fjerne oppførsel eller symptomer, kan det gjøre det vanskelig
for barn. Barnevoldsutvalget viste til at vold og overgrep ikke blir avdekket. Mye fokus på symptomer
og oppførsel gjør at barn mister tillit til voksne og det blir vanskelig å fortelle. Målet med boka er å
øke kunnskapen om vold og overgrep mot barn, slik at det blir tryggt for barn å fortelle. Denne boka
kan hjelpe psykologer til å få til å spørre barn om de er utsatt for vold eller overgrep, beskytte dem
når de forteller om vold eller overgrep og gi god hjelp.

Boka løfter frem viktige spørsmål som
Hvordan kan barnevernsarbeidere snakke med barn når de er bekymret.
Hvordan må barnevernsarbeidere være når et barn har fortalt om vold eller overgrep
Hvordan kan barnevernet beskytte barn ved å samarbeide med barn?
Hvordan må rammene forandres for at barnevernansatte skal kunne beskytte barn bedre?

Bokas oppbygging
Kapittel 1 Dagens utfordringer i Norge
Kapittel 2-4 Fortellinger, erfaringer og råd fra barn
Kapittel 5 Hvordan gi informasjon til barn om vold og overgrep
Kapittel 6 Lovverket og FNs barnekonvensjon
Deretter følger en del til hvert system som arbeider med barn
Siste del er skrevet av kripos og politihøgskolen, om hvilke spørsmål fagfolk kan stille barn utsatt for
vold og overgrep
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VOLD OG OVERGREP
Sint utenpå vondt inni
til politikere politi skole barnevern BUP
Rapport. Utgitt av Forandringsfabrikken 119 sider med bilder
(2020) (9 sider direkte til BUP) Kan bestilles eller lastes ned
gratis HER
Svarene i rapporten er gitt av 101 ungdommer mellom
13-20 år som har erfaring med å bruke vold mot andre.
Ungdommene forklarer at det alltid er en grunn til volden, at
det handler om noe vondt inni dem. I undersøkelsen svarte
80% at de har sett andre bruke vold eller selv opplevd vold,
overgrep eller omsorgssvikt i oppveksten.
De unge i rapporten gir råd til hvordan voksne kan stoppe
dem på trygge måter, hvordan voksne kan samarbeide
med dem og gi informasjon trygt. Rapporten er aktuell for
psykologer som skal jobbe i psykisk helsevern og kommunale
psykisk helsetjenester. Rapporten gir råd direkte til BUP.
Rapporten passer inn i emner/tematikk som
Utredning og behandling av barn og unge, profesjonsforberedende, psykologisk arbeid i
førstelinjetjenesten, god profesjonalitet, traumer, utredning og behandling av barn og unge,
forebyggende og helsefremmende arbeid.
Viktige spørsmål som blir stilt i rapporten
Hvorfor bruker barn vold?
Hva bør psykologer gjøre for at vold ikke skal skje?
Hvordan hjelpe barn som bruker vold på en nyttig måte?
Hvordan kan barn stoppes nå de bruker vold på trygge måter?
Rapportens innhold:
1: Derfor blir det vold
2: Skole
3: Barnevern og utekontakt
4: BUP
5: Polit
SITATATER
I tillegg til de vonde tingene fra oppveksten, lærte jeg at vold er måten å løse problemer. Når du føler
deg liten, blir det på en måte tryggere å bruke vold.
Hjemme opplevde jeg vold og kontroll. Jeg ville bort fra familien. Sinne bygget seg opp. først slo jeg
til veggen. Og så begynte jeg å slå til andre som var frekke med meg. Jeg måtte få det ut

8

VOLD OG OVERGREP
Klokhet om kjærestevold og voldtekt
Fra unge som har kjent det på kroppen
Rapport. Utgitt av Forandringsfabrikken (2016) 49 sider.
Kan bestilles eller lastes ned gratis HER
120 unge mellom 14 og 22 år som har brukt vold eller
blitt utsatt for vold eller overgrep av jevngamle kjærester.
Det kan være psykisk eller fysisk vold, seksuell vold eller
digital vold. Ungdommene deler erfaringer fra hvordan det
føles å ha brukt vold eller blitt utsatt for vold og voldtekt,
og gir råd til hvordan hjelpesystemene kan hjelpe for å
forebygge og stoppe vold og overgrep.

