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Forord

Denne veilederen er utarbeidet av Landsforeningen for oppsøkende sosialt ung-
domsarbeid (LOSU) med støtte fra Kompetansesenter Rus – Oslo (KoRus – Oslo).
LOSU er interesserorganisasjonen til de oppsøkende kommunale ungdoms-
tjenestene i Norge som arbeider på gateplan blant ungdom. Disse benevnes ofte 
som utekontakter, uteseksjoner, ungdomskontakter eller ute/felt/gateteam, og er 
en del av det kommunale tjenesteapparatet. Våre medlemmer arbeider med all 
ungdom, men skal ha et særlig ansvar overfor sårbar ungdom som av en eller 
flere årsaker sliter med sosial integrering. 

KoRus – Oslo er et av landets sju regionale kompetansesentre for  
rusmiddelspørsmål og har blant annet oppsøkende sosialt arbeid som nasjonalt 
spisskompetanseområde.

Hensikten med veilederen er å gi beslutningstakere på kommunale, regionale og 
statlige forvaltningsnivåer råd om oppsøkende sosialt ungdomsarbeid basert på 
forskning og erfaringsbasert kunnskap.  

Veilederen finnes også i en lengre og mer utførlig versjon med eksempler på god 
praksis. Denne kan man få ved å henvende seg til LOSU på post@losu.no eller 
ved å laste den ned fra www.losu.no

Veilederen er støttet finansielt av Barne-, likestillings- og integrerings- 
departementet.
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oppsøkende sosialt ungdomsarbeid –  
Politiske føringer og faglig forankring
I NOU 1980:37 defineres de oppsøkende sosiale tjenesters målgruppe slik: 

•	 Barn	og	ungdom	som	er	i	faresonen	for	å	utvikle	problemer	i	en	slik	grad	
at	deres	sosiale	og/eller	mentale	funksjonsevne	er	truet.

•	 Problembelastede	barn	og	ungdom	som	ikke	har	etablert	kontakt	med	
det	ordinære	hjelpeapparatet.

•	 Problembelastede	barn	og	ungdom	som	har	etablert	kontakt	med	det	
ordinære	hjelpeapparatet,	men	som	trenger	utekontaktens	innsats	som	
supplement	til	det	øvrige.	(Sosialdepartementet	1980:	15) 

Dette fokuset på risikoutsatte unge er blitt reformulert og gjentatt i de aller fleste 
dokumenter (statlige planverk, utredninger, rapporter og faglitteratur) som omtaler 
oppsøkende sosialt arbeid helt frem til i dag. Eksempler på dette er Regjeringens	
opptrappingsplan	for	rusfeltet	2008–2012	(Helse- og omsorgsdepartementet 
2008)	og Helsedirektoratets veileder for Tidlig	intervensjon	på	rusområdet	2009	
(Helsedirektoratet 2009). I Opptrappingsplan	for	rusfeltet	betraktes oppsøkende 
arbeid som en del av et større apparat som skal forebygge og redusere 
skadevirkningene av rusmiddelproblemer. Her heter det blant annet at: ”Norge	
har	lang	tradisjon	med	oppsøkende	ungdomsarbeid	og	utekontakter.	Dette	
arbeidet	er	viktig	for	å	oppdage	barn	og	unge	i	risikosonen,	og	må	integreres	i	
arbeidet	med	strategien	for	tidlig	intervensjon”. (Helse- og omsorgsdepartementet 
2008: 39. Se også sidene 36, 38, 40, 44). I Helsedirektoratets veileder for 
tidlig intervensjonsarbeid omtales de oppsøkende tjenestene på denne måten: 
”Utekontaktene	er	i	tidlig	intervensjonssammenheng særlig	viktig	når	det	gjelder	
å	oppdage	og	intervenere	i	forhold	til	ungdom	som	trenger	hjelp eller	støtte,	men	
som	ikke	eller	i	utilstrekkelig	grad	nås	av	andre	deler	av	hjelpeapparatet.” (Helse-
direktoratet 2009: 70. Se også sidene 34, 51, 56-58, 60).

I begge dokumentene omtales oppsøkende arbeid som et viktig virkemiddel for å 
gjøre det øvrige behandlingsapparatet mer tilgjengelig for utsatte grupper.
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oppsøkende ungdomsarbeid og tidlig intervensjon
 
Det som gir de oppsøkende ungdomstjenestene unik kompetanse i det tidlige in-
tervensjonsarbeidet, er deres regelmessige tilstedeværelse i aktuelle risikomiljøer 
over tid. Den oppsøkende metodikken legger til rette for en fleksibel tilnærming 
slik at de kan starte intervensjoner når klienten selv kommer med ytringer eller 
ønsker om endring. Dette bidrar i vesentlig grad til å senke terskelen for initiering 
av tidlige hjelpeinnsatser når det gjelder utsatte grupper. De oppsøkende ungdoms-
tjenestene innhenter kunnskap om utsatte ungdomsmiljøer og kan på denne 
måten gi relevante samarbeidspartnere, politikere og kommuneadministrasjon 
riktig informasjon til å igangsette forebyggende tiltak på et tidlig tidspunkt. 
Forebygging koster mindre enn tiltak som må igangsettes i etterkant.

