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Hva er en psykisk helserådgiver (PHR)?
• Person med utdanning og erfaring innen psykisk helsearbeid



Bakgrunn
• Vær i skoleprosjektet (2015- 2017)
• Psykiatrisk sykepleier i videregående skole 
• Hindre frafall i vgs
• Aktiv jobbing opp mot politikere
• Undersøkelser viser at mange unge har vansker knyttet til deres 

psykiske helse 





(Ungdataundersøkelsen nøkkeltallsrapport  2019) 



Resultat:
• Seks nyopprettede 100% stillinger som skulle dekke begge 

videregående skolene og alle ungdomsskolene i kommunen



Psykisk lavterskeltilbud  på ungdomstrinnet i og 
videregående – innhold og mandat så langt!

• Lavterskel og forebygging av psykiske helseproblemer
• Utvidet samtaletilbud
• Større fleksibilitet 
• Vurdere om det er behov for videre henvisning 
• Lokalisering 
• Undervisning 
• Jobbe på ulike arenaer







Hvordan jobber vi sammen?
• Nye saker skal gå gjennom helsesykepleier
• Helsesykepleier har oversikt 
• Samtaler sammen
• Samarbeid!

– PIS-gruppe (ungdomstrinnet)
– Psykologisk førstehjelp i klasser
– Undervisning
– Jobbe ad hoc
– Verdensdagen for psykisk helse
– Møtes ofte for å diskutere saker
– Synlighet

• Viktig å være synlig
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Helsesykepleierrollen
• Bedre tid til å utføre lovpålagte oppgaver
• Samarbeidspartner
• Ny arbeidshverdag
• Tverrfaglighet

«Tverrfaglighet bør prege arbeidet med barn, unge 
og foreldre. Det handler ikke om at alle profesjoner 
bør bli like, men om å bruke alles kompetanse til 

barnets beste». 

(Tveiten, referert i Glavin & Erdal, 2010, s. 24)



Suksessfaktorer
• Organisering
• Lokalisering
• Faste, felles møtepunkter
• Felles mål
• God delingskultur
• Årlig kick-off



«Ååå, så dumt at du 
skal slutte nå som du 
endelig hadde fått 
deg en bestevenn».
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