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Øyen og medforfattere peker på at utredning og behandling av barn med atferdsvansker er
et viktig felt hvor mye sykelighet kan forebygges (1). At det viktigste vi kan lære av denne
kasuistikken er fordelene ved tverrfaglig samarbeid, bred utredning og flere
behandlingstiltak, mener vi er en feilaktig konklusjon. Artikkelen peker på en
systemsvakhet som det er viktigere å adressere.

Guttens symptomer hadde utviklet seg over flere år. Han ble utredet av mange spesialister
før det ble stilt en diagnose og før det ble iverksatt tiltak for å rette på problemet. Det er
etter vår mening tydelig at fagpersonene som har kompetanse på atferdsvansker hos barn,
var alt for langt unna barnet og familien. Gutten har kjente risikofaktorer for
atferdsvansker, og problemene hadde vært tilstede i lang tid før foreldrene fikk hjelp fra
helsevesenet. Tidlig identifikasjon og iverksetting av tiltak kunne trolig ha forebygget de
omfattende problemene.

Forfatterne skriver at rollefordelingen ofte er uklar når det gjelder oppfølgingen av barn
med komplekse tilstander. Vi tror imidlertid ikke dette handler om uklar rollefordeling.
Hovedproblemet er mangel på ressurser og kompetanse i førstelinjetjenesten. Førstelinjen
bør ha kompetanse til å fange opp problemer tidlig og til å sette i verk tiltak parallelt med
eventuelle tiltak i spesialisthelsetjenesten.

For å få dette til trenger vi en kraftig styrking av førstelinjetjenesten. Det er stort behov for
fagpersoner med sterk tilknytning til barnehagene, som kan tilby veiledning til foreldre og
barnehageansatte. Da vil det være mulig å fange opp vansker tidlig, og tiltak kan settes i
verk før vanskene har fått vokse. I dette tilfellet kunne både barnehagen og foreldrene fått
hjelp da de begynte å se at gutten strevde. Flere steder i Norge jobbes det på denne måten
(2).

De siste årene har det kommet dokumentasjon på “tidlig innsats” (3–5). Denne kasuistikken
belyser betydningen av å sette i verk tiltak tidlig. Ressursene må flyttes nærmere barna.
Dette vil trolig kunne forebygge mange slike problemer og videre psykisk sykdom. Etter vår
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oppfatning er dette den absolutt viktigste lærdommen i artikkelen.
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