oppsøkende arbeid og lovverket 

Det finnes per i dag ingen ungdomslov eller annen rettighetslov som pålegger 
kommunen å opprette en oppsøkende ungdomstjeneste. Likevel utfører mange av 
disse tjenestene lovpålagte oppgaver. Den mest sentrale forankring av opp-
søkende virksomhet finnes i barnevernloven § 3-1 første ledd der det heter at 
barneverntjenesten skal ”følge	nøye	med	i	de	forhold	barn	lever	under,	og	har	

ansvar	for	å	finne	tiltak	som	kan	forebygge	omsorgssvikt	og	adferdsproblemer.” I 
tillegg har kommunen et lovpålagt ansvar etter lov om kommunale helse- og  
omsorgstjenester. I § 3-1 andre ledd om kommunenes overordnede ansvar 
for helse- og omsorgstjenester slås det fast at kommunens ”(…)	ansvar	omfatter	
alle	pasient-	og	brukergrupper,	herunder	personer	med	somatisk	eller	psykisk	
sykdom,	skade	eller	lidelse,	rusmiddelproblem,	sosiale	problemer	eller	nedsatt	
funksjonsevne.” I § 3-3 om helsefremmende og forebyggende arbeid heter det at 
”Kommunen	skal	ved	ytelse	av	helse-	og	omsorgstjenester	fremme	helse	og	søke	
å	forebygge	sykdom,	skade	og	sosiale	problemer.	Dette	skal	blant	annet	skje	ved	
opplysning,	råd	og	veiledning.”		

Den oppsøkende metodikken legger til rette for en fleksibel 
tilnærming slik at de kan starte intervensjoner når klienten selv 
kommer med ytringer eller ønsker om endring.



9Kommunal veileder - en introduksjon | 2012

Vær oppmerksom på at helse- og omsorgstjenesteloven også nevner en rekke 
andre kommunale ansvarsforhold vedrørende oppvekstvilkår i § 5 Oversikt	over	
helsetilstanden,	under	påvirkningsfaktorer	i	kommunen, og i § 7 Folkehelsetiltak. 
Verken ansatte i det lokale NAV-kontoret eller barneverntjenesten har ressurser 
eller anledning til å drive oppsøkende arbeid eller systematisk kartlegging av 
utsatte barn og unges oppvekstforhold. Ovenstående sitater gir derimot gode 
beskrivelser av ansvarsområder som de oppsøkende ungdomstjenestene  
forvalter i kraft av å arbeide med utsatte unge. Dette betyr at oppsøkende ung-
domstjenester, både gjennom sin selvstendige virksomhet og i samarbeid med  
andre tjenester, utfører lovpålagte oppgaver av generell karakter som ligger 
under kommunens ansvarsområde. I tillegg har mange oppsøkende ungdoms-
tjenester ansvaret for tiltak og oppfølging, basert på vedtak i barneverntjenesten, 
knyttet til enkeltungdom. Eksempler på dette er hjemmebesøksordninger og 
deltakelse i fritids- eller gruppetiltak. 
I Finland har man tatt konsekvensen av at enkelte ungdomsgrupperinger i liten 
grad fanges opp av hjelpeapparatet. De har derfor vedtatt vesentlige endringer 
i den finske ungdomsloven	ved å lovfeste oppsøkende ungdomsarbeid. Hensikten 
er å pålegge kommunene å etablere tjenester som når ut til unge med behov for 
hjelp og støtte man ellers ikke ville ha nådd ut til. (Se for eksempel § 7b, c og d 
samt § 13 http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2010/20100693).

taushetsplikt 

Hvis ansatte i andre instanser ønsker å drøfte sin bekymring om enkeltpersoner 
og identifiserbare grupperinger, er det viktig at den oppsøkende ungdoms-
tjenesten er tilgjengelig for det. For eksempel har barneverntjenesten og politiet 
ofte ansatte som har ungdom som eget ansvarsområde. På skoler kan sosiallærer, 
rådgiver eller helsesøster ha samme behov. Så lenge meldeplikten ikke er utløst, 
gjelder lovverkets krav om taushetsplikt. Det betyr at hvis navngitte unge skal 
diskuteres, er det en forutsetning at det foreligger samtykke fra ungdommen det 
gjelder eller dennes foresatte dersom ungdommen er under 16 år. 
Taushetsplikt overfor foreldre er et område hvor lovverket krever bruk av skjønn. 
Den oppsøkende ungdomstjenesten har taushetsplikt overfor foresatte til ungdom 
over 15 år. Taushetsplikten gjelder ikke livsviktig informasjon eller informasjon om 
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ungdommens oppholdssted.  Foresatte skal kunne sikres muligheten til å utføre 
sitt foreldreansvar fram til den unge fyller 18 år. Informasjonsplikten er derfor et 
skjønnsspørsmål som kan knyttes til informasjonens alvorlighetsgrad. 