Rapporten passer inn i emner/tematikk som:
Traumer, profesjonsforberedende, helsefremmende og forebyggende arbeid, vold,
psykologisk arbeid i førstelinjetjenesten, helsefremmende og forebyggende arbeid.
Rapportens innhold
Erfaringer
-Vold og voldtekt
-Historien vår
-På skolen
-I samfunnet
Råd
-Til skolen
-Til hjelpere
-Til politikere
-Metode
-Finne hjelp
SITATATER
Det kjennes best at ingen får vite. Du kjenner deg svak og liten. Noen har gjort noe med deg
som du ikke ville. Allikevel kjennes det som du har vært slem mot deg selv, fordi du lot det skje.
Jeg følte meg hjemme i volden, og det skremte meg. Stefaren min har vært mye voldelig. Jeg
var vant med at folk kunne ta seg til rette. Så jeg tenkte at det var greit.t.
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PSYKISK HELSE I SKOLEN
Snakke snilt
900 barn gir råd til helsesykepleiere
Rapport. Utgitt av Forandringsfabrikken 2020. 47 sider
med bilder
Kan bestilles eller lastes ned gratis HER
Rapporten inneholder svar fra 900 barn. Barna gir råd til
hvordan helsesykepleiere må være og hva de må gjøre
for at det skal bli trygt for barn å snakke om det som er
viktig for dem. De gir konkrete råd til helsesykepleiere
når det lages møter mellom fagfolk og tjenester om et
barn. Barna som har gitt svar i rapporten er mellom
10 og 20 år som har vært mye hos helsesykepleier,
lite hos helsesykepleier eller som ikke har vært hos
helsesykepleier i det hele tatt.

Denne kunnskapen til helsesykepleiere er også relevant for psykologer, for psykologer som
skal jobbe i 1.linjetjenesten kan gjøre det trygt for barn å fortelle det vondeste eller mest
strevsomme.
Rapporten passer inn i emner/tematikk som:
Profesjonsforberedende, helsefremmende og forebyggende arbeid, god profesjonalitet,
medvirkning, psykologisk arbeid i 1.linjetjenesten.
Rapportens innhold
Del 1: hvordan må helsesykepleier være for at barn skal kunne snakke om det som er viktig
for dem?
Del 2: hva må helsesykepleier gjøre for at det skal bli trygt nok å gå til helsesykepleier for å
snakke
SITATATER
Hvis du forteller det videre, så kunne jeg jo ha fortalt det til alle andre selv. Men jeg valgte akkurat
deg.
I stedet for å si «jeg vet hvordan du har det», spør heller hvordan føles dette for deg.
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PSYKISK HELSE I SKOLEN
Plage (6-12) og Plage (13-19)
Råd til politikere og skole
53 barn 6-12 år og 140 ungdommer 13-19 år
med erfaringe fra å plage andre
Rapporter. Utgitt av Forandringsfabrikken (2020). Plage
(6-12) 47 sider, Plage (13-19) 48 sider. Kan bestilles eller
lastes ned gratis HER (6-12) og HER (13-19)
I de to rapportene PLAGE, 6-12 og 13-19, møter vi barn
og unge som har erfaring fra å plage andre. De forteller
hva plaging handler om og hva som ligger bak. De gir
konkrete råd til hva de voksne kan gjøre for å forebygge
plaging og hvordan de kan stoppe trygt når noe dumt har
skjedd. De ber om at voksne vet og forstår på ordentlig at
ingen barn vil være slemme.