Målgrupper

En oppsøkende kommunal ungdomstjeneste bør være et tilbud til unge mellom 13  
og 25 år. Et mer eksakt aldersspenn bør tilpasses lokale etnografiske og miljø-
messige forhold knyttet til den enkelte kommunes ungdomspopulasjon. Likevel er 
det viktig å påpeke at en del unge mennesker faller utenfor et større fellesskap 
allerede tidlig i livet. Enkelte forskere regner med at ungdom med mer eksperi-
menterende og spenningssøkende atferd utgjør cirka 15–20 % av den totale 
ungdomspopulasjonen under 18 år (Nordahl og Sørlie 1994 og Sørlie 2000). 
Legger man Statistisk sentralbyrås fødselstall til grunn, utgjør 15 % av ungdoms-
populasjonen mellom 13 og 23 år cirka 96 000 ungdommer totalt i Norge. 
Omtrent halvparten av disse er svært sårbare når det gjelder bruk av alkohol, 
testing og bruk av illegale rusmidler og annen risikoatferd. Dette tilsvarer cirka 
100 unge mellom 13 og 23 år i en kommune med 10 000 innbyggere. 

Et hovedkjennetegn ved målgruppen er at de har behov for profesjonell bistand 
og støtte. Mange har utfordringer som krever samordnet bistand av flere kom-
munale tjenester, som skole, barneverntjeneste, psykisk helse og fritids-sektoren. 
Erfaringer viser at risikoen for at denne type ungdom faller mellom de ulike 
tjenestenes ansvarsområder, øker jo mer kompleks problematikken er. Dette 
kalles gjerne for sviktsoneproblematikk	(Skjeggestad og Huseby 2008). Bjørn 
Andersson beskriver ungdom som befinner seg i denne sviktsoneproblematikken 
som ”(…)	mennesker	som	faller	mellom	stolene,	mennesker	med	multiproblem	og	
mennesker	som	oftest	har	mistet	tillit	til	system	og	mennesker	(…).”	(Andersson 2012) 
Hovedmålet for en oppsøkende ungdomstjeneste skal være å nå ut til disse 
ungdommene, etablere gode, funksjonelle relasjoner til dem, og initiere gode 

Enkelte forskere regner med at ungdom med mer eksperiment-
erende og spenningssøkende atferd utgjør cirka 15–20 % av den 
totale ungdomspopulasjonen under 18 år.
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samarbeidstiltak som involverer skole, foreldre, barnevernstjeneste og andre 
relevante aktører. 

Mandat

I og med at oppsøkende ungdomstjenester ikke er konkretisert i lovverket, er det 
særdeles viktig at tjenesten har et mandat å arbeide etter. Et slikt mandat skal 
presisere viktige prinsipielle områder som er spesifikke for oppsøkende ungdoms-
tjenester. Eksempler på dette er målgrupper, definerte ansvarsoppgaver i den  
kommunale forvaltningen, personal- og driftsmessige rammevilkår, og anvendelse 
av taushetsplikten. Mandatet bør også definere hvilket aldersspenn tjenesten skal 
arbeide med. Skal man prioritere målgruppen 13–21 år, må mandatet presisere 

betydningen av forholdet mellom tidlig intervensjon (rekruttering) og langvarig 
oppfølging (relasjonsbygging). Det anbefales at det legges til rette for at man 
både skal oppsøke nye grupper av sårbare unge for å nå dem så tidlig som 
mulig, og kunne bygge en langsiktig relasjon til dem.  
Erfaringsmessig er det viktig at mandatet er politisk forankret. Dette gjør det lettere 
å skape et forpliktende samarbeid med andre kommunale instanser.

Faglig tilnærming i oppsøkende virksomhet 

Oppsøkende sosialt arbeid som fag kan grovt sett deles i to ulike tilnærmingsfaser: 
Det oppsøkende og det oppfølgende arbeidet. I praksis er de to tilnærmings-
fasene tett sammenvevd. Det oppsøkende arbeidet må først og fremst betraktes 
som en faglig tilnærming for å etablere kontakt og tillit med utsatte grupper som 
ikke i tilstrekkelig grad nås av det etablerte velferdsapparatet. Det oppfølgende 
arbeidet er de tiltak som etableres som et resultat av det oppsøkende arbeidet.  
Det oppfølgende arbeidet kan således betraktes som en funksjon av det 
oppsøkende arbeidet. Det er koplingen mellom disse to tilnærmingsfasene som 

Erfaringsmessig er det viktig at mandatet er politisk forankret. 
Dette gjør det lettere å skape et forpliktende samarbeid med 
andre kommunale instanser.
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metodisk skiller de oppsøkende ungdomstjenestene fra annet intervensjons- og 
oppfølgingsarbeid i mer kontorbaserte tjenester. 

det oppsøkende arbeidet 
I oppsøkende sosialt ungdomsarbeid ligger det noen viktige prinsipper til grunn. 
I både statlige dokumenter og i faglitteratur (se i litteraturlisten bakerst i heftet) 
betones viktigheten av at den oppsøkende ungdomstjenestens tilnærming til 
målgruppen tar utgangspunkt i

•	 de unges egen situasjon
•	 at kontakten baserer seg på frivillighet
•	 at kontakten bidrar til å ansvarliggjøre den unge selv

Disse prinsippene har sitt utspring i barnekonvensjonen (se for eksempel § 12 
og 13) og i lovverk der barn og unges rett til å ha reell påvirkning i saker som 
gjelder eget liv, tillegges vesentlig vekt.  
 
Målsetninger for det oppsøkende arbeidet
Et av hovedformålene med det oppsøkende arbeidet er å kartlegge utvikling-
strekk og dynamikk i utsatte ungdomsmiljøer. Det anbefales derfor å utarbeide 
klare målsetninger for det oppsøkende arbeidet. Mange eksisterende oppsøkende 
ungdomstjenester har som primære målsetninger å 

•	 være i dialog med ulike ungdomsmiljøer i kommunen
•	 etablere kontakt og tillitsforhold til utsatte grupper  
•	 kartlegge risikomiljøer i kommunen for å få kunnskap om miljøer med 

utsatte unge 
•	 bygge allianser og mobilisere lokale ressurser til å skape gode oppvekst-

forhold for ungdom i kommunen 

At oppsøkerne gjennom sitt arbeid bygger og vedlikeholder et 
bredt nettverk av allierte som er opptatt av lokalsamfunnet, 
er en forutsetning for å få til et lokalt inkluderingsarbeid med 
marginalisert ungdom. 
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Den siste målsetningen forutsetter at den oppsøkende tjenesten ikke bare driver 
oppsøkende virksomhet i de mest utsatte ungdomsmiljøene. De må også ha 
kontakter i bredere lag av ungdomsbefolkningen i kommunen og ikke minst med 
andre aktører som er en del av ungdoms oppvekstmiljø. Eksempler er senterle-
delsen på det lokale kjøpesenteret, idrettslag, velforeninger, lokale bedrifter eller 
tillitsvalgte i borettslag. At oppsøkerne gjennom sitt arbeid bygger og vedlike-
holder et bredt nettverk av allierte som er opptatt av lokalsamfunnet, er en 
forutsetning for å få til et lokalt inkluderingsarbeid med marginalisert ungdom. 

Arenaer for oppsøkende arbeid 
Lokale forhold og erfaringer fra tidligere oppsøkende arbeid må legge premissene 
for hvordan det oppsøkende arbeidet innrettes i den enkelte kommune. Det 
oppsøkende arbeidet må derfor tilpasses de arenaene der man erfaringsmessig 
møter ungdom i målgruppen. Aktuelle arenaer kan være alle offentlige plasser 
der ungdom ferdes, treffes og bruker tid med venner, herunder gater, torg, ballbaner, 
parker, skogsvann og diverse friluftsområder. 
Skolen og fritidsklubben er i tillegg arenaer der mange unge i målgruppen oppholder  
seg mye av dagen og kvelden. Et godt samarbeid med disse instansene kan 
derfor være en nøkkel inn i nærmiljøet, da en her har muligheten til å møte 
både elever, foreldre og samarbeidspartnere. Dette sikrer at den oppsøkende 
ungdomstjenesten øker sin tilgjengelighet utover det ordinære feltarbeidet, og at 
man får en unik oversikt og innblikk i lokalmiljøet.

utetid
Den oppsøkende metodikken danner grunnlaget for svært mye av arbeidet de 
oppsøkende ungdomstjenestene utfører. Erfaringer viser at rundt 30 % utetid 
(arbeidstid brukt til oppsøkende arbeid) bør fungere som en hovedregel. Det er 
likevel viktig å være klar over at graden av det oppsøkende arbeidet vil variere 
i perioder. Blant annet vil årstidene påvirke hvor mange unge som oppholder seg 
ute. 

Å være to i det oppsøkende arbeidet 
Det oppsøkende arbeidet skal ikke utøves alene. Det foregår i par der to 
oppsøkere arbeider sammen som et team. Hvis det bare er en stillingshjemmel til 
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rådighet, anbefales det å dele denne i to 50 %-stillinger hvis ikke teamarbeidet 
kan dekkes opp på annen måte (LOSU 2010: 25–42). Det henger primært sammen 
med sikkerhet og faglig kvalitet fordi 

•	 teamarbeid	bidrar	til	å	skape	økt	trygghet	for	feltarbeiderne	når	de	er	
ute	i	offentlige	miljøer	

•	 teamarbeid	er	en	avgjørende	forutsetning	for	å	kunne	reflektere	over	
egne	vurderinger	og	egen	praksis	(Strømfors	2004:	199)	

For	ungdommene	

•	 bidrar	tilstedeværelsen	av	to	feltarbeidere	til	økt	trygghet.	Både	gjennom	
å	minske	sannsynligheten	for	vilkårlig	og	urettferdig	praksis	og	gjennom	
innsyn	og	kollegakontroll.	