Rapporten passer inn i emner/tematikk som
Helsefremmende og forebyggende arbeid, psykologisk arbeid i førstelinjetjenesten, god
profesjonalitet, utredning og behandling av barn og unge.
Begge rapporten er bygget opp på samme måte:
1 Sånn kjennes det
-Hvordan barn plager
-Hvorfor barn plager
-Hva gjør de voksne
2 Råd til skolen
-For at dumt ikke skal skje
-Når noe dumt skjer
SITATATER
Etter en krangel er jeg sint og så klikker jeg. Å bli lei seg kommer til slutt
Jeg plaget andre fordi jeg ikke ville være den eneste som hadde det vondt inni meg. jeg vet det
høres slemt ut, men det ble bare sånn, fordi jeg hadde det sånn.
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PSYKISK HELSE I SKOLEN
Når skolen ikke passer - råd fra elever som
strever over tid
Utgitt av forandringsfabrikken(2016) 56 sider
Kan bestilles eller lastes ned gratis HER
Rapporten er skrevet med hovedsvar fra 210 elever på
mellomtrinnet og ungdomsskolen som på ulike måter
strever på skolen, som blant annet har fått undervisning
utenfor klassen eller strevd med skolevegring. Elevenes
erfaring er at strevet kan handle om mange ulike ting
som er vondt i livene deres. I rapporten gir de råd til
hvordan de voksne på skolen kan det gjøre det tryggere
og nyttigere for elevene å være på skolen. Rapporten er
aktuell for fremtidige psykologer som skal jobbe med barn
enten i BUP eller PPT.

Rapporten passer inn i emner/tematikk som
Helsefremmende og forebyggende arbeid, psykologisk arbeid i førstelinjetjenesten, utredning
og behandling av barn og unge.
Rapportens innhold:
Verdier i skolen
Om oss
Hjelp i og utenfor klassen
Vurdering i og utenfor klassen
Vurdering, tilbakemelding og karakterer
Anmerkninger
Blir borte
Livsviktige lærere
Trygt fellesskap
Trygghet til å lære
Motivasjon til å lære
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SOSIALT ARBEID MED UNGE
Klokhet om NAV
råd fra unge voksne i NAV
Rapport om unges erfaringer med NAV
Utgitt av Forandringsfabrikken(2016) 38 sider
Kan bestilles eller lastes ned gratis HER
Rapporten inneholder erfaringer og råd fra 55 unge
mellom 18 og 25 til NAV. Den er aktuell for alle som skal
jobbe med unge som er i kontakt med NAV.

Rapporten passer inn i emner/tematikk som:
Psykologisk arbeid i førstelinjetjenesten, helsefremmende og forebyggende arbeid,
medvirkning.
Rapportens innhold:
Del 1: hvordan NAV kjennes for oss
Del 2: Råd om godt samarbeid
SITATATER

Når veilederne er nysgjerrig på hvem vi er kjennes det ut som vi er på lag.
Mange av oss tør ikke spørre om det vi egentlig trenger hjelp til.
Mange av oss vet ikke at det lov å ha med en vi stoler på til NAV.
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Forsl ag

til undervisningsfilmer

Film: Vondt inni oss
(14 min)
Kunnskap direkte fra barn om hvordan voksne, helt konkret,
kan nå inn det som er vondt eller strevsomt for barn. Filmen
er fra FF sin psykiskhelse konferanse “Vondt inni seg” som
ble holdt i februar 2020
Filmen kan kjøpes ved forespørsel
Filmen passer inn i emner/tematikk som:
Profesjonsforberedende, helsefremmende og forebyggende arbeid, god profesjonalitet,
medvirkning

Film: Snakke med barn
(10 min)
Hvordan trenger barn å bli snakket med for at de skal få
fortalt det viktigste? Kunnskap direkte fra barn til alle som
jobber med barn.
Filmen kan kjøpes ved forespørsel
Filmen passer inn i emner/tematikk som:
Profesjonsforberedende, helsefremmende og forebyggende arbeid, god profesjonalitet,
medvirkning
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