•	 gir	tilstedeværelsen	av	to	feltarbeidere	anledning	til	å	velge	hvilken	person	
de	ønsker	å	snakke	med,	m.h.t.	kjønn,	etnisk	bakgrunn	og	lokal	tilknytning.	
Dette	for	å	legge	forholdene	til	rette	for	god	tillitskapende	kontakt.

Ved å være der utsatt ungdom oppholder seg, kommer man i posisjon til å 
informere om eksisterende hjelpetilbud i kommunen. Dette bygger ned terskelen 
til hjelpeapparatet. I tillegg til det systematiske kartleggingsarbeidet bidrar også 
den uformelle kontakten mellom oppsøkeren og ungdommen til at ungdommen 
får økt evne til å formidle sin sak i møte med andre deler av hjelpeapparatet. 
Den oppsøkende ungdomstjenesten har på den måten både en informerende og 
en kvalifiserende funksjon.

systematikk
I den senere tid har flere oppsøkende ungdomstjenester tatt i bruk mer systematiske 
fremgangsmåter for å kartlegge bestemte miljøer eller aktuelle problemstillinger. 
Eksempler på dette er modellen Hurtig	kartlegging	og	handling (HKH), (Utne Berg 
i Erdal 2006: 330) og fremgangsmåter som tar utgangspunkt i denne modellen. 
Modellen er utviklet i utekontakten i Bergen i samarbeid med Stiftelsen Bergens-
klinikkene (Utekontakten i Bergen 2007).
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det oppfølgende arbeidet

Det oppfølgende arbeidet kommer i all hovedsak som et resultat av det opp-
søkende arbeidet da rekruttering av ungdom skjer gjennom det oppsøkende 
arbeidet. Oppfølgingen av enkeltungdom og grupper skjer gjerne på steder de 
unge føler seg trygge og til tider som passer dem. Dette til forskjell fra kontorba-
serte tjenester der den unge må møte i mer formelle omgivelser innenfor saks-
behandlers arbeidstid. 

oppfølging på individnivå
Etter at kartleggingen av et miljø er over, vil den oppsøkende ungdomstjenesten 
som regel ha et godt bilde av hvilke ungdommer som trenger tettere oppfølging.  
Mange av disse vil ha behov for å formidles videre til andre hjelpeinstanser, som 
barneverntjeneste, NAV-kontor eller rådgivertjenesten på skolene. Erfaringsmessig 
bærer mange utsatte unge på tidligere negative erfaringer i kontakten med 
denne type instanser fordi de har opplevd ikke å bli hørt. Målet for oppfølgings-
arbeidet er i slike saker å bidra til å reforhandle relasjonene gjennom å øke de 
unges selvinnsikt og kompetanse i møter med det offentlige hjelpeapparatet, og 
gjennom å bistå andre offentlige hjelpere til å etablere mer skreddersydde tiltak 
basert på den enkelte unges behov og ressurser. 
Andre unge er det mer hensiktsmessig at den oppsøkende ungdomstjenesten selv 
følger opp. Dette kan være gjennom samtaler, hjelp til å skrive jobbsøknader, 
hjemmebesøk, foreldresamtaler og kvalifiseringstiltak knyttet til jobbsøknader og 
forvaltning av egen økonomi.

oppfølging på gruppenivå
Erfaringsmessig bruker mange oppsøkende ungdomstjenester gruppevirksomhet 
som en sentral del av oppfølgingsarbeidet. Hovedårsakene er at gruppemeto-
dikken både fokuserer på de læringsprosesser individet gjennomgår i sosiale 
sammenhenger, og at det gir oppsøkerne mulighet til å befeste tillitsforholdet til 
den enkelte ungdom. Deltakerne håndplukkes på grunnlag av kartleggingen i 
det oppsøkende arbeidet. Gruppevirksomheten skal være et frivillig tilbud som 
oppleves positivt å være med i. Å arbeide med grupper handler mye om å 
utvide ungdommenes handlingskompetanse gjennom å legge til rette for deres 
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egne iboende talenter og ressurser. Dette kan skje gjennom strukturerte samtaler 
om spesielle tema eller i ulike former for aktivitet (LOSU 2010: 35-42 og Lindstad 
2003 48-53).

Det oppsøkende arbeidet kan betraktes som en faglig tilnærming til å etablere 
kontakt og tillit med utsatte grupper for å kunne drive videre oppfølgingsarbeid. 
Kutter man i det oppsøkende arbeidet, mister man samtidig rekrutteringsgrunnlaget 
blant utsatte unge.  

suksesskriterier for godt oppsøkende arbeid
Det bør ligge til grunn noen minimumskrav til personal, ledelse og rammevilkår for at 
mål og forventninger knyttet til en oppsøkende ungdomstjeneste, skal kunne innfris.

Ledelse
Oppsøkende arbeid krever en stor grad av utadrettet virksomhet mot mange 
aktører, fleksibilitet overfor målgruppen og evne til å dokumentere og formidle 
viktige funn. Det må derfor være en faglig leder som også har anledning til å 
følge ansatte tett i det daglige arbeidet. Også i mindre tjenester, med bare to 
ansatte, bør én ha et lederansvar eller definerte koordinatorfunksjoner med 
mandat til å ta faglige og administrative avgjørelser.

Mangfold blant ansatte 
Det er viktig å tilstrebe mangfold i tjenesten. Å ta hensyn til kjønn og etnisitet når 
man setter sammen et oppsøkende team, vil erfaringsmessig gi store utslag i  
kontakten med deler av målgruppen. Dette henger sammen med at utsatt ungdoms 
bedømmelse av tillit og troverdighet hos andre ofte er knyttet til egenarter ved 
dem selv som det er lettere å identifisere seg med. Også forskjeller i alder og 
fagbakgrunn kan være en styrke gjennom at teamet får flere muligheter å spille 
på i møtet med målgruppen.
 

Å arbeide med grupper handler mye om å utvide ungdommenes 
handlingskompetanse gjennom å legge til rette for deres egne 
iboende talenter og ressurser.
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stillingsstørrelse
For å kunne ivareta både et kvalitativt godt oppsøkende og oppfølgende sosialt 
arbeid er det mest hensiktsmessig å ha hele stillingshjemler. Små stillingsbrøker 
vanskeliggjør muligheten for å få til det prosessorienterte arbeidet som har en 
god balanse av oppsøkende og oppfølgende innsats. Behovet for antall ansatte 
vil likevel variere fra kommune til kommune. Som en minstestandard bør man ha 
en 100 %-stilling i kommuner med inntil 10 000 innbyggere. Deretter en stilling 
per 10 000 innbygger. Ved kun én stillingshjemmel bør denne fordeles på to 
ansatte der teamarbeid ikke er mulig på annen måte.  

kvalifikasjonskrav 
Oppsøkende sosialt arbeid har sine røtter i sosialfaglig arbeid. Derfor bør den 
grunnleggende formalkompetansen ligge her. Å knytte oppfølgingsarbeidet til 
ordinære faglige standarder for systematisk endringsarbeid krever formal- 
kompetanse på individuelt klientarbeid, arbeid med grupper i sosialt arbeid samt 
en forståelse av hjelpesystemets ulike funksjoner og ansvarsforhold. Majoriteten 

av oppsøkerne bør derfor ha sosialfaglig utdanning. I tillegg kan andre relevante 
utdanninger berike og styrke det faglige arbeidet. Sosialantropologer, pedagoger, 
psykologer, sykepleiere og sosiologer har gitt viktige bidrag gjennom praksis, 
studier og utvikling av teori. 
Det eksisterer en egen videreutdanning i oppsøkende sosialt arbeid på Høgskolen 
i Oslo og Akershus.

Veiledning
Som andre yrkesgrupper innen sosialt arbeid har oppsøkende sosialarbeidere 
også behov for veiledning og refleksjon rundt egen praksis. Ansatte i oppsøkende 
ungdomstjenester må forholde seg til ulike roller og hjelpeinstanser og kan ha 
behov for å rydde i egen yrkesutøvelse hyppigere enn andre. Tjenestene er ofte 

Å knytte oppfølgingsarbeidet til ordinære faglige standarder  
for systematisk endringsarbeid krever formalkompetanse på 
individuelt klientarbeid, arbeid med grupper i sosialt arbeid 
samt en forståelse av hjelpesystemets ulike funksjoner og  
ansvarsforhold. 
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små med liten tilgang på faglig fellesskap. I den direkte kontakten med enkelt-
personer, pårørende og grupper innenfor målgruppen er oppsøkerne ikke bare 
avhengig av å kunne oppnå tillit. Man må også være fleksibel, kreativ og ta ulike 
situasjoner og problemstillinger på strak arm. Man vet svært lite om hva som venter 
på jobb hver dag, og utfordringene vil ofte kreve ferdigheter på mange ulike 

områder. Å legge til rette for veiledning og faglig refleksjon er en nødvendig 
forutsetning for å sikre utvikingen av et profesjonelt oppsøkende arbeid.

strukturelle og materielle rammebetingelser for den 
oppsøkende tjenesten i kommunestrukturen 
Tidligere studier av oppsøkende arbeid har vist at det er store forskjeller i 
målsetninger, metoder, faglig forankring og materielle rammevilkår blant de 
oppsøkende tjenestene i kommunene (Klyve og Pedersen i Erdal 2006: 28-45). 
Plasseringen i den kommunale organisasjonsstrukturen er ofte avgjørende, både 
for hvordan det oppsøkende ungdomsarbeidet vinkles, og hvordan ressurser 
knyttet til samarbeid utnyttes.  
Basert på erfaringer fra mange kommuner har LOSU utarbeidet en fempunktsliste 
som kort beskriver viktige suksesskriterier for hva som må ligge til grunn for at en 
oppsøkende tjeneste skal fungere optimalt i den kommunale strukturen.

1. Tjenestens mandat og arbeidsoppgaver skal være klart definert ut fra 
politiske føringer eller administrative vedtak på rådmannsnivå. Dette 
bidrar til å klargjøre for ansatte og samarbeidspartnere hvilke faglige og 
metodiske rammer den oppsøkende tjenesten skal arbeide etter.

2. Den oppsøkende tjenesten bør få klare rammer for hvordan forholdet 
mellom oppsøkende og oppfølgende arbeid skal vektes. Det anbefales å 
bruke mellom 20 og 40 % av arbeidstiden på oppsøkende arbeid.

3. Oppsøkende virksomhet er en egen faglig tilnærming innen sosialt 
arbeid. Tjenesten må derfor ha rom og tid til å arbeide på et selvstendig, 

Å legge til rette for veiledning og faglig refleksjon er en nødven-
dig forutsetning for å sikre utvikingen av et profesjonelt opp-
søkende arbeid.
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faglig grunnlag. Det skal være rom for fleksibilitet slik at man kan legge 
inn innsatsen der det er et behov.

4. Ansatte skal ikke kunne trekkes inn som saksbehandlere for barnevern-
tjenesten eller andre instanser. Dette vil pulverisere den oppsøkende 
tjenestens funksjon av å være en frivillig tjeneste som baserer sin kontakt 
med ungdom på tillit.

5. Tjenestens ansvarsområder og myndighet må være avklart mellom tjen-
estens leder/ koordinator og overordnet ledersjikt.

Det er en sammenheng mellom tilgang på grunnleggende materielle ressurser og 

kvaliteten på det arbeidet den oppsøkende tjenesten utfører. Basert på erfaringer 
fra mange kommuner har LOSU også utarbeidet en fempunktsliste som kort 
beskriver viktige suksesskriterier for hvilke materielle minimumsstandarder som må 
ligge til grunn for at en oppsøkende tjeneste skal fungere optimalt i den  
kommunale strukturen.

1. Det oppsøkende arbeidet er basert på direkte arbeid med målgrup-
pen der formålet er å skape gode relasjoner mellom feltarbeideren og 
de(n) unge. Den oppsøkende tjenesten bør derfor ha eget driftsbudsjett 
som gjør at de kan igangsette mindre tiltak, som aktiviteter og prosjekter 
rettet mot målgruppen, uten å måtte bruke tid på interne søknader og 
byråkrati. 

2. Tjenesten må ha tilgang til en egen kommunal tjenestebil. Dette er 
hensiktsmessig for å møte ulike oppfølgingsbehov direkte ved å kunne 
kjøre til samarbeidsinstanser, institusjoner eller rett og slett å kunne kjøre 
den unge hjem når det kreves. Der dette ikke er mulig, må man kunne ha 
faste avtaler om lån av bil fra samarbeidspartnere (LOSU 2010: 18).

3. Tjenesten må ha egne egnede lokaler som ligger atskilt fra øvrige kom-
munale kontorer eller steder der det er mye besøkstrafikk. Mange av de 
unge som en oppsøkende tjeneste kommer i kontakt med, ønsker ikke å 
profilere overfor sine omgivelser at de mottar hjelp og støtte. Ungdom 

Det er en sammenheng mellom tilgang på grunnleggende ma-
terielle ressurser og kvaliteten på det arbeidet den oppsøkende 
tjenesten utfører.
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skal ikke behøve å være redd for å møte andre de kjenner på vei inn 
døren. Lokalene bør likevel ligge sentralt slik at det er lett tilgjengelig for 
brukerne (LOSU 2010: 19).

4. Tjenesten skal ha mobiltelefoner til hver av de ansatte.
5. Tjenesten må ha eget datalagringsverktøy hvor sensitive brukeropplys-

ninger lagres og kvalitative og kvantitative data fra det oppsøkende og 
oppfølgende arbeidet kan registreres og bearbeides.

dokumentasjon
 
Det bør være et krav at profesjonelt oppsøkende sosialt arbeid skal være 
preget av systematikk. I kontakten med klienter skal arbeidet dokumenteres på en 
slik måte at det som dokumenteres, er i samsvar med det klienten har samtykket 
til. Hensikten er å ivareta klientens rettssikkerhet og personvern. I kartlegging av 
miljøer skal det i rapporten tydeliggjøres hvordan man har kommet frem til de 
kvalitative og kvantitative beskrivelsene. Hensikten er å få en strukturert oversikt 
over livssituasjonen til unge mennesker og avdekke forhold som hindrer unge 
menneskers vekst og utvikling.

Forvaltning av kunnskap og unike data
Gjennom feltarbeidet besitter den oppsøkende ungdomstjenesten unike data om 
målgrupper og utsatte ungdomsmiljøer. De er unike fordi ingen andre offentlige 
instanser har som oppgave å samle inn og analysere denne type data. Slike data 
vil kunne danne grunnlaget for å etablere tiltak for utsatte unge som er i fare for 
å utvikle problemer. Som tjeneste er man alltid underlagt en ”linje” eller en egen 
administrasjon. Det er derfor viktig at man etablerer informasjonskanaler som 

følger tjenestevei, slik at den oppsøkende ungdomstjenesten når frem med sine 
innspill på systemnivå gjennom sine rapporter. I tillegg vil det være hensiktsmessig 
å formidle innholdet i slike rapporter til eventuelle oppvekstfaglige samordnings- 
eller styringsorgan som har mandat til å igangsette tiltak. 
En egen programvare for oppsøkende ungdomstjenester er utviklet for å ivareta 

Gjennom feltarbeidet besitter den oppsøkende ungdomstjen-
esten unike data om målgrupper og utsatte ungdomsmiljøer.
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systematisk dokumentasjon av kartleggings- og oppfølgingsarbeid i miljøer. Program-
varen er utviklet i regi av Kompetansesenter Rus – Oslo. Programvaren er et 
hjelpemiddel for at de dokumenterte resultatene fra kartlegginger av miljøer skal 
kunne presenteres skriftlig i korte, poengterte rapporter. Dette vil gi lesere innsikt i 
datagrunnlaget og prosessene som har ledet frem til resultatene som presenteres
rettsikkerheten knyttet til klientopplysninger som er et resultat av det oppsøkende 
og oppfølgende arbeidet skal ivaretas gjennom bruk av en egen programvare 
og kunne brukes til styring og utvikling av egen tjeneste, fungere som informasjons-
kanal til andre kommunale (og statlige) samarbeidspartnere, og som faktagrunnlag 
for beslutningstakere som har ansvar for å igangsette tiltak for utsatte unge. 
Det å formidle kunnskap og vurderinger til egen administrasjon bør være en viktig 
del av tjenestens mandat. Det handler også om at ledere i kommunen mottar rett 
informasjon til rett tid for å kunne beslutte de rette tiltakene. 
Ansatte i de oppsøkende ungdomstjenestene bør kunne benyttes til undervisning 
og foredrag for å dele kunnskap og erfaringer med andre faggrupper.

tverrfaglige fora 

Svært mange kommuner har etablert faste tverrfaglige oppvekstteam.  Slike fora 
har ulike benevnelser. Det mest kjente er SLT som står for Samordning av lokale 
kriminalitetsforebyggende tiltak. De oppsøkende tjenestene er attraktive som del-
takere i tverrfaglige fora på grunn av sitt omfattende kjennskap til utsatte ungdoms-
miljøer og deres mulighet til å iverksette fleksible løsninger. Dette er viktige 
profesjonelle møteplasser der man kan drøfte miljøer, grupper og anonymiserte 
case. Det å diskutere konkrete, faktiske problemstillinger i lokalsamfunnet, uten å 
trekke inn navn eller enkeltpersoner, åpner for at forumet oppleves meningsfylt 
og skaper handling. Eksempler kan være felles foreldrekampanjer i skolen, økt 
foreldreinvolvering, og lokale folkemøter om status i oppvekstmiljøer. Et suksess-
kriterium for at slike tverrfaglige fora skal fungere operativt, er at alle sentrale 
instanser er representert med personer som har beslutningsmyndighet. 
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Foreldresamarbeid

I kontakten med foreldrene får man også en god anledning til å innhente infor-
masjon som kan brukes i det videre arbeidet. Er foreldrene selv bekymret for den 
unge? Hva slags situasjon er familien i? Hvilke andre hjelpeinstanser er inne i 
saken? Hvordan karakteriserer foreldrene ungdommens forhold til skolen? Opp-
søkerne bør oppfordre foreldrene til å ta kontakt om de har nye bekymringer 
eller trenger råd når det gjelder saker hvor oppsøkeren sitter på kompetanse. 
Samtidig bør foreldrene få en orientering om nytten av at ansatte i den opp-
søkende ungdomstjenesten kan opparbeide en fortrolig kommunikasjon med 
ungdommen om saker som ikke er av livsviktig karakter. Dette løses gjerne ved at 
man blir enige med de yngste ungdommene om hva som kan snakkes åpent om 
med foreldrene, og hva som er privat. 

oppsummering

De oppsøkende tjenestene får gjennom sitt oppsøkende og oppfølgende arbeid 
omfattende kjennskap til utsatte ungdomsmiljøer. De representerer kommunen ute 
i ungdomsmiljøene og er i stand til å iverksette fleksible løsninger og mindre tiltak 

ved behov. Samtidig er de i posisjon til å formidle kontakt til andre i det kommunale 
hjelpeapparatet som ikke når ut til utsatte unge.  
LOSU anbefaler kommunene å etablere en oppsøkende ungdomstjeneste. Gjennom 
den oppsøkende metodikken bidrar oppsøkende ungdomstjenester til å løse 
konkrete oppgaver innenfor helse og omsorg i den kommunale forvaltningen som 
ingen andre tjenester leverer. Se www.losu.no ved behov for mer informasjon.  

For informasjon om programvare for systematisk dokumentasjon av kartleggings- 
og oppfølgingsarbeid i miljøer samt videreutdanning i oppsøkende sosialt arbeid, 
ta kontakt med: henning.pedersen@vel.oslo.kommune.no 

Gjennom den oppsøkende metodikken bidrar oppsøkende  
ungdomstjenester til å løse konkrete oppgaver innenfor helse og 
omsorg i den kommunale forvaltningen som ingen andre  
tjenester leverer.